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สารจากสภานายกพิเศษ
สภาวิศวกรเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ภายใตการ
กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย มี ภ า ร กิ จ อํ า น า จ ห น า ที่ ใ น ก า ร ดู แ ล
และสงเสริมผูประกอบวิชาชีพวิศวกรตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิศวกร
รวมถึงการใหคําแนะนํา เผยแพร และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดาน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีตอรัฐบาลสูสาธารณชน
วิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสรางสรรคความเจริญและรายไดใหแก
ประเทศในขณะเดียวกันการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม ดังนั้น
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจึงตองพรอมในเรื่องของความรู คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการกาวสูการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
เออีซี (Asean Economic Community:AEC) ในป 2558 สภาวิศวกรไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โดยจัดบรรยายในเรื่องของการเตรียมความพรอมที่จะใหวิศวกรไทยไดขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ใหแก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และวิศวกรทุกระดับ ไดทราบถึงรายละเอียดเบื้องตน
เพื่อนําไปปฏิบัติและเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนา ทั้งนี้ ผมใครขอฝากถึงสถาบันการศึกษา
ควรยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการเรี ยนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อวิศวกร
ไทยจะไดมีคุณภาพและสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ผมขอชื่นชมตอการดําเนินงานของสภาวิศวกร และผมมีความมั่นใจวาสภาวิศวกรจะเปนองคกร
หลั ก ด า นวิ ศ วกรรมที่ สํ า คั ญ ของประเทศ ในการยกระดั บ ให ว งการวิ ศ วกรไทย มี ค วามทั ด เที ย มกั บ นานา
อารยประเทศในยุคที่มีการแขงขันอยางทุกวันนี้
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการสภาวิศวกรตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายที่ไดรวมกัน
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งเสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชนแกวิชาชีพวิศวกรรม
ด ว ยดี เ สมอมา ขอสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ท า นนั บ ถื อ โปรดอวยพรให ทุ ก ท า นสมความปรารถนา
มีพลานามัยดี และประสบแตความสุข ความเจริญตลอดไป

(นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร
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สารจากนายกสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดเขารับงานบริหารสภาวิศวกร มาตั้งแตเดือน
กันยายน 2555 โดยกําหนดแนวทางการทํางานใหบรรลุเปาหมายภายใตความรวมมือ
ทั้งจากพัน ธมิตรภายนอกและภายในคณะกรรมการสภาวิศวกรสมั ยที่ 5 ตลอดจน
เจาหนาที่ของสํานักงานสภาวิศวกร ในการรวมมือกันทํางานเปนทีม
ในรอบปที่ผานมาไดดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดขึ้นใหเปนเชิงรูปธรรมอยางเต็มที่
เนนการใหความสําคัญทุกคนในทีมงาน ประกอบกับการกําหนดมาตรฐานการทํางาน
ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนรวมและเปนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการ
ปลู กฝ ง ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั กงานสภาวิ ศ วกรมี ค วามภู มิ ใจในหน า ที่ การงาน และให บ ริ การสมาชิ กอย า งมี
ประสิทธิภาพและจริงใจ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป พ.ศ. 2556 ที่ทานไดรับฉบับนี้
การจั ด กิจ กรรมสั ม มนารั บ ฟง ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ๆ สมาคมวิช าชีพ วิศ วกรรมและสมาชิ ก
สภาวิศวกรทั้ง 4 ภาค เปนการรวมกันของสมาชิกจากทุกๆ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน มี การ
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการเตรียมการดาน
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ทําใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนอยางสูง
อนึ่ง การจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556 และการประชุมใหญวิสามัญ
สภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 ในปที่ผานมา ก็ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกเปนอยางดียิ่งโดยเดินทางไปรวมประชุม
มากถึง 800 คน และ 600 คนเศษ ตามลําดับ
ในสวนของกิจกรรมตางประเทศที่เกี่ยวของกับขอตกลงการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดดําเนินการจัดตั้งฝายตางประเทศขึ้น เพื่อทําหนาที่ใหการสนับสนุน
คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยนี้ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และริเริ่ม
จัดสงสารสภาวิศวกรใหแกสมาชิกอีกวาระหนึ่ง และแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือระหวางสมาคม
วิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมทุกสาขา
และสมาชิกสภาวิศวกร
การลงนามความรวมมือระหวางสภาวิศวกรกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในบันทึก
ข อ ตกลงว า ด ว ยการขอใช ป ระโยชน ข อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ร าษฎรจากฐานข อ มู ล ทะเบี ย นกลางด ว ยระบบ
คอมพิวเตอร และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับ อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งจะชวยให
ฐานขอมูลของสมาชิกสภาวิศวกรเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลบุคคลของสมาชิกไดอยาง
ถูกตองและเปนปจจุบัน
ในภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมาของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 นับไดวา ไดรับ
ความรวมมือทั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 สมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาตางๆ
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี ทําใหการดําเนินการตามที่ไดสรุปประเด็นสําคัญไป
แลว เปนไปไดอยางราบรื่นและเรียบรอยดี คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 จึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกๆ
ทาน มา ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทุกทานในโอกาสตอไป
สุดทา ยนี้ ใครขอเรียนวา ในกรณีที่ สมาชิกท านใดมีขอเสนอแนะหรือ มี ขอทว งติง ประการใด
สภาวิศวกรขอนอมรับคําติชมและยินดีใหคําปรึกษาแกสมาชิกอยางเต็มที่
นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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ารูญ
นางสุ
รี ขาวเธียร ศวกร ตยากรรมการสภาวิ
มหาผล
นายวิกรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิศศวกร
วกร
กรรมการสภาวิศศวกร
วกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิศศวกร
วกร
กรรมการสภาวิศวกร
ศวกร

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย* นายสุรชัย พรภัทรกุล นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ นายมงคล มงคลวงศโรจน
นายฐิ
ระวัตรตรกุลกุละวณิ
ลละวณิ
ชยย์ นายชั
นายชัยสวั
ยกรรมการสภาวิ
สวัสดิส์ดิกิ์ ตกิติตพติพรไพบู
รไพบู
นายสุกรรมการสภาวิ
์ ์ สัสัตตยาประเสริ
ฐ ฐ นายมงคล
มงคลวงศ์
ศชวกร
ศลวกร
กรรมการสภาวิ
ศวกร
กรรมการสภาวิ
ศวกร
นายฐิรกรรมการสภาวิ
ะวั
ยล*ย์ * นายสุ
รรชัชัยย พรภั
พรภัททรกุ
รกุลศลวกร นายชั
นายชัยยฤทธิ
ฤทธิ
ยาประเสริ
นายมงคล
มงคลวงศโรจน์
โรจน
กรรมการสภาวิ
ศ
วกร
กรรมการสภาวิ
ศ
วกร
กรรมการสภาวิ
ศ
วกร
กรรมการสภาวิ
ศ
วกร
กรรมการสภาวิ
ศ
วกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล
นายจักรพงศ อุทธาสิน
นายพิชิต ลํายอง
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
นายอมร พิมานมาศ
นายลือชัย ทองนิล
นายจักรพงศ์ อุทธาสิน
นายพิชิต ลายอง
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
นายอมร พิมานมาศ
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
ศวกร นายพิชกรรมการสภาวิ
กรรมการสภาวิ
ศวกร
นายลื
อชัย ทองนิลศวกร นายจั
กรพงศ อุทธาสิศนวกร กรรมการสภาวิ
นายพิ
ชิต ลําศยอง
ญะ จันทรานุวศัฒวกร
น กรรมการสภาวิ
นายอมร
พิมศานมาศ
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
วกร
กรรมการสภาวิศวกร
วกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
กรรมการสภาวิศวกร
หมายเหตุ *ลาออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2556
หมายเหตุ *ลาออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2556
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รายงานประจํ
พ.ศ.2556
2556สภาวิ
สภาวิ
ศวกร หน3 า 3
รายงานประจำ
�ปีาปพ.ศ.
ศวกร
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 3

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (พ.ศ. 2553 – 2556)
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
2553 –– 2556
2556)
คณะกรรมการจรรยาบรรณ(พ.ศ.
พ.ศ. 2553

นายสมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ
นายประสป กระแสสินธุ
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายสมศั
ก
ดิ
์
เลิ
ศ
บรรณพงษ
นายประสป
กระแสสินธุ
นายสมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ์
นายประสป กระแสสินธุ์
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายบุญชู ปโกฏิประภา
กรรมการจรรยาบรรณ
นายบุ
ญชู ปโกฏิประภา
นายบุญชู ปโกฏิประภา
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายดิเรก ลาวัณยศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายดิเรก ลาวัณยศิริ
นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายวั
ฒนาสุภรณ์
สุภรณ
นายประศาสนจันจัทราทิ
นทราทิ
ฒนา
ไพบูไลพบู
ย์ ลย
นายประศาสน์
พย์พย นายวั
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายวั
ฒนา สุภรณไพบูลย
นายประศาสน
จันทราทิพย
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายเรื
วัชรพงศ
นายเรื
องศักอดิงศั์ กวัดิช์ รพงศ์
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายเรื
องศักดิ์ วัชรพงศ

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายธเนศ วีระศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายธเนศ วีระศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายธเนศ วีระศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายสุรรสิสิททธิธิ์ ์ อิอินนทรประชา
ทรประชา
นายสุ
กรรมการจรรยาบรรณ
นายสุกรรมการจรรยาบรรณ
รสิทธิ์ อินทรประชา
กรรมการจรรยาบรรณ

ผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. 2553 – 2556

นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

นายเขียน วงศ์สุรีย์

กรรมการจรรยาบรรณ

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข

หมายเหตุ ปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรา 54 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
หมายเหตุ ปฏิบตั ิหนาที่ตามมาตรา 54 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
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รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

5

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 4
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 4

ผูตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559)

นายสุขุม สุขพันธโพธาราม

นายวิรัช กาญจนพิบูลย

นายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

โครงสรางการบริหารงานสภาวิศวกร พ.ศ. 2556

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 5
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 5

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2556
การจัดประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การจัดประชุมใหญวสิ ามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจาพระยาปารค

งานวิศวกรรมแหงชาติ ประจําป 2556
วันที่ 14–17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร 3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
งานเสวนาวิชาการ
งานแถลงขาว

งานออกบูธประชาสัมพันธสภาวิศวกร

โครงการปรั
โครงการปรับบปรุ
ปรุงงสํสําานันักกงานสภาวิ
งานสภาวิศศวกรส
วกรสววนพื
นพื้น้นทีที่ก่การให
ารใหบบริริกการสมาชิ
ารสมาชิกก
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รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 6

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2556
การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร
Building Better Council of Engineers”

ลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมการปกครอง

5 สิงหาคม 2556
25 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

26 กุมภาพันธ 2556 การไฟฟานครหลวง

14 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน

26 มีนาคม 2556 โรงแรมโกลเดนซิตี้ จ.ระยอง

กรมทหารสื่อสารมอบเครื่องหมายผูทําคุณประโยชน

20 กันยายน 2556

กิจกรรมและการสัมมนาในหัวขอตางๆ

27 มีนาคม 2556 สัมมนายุทธศาสตรตางประเทศ

19 กรกฎาคม 2556 Hi Tea Talk

21 พฤษภาคม 2556 สนับสนุนการอบรมสมาคม
วิชาชีพ

14 กันยายน 2556 อบรมความพรอม
เชียงใหม

3 กันยายน 2556 ASEAN CCS 75th

26 ธันวาคม 2556 เหลียวหนาแลหลังสภาวิศวกร

15 สิงหาคม 2556 หารือรวมกับสภาคณบดี

4 กรกฎาคม 2556 สมาชิกสัมพันธสญ
ั จร ม.บูรพา
วิชาชีพ

26 กรกฎาคม 2556 การบริหารความปลอดภัย
โรงงาน

16 กรกฎาคม 2556 สัมมนารางระเบียบ
อาเซียน

1 กันยายน 2556 ดูงานรถไฟฟาสายสีน้ํา
เงิน

28 กุมภาพันธ 2556 ความพรอมตอสถานการณพลังงาน

4 ตุลาคม 2556 อาคารตานแผนดินไหว

29 พฤศจิกายน 2556 บริหารความปลอดภัย
พลังงาน

17 ธันวาคม 2556 ดูงานโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว

16 - 18 พฤษภาคม 2556 ประชุมผูนําน้ํา
26 ตุลาคม 2556 สอบภาคีขอนแกน

13 กุมภาพันธ 2556 หารือแนวทางการรับรองปริญญา

15 ธันวาคม 2556 แบงปนธารน้ําใจโรงเรียนบานวังโบสถ

รายงานประจํ
าป�พ.ศ.
2556
สภาวิสภาวิ
ศวกรศวกร
หนา 7 7
รายงานประจำ
ปี พ.ศ.
2556

8. ผลการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5
ประจําป พ.ศ. 2556
8.1 ดานการประกอบวิชาชีพ
8.1.1 ปลุกจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 โดยคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดจัดสัมมนาใหความรูกับ
วิศวกรและประชาชนทั่ว ไป เพื่ อปลุ กจิ ต สํ านึกในการประกอบวิ ช าชีพ มุ งเน น ให มีความรับ ผิ ด ชอบ
ตอสังคมและสาธารณะ โดยมีกิจกรรมการสัมมนาใหความรูตางๆ จํานวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง มีรายละเอียด
ดังนี้
1) จัดการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ กรณีการเกิดภัยพิบัติ
2) จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความพรอมของไทยตอสถานการณพลังงาน
3) จัดการเสวนา เรื่อง วิศวกรกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงระบบราง
4) จัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารความปลอดภัย -มาตรการ และเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
ที่วิศวกรควรรู
5) จั ด การสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านการก อ สร า งรถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว (ส ว นต อ ขยาย
แบริ่ง-สมุทรปราการ)
6) จั ด การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง แนวทางการประเมิ น และเสริ ม กํ า ลั ง อาคาร
เพื่อตานแผนดินไหว
7) จัดการสัมมนา เรื่อง ปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางที่เกี่ยวกับกฎหมายที่นิติบุคคลและ
วิศวกรควรทราบ
8) จั ด การสั ม มนา เรื่ อ ง เรี ย นลั ด จากผู มี ป ระสบการณ ทํ า งานระดั บ สากล ประเทศ
ในกลุม ASEAN ดานการออกแบบกับเจาของงานตางชาติ
9) จัดการสัมมนาประชาสัมพันธใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไมมีใบอนุญาตฯ ตลอดทั้ง
ผู ที่ ไ ม ไ ด จ บสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร โ ดยตรง ได ม ายื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ใหถูกกฎหมาย
8.1.2 ส ง เสริ ม การพั ฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกรและ
การตออายุใบอนุญาตฯ
คณะกรรมการสภาวิ ศวกรเล็ งเห็ น ความสํ าคั ญของการส งเสริ ม การเลื่ อ นระดั บ ใบอนุ ญาตฯ
เป น ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกรให ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากป จ จุ บั น สภาวิ ศ วกรมี ส มาชิ ก
ที่มีใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร จํานวน 175,515 คน แตระดับสามัญวิศวกรมีเพียง 18,983 คน
และระดับวุฒิวิศวกรมีเพียง 4,188 คน จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้
1) คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรได เ ห็ น ชอบให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ จั ด ทํ า แนวทาง
ในการสอบเลื่ อ นระดั บ ใบอนุ ญ าตฯเป น ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกร ทั้ ง 7 สาขาวิ ศ วกรรม
โดยคณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับ ใบอนุญาตฯเปนระดับสามัญวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา ไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอี ย ดหั ว ข อ หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางในการจั ด ทํ าแนวทางการสอบเลื่ อ นระดั บ
ใบอนุ ญ าตฯ ไปแล ว จํ า นวน 2 ครั้ ง และสาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ มอยู ร ะหว า ง
การดําเนินการใหรวมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซตสภาวิศวกร สวนสาขาวิศวกรรมอื่นๆ
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อยู ร ะหว างดํ าเนิ นการรางรายละเอีย ดหัว ข อ หลั กเกณฑ และแนวทางฯ เมื่ อดําเนิน การ
แลวเสร็จจะไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองตอไป
2) จั ด การสั ม มนาเตรี ย มความพร อ มในการเขี ย นเอกสารและการสอบสั ม ภาษณ เ พื่ อ
การสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม 7 สาขา
3) จั ด ให มี ก ารทดสอบความรู ท างวิ ศ วกรรมเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกร
(สอบขอเขียน) จํานวน 3 ครั้ง
4) จั ดประชุ มกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะผู ชํ านาญการพิ เศษชุ ดต างๆ เพื่ อพิ จารณา
ดําเนินการเรื่องการสงเสริม พัฒนา และเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา
8.1.3 การรับรองความรูความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ศึกษาแนวทางในการยกรางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม เพื่อใหไดรับ
การสงเสริมวิชาชีพ ตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการขอ
ความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมซึ่งไมใชวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุ ม ที่ มี ค วามประสงค จ ะได รั บ การส ง เสริ ม จากสภาวิ ศ วกร จากความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด รั บ ดั ง กล า ว
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา มีสาขาวิศวกรรมที่ควรไดรับการสงเสริม จํานวน
ทั้งสิ้น 20 สาขาดวยกัน โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารายละเอียดลักษณะเฉพาะของแตละสาขาที่
จะใหการสงเสริม เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา รวมทั้งจะได
ดําเนิ น การจั ด การสั มมนาเพื่ อรั บ ฟงความคิ ดเห็ นจากผู เกี่ ยวข องต อไป ทั้ งนี้ เมื่ อดําเนิ น การเสร็จ สิ้ น
กระบวนการและไดขอสรุปแลว จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ
จะดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่มเติมสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมในลําดับตอไป
8.1.4 ส ง เสริ ม การจั ด ทํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และรั บ รองเป น ส ว นหนึ่ ง ของมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
สภาวิ ศ วกรเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการมี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
เพื่ อเป น การสงเสริ มและสนั บ สนุ น มาตรฐานการปฏิ บัติ วิ ชาชี พที่ ส มาคมวิ ช าชี พได มีการดําเนิน การ
จัดทําไวแลวหรือที่อยูระหว างการดําเนิ นการจั ดทํา รวมทั้งเปนการสงเสริมให วิศวกรไดมีมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ ที่สามารถใชแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได โดยจัดให มีการดําเนินการ
ตางๆ ดังนี้
1) ศึกษาแนวทางรวมกับสมาคมวิชาชีพตางๆ ในการยกรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (6) (ฌ)
2) เสวนา เรื่ อง รู ป แบบ เกณฑ การรั บ รองมาตรฐานการประกอบวิ ชาชี พและเงิ น อุ ด หนุ น
เพื่อนําข อคิดเห็นและขอมูลที่ ไดจากการเสวนาไปพัฒนาและหาแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตอไป
3) สัมมนาการพั ฒนาวิชาชี พวิ ศวกรรมตอเนื่อง และอบรมการใชโปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พ
วิศวกรรมตอเนื่อง เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานที่เปนองคกรแมขายของ
สภาวิ ศ วกร หรื อหน ว ยงานที่ ป ระสงค จ ะสมั ค รเข าเป น องค ก รแม ข ายของสภาวิ ศ วกร
มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องรับทราบประเภท
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กิ จ กรรมที่ นํ ามานั บหน ว ยความรู และองค ก รแม ข ายมี ความเข าใจสามารถใช โ ปรแกรม
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนของสมาชิก
4) ประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)และการนําไปใช ระหวาง
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องกับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรู
ทางวิ ศ วกรรมระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษและคณะอนุ ก รรมการฝ า ยกิ จ การต า งประเทศ
เพื่อเปนการปรับปรุงและเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่จะนํามานับหนวยความรู รวมถึงกําหนด
จํ านวนหน วยความรู ที่ ควรได รั บในแต ละกิ จกรรม เพื่ อความเหมาะสมและสอดคล องกั บ
กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
8.1.5 พัฒนาระบบการเขาเปนสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาตฯ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารสมาชิ ก ที่ สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกรทั้ ง ในเรื่ อ งการบริ ก าร
ของเจ า หน า ที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ เพื่ อ ให ส มาชิ ก ได รั บ ความพึ ง พอใจอย า งสู ง สุ ด
กรณีสมาชิกมาติดตอใชบริการที่เคานเตอรบริการของสํานักงานสภาวิศวกรเพื่อความรวดเร็วและอํานวย
ความสะดวกให ผู ม าใช บ ริ ก ารก อ นได รั บ บริ ก ารก อ น จึ ง ได ติ ด ตั้ ง ระบบบั ต รคิ ว ไว บ ริ ก ารสมาชิ ก
ติดตั้งระบบสํารวจความพึงพอใจในการมารับบริการของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกมั่นใจไดวาทานจะไดรับ
บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วจากเจาหนาที่ทุกทาน
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการเพื่อสงเสริมใหการสมัครเขาเปนสมาชิกรวมถึงการออกใบอนุญาตฯ
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) มีอุป กรณ เ พื่ ออํ านวยความสะดวกในการออกบั ต รสมาชิ กและบั ต รใบอนุ ญาตฯได อย าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) มีบริการถายรูปใหสมาชิก เพื่อใชประกอบการยื่นเรื่องตางๆ
3) จัด ให บ ริการเครื่ องดื่ ม ของวางและอาหารกลางวัน สํ าหรั บ ผู เ ขารั บ การทดสอบความรู
ผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร และผูเขารับ การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4) จัดทําคลังขอสอบระดับภาคีวิศวกร โดยมีการจัดทําขอสอบขึ้นมาใหม และแกไขขอสอบ
บางสวนซึ่งเปนการทดสอบความรูความเขาใจของสมาชิกไดมากขึ้น
5) จัดสอบระดับภาคีวิศวกร ทั้งในสวนกลางที่สํานักงานสภาวิศวกรซึ่งสามารถจัดสอบไดทุกวัน
และจัดสอบสวนภูมิภาคจํานวน 9 ครั้ง มีผูเขาสอบทั้งสิ้น 1,704 คน
6) พัฒนาโปรแกรมระบบการสอบระดับภาคีวิศวกร เพื่อใหระบบการสอบระดับภาคีวิศวกร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
7) อบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สวนกลาง จํานวน
33 ครั้ง และ สวนภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง โดยมีผูเขาสอบระดับภาคีวิศวกร จํานวนทั้งสิ้น
6,436 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 135 คน
8) สัมมนาและประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จํานวน 3 ครั้ง
9) สัมมนาใหกับนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตฯ ใหมีความรูความเขาใจในการประกอบวิชาชีพ
วิ ศวกรรมมากขึ้ น ในเรื่ องของ “ป ญ หาและอุ ป สรรคในงานก อสร างที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ที่นิติบุคคลควรทราบ” “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากลประเทศในกลุม
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ASEAN ด า นการออกแบบกั บ เจ า ของงานต า งชาติ ” จํ า นวน 3 ครั้ ง และสั ม มนา
เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” อีก 1 ครั้ง
10) ประชุ มคณะอนุ กรรมการ/คณะผู ชํ า นาญการพิ เ ศษระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษทั้ ง 7 สาขา
เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ และติดตามกํากับดูแล ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว
11) จั ด กิ จ กรรมสมาชิ ก สั มพั น ธ สั ญ จร 2 ครั้ ง ที่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายาและ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุงเนนใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาไดรับความรู เรื่องขั้นตอน
การขอรับใบอนุญาตฯ และโนมนาวใหนักศึกษาเหลานี้ไดมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง
8.2 ดานองคกร
8.2.1 พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของสมาชิก
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรสมั ย ที่ 5 ได ดํ า เนิ น นโยบายที่ มุ ง มั่ น พั ฒ นาองค ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน จึ ง ได นํ า ระบบการบั ง คั บ บั ญ ชาแนวราบ เน น การมองภาพแบบ
องครวมทั้งองคกร โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน กระบวนการความคิด และโครงสรางการบริหาร
จัดการใหมีการกระจายภาระงานโดยเพิ่มตําแหนงผูชวยหัวหนาฝายขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองคกรในระยะยาว ในสวนของการเงินการบัญชีนั้น ไดมีการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เพื่อใหการดํา เนินงานตางๆของสภาวิศวกร
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้แลว ยังไดดําเนินการตางๆ ดังนี้
1) จั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร ประจํ า ป 2556 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 10 เมษายน 2556
มีสมาชิกเขารวมประชุม 537 คน ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบแผนและงบประมาณประจําป
2556 นอกจากนี้ ส ภาวิ ศ วกรได จั ด ประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร ครั้ ง ที่ 1/2556
เมื่อวันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2556 มีสมาชิกเขารวมประชุม 549 คน โดยที่ประชุมเห็นชอบ
ร า งระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว าด ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศวกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกรตามที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญ
สภาวิศวกร ประจําป 2556 ซึ่งขณะนี้สวนบริการสมาชิกชั้น 2 แลวเสร็จ และสวนสํานักงาน
จะแลวเสร็จประมาณกลางป 2557 เพื่อสนองตอบตอการใหความสะดวกในการบริการ
สมาชิกใหมากขึ้น
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานมานาน จํานวน 50 เครื่อง
ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกสมาชิก
4) ปรั บ ระบบการให บ ริ ก ารผ า นเว็ บ ไซต โ ดยพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต
ผาน Leased line เพื่อใหการติดตอสามารถทําไดอยางรวดเร็ว
5) เป ด บั ญ ชี อี เ มล ข องกรรมการและเจ า หน า ที่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สาร
ภายในองคกร
6) ลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงว า ด ว ยการขอใช ป ระโยชน ข อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ ร าษฎรจาก
ฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีการบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(Counter service) และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตร
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ประจําตัวประชาชนรวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ขอมูลและสถานะของสมาชิกใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือไดและทันสมัย
7) จัดใหมีเลขหมายโทรศัพท 4 หลัก หมายเลข 1303
8) จั ดให มี การบริ การรั บชํ าระเงิ นนอกสถานที่ ในส วนภู มิ ภาค เมื่ อมี การจั ดสั มมนาให ความรู
ความเขาใจกับสมาชิกทุกครั้ง นอกจากนี้แลวสมาชิกยังสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ
ผานทางธนาคารพาณิชยไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
9) ปรับปรุงระบบ Call center ใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งจัดทําคูมือ
ทีม่ ีขอมูลทันสมัยสามารถใหบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งจัดใหมีระบบ
การควบคุม กํ ากั บ ดู แล บุ คลากรในดานทั กษะการทํางาน การติ ดตามดูแลการรับ สาย
ทําใหจํานวนสายที่ไมไดรับ ลดลงจาก 16% เหลือประมาณ 10%
10) สัมมนาเรื่อง บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร ใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยมี จุดประสงคเพื่อนําเสนอนโยบายและ
แผนการดําเนินงานดานตางๆ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นเพื่อนํามาประกอบการดําเนิน
แผนงานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
11) จัดสัมมนาใหความรูดานสุขภาพแกสมาชิก ในหัวขอเรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รูกอน
ปองกันได”
8.2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางเครือขายเพื่อประโยชนในงานดานวิศวกรรมและสมาชิก
มีการสงขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต Facebook อีเมล และ SMS
ทํ าให ส มาชิ กได รั บ ข อมู ล ข า วสารได ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น นอกจากนี้ ยั งได จั ด ระบบ
การจั ด เก็ บ เอกสารโดยแปลงข อ มู ล ต า งๆ จากเอกสารต น ฉบั บ เป น ไฟล ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคนหาขอมูลและประวัติสมาชิก
สภาวิศวกรไดมีการลงนามความรวมมือระหวางสภาวิศวกรกับกรมการปกครอง เพื่อจัดทําระบบ
ฐานขอมูล โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองผานระบบคอมพิวเตอร
นาระบบฐานขอมูล และสร
ในการพัฒนาระบบฐานข้
และสร้างเครือขข่ายด
ยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศได
ารสนเทศได้ทํำา�การขยาย
ชช่องสัญญาณ Leased
การเพิ่ม่มประสิ
ประสิททธิธิภภาพและเสถี
าพและเสถียยรภาพของระบบ
รภาพของระบบ พร้
พรอมทั้งติดตั้ง
Leased line เพืเพื่อ่อเป็เปนนการเพิ
ระบบ DR
DR site
เพื่อเพืป้่ออปงกั
นความเสี
ระบบ
site (Disaster
(DisasterRecovery
RecoverySite)Site)
องกั
นความเสี่ย่งกรณี
ยงกรณีเกิเกิดดความเสี
ความเสียยหายจาก
หายจาก
ได้ริเริ่มพัฒนาระบบสื่อสารทางอิ
เหตุไม่มคาดคิด อี ก ทั้ งได
สารทางอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์สผผ่า านน Applicationบนโทรศั
Applicationบนโทรศัพท์ท
เป็นบริการข
ารข้อมูลออนไลน
ออนไลน์ผา่ นระบบมือถือให
ให้แกก่สสมาชิกกในรู
ในรูปปแบบการสื
แบบการสื่อ่อสาร
สาร 22 ทาง
ทาง
ซึ่งเป
นอกจากนี้ ได ศึ ก ษาแนวทางในการนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยคาดวาจะแลวเสร็จเพื่อรองรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 6
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุมครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในการกํากับดูแลและคุมครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น คดี กั บ ผู ฝ าฝ น ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม โดยไม ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542
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2) เผยแพรความรูความเขาใจถึงเหตุผลที่นิติบุคคลตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยอางอิงความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
3) จั ด หาประกั น ภั ย เพื่ อ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานส ภาวิ ศ ว กรแล ะผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามพระราชบั ญญั ติวิ ศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึ งการส งเสริ มความเขาใจให แก ผู ได รั บ
ใบอนุ ญ าตฯประเภทนิ ติ บุ ค คล เกี่ ย วกั บ ประโยชน ข องการประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด
ทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)
นอกจากนี้เพื่อเปนการใหผูตรวจสอบอาคารมีความรูความชํานาญในเรื่องการตรวจสอบอาคาร
และเพื่อรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดจัดสัมมนาและจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร
ซึ่งมีผูสนใจเขารับการสอบ จํานวนถึง 421 คน
8.3 ดานการศึกษา
8.3.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องคกรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อใหมีนโยบายที่สอดรับกัน
สภาวิศวกรไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในอนาคต ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก จึ ง ให มี ค ณะทํ า งานศึ ก ษาข อ มู ล และแนวทาง
การเข้า เป
เป็น สมาชิ
สมาชิกก Washington
Washington Accord
Accord และศึ
การเข
และศึกกษาระบบการรั
ษาระบบการรับบรองมาตรฐานหลั
รองมาตรฐานหลักกสูสูตตรร
วิ ศ วกรรมศาสตร ใ ห เ ที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานสากล และมี แ ผนที่ จ ะดํ า เนิ น งานร ว มกั บ สภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษา
โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ รองรั บ การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมข า มชาติ ที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รวิ ช าชี พ
ต า งประเทศ รวมทั้ ง ผู ว า จ า งหรื อ บริ ษั ทอุ ต สาหกรรมต า งๆ ที่ เ ป น ผู ใ ช บ ริ ก ารทางด า นวิ ศวกรรมมี
ความมั่นใจในความสามารถและคุณภาพของวิศวกรไทย
8.3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไดมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
โดยการประชุ ม ระดมสมองดั งกล า ว เป น การระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
การรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ทั้งนี้ส ภาวิศวกรได นํา ข อสรุป จากการประชุ มร วมมาดําเนิน การพั ฒ นาปรั บปรุ งกระบวนการรั บรอง
ปริ ญ ญา อนึ่ ง เฉพาะในป พ.ศ. 2556 ได มี ก ารรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนจํานวนทั้งสิ้น 265 หลักสูตร
8.4 ดานตางประเทศ
8.4.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศตางๆ
สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยได ปฏิบัติตามขอตกลง
ยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซี ยนของประเทศไทยได สําเร็ จ และไดเ ปน ตัว แทนของประเทศไทยในการเข าร วมประชุ มระดั บ
องคกรวิชาชีพระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางพันธมิตรและเครือขายระดับชาติและระดับภูมิภาค
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8.4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล
สภาวิ ศ วกร ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของวิ ศ วกรไทยให
มีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล โดยประสานความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพและหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในการวิจัยขีดความสามารถในการแขงขันของวิศวกรไทย เพื่อการขึ้นทะเบียนและสงเสริม
ใหมีการเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติ
8.5 ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
8.5.1 กํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมให อ ยู ใ นมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ ดี
เพื่อประโยชนสุขของสังคม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณ
ของวิศวกรจํานวน 98 เรื่อง พิจารณาเรียบรอยแลวจํานวน 20 เรื่อง นอกจากนี้แลวไดมีการเผยแพร
ความรู ค วามเข า ใจให แ ก ส มาชิ ก เกี่ ย วกั บ การประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณผ า นเว็ บ ไซต ส ภาวิ ศ วกร
รวมทั้ ง มี การยกร า งปรั บ ปรุ งแก ไขข อ บั งคั บ สภาวิ ศวกร ว าด ว ยจรรยาบรรณแห งวิ ช าชี พวิ ศ วกรรม
และการประพฤติผิ ดจรรยาบรรณอัน จะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกีย รติ ศักดิ์ แหงวิช าชีพ พ.ศ. 2543
ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น
8.5.2 มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นแกภาครัฐในการแกปญหาทางดานวิศวกรรม ที่เปนประเด็น
สาธารณะ
จัดเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ 2 ครั้งใหสมาชิก องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ได
แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น รับทราบถึงขอบเขตหนาที่รับผิดชอบในแตละภาคสวนอยางชัดเจน เพื่อให
การประสานงานดานภัยพิบัติเปนไปอยางรวดเร็ว
8.5.3 สงเสริมให มีการใชเทคโนโลยีทางดา นวิศวกรรมเพื่อการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต สังคม และ
สิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
จัดทําระบบ E-learning ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่จะชวยสงเสริมการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
(Life-long
แก่แสกมาชิ
กได้
ใช้ใปชระโยชน์
(Life-long learning)
learning) ให้ให
ส มาชิ
กได
ป ระโยชนโดยไม่
โดยไมจำจ�กัํ ากัดดเวลาและสถานที
เวลาและสถานที่ ่ และได้
และไดจัดทำทํ�า
สารสภาวิศวกรราย 3 เดือน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูระหวางการจัดทํา
เปน Mobile Application
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9. ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2556
9.1 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต
9.1.1 ขยายระยะเวลาการใหบริการสมาชิกที่สํานักงานสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรสมั ย ที่ 5 ได มี น โยบายปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารของสภาวิ ศ วกร
เพื่ อให สมาชิกไดรั บ การบริ การที่ส ะดวก รวดเร็ ว และมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยขยายระยะเวลา
การใหบริการสมาชิกที่มาติดตอที่สํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร
เพิ่มเติมในวันเสาร ทั้ งนี้ เพื่ออํานวยการความสะดวกใหแกสมาชิกที่ไมส ามารถมาติดตอขอรับบริการ
ที่สํานักงานสภาวิศวกรในวันจันทร - ศุกร ซึ่งในการเปดใหบริการดังกลาวตั้งแตวันเสารที่ 5 มกราคม
2556 ถึงวันเสารที่ 21 ธันวาคม 2556 ไดมีสมาชิกเขารับบริการดังนี้
ตารางสรุปผลการใหบริการสมาชิกในวันเสาร
การดําเนินการ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ(ไมชาํ ระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ผาน web site)
- ระดับสามัญวิศวกร
- ระดับวุฒิวิศวกร
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล
การยื่นคําขอและตออายุใบอนุญาตฯ (ชําระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ณ สํานักงานสภาวิศวกร)
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล
- ตออายุใบอนุญาตฯ (บุคคล)
- ตออายุใบอนุญาตฯ (นิติบุคคล)
- ใบแทนใบอนุญาตฯ/วุฒิบัตร
- หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
การชําระเงิน
- คาใบอนุญาตใหม (ทุกระดับ)
- คาทดสอบความรู (ทุกระดับ)
- คาอบรมและทดสอบความพรอม
- อื่น ๆ
รวม

จํานวนสมาชิก (คน)
1,282
34
3
0
43
5
2
202
4
39
3
202
720
636
75
3,250
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9.1.2 การบริการดานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1) จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร
ประเภทสามัญสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
รวม

สมัครสมาชิกใหม
8,944
189
9,133

ตออายุสมาชิกภาพ
29,963
447
30,410

สมาชิกทั้งหมด
139,959
3,144
143,103

2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(1) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการตออายุ ใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ไดดังนี้
ระดับวิศวกร
อนุมัติใบอนุญาตฯ
ตออายุใบอนุญาตฯ

ภาคีวิศวกร
6,581
16,103

สามัญวิศวกร
672
2,250

วุฒิวิศวกร
76
131

ภาคีวิศวกรพิเศษ
155
294

รวม
7,484
18,778

(2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล 31 ธันวาคม 2556
มีจํานวน 205,740 ใบ แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ไดดังนี้
ระดับวิศวกร
จํานวน

ภาคีวิศวกร
175,515

สามัญวิศวกร
18,983

วุฒิวิศวกร
4,188

ภาคีวิศวกรพิเศษ
7,054

รวม
205,740

(3) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการตออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
การอนุมัติและ
ตออายุใบอนุญาตฯ
จํานวน

อนุมัติใบอนุญาตฯ

ตออายุใบอนุญาตฯ

80

538

จํานวนใบอนุญาตฯ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
618

9.1.3 การจัดทดสอบความรูทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบขอเขียน)
สภาวิ ศ วกรได ดํ า เนิ น การจั ด การทดสอบความรู ท างวิ ศ วกรรมเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ
ระดับสามัญวิศวกร (สอบขอเขียน) จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
รวม
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ผูสมัครสอบ (คน)
184
44
23
251

ผูสอบผาน (คน)
44
7
0
51
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9.1.4 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรแยกตามสาขา ไดดังนี้
เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ที่ยังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเดนจํานวนมาก คณะอนุกรรมทดสอบ
ความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
จึงไดจัดการสัมมนาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุ ฒิ วิ ศ วกร และระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ เพื่ อ ให ผู ยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯมี ค วามเข า ใจถึ ง หลั ก เกณฑ
ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเดนมากขึ้น และเพื่อใหวิศวกรเขาใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตอํานาจหนาที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ จึงไดดําเนินการจัดสัมมนาใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว สงผลใหสมาชิก
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานการเสนอผลงานดีเดน และเขาใจเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้
1) สาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาจํานวน 4 ครั้ง
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้
ภาษณ์
มความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพื่อการสอบเลื
การสอบเลื่อ่อนระดั
นระดับบวุวุฒฒิวิวิศิศวกร
วกรสาขาวิ
สาขาวิศศวกรรมโยธา”
วกรรมโยธา” วัวันนทีที่ ่ 99 พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน 2556
ณ ห้อหงประชุ
ม 1 มชั้น1 4ชัอาคารวิ
ศวกรรมสถานแห่
งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
มีสมาชิก
องประชุ
้ น 4 อาคารวิ
ศวกรรมสถานแห
งประเทศไทย
กรุ งเทพมหานคร
เข้
ร่วมสั
้น 188้งสิคน
มีสามาชิ
กเขมมนาทั
ารวมสั้งมสิมนาทั
้น 188 คน
(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรี
“การเตรียมความพร
มความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
ภาษณ์
เพื่อการสอบเลื่อนระดั
นระดับบสามั
สามัญญวิวิศศวกร
วกรสาขาวิ
สาขาวิศศวกรรมโยธา”
วกรรมโยธา” วัวันนทีที่ ่ 23
23 พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน 2556
ณ ห้หองอุดรธานี 2 โรงแรมบ
โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
รธานี มีมีสสมาชิ
มาชิกกเขเข้าารร่ววมสั
มสัมมมนาทั
มนาทั้ง้งสิสิ้น้น136
136คน
คน
(3) จัด สั มมนา เรื่อง “การเตรี ยมความพร อมในการเขี ย นเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพื่ อ การสอบเลื่ อ นระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมโยธา”
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนดแมเนจเมนท จํากัด
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 72 คน
(4) จัด สั มมนา เรื่อง “การเตรี ยมความพร อมในการเขี ย นเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพื่ อ การสอบเลื่ อ นระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมโยธา”
วั น ที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห อ งประชุ ม วทั ญ ู ณ ถลาง ชั้ น 2 การเคหะแห ง ชาติ
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 48 คน
2) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “การเตรี ย มความพร อ มในการเขี ย นเอกสารและการสอบสั ม ภาษณ
เพื่ อ การสอบเลื่ อ นระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร ”
วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 30 คน
3) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัด สั มมนา เรื่ อง “การเตรี ย มความพรอมเพื่ อการสอบเลื่ อนระดับ สามั ญวิ ศวกร และระดั บ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช
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ชั้น 9 อาคาร ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกเขารวม
สัมมนาทั้งสิ้น 215 คน
4) สาขาวิศวกรรมไฟฟา จัดสัมมนาจํานวน 2 ครั้ง
(1) จัจัดดสัสัมมมนา
มนา เรืเรื่อ่องง “การเตรี
(1)
“การเตรียยมความพร
มความพร้ออมเพื
มเพื่อ่อการสอบเลื
การสอบเลื่อ่อนระดั
นระดับบสามั
สามัญญวิวิศศวกร
วกร และระดั
และระดับบ
่ 18ตุตุลลาคม
าคม 2556
2556 ณณ ห้หอองเจ้
งเจาาพระยาบอลรู
พระยาบอลรูมม
วุวุฒ
ฒิวิวิศิศวกร
วกร สาขาวิ
สาขาวิศศวกรรมไฟฟ
วกรรมไฟฟ้าา”” วัวันนทีที่ 18
โรงแรมเจาาพระยาปาร์
พระยาปารคค กรุ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร มีมีสสมาชิ
มาชิกกเข้
เขาาร่รววมสั
มสัมมมนาทั
มนาทั้ง้งสิสิ้น้น 328
328 คน
คน
ชัชั้น้น 22 โรงแรมเจ้
(2) จัจัดดสัสัมมมนา
มนา เรืเรื่อ่องง “การเตรี
(2)
“การเตรียยมความพร
มความพร้ออมเพื
มเพื่อ่อการสอบเลื
การสอบเลื่อ่อนระดั
นระดับบสามั
สามัญญวิวิศศวกร
วกร และระดั
และระดับบ
่ 18พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2556
2556 ณณ ห้หอองราชพฤกษ์
งราชพฤกษ
วุวุฒ
ฒิวิวิศิศวกร
วกร สาขาวิ
สาขาวิศศวกรรมไฟฟ
วกรรมไฟฟ้าา”” วันวัทีน่ที18
โรงแรมลักกษวรรณ
้งสิ้ง้นสิ้น7070คนคน
โรงแรมลั
ษวรรณ รีรีสสอร
อร์ทท จัจังงหวั
หวัดดเชีเชียยงราย
งรายมีมีสสมาชิ
มาชิกกเขเข้าราวร่มสั
วมสัมมนาทั
มมนาทั
5) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “การเตรี ย มความพร อ มในการเขี ย นเอกสารและการสอบสั ม ภาษณ
เพื่ อ การสอบเลื่ อ นระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ”
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสมาชิก
เขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 58 คน
6) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัด สั มมนา เรื่ อง “การเตรี ย มความพรอมเพื่ อการสอบเลื่ อนระดับ สามั ญวิ ศวกร และระดั บ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม” วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร
30 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 70 คน
7) สาขาวิศวกรรมเคมี จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัด สั มมนา เรื่ อง “การเตรี ย มความพรอมเพื่ อการสอบเลื่ อนระดับ สามั ญวิ ศวกร และระดั บ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ หองสรอยทอง1 โรงแรมโกลเดนซิตี้
จังหวัดระยอง มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน
8) สัมมนารวมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟาและภาคีวิศวกรพิเศษ
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟา และการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ” วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป
จังหวัดชลบุรี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 536 คน
9) สาขาวิศวกรรมภาคีวิศวกรพิเศษ จัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง
(1) จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “การประชาสั ม พั น ธ ก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ"
วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห อ งคอนเวนชั่ น ซี ดี ชั้ น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 134 คน
(2) จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “การประชาสั ม พั น ธ ก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ ภาคี วิ ศ วกรพิ เ ศษ"
วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2556 ณ ห อ งคอนเวนชั่ น ซี ดี ชั้ น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 88 คน
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(3) จั ด สั มมนาเรื่ อง “การประชาสั มพั น ธ การขอรั บ ใบอนุ ญาตฯ ระดั บ ภาคี วิ ศวกรพิ เ ศษ"
วั น ที่ 24 กั น ยายน 2556 ณ ห อ งสร อ ยเพชร1 โรงแรมโกลเด น ซิ ตี้ จั ง หวั ด ระยอง
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 92 คน
10) สัมมนาบริหารความปลอดภัย จํานวน 2 ครั้ง
(1) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
ที่ วิ ศ วกรควรรู " วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห อ งสร อ ยทอง1 โรงแรมโกลเด น ซิ ตี้
จังหวัดระยอง มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 109 คน
(2) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
ที่วิศวกรควรรู" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หองบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน
จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 95 คน
9.1.5 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรประเภทนิติบุคคล
เนื่องดวยตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 มีแนวทางสงเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมของผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตฯประเภทนิ ติ บุ ค คล คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู ข อรั บ
ใบอนุญาตฯประเภทนิ ติบุคคล จึงดําเนินการสนับ สนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชี พของนิ ติบุคคล
เพื่อใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกนิติบุคคลอยางสูงสุด
ในการนี้ จึ ง ได มี การจั ด สั มมนาให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ข อ กฎหมาย การประกอบวิ ช าชี พ และการ
ประกันภัยวิชาชีพที่นิติบุคคลควรทราบเรียบรอยแลว สงผลใหนิ ติบุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
การประกอบวิชาชีพและขอกฎหมายตาง ๆ มากยิ่งขึ้นมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้
(1) จัด สั มมนาเรื่ อง “ป ญหาและอุ ป สรรค ในงานก อสร างที่ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ นิ ติ บุ คคล และ
วิศวกรควรทราบ" วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 50 คน
(2) จั ดสั มมนาเรื่ อง “เรี ยนลั ดจากผู มีประสบการณ ทํางานระดั บสากล ประเทศในกลุ ม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 42 คน
(3) จั ดสั มมนาเรื่ อง “เรี ยนลั ดจากผู มีประสบการณ ทํางานระดั บสากล ประเทศในกลุ ม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 31 คน
(4) จั ดสั มมนาเรื่ อง “เรี ยนลั ดจากผู มีประสบการณ ทํางานระดั บสากล ประเทศในกลุ ม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 31 คน
มนาเรื่อ่อง ง“ประกั
“ประกั
วิชพาชี” พ”(Professional
(ProfessionalIndemnity
Indemnity
Insurance:PII)
(5) จัดสัสัมมมนาเรื
นภันยภัวิชยาชี
Insurance
: PII)
งพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์
วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ หห้องพระรามเก
ปารค กรุงเทพมหานคร
มสัมมมนาทั
มนาทั้ง้งสิสิ้น้น4848คนคน
มีสมาชิกเขเข้ารร่ววมสั
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9.1.6 การจัดทําผังปฏิบัติงาน ( Work Flow Chart)
ได
ารปฏิบบัตัติงิงานเข้
านเขาใจง่
ใจงาย
ได้ดําำ�เนิ
เนินนการจั
การจัดดทํทำา�ผัผังปฏิ
งปฏิบบัติงัตาน
ิงาน(Work
(Work Flow
Flow Chart) เพืเพื่อ่อให้ใหกการปฏิ
และเข
บัตบิงัตานิงานดังดันีง้ นี้
และเข้าใจระบบการทํ
ใจระบบการทำา�งานมากขึ
งานมากขึ้น้นเรีเรียยบรบร้ออยแล
ยแล้วโดยมี
วโดยมีผังผการปฏิ
ังการปฏิ
1. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร
2. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
3. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
4. การขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
5. การตออายุใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล
9.1.7 การปรับปรุงการบริการสมาชิกหนาเคานเตอร
ไดมีการปรับปรุงการใหบริการสมาชิกที่มาติดตอสํานักงานใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและไดรับ
ความพึงพอใจมากขึ้น โดยการสงตองานระหวางกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนในจุดใหบริการเดียว เปนตน
ทั้งนี้อยูในขั้นตอนการนําบัตรคิว เพื่อมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้นอีกดวย
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9.2 ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
9.2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 มาตรา 7 (1)
คื อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษา การวิ จั ย และการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ
และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
จํานวนหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา สําหรับการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556
สาขา

จํานวนหลักสูตรที่พิจารณา
รับรอง
ปฏิเสธ

37
51
29
62
- งานไฟฟากําลัง
51
- งานไฟฟาสื่อสาร
1
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
- งานเหมืองแร
0
- งานโลหการ
21
สาขาวิศวกรรมเคมี
13
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
รวม
265
หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

1
0
1
4
0
0
0
0
0
6

9.2.2 การประชุมรวมรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
จัดใหมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
โดยการประชุมระดมสมองดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้สภาวิศวกรจะไดนําผล
การระดมสมองดังกลาว เพื่อไปดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญาตอไป โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 320 คน จาก 69 สถาบัน
9.2.3 การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูเขารับการอบรมและทดสอบความพรอม คือ สมาชิกผูยื่นขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่ผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร
ในป 2556 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ทั้งในสวนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ
สวนภูมิภาคที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแกน เพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกสมาชิก โดยมีการจัดการอบรมสวนกลางจํานวน 33 ครั้ง สวนภูมิภาคจํานวน 4 ครั้ง
รวมจํานวนทั้งสิ้น 37 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระดับ
ภาคีวิศวกร
ภาคีวิศวกรพิเศษ

ผูเขาสอบ
6,436
135

ผูสอบผาน(คน)
4,614
86

1) การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร
ครั้งที่
ผูเขาอบรม โยธา เครื่องกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร
วัน เดือน ป
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1/2556 17-18 ม.ค. 2556 298
99
65
113
8
1
2/2556 24-25 ม.ค. 2556 297
99
71
90
10
1
3/2556 14-15 ก.พ. 2556 302
104
77
73
11
1
4/2556 21-22 ก.พ. 2556 295
67
69
111
23
2
5/2556 14-15 มี.ค. 2556 303
66
104
90
13
6/2556 21-22 มี.ค. 2556 302
71
85
86
28
3
7/2556 27-28 มี.ค. 2556 337
99
98
90
16
4
8/2556 22 เม.ย. 2556
159
18
48
45
14
4
9/2556 29 เม.ย. 2556
163
44
41
44
21
2
10/2556 13 พ.ค. 2556
158
16
54
46
14
11/2556 20 พ.ค. 2556
162
25
47
29
36
2
12/2556 27 พ.ค. 2556
158
13
37
54
28
2
13/2556 3 มิ.ย. 2556
155
21
44
56
24
14/2556 10 มิ.ย. 2556
161
18
38
60
13
15/2556 17 มิ.ย. 2556
161
28
59
53
9
1
16/2556 24 มิ.ย. 2556
159
29
44
42
20
2
17/2556 8 ก.ค. 2556
157
22
32
53
28
18/2556 15 ก.ค. 2556
158
23
43
44
19
2
19/2556 29 ก.ค. 2556
157
17
51
50
10
2
20/2556 5 ส.ค. 2556
155
14
43
47
22
4
21/2556 19 ส.ค. 2556
152
30
39
49
10
2
22/2556 26 ส.ค. 2556
148
26
53
35
7
23/2556 2 ก.ย. 2556
150
22
47
33
12
24/2556 9 ก.ย. 2556
153
27
50
33
10
1
25/2556 16 ก.ย. 2556
149
25
49
43
10
4
26/2556 23 ก.ย. 2556
145
30
48
43
8
1
27/2556 7 ต.ค. 2556
141
46
25
47
8
28/2556 14 ต.ค. 2556
148
56
33
38
5
1
29/2556 21 ต.ค. 2556
142
44
30
41
4
1
30/2556 28 ต.ค. 2556
146
44
25
46
8
32/2556 11 พ.ย. 2556
135
36
34
35
5
1
34/2556 25 พ.ย. 2556
128
45
29
31
6
4
37/2556 23 ธ.ค. 2556
138
37
38
32
7
38/2556 11 พ.ค. 2556
71
20
8
38
2
1
39/2556 26 ต.ค. 2556
93
19
20
34
7
5
40/2556 14 ก.ย. 2556
130
19
25
35
18
7
41/2556 23 พ.ย. 2556
70
12
21
23
3
หมายเหตุ:- ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 31/2556, 33/2556, 35/2556 และ 36/2556
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สิ่งแวดลอม
(คน)
7
12
21
5
17
9
13
5
9
12
8
8
4
8
5
11
8
4
9
14
4
19
12
14
5
4
4
5
8
15
11
7
8
2
24
5

เคมี
(คน)
15
14
15
18
13
20
17
25
2
16
15
16
6
24
6
11
14
23
18
11
18
8
24
18
13
11
11
10
14
8
13
6
16
8
2
6

ผูสอบผาน
(คน)
247
297
253
266
249
261
270
49
100
86
115
47
73
92
40
121
137
66
94
134
100
101
112
120
103
101
117
102
110
129
118
86
110
19
81
62
46
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คน
2,500

ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2556
แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม

2,000
1,500
1,000
500
ป 56

โยธา

เครื่องกล

ไฟฟา

อุตสาหการ

เหมืองแร

สิ่งแวดลอม

เคมี

1,431

1,724

1,912

497

61

336

485

ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับภาคีวิศวกร
เปรียบเทียบระหวางป 2554 - 2556

คน
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

โยธา

เครื่องกล

ไฟฟา

อุตสาหการ

เหมืองแร

สิ่งแวดลอม

เคมี

ป 54

4,845

2,154

3,388

504

60

660

445

ป 55

3,377

1,838

2,842

493

76

402

345

ป 56

1,431

1,724

1,912

497

61

336

485
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2) การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ครั้งที่
ผูเขาอบรม โยธา เครื่องกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร
วัน เดือน ป
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1/2556 17-18 ม.ค. 2556
13
8
3
2
2/2556 24-25 ม.ค. 2556
6
2
3
1
3/2556 14-15 ก.พ. 2556
4
2
1
1
4/2556 21-22 ก.พ. 2556
9
7
1
1
5/2556 14-15 มี.ค. 2556
3
2
1
6/2556 21-22 มี.ค. 2556
1
1
7/2556 27-28 มี.ค. 2556
4
2
2
8/2556 22 เม.ย. 2556
9/2556 29 เม.ย. 2556
10/2556 13 พ.ค. 2556
11/2556 20 พ.ค. 2556
12/2556 27 พ.ค. 2556
1
1
13/2556 3 มิ.ย. 2556
4
2
14/2556 10 มิ.ย. 2556
1
1
15/2556 17 มิ.ย. 2556
16/2556 24 มิ.ย. 2556
17/2556 8 ก.ค. 2556
5
2
2
1
18/2556 15 ก.ค. 2556
2
2
19/2556 29 ก.ค. 2556
1
1
20/2556 5 ส.ค. 2556
1
1
21/2556 19 ส.ค. 2556
2
1
1
22/2556 26 ส.ค. 2556
7
1
6
23/2556 2 ก.ย. 2556
24/2556 9 ก.ย. 2556
1
1
25/2556 16 ก.ย. 2556
4
3
1
26/2556 23 ก.ย. 2556
8
4
2
2
27/2556 7 ต.ค. 2556
6
3
3
28/2556 14 ต.ค. 2556
8
2
4
2
29/2556 21 ต.ค. 2556
11
6
2
2
1
30/2556 28 ต.ค. 2556
4
1
2
1
32/2556 11 พ.ย. 2556
5
2
3
34/2556 25 พ.ย. 2556
17
9
1
6
37/2556 23 ธ.ค. 2556
6
6
38/2556 11 พ.ค. 2556
39/2556 26 ต.ค. 2556
1
1
40/2556 14 ก.ย. 2556
41/2556 23 พ.ย. 2556
หมายเหตุ:- ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 31/2556, 33/2556, 35/2556 และ 36/2556
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สิ่งแวดลอม
(คน)
-

เคมี
(คน)
-

-

-

1
-

-

ผูสอบผาน
(คน)
9
6
2
8
3
1
2
1
3
1
1
4
1
3
6
4
1
6
4
4
13
2
1
-
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คน
70

ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2556
แยกตามสาขาวิศวกรรม

60
50
40
30
20
10
0
ป 56

คน
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

โยธา

เครื่องกล

ไฟฟา

อุตสาหการ

เหมืองแร

สิ่งแวดลอม

เคมี

64

25

41

2

0

1

0

ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ
เปรียบเทียบระหวางป 2554-2556

โยธา

เครื่องกล

ไฟฟา

อุตสาหการ

เหมืองแร

สิ่งแวดลอม

เคมี

ป 54

85

27

51

5

0

7

9

ป 55

89

45

78

3

3

4

0

ป 56

64

25

41

2

0

1

0

รายงานประจํ
าป�พ.ศ.
2556
สภาวิ
ศวกร
หนา 25
รายงานประจำ
ปี พ.ศ.
2556
สภาวิ
ศวกร
25

3) การสอบซอมสําหรับผูทสี่ อบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯจํานวน 34 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่
วัน เดือน ป
23/2555 สอบซอม 9 ม.ค. 56
24/2555 สอบซอม 16 ม.ค. 56
1/2556 สอบซอม 30 ม.ค. 56
2/2556 สอบซอม 6 ก.พ. 56
3/2556 สอบซอม 27 ก.พ. 56
4/2556 สอบซอม 6 มี.ค. 56
5/2556 สอบซอม 27 มี.ค. 56
6/2556 สอบซอม 3 เม.ย. 56
7/2556 สอบซอม 17 เม.ย. 56
8/2556 สอบซอม 8 พ.ค. 56
9/2556 สอบซอม 15 พ.ค. 56
10/2556 สอบซอม 29 พ.ค. 56
11/2556 สอบซอม 5 มิ.ย. 56
12/2556 สอบซอม 12 มิ.ย. 56
13/2556 สอบซอม 19 มิ.ย. 56
14/2556 สอบซอม 26 มิ.ย. 56
15/2556สอบซอม 3 ก.ค. 56
16/2556 สอบซอม 10 ก.ค. 56
17/2556 สอบซอม 24 ก.ค. 56
18/2556 สอบซอม 31 ก.ค. 56
19/2556 สอบซอม 14 ส.ค. 56 (เชา)
20/2556 สอบซอม 14 ส.ค. 56 (บาย)
21/2556 สอบซอม 4 ก.ย. 56 (เชา)
22/2556 สอบซอม 4 ก.ย. 56 (บาย)
23/2556 สอบซอม 18 ก.ย. 56 (เชา)
24/2556 สอบซอม 18 ก.ย. 56 (บาย)
25/2556 สอบซอม 2 ต.ค. 56 (เชา)
26/2556 สอบซอม 9 ต.ค. 56 (เชา)
27/2556 สอบซอม 30 ต.ค. 56 (เชา)
28/2556 สอบซอม 30 ต.ค. 56 (บาย)
29/2556 สอบซอม 6 พ.ย. 56 (เชา)
30/2556 สอบซอม 6 พ.ย. 56 (บาย)
32/2556 สอบซอม 20 พ.ย. 56 (เชา)
34/2556 สอบซอม 4 ธ.ค. 56 (เชา)

26 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

ผูมีสิทธิ์
สอบซอม
(คน)
42
61
55
43
51
30
54
42
70
110
63
72
47
112
84
69
121
38
22
94
64
21
53
50
38
33
47
46
26
53
37
17
18
46

เขาสอบ
( คน )
42
60
55
43
51
30
53
42
69
92
61
71
46
111
79
66
118
37
22
91
58
21
49
48
36
32
45
43
26
50
36
15
16
45

ภาคีวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ
( คน )
( คน )
42
59
51
43
49
29
53
41
66
92
61
71
46
10
77
66
118
37
20
89
58
21
48
46
36
32
44
41
24
43
31
15
15
41

1
4
2
1
1
3
1
2
2
2
1
2
1
2
2
7
5
1
4

สอบผาน
( คน )
39
57
44
33
46
29
48
37
64
66
45
59
41
80
67
54
81
31
16
65
46
18
43
46
32
27
43
34
24
39
31
14
15
39
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คน
4,000

เปรียบเทียบการสอบซอมสําหรับผูสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯ
ระหวางป 2554 - 2556

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

เขาสอบ

สอบผาน

สอบไมผาน

ป 54

3,755

3,214

541

ป 55

1,850

1,644

206

ป 56

1,759

1,453

306

ภาคีวิศวกร
ภาคีวิศวกรพิเศษ

เขาสอบ
1,715
44

สอบผาน
1,416
37

สอบไมผาน
299
7

9.2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
1) องคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เมื่อสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรม หรีอสัมมนา จากองคกรแมขายที่ไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหนวยความรูที่ไดรับ มาใชเปนตัวคูณคะแนนในการสอบขอเขียนเพื่อ
เลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และใชในการตออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได ปจจุบันสภาวิศวกรมีองคกร
แมขาย ที่ไดรับการรับรองจํานวนทั้งหมด 63 องคกร
หมายเหตุ
หมายเหตุ :: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายได้ที่ภาคผนวก

2) การจัดประชุมรวมระดมสมองเพื่อกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)
และการนําไปใช
จัดการประชุมรวมเพื่อกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU) และการนําไปใช
ระหวางคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง กับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิ ช าชี พระดั บ สามั ญวิ ศวกร ทุ กสาขาวิ ศ วกรรม คณะอนุ ก รรมการทดสอบความรู ทาง
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การใชคะแนนหนวยความรู (PDU) เพื่อเปนการปรับปรุงและเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่จะนํามานับ
หนวยความรู รวมถึงกําหนดจํานวนหนวยความรูที่ควรไดรับในแตละกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และงานฝาย
กิจการตางประเทศ รวมถึงเตรียมพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
เมื่ อวั น พุ ธ ที่ 16 ตุ ล าคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห องประชุ ม 1 ชั้ น 4 อาคาร วสท.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 27
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 27

3) การจั ด สั มมนาการพั ฒนาวิ ชาชี พวิ ศ วกรรมต อเนื่ องและอบรมการใช โ ปรแกรมพั ฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
จั ด สั มมนาการพั ฒ นาวิ ช าชี พวิ ศวกรรมต อเนื่ องและอบรมการใช โ ปรแกรมพั ฒ นาวิ ช าชี พ
วิศวกรรมตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหองคกรแมขา ย หนวยงานราชการ และหนวยงานอื่นๆ ที่
สนใจเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกร มีความเขาใจถึงหลักเกณฑการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
รับทราบประเภทกิจกรรมที่นํามานับเปนหนวยความรู และอบรมใชโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่องแกองคกรแมขายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา
09.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. มีองคกรแมขายเขารวมสัมมนาและอบรมการ
ใชโปรแกรมทั้งหมด 33 องคกร จํานวน 52 คน
9.2.5 งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
1) การจัดประชุมเสวนาเรื่อง รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงิน
อุดหนุน (Code of practice)
เสวนาเรื่อ่ องง รู ป แบบ เกณฑ
จัดการประชุมเสวนาเรื
เกณฑ์กการรั
ารรับบรองมาตรฐานประกอบวิ
รองมาตรฐานประกอบวิช าชี พและเงิ น
อุดหนุน (Code
(Code of practice) เพื่อให
ให้สภาวิศวกร หน
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคม
ไดแลกเปลี่ยนข้
นขอมูล ข้ขอคิดเห็น ในการลดปั
ในการลดปญหาความไม่
หาความไมเข้ขาใจกัน การดำ
การดํ�าเนินการซํ
การซ้ํ้าซ้ซอนกั น
วิชาชีพได้
ในการกํา�หนดรู
ชาชีชาชี
พและเงิ
นอุนดอุหนุดหนุ
น เพืน่อเพื
นํา่อไปพั
ฒนาและ
ในการกำ
หนดรูปปแบบ
แบบ เกณฑ
เกณฑ์กการรั
ารรับบรองมาตรฐานประกอบวิ
รองมาตรฐานประกอบวิ
พและเงิ
นำ�ไปพั
ฒนา
และหาทางออกในการดำ
เนินการต่
15 พฤศจิ
13.00- -16.00
16.00 น.
หาทางออกในการดําเนิน�การต
อไป อเมืไป่อวัเมื
นศุ่อกวัรนทศุี่ ก15ร์ที่ พฤศจิ
กายนกายน
25562556
เวลาเวลา
13.00
ณ ห้หอง Jupiter
Jupiter12-13
12-13 อาคารชาเลนเจอร์
อาคารชาเลนเจอร33 ศูนศูย์นแยสดงสิ
แสดงสินนค้คาและการประชุ
าและการประชุมมอิอิมมแพค
แพค เมื
เมืองทองธานี
มีผู้เ ข้ขาร่รวมประชุมจํจำา�นวน
นวน 35
35 คน
คน
2) การจัดประชุมระดมสมอง เพื่อกําหนดหลักเกณฑและองคความรูในการจัดทําแนวทางการ
สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
(1) คณะทํ
คณะทำา�งานจั ดทํทำา�แนวทางในการสอบเลื่อนระดั บ ใบอนุ ญาตฯเป
าตฯเป็นสามัญวิศวกร สาขา
การประชุมมระดมสมองเพื
ระดมสมองเพื่ อ่อรวบรวมความคิ
รวบรวมความคิดดเห็
เห็นนจากคณะทํ
จากคณะทำา�งาน
งาน
วิ ศวกรรมโยธา จัจัดดการประชุ
หมวดวิชชาย
าย่อยในสาขา
จัดทํทำา�แนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเป็
าตฯเปนสามัญวิศวกร หมวดวิ
วกรรมโยธา เกีเกี่ย่ยวกั
วกับบรายละเอี
รายละเอียยดหั
ดหัววขข้ออหลั
หลักเกณฑ
เกณฑ์ และแนวทางในการจัดทํทำา�แนวทางการ
วิศวกรรมโยธา
าตฯเป็นสามั ญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เมื่อวั นจั นทร
ทร์ที่ 44
สอบเลื่ อนระดั บใบอนุ ญาตฯเป
พฤศจิกกายน
ายน2556
2556ณณหอห้งประชุ
องประชุ
ม อาคาร
16.00 น.
น.
พฤศจิ
ม อาคาร
วสท.วสท.
เวลาเวลา
เวลาเวลา
09.0009.00
- -16.00
คน โดยมี
โดยมีววัตัตถุถุปประสงค
ระสงค์เเพืพื่อ่อนํนำา�ความเห็
ความเห็นนเบื
เบื้อ้องต
งต้นนทีที่ไ่ไดด้จจาก
าก
มีผูเ้ ขข้ารร่วมประชุมจํจำา�นวน 26 คน
ระดมสมองไปใช้นําำ�เสนอในการประชุมระดมสมองร
ระดมสมองร่วมกั
มกับคณะอนุ
คณะอนุกกรรมการ
รรมการ
การประชุมระดมสมองไปใช
วามชำา�นาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ
ระดับบสามั
สามัญญวิวิศศวกร
วกร
ทดสอบความรูค้ วามชํ
วกรรมควบคุมม ระดั
และผูช้ชําำ�นาญการพิ
นาญการพิเศษเพื
เศษเพื่อ่อทดสอบความรู
ทดสอบความรูความชํ
้ความชำ
�นาญระดัระดั
บสามั
ศวกร
และผู
านาญ
บสามั
ญวิญศวิวกร
(2) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับ ใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จัดการประชุมระดมสมองรวมกับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และคณะผูชํานาญการ
พิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญ ระดับสามัญวิศวกร โดยนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
รายละเอียดหัวขอและแนวทางการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับ ใบอนุญาตฯเปน
สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งไดจากการประชุมระดมสมอง เมื่อวันจันทรที่ 4
พฤศจิกายน 2556 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการกําหนดหลักเกณฑและองคความรู
28 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 28

ประกอบการจั ด ทํ าแนวทางการสอบเลื่ อนระดั บ ใบอนุ ญาตฯเปน สามั ญวิ ศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา เพื่อสมาชิกสภาวิศวกรสามารถนําแนวทางดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมวินเซอร
สวีทส ซ.สุขุมวิท 20 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 39 คน
9.2.6 การจัดสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร
สภาวิศวกรเปนหนวยงานจัดสอบเพื่อวัดผลผูที่ตองการขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร ใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรใหมีโอกาสและชองทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพิ่มเติม โดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อใชนําไปเปนหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในป 2556 จัดการทดสอบ จํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
วัวันนทีที่ ่
19 มกราคม 2556
2556
16 มีนาคม 2556
2556
18 พฤษภาคม 2556
27 กรกฎาคม 2556
21 กันยายน 2556
16 พฤศจิกายน 2556

อบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน
ผูส้ อบผ
เป็นนผูผูต้ตรวจสอบอาคาร
รวจสอบอาคาร
เป
10
7
66
88
77
13
13

ผูส้ มัคร

44
65
65
68
68
96
96
77
77
71
71

ผูเขารับการทดสอบวัดผลขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2556
คน
120
100
80
60
40
20
0
ครั้ง/ป

1/2556

2/2556

3/2556

4/2556

5/2556

6/2556

ผูสมัครสอบ

44

65

68

96

77

71

สอบผานขึ้นทะเบียน

10

7

6

8

7

13

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 29
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 29

9.2.7 การส ง เสริ ม การประกอบวิ ช าชี พ สํ า หรั บ สาขาวิ ชาชี พวิ ศ วกรรมที่ ไ ม ใ ช วิ ชาชี พวิ ศ วกรรม
ควบคุม
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการขอความ
คิด เห็ นจากสถาบั นการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนในสาขาวิศวกรรมซึ่งไม ใช วิช าชี พควบคุมที่มีความ
ประสงคจะไดรับการสงเสริม จากความคิดเห็นที่ไดรับจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องตนแลว
เห็นวามีสาขาวิศวกรรมที่ควรไดรับการสงเสริม มีจํานวนทั้งสิ้น 20 สาขาดวยกัน ดังนี้
1. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
2. สาขาวิศวกรรมชีวภาพ
3. สาขาวิศวกรรมอาหาร
4. สาขาวิศวกรรมเกษตร
5. สาขาวิศวกรรมบริการอาคาร
6. สาขาวิศวกรรมอัคคีภัย
7. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
8. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9. สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม
10. สาขาวิศวกรรมสํารวจ
11. สาขาวิศวกรรมแหลงน้ํา
12. สาขาวิศวกรรมนอกฝง
13. สาขาวิศวกรรมชายฝง
14. สาขาวิศวกรรมวัสดุ
15. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
16. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
17. สาขาวิศวกรรมยานยนต
18. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
19. สาขาวิศวกรรมระบบราง
20. สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
ทั้งนี้อยูในระหวางการพิจารณารายละเอียดลักษณะเฉพาะของแตละสาขาที่จะใหการสงเสริม เพื่อ
มิใหเกิดความซ้ําซอนกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา รวมทั้งจะไดดําเนินการจัดการสัมมนา
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของตอไป ทั้งนี้เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและไดขอสรุปแลว
จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะดําเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมในลําดับตอไป
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9.3 ฝายบริหารและประชาสัมพันธ
9.3.1 การจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิ
2556
คณะกรรมการสภาวิศศวกรได้
วกรไดจจัดั ดให้ใหมมีกี การประชุ
ารประชุมมใหญ่
ใหญสสามัามัญญสภาวิ
สภาวิศวกร
ศวกร ประจำ
ประจํ�าปีป พ.ศ. 2556
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หห้องประชุมเกษม จาติกวณิ
วณิช ชั้น้น 99 อาคาร
อาคาร
040 การไฟฟ
การไฟฟ้าาฝฝ่าายผลิ
ยผลิตตแห
แห่งงประเทศไทย
ประเทศไทยอํอำา�เภอบางกรวย
เภอบางกรวยจัจังงหวัหวัดดนนทบุ
นนทบุรรี ีโดยมี
โดยมีสสมาชิ
มาชิกกเขเข้าารร่ววมประชุ
มประชุมม
ต. 040
งเป็งเป
น สมาชิ
กสามั
ญ จำญ�นวน
524 คน
วิสามักญวิสจำ�ามันวน
คน ผู้สัง13
เกตการณ์
จํจำา�นวนทั้งงสิสิ้น้ น537
537คนคนแบ่แบ
น สมาชิ
กสามั
จํานวน
524สมาชิ
คน กสมาชิ
ญ จํ13านวน
คน
11 คนจํและผู
อบบัคนญชีและผู
รับอนุสญอบบั
าต ญจำ�ชีนวน
�คัญได้ปดสาระสํ
ังนี้ าคัญไดดังนี้
ผูจำส�นวน
ังเกตการณ
านวน้ส11
รับอนุ2ญคน
าต โดยสรุ
จํานวนปสาระสำ
2 คน โดยสรุ
(1) รายงานผลการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
(2) นําเสนอวิสัยทัศนและนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
(3) รับรองงบดุลประจําป 2555
(4) อนุ
อนุมมัตัติแิแตต่งงตัตั้ง้งนางอาภรณ
(4)
นางอาภรณ์ พุพุททธรั
ธรักกษา
ษา ผูผูส้สอบบั
อบบัญญชีชีรรับับอนุ
อนุญญาตาตเลขทะเบี
เลขทะเบียยนน0275
0275 หรื
หรืออนาง
นาง
อนงคนนุชุช ตัตันนมณี
อนงค์
มณีววัฒัฒนา
นา ผูผูส้สอบบั
อบบัญญชีชีรรับับอนุ
อนุญญาต
าต เลขทะเบี
เลขทะเบียยนน 8314
8314 เปเป็นนผูผูส้สอบบั
อบบัญญชีชีสสภาวิ
ภาวิศศวกร
วกร
ประจําาปปี 2556
ประจํ
2556 โดยกํ
โดยกําาหนดค
หนดค่าาตอบแทนสํ
ตอบแทนสําาหรัหรับบผูผูส้สอบบั
อบบัญญชีชีจํจำา นวน
�นวน120,000
120,000 บาทต
บาทต่ออปปี
(หนึ่งแสนสองหมื
แสนสองหมื่น่นบาทถ
บาทถ้ววน)น)
(5) เห็ น ชอบแผนการดํ าเนิ น งานและอนุ มั ติ งบประมาณ ประจํ าป 2556 และเห็ น ควรอนุ มั ติ
งบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 20 ลานบาท โดยกําหนดใหรวมอยูในงบกลาง เพื่อใชในโครงการ
ที่เกี่ยวของกับงานสนองตอบตอนโยบายที่ยังไมครบถวน อาทิ การสงเสริมความสามัคคี งาน
การศึกษาและวิจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสภาวิศวกรจะพิจารณาดําเนินการ
(6) เห็ น ชอบให มีการแตงตั้ งผูต รวจสภาวิ ศวกร จํานวน 3 คน คื อนายสุ ขุม สุ ขพัน ธ โ พธาราม
นายวิรัช กาญจนพิบูลย และนายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข
9.3.2 การจัดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรได จั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกรครั้ ง ที่ 1/2556
เมื่อวันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลลูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเขารวมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 543 คน แบงเปน
สมาชิกสามัญ จํานวน 540 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 3 คน และผูสังเกตการณ จํานวน 5 คน โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และรายงานการประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2555
(2) รายงานความคื บ หน าในการดํ าเนิ น การพิ จ ารณาเบิ ก จ ายค า ตอบแทนผู ต รวจสภาวิ ศวกร
ซึ่งอยูระหวางการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับนํามาใชประกอบ
การออกระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศวกรเพื่ อรองรั บ การดํ าเนิ น งานในเรื่ องดั งกล าวให
ถูกตองตามพระราชบัญญัตวิ ิศวกร พ.ศ. 2542
(3) อนุมัติแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณ จํานวน 13 คน จากจํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนดไว จํานวน 15 คน
(4) เห็ น ชอบให ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ดํ า เนิ น การสรรหาตามระเบี ย บคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญ
สภาวิ ศ วกรเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 เพิ่ ม เติ ม ที่ ข าดอยู อี ก 2
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ตําแหนง ในสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 คน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
และนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ครั้งตอไป
(5) เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ….
(6) เห็ น ชอบให แก ไขค า ธรรมเนี ย มที่ เ รี ย กเก็ บ จากสมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก ในบั ญชี ทา ย
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่
เรีย กเก็ บจากสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก พ.ศ. 2551 คาใบรั บรองการขึ้น ทะเบีย นวิศวกร
วิชาชีพอาเซีย น และคาใบรั บรองการตออายุทะเบี ยนวิ ศวกรวิชาชีพอาเซีย น จากฉบั บละ
4,000 บาท เป น ฉบั บ ละ 2,000 บาท และร า งข อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร ว าด ว ยการกํ า หนด
คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(7) เห็ น ชอบให ดํ าเนิ น การตามแผนการดํ าเนิ น งานและงบประมาณเพิ่ มเติ ม ประจํ า ป 2556
(จํานวน 20 ลานบาท)
9.3.3 การจัดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers”
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรได จั ด ให มี ก ารสั ม มนาเรื่ อ ง “บทบาทและทิ ศ ทางของสภาวิ ศ วกร
Building Better Council of Engineers” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอนโยบายของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 5 โครงสรางและการดําเนินงานดานตางๆ ของสภาวิศวกร ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น
ปญหาและขอเสนอแนะจากสมาชิกสภาวิ ศวกรผู เ ข าร วมการสั มมนา เพื่ อนํ ามาประกอบการกํ าหนด
บทบาทและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดการสัมมนา จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังตอไปนี้
ศวกร
(1) การสั
การสัมมมนาเรื
มนาเรื่อ่องง “บทบาทและทิ
“บทบาทและทิศทางของสภาวิ
ศทางของสภาวิ
ศวกรBuilding
BuildingBetter
Better Council
Council of
Engineers”
โดยสภาวิศศวกรและวิ
วกรและวิศศวกรรมสถานแห่
วกรรมสถานแหงงประเทศไทย
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภภ์
Engineers” โดยสภาวิ
สาขาภาคใต
วกรรมศาสตร มหาวิทยาลั
ยาลัยยสงขลานคริ
สงขลานครินนทร์
ทร ในวั
ในวันนทีที่ ่ 25
สาขาภาคใต้ รร่ว มกั บ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 2556
08.0008.00
- 15.30
น. ณ ห้น.องประชุ
ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มกราคม
2556เวลาเวลา
- 15.30
ณ ห มอคณะวิ
งประชุ
ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
สงขลานคริ
ทร์ จังหวัดนสงขลา
โดยมี
ผู้เข้าร่โดยมี
วมสัมผมนา
�นวนทั
82 คน้งสิ้น 82 คน
มหาวิ
ทยาลัยนสงขลานคริ
ทร จังหวั
ดสงขลา
ูเขารวจำมสั
มมนา้งสิจํ้นานวนทั
(2) การสั
การสัมมมนาเรื
มนาเรื่อ่องง “บทบาทและทิ
“บทบาทและทิศทางของสภาวิ
ศทางของสภาวิ
ศวกรBuilding
BuildingBetter
Better Council
Council of
ศวกร
Engineers” ร่รววมกั
Engineers”
มกับบการไฟฟ้
การไฟฟาฝ่ฝายผลิตแห่
แหงประเทศไทย การไฟฟ้
การไฟฟานครหลวง และการไฟฟ้
และการไฟฟา
สส่ว นภู มิภ าคในวั น ที่ 26 กุ มภาพั น ธธ์ 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้หองประชุมใหญ่
ใหญ
การไฟฟ้าานครหลวง
นครหลวงกรุกรุงเทพมหานคร
งเทพมหานครโดยมี
โดยมีผูเผขู้เาข้ราวร่มสั
วมสั
มมนาจําจำนวนทั
�นวนทั
้น 87
ชั้น 18 การไฟฟ
มมนา
้งสิ้นงสิ87
คนคน
(3) การสั
การสัมมมนาเรื
มนาเรื่อ่องง “บทบาทและทิ
“บทบาทและทิศทางของสภาวิ
ศทางของสภาวิ
ศวกรBuilding
BuildingBetter
Better Council
Council of
ศวกร
Engineers” ร่รววมกัมกับบคณะวิ
Engineers”
คณะวิศศวกรรมศาสตร์
วกรรมศาสตร มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยขอนแก่
ขอนแกนน วิศวกรรมสถานแห่
วกรรมสถานแห ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ภ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในวันที่ 14
08.00
- 12.00
น. ณ ห้น.องสัณมมนา1
9 ตึกเพียรวิชัจ้ นิตร9คณะวิตึศวกรรมศาสตร์
มีนาคม
าคม2556
2556เวลา
เวลา
08.00
- 12.00
ห อ งสัชัม้นมนา1
ก เพี ย รวิ จิ ต ร
มหาวิทศยาลั
ยขอนแก่นมหาวิ
โดยมีทผยาลั
ู้เข้าร่ยวขอนแก
มสัมมนา
จำ�นวนทั
้น ม168
คณะวิ
วกรรมศาสตร
นโดยมี
ผูเขาร้งวสิมสั
มนาคน
จํานวนทั้งสิ้น 168 คน
(4) การสั
การสัมมมนาเรื
มนาเรื่อ่องง “บทบาทและทิ
“บทบาทและทิศทางของสภาวิ
ศทางของสภาวิ
ศวกรBuilding
BuildingBetter
Better Council
Council of
ศวกร
Engineers” ในวั
Engineers”
ในวันนทีที่ 26
่ 26มีมีนนาคม
าคม2556
2556เวลา
เวลา08.00
08.00- -13.30
13.30 น.
น. ณณ ห้หองสร้
งสรอยทอง1-2
โรงแรมโกลเด้นนซิซิตตี้ ี้ จัจังงหวั
หวัดดระยอง
ระยองโดยมี
โดยมีผผูเขู้เข้าราวร่มสั
วมสัมมนา
มมนาจําจำนวนทั
�นวนทั
น 168คนคน
โรงแรมโกลเด
้งสิ้งนสิ้168
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9.3.4 การเขารวมจัดงานวิศวกรรมแหงชาติ ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดเขารวมจัดการสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธในงานวิศวกรรม
แหงชาติ ประจําป 2556 ภายใตหัวขอ “70 ป วิศวกรรมไทย กาวไกลไปกับ AEC” (70 Years of Thai
Engineering Growing with AEC) ในวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร3 ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม
ดังนี้
1) การจัดเสวนา เรื่อง “ความคืบหนากฎระเบียบและการบังคับใช ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.15 น.
ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา จํานวน 149 คน
2) การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ ในเรื่องภัยพิบัติ ” ในวันที่
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา
จํานวน 71 คน
3) การเสวนา เรื่อง “รู
3)
“รูปปแบบ
แบบ เกณฑ
เกณฑ์กการรั
ารรับบรองมาตรฐานการประกอบวิ
รองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน
(Code
practice)”ในวั
ในวันทีน่ที15
่ 15พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2556
2556เวลา
เวลา 13.00
13.00 -- 17.15
17.15 น. ณ หห้อง
(Code ofofpractice)”
Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร
อาคารชาเลนเจอร์3 ศูศูนนยย์แแสดงสิ
สดงสินคค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
Jupiter12-13
โดยมีผผูเู้เขข้าารร่ววมเสวนา
มเสวนาจํจำา�นวน
นวน3131คนคน
โดยมี
4) การออกบูธประชาสัมพันธสภาวิศวกรในงานวิศวกรรมแหงชาติในวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน
2556 ณ อาคารชาเลนเจอร 3 ศู น ย แ สดงสิ น ค า และการประชุ ม อิ ม แพค เมื อ งทองธานี
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมภายในบูธดังนี้
(1) การรับบริการสมาชิกสภาวิศวกร
(2) การรับบริการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําทางดานวิศวกรรมโดยผูเชี่ยวชาญจากสมาคม
วิชาชีพวิศวกรรมตางๆ
(3) การทดลองทําขอสอบสําหรับการทดสอบความรูฯ ระดับภาคีวิศวกร
(4) การโชวการแสดงหุนยนตกูภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(5) การรวมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและรับของที่ระลึกจากสภาวิศวกร
5) การให บริ การงานทะเบีย นและให คําปรึกษาทางด านวิ ศวกรรมนอกสถานที่ โ ดยในการจั ด
กิจกรรมครั้งนี้มีผูใหความสนใจในการขอรับบริการสมาชิก อาทิเชน การขอรับ ใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิ
วิศวกร การต ออายุ ใบอนุญาตฯ และมีผู มาขอรับ คําปรึกษาทางดานวิ ชาชีพวิศวกรรมจาก
ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมตางๆ ดวย
9.3.5 การจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” และ “COE Thank You
Party and Happy New Year”
สภาวิศวกรจัดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” ในวันพฤหัสบดีที่
26 ธันวาคม 2556 เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ ห องคอนเวนชั่ นเอบี ชั้ น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบและนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานและ
แนวทางการดําเนินงานของสภาวิศวกรในปที่ผานมา และแนวทางที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งรับฟง
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มองไปขางหนาทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับอาชีพวิศวกรรม” โดยมีจํานวน
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ผูเขารวมเสวนา จํานวนทั้งสิ้น 161 คน พรอมทั้งไดจัดงานสังสรรคปใหมสภาวิศวกร ภายใตชื่อ “COE
Thank You Party and Happy New Year” เวลา 18.00 - 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
ขอบคุณและสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ผูชํานาญการพิ เศษ สมาชิกสภาวิศวกร ผู แทนสมาคมวิช าชี พ และเจ าหนาที่ สภาวิศวกรโดยมี จํานวน
ผูเขารวมงานสังสรรคปใหมสภาวิศวกร จํานวนทั้งสิ้น 229 คน
ทั้งนี้ ในการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” ไดรับขอเสนอแนะจาก
อนุกรรมการ คณะทํางาน ผูชํานาญการพิเศษฯ ตลอดจนสมาชิกสภาวิศวกรที่เขารวมเสวนา ดังนี้
(1) การขยายสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (วิศวกรรมไมควบคุม) สภาวิศวกรควรสงเสริมใหมีการรับรอง
วิชาชีพวิศวกรรมไมควบคุม เชน การแกระเบียบ ขอบังคับที่กีดกัน เพื่อใหโอกาสวิศวกรไดทํางาน
(2) สภาวิศวกรควรจัดทํามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ที่มีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ
เนนความปลอดภัยและการประกอบวิชาชีพขามชาติ
(3) สภาวิศวกรควรมีการจัดอบรมเพื่อการเตรียมความพรอมวิศวกรไทยในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยการให ค วามรู เ รื่ อ งกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา
วิชาชีพวิศวกรรม
(4) นโยบายของสภาวิศวกรควรมี KPIs เพื่อจะไดทราบวาไดดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไวหรือไม
นอกจากนี้ ตองมีการรายงานผลใหกับสมาชิกเพื่อรับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงานของ
สภาวิศวกรดวย
(5) ควรกระจายการบริ ก ารไปสู ภู มิ ภ าค เช น การมี สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกรตามจั ง หวั ด ต า งๆ
เพื่อใหบริการสมาชิกในสวนภูมิภาคอยางทั่วถึง

9.3.6 การลงนามบั
ประโยชน์
ข้อมูลทะเบี
ิราษฎรจากฐานข้
อมูล
9.3.6
การลงนามบันนทึกทึข้กอขตกลง
อ ตกลงว่าด้ววายการขอใช้
ด ว ยการขอใช
ป ระโยชน
ข อ มูยลนประวั
ทะเบี ยตนประวั
ติ ร าษฎรจาก
ทะเบี
วยระบบคอมพิ
เตอร์ โดยวิธบี วริกเตอร
ารข้อมูโดยวิ
ลทางอิ
service)
ฐานขยอนกลางด้
มู ล ทะเบี
ย นกลางด ววยระบบคอมพิ
ธี บเล็ริกทรอนิ
ารข อกมูส์ล(Counter
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ
ก ส
และข้
อตกลง ว่service)
าด้วยการขอใช้
โปรแกรมสำ
นข้อมูลจากบั
ตรประจำ�าตัหรั
วประชาชน
(Counter
และข
อตกลง�หรั
ว าบดอ่วายการขอใช
โ ปรแกรมสํ
บอ า นขอมูร่วลมกั
จากบ
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
บัตรประจําตัวประชาชน
รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สภาวิศวกรและสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดตกลงรวมกันจัดทํา
บันทึกขอตกลง วาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวย
ระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Counter service) และขอตกลงวาดวยการ
ขอใช โ ปรแกรมสํ า หรั บ อ า นข อ มู ล จากบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ลงวั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงคในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสมาชิกสภาวิศวกรกับ ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูล
ทะเบียนกลางสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลและสถานะของ
สมาชิกสภาวิศวกรใหมีความถูกตองและสงผลใหสมาชิกสภาวิศวกรไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของ
สภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.3.7 การไดรับอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก
สภาวิศวกรไดรับอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1303 จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ (กสทช.)
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารและใหขอมูลความรูแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มชองทางการติดตอที่สะดวกและรวดเร็ว ขณะนี้ไดเปดใช
บริการสายดวน 1303 เปนที่เรียบรอยแลว
34 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร
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9.3.8 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1) โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร
ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกรและสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร มีผลงานดังนี้
(1) จัดทําสารสภาวิศวกรรูปแบบ วารสารราย 3 เดือน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับที่ 2 ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556
จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมกราคม–มีนาคม 2557
จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ทั้งนี้ สารสภาวิศวกรที่สงไปยังสมาชิกจํานวน 3 ฉบับ ไดแนบแบบสอบถามเพื่อใหสมาชิกมี
โอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม และมีสมาชิกหลายทานใหขอคิดเห็น เชน
สารสภาวิศวกรควรจัดทําตอไปเพื่อทําใหทราบขาวสารที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
รวมทั้งขอใหเพิ่มบทความที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีสมัยใหมกับงานดานวิศวกรรมเทคนิคเฉพาะในงาน
ด านวิ ศวกรรมควบคุ ม จํ า นวน 7 สาขา บทเรี ย นจากอุ บั ติ เ หตุ ง านวิ ศวกรรม พร อมแนวทางแก ไ ข
เรื่องเลาประสบการณในการทํางานจากวิศวกรอาวุโส บทความดานกฎหมายและจรรยาบรรณ และขาว
ความเคลื่อนไหวในงานดานวิศวกรรมในกลุม Asean Economic Community:AEC เปนตน
สําหรับสมาชิกที่ตอบแบบสอบถามมายังสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธไดมอบ
รางวัล Apple iPad mini Wi-Fi (16GB) จํานวน 3 เครื่อง โดยการสุมจับฉลากผูโชคดีที่สละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสารสภาวิศวกร
ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับที่ 2 ประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2556
จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2557
จํานวน 1 เครื่อง
(2) จัดทําสารสภาวิศวกร รูปแบบ อิเล็กทรอนิกสไฟล
สมาชิกสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th
2) โครงการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน
จัดงานแถลงข
งานแถลงข่าวการจัดงานวิ
งานวิศศวกรรมแห
วกรรมแห่งงชาติ
ชาติ 2556
2556 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธธ์รว่ มกับวิศวกรรมสถานแห
วกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภภ์กําำ�หนดจัดงานแถลงข
งานแถลงข่าว
งานวิ
งานวิศศวกรรมแห
วกรรมแห่งงชาติ
ชาติ2556
2556ในวั
ในวันนพุพุธธทีที่ 6่ 6พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2556
2556เวลา
เวลา13.00
13.00 -- 15.00 น. ณ ห้หองแกรน
บอลรูมม บีบี โรงแรมเดอะเวสทิ
โรงแรมเดอะเวสทินนแกรนด
แกรนด์สุสุขขุมุมวิทวิท1919กรุกรุงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
บอลรู
3) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
จัดทำทํ�าสื่อประชาสัมพันธธ์และเผยแพร่
การดำา�เนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่
ละเผยแพรข้อมูลการดํ
แบบตางๆ
ได้แกก่ อุอุปปกรณ
กรณ์อออกบู
อกบูธธ Back
Back wall
ได
wall X-stand
X-stand Roll-up
Roll-upแผ่แผนพันพับบบอร์
บอรดดโปสเตอร์
โปสเตอรฯลฯ
ฯลฯ เพื
เพื่อ่อใช้
ใชในการ
เผยแพร่ ในงานต
ในงานต่าางๆงๆ ของสภาวิ
ประชาสัมพัพันนธธ์ เผยแพร
ของสภาวิศศวกร
วกรอาทิ
อาทิเเช่ชนน งานเสวนา
งานเสวนา งานสั
งานสัมมมนา
มนา งานอบรม
งานประชุมมตต่าางๆ
งๆ หรื
หรือองานที
งานที่ท่ทางสภาวิ
างสภาวิศศวกรได
วกรได้รับรเชิ
ับเชิญญจากองค
จากองค์
กิจกรรมนั
งานประชุ
กรวิกรวิ
ชาชีชาชี
พใหพไให้ปรไปร่
วมจัวมจั
ดกิจดกรรมนั
้นๆ ้นๆ
4) โครงการปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําสภาวิศวกร
จัด ทํ าสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส แนะนํ าสภาวิ ศวกร ป 2555 - 2558 โดยจั ด ทํ าทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ ความยาว 3-5 นาที เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 เขารับดํารง
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 35
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 35

ตําแหนงเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เปนผลใหนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสภาวิศวกร
เปลี่ยนแปลงไป
5) โครงการพิเศษ กิจกรรมประชาสัมพันธสภาวิศวกร
(1) จัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ความพรอมของไทยตอสถานการณพลังงาน"
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ธได้ดจัดเสวนาเชิ
เสวนาเชิงงวิวิชชาการ
าการ เรืเรื่อ่องง “ความ
"ความ
พร้
ระเทศพม่าได
ได้แจจ้งหยุดสส่งกก๊าซธรรมชาติจาก
พรอมของไทยต่
มของไทยตอสถานการณ์
สถานการณพลังงาน กรณีป ระเทศพม
แหล่
แหลงยาดานา-เยตากุน” ระหว่
ระหวางวันที่ 4 - 12 เมษายน
เมษายน 2556
2556 เนื
เนื่อ่องจากต้
งจากตองหยุดซ่ซอมบำ
มบํ�ารุง
เพราะแท่
เพราะแทนขุดเจาะก๊
เจาะกาซธรรมชาติ
ซธรรมชาติยาดานามี
าดานามีปัญ หาทรุดตัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ธ
2556 เวลา 13.00 - 17.00
17.00 น.น. โดยได
โดยได้รรับับเกีเกียยรติ
รติจจากผู
ากผูอ้อํา�ำ นวยการฝ
นวยการฝ่าายควบคุ
ยควบคุมระบบกํ
ระบบกำา�ลังไฟฟ
ไฟฟ้า
การไฟฟ้
ยผลิตตแห
แห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย รองผู
การไฟฟ าฝฝ่ายผลิ
รองผู้อำ� อนวยการสำ
ํานวยการสํ�านันักกนโยบายและแผนพลั
นโยบายและแผนพลังงาน
ผู้ช ่ว ยกรรมการผู้จจัดดการใหญ่
การใหญสสายงานจั
ายงานจัดดหาและตลาดก๊
หาและตลาดกาาซธรรมชาติ
ซธรรมชาติ บริ
บริษษัทั ท ปตท. จำจํ�ากัด
(มหาชน) เป็
รรยายในครั้ง้งนีนี้ ้โดยมี
โดยมีจจําำ�นวนผู
นวนผูเข้เข้าราวร่มเสวนา
วมเสวนา5959คนคน
เปนผูบ้ รรยายในครั
(2) จัดนิทรรศการในงานสัมมนา/เสวนา/อบรมตางๆ ของสภาวิศวกร
ดํ าเนิ น การประชาสั มพั น ธ เ ผยแพร องค กรผ านการจั ด กิ จ กรรมออกบู ธ ในงานสั ม มนา
งานเสวนา หรื อ งานอบรมต า งๆ ของสภาวิ ศ วกร ร ว มกั บ การบริ ก ารนอกสถานที่ ซึ่ ง จะ
ดําเนินการทุกเดือน และในการจัดนิทรรศการแตละครั้งจะมีสมาชิกสภาวิศวกรเขามาสอบถาม
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร รวมถึงการตออายุใบอนุญาตฯ ฯลฯ
9.3.9 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
1) จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข อ“โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการสั ม มนา
เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบที่สําคัญจาก AEC ในการประกอบ
วิชาชีพดานวิศวกรรมของประเทศไทย”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการรวมกับคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการสั ม มนาเกี่ ย วกั บ การเตรี ย ม
ความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบที่สําคัญจาก AEC ในการประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรมของประเทศ
ไทย” เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 21.30 น. ณ โรงแรมโกลเด น ทิ ว ลิ ป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยจัดการเสวนาในรูปแบบการประชุมโตะกลม มีวัตถุประสงคเพื่อหารือ
แนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกลุมประเทศอาเซียน การควบคุมวิศวกรตางชาติที่จะเขามา
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และรวบรวมประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
กกลุลุ่ม มประเทศอาเซี
ป ร ะ เ ท ศ อ ายเนซีพร้
ย นอมทั
พ ร้งแนวทางการแก้
อ ม ทั้ ง แ น ว ท าไขปั
ง ก ญา รหาและกรอบเวลาดำ
แ ก ไ ข ป ญ ห า แ ล �ะเนิก นร การที
อ บ เ ว่ชลัดาเจน
ดํ า มีเ นิผู้เนข้การ่าวรม
ทีเสวนา
่ชัดเจนจำ�มีนวน
ผูเขาร64วมเสวนา
จํานวน
64 คน
าคัญไดดังนี้
คน โดยสรุ
ปสาระสำ
�คัญโดยสรุ
ได้ดังปนีสาระสํ
้
(1) เสนอให
เสนอให้มมีกี การจั
ทธ์ท(Roadmap)
การประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมในต่
างประเทศ,
ารจัดดทำทํ�แผนกลยุ
า แผนกลยุ
ธ (Roadmap)
การประกอบวิ
ช าชี พ วิ ศ วกรรมใน
ือวิศวกรวิคูชมาชีือวิพศอาเซี
่มือและคู
การจดทะเบี
ยนวิศวกรวิ
พต่ชางด้
ตคูา่มงประเทศ,
วกรวิยชนาชี(ACPE)
พอาเซียนและคู
(ACPE)
มือการจดทะเบี
ยนวิชศาชี
วกรวิ
าชีาพว
ยน (RFPE)
ตจดทะเบี
างดาวจดทะเบี
ยน (RFPE)
(2) เสนอให
เสนอให้มมีกีการกํ
ารกำา�หนดหลั
หนดหลักกสูสูตตรการพั
รการพัฒฒนาวิ
นาวิชชาชีาชีพพวิวิศศวกรรมอย
วกรรมอย่างต
างต่อเนื
อเนื่อง่อง(CPD)
(CPD) ให
ให้
สอดคล้อองกั
งกับบระเบี
ระเบียยบการขึ
บการขึ้น้นทะเบี
ทะเบียยนนACPE
ACPE และประสานงานให้
อมรับบของ
ของ
สอดคล
และประสานงานใหเเปป็นนทีที่ย่ยอมรั
คณะกรรมการ ACPECC
ACPECC
คณะกรรมการ
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(3) สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาไทยใหเปนสากลและสอดคลองกับการรองรับ AEC
(4) เสนอใหมีการขยายสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมากกวา 7 สาขา และเพิ่มแขนงใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมถึงเปนผูรับผิดชอบการขึ้นทะเบียน ACPE และออก
ใบอนุญาตฯ RFPE
(5) ขอใหสภาวิศวกรเปนสื่อกลางในการจัดทํา Technology transfer ใหเปนรูปธรรม เปน
ตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐใหปรับปรุงมาตรฐานคาบริการวิชาชีพให
เปนมาตรฐานสากล และสงผูแทนเขารวมประชุมในกิจการตางประเทศที่เกี่ยวของกับงาน
ขึ้นทะเบียน ACPE
(6) มุงเนน การส งเสริ มและกระตุน วิศวกรไทยใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพมากขึ้น และกระตุนใหวิศวกรตางดาวที่ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยใหมากขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง
2) จัดการเสวนาหัวขอ “วิศวกรกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงระบบราง”
สภาวิ ศ วกรโดยคณะอนุ ก รรมการสวั ส ดิ ก ารจั ด การเสวนาหั ว ข อ “วิ ศ วกรกั บ การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงระบบราง” เมื่อวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.15 น.
ณ โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอมูลและรายละเอียดที่
เปนประโยชน เพื่อใหวิศวกรที่เขารวมฟงการเสวนาและบุคคลทั่วไปไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง รวมถึงเปด
โอกาสใหวิศวกรในฐานะผูที่มีประสบการณและความรูความสามารถในดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ไดมีสวนรวมในการอภิปรายและเสนอแนะขอคิดเห็ นที่เปนประโยชนในประเด็นดังกลาวตอภาครัฐและ
สังคมไทย เพื่อใหการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยาง
สูงสุด มีผูเขารวมเสวนา จํานวน 165 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(1) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง และจราจรไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสง ของประเทศไทยและการลงทุน
พัฒ นาโครงสร างพื้น ฐานด านคมนาคมขนสงป 2556 - 2563 จํ านวน 2ลานล านบาท
เพื่อการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(2) ผูเขาเสวนาไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปประเด็นในการอภิปรายที่เกี่ยวของ
กับงานดานวิศวกรรมไดดังนี้
(2.1) วิศวกรที่เกี่ยวของในการดําเนินการจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ในด านการวางผั งเมื อง เพื่ อให มี การพั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานการ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด โดยจะตองพิจารณาถึง
การจัดวางระบบเพื่อรองรับการดําเนินการใหเหมาะสม และควรจะเขาถึงใจกลาง
เมือง รวมทั้งจะตองพิจารณาถึงงบประมาณที่จะใชในการดําเนินการใหมีความ
เหมาะสมดวย
(2.2) ควรมีการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางรถไฟความเร็ วสูงและรถไฟรางคู
เพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินการอยางสูงสุด
(2.3) ในฐานะของวิศวกรและสภาวิศวกรควรมีการระดมความคิดเห็นจากแตละภาค
สว นที่มีความเกี่ ย วข อง และนํ าความคิ ด เห็ น ดังกลาวมาบู ร ณาการ เพื่ อให เ กิ ด
แนวความคิดในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมที่เปนประโยชน อยาง
สูงสุดพรอมทั้งมีการติดตามความคุมคาและความคุมทุนของโครงการตางๆ ที่ได
ดําเนินการ
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(2.4) การนําจริยธรรมมารวมเปนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเปนสิ่งที่
สําคัญ ซึ่งควรจะเปนการสรางเสริมในแบบคอยเปนคอยไป โดยเปนอํานาจหนาที่
ของสภาวิ ศ วกรที่ จ ะออกใบอนุ ญ าตฯ และกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับ
เจตนารมณของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่กําหนดดวย
3) จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร
สภาวิ ศ วกรโดยคณะอนุ ก รรมการสวั ส ดิ ก ารร ว มกั บ วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ
ให นั กศึ กษาที่ กําลั งจะจบการศึ กษาได รับ ทราบวิ ธี การและขั้ น ตอนขอรั บ ใบอนุญาตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม ความสําคัญของใบอนุญาตฯ และเพื่อแนะนําวิธีการปฏิบัติตนและเตรียมความพรอม
กอนเขาสูวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเพื่อเปนการสรางเครือขายวิศวกรและความสัมพันธที่ดีระหวางวิศวกร
รุนพี่สูวิศวกรรุนนอง จํานวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จั ด โครงการกิ จ กรรมสมาชิ ก สั ม พั น ธ สั ญ จร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา
เมื่ อวั น จั น ทร ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 450 คน
(2) จั ด โครงการกิ จ กรรมสมาชิ กสั มพั น ธ สั ญจร มหาวิ ทยาลั ย บู ร พา เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ 4
กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 800 คน
โดยผลจากการสัมมนาครั้งนี้ทําใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่ของ
สภาวิ ศ วกร และมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม และ
ความสําคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4) จัดการสัมมนา เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รูกอน ปองกันได”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดการสัมมนา เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
รูกอน ปองกันได” เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. เปนการบรรยาย
เพื่ อ ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ โดยเน น ที่ ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพของวิ ศ วกร
ที่มีความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่อาจเกิดขึ้นไดในปจจุบัน รวมถึงการเตรียมความพรอมใน
การรับมือและปองกันโรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งมีการจัด กิจกรรมตรวจสุขภาพในเบื้องตนใหแก
สมาชิกสภาวิศวกร เพื่อใหทราบถึงความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพรางกายดวย มีผูเขารวมสัมมนา
จํานวน 51 คน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ทางโรงพยาบาลไดจัดแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานโรคมะเร็งลําไส
และมะเร็ ง ปอด ซึ่ ง เป น โรคที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ ผู ที่ ป ระกอบอาชี พ วิ ศ วกรเป น อย า งมาก และมี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค ความเสี่ยงตอการเกิดโรค
อาการ การรักษา และวิธีการปองกันตนเองจากโรคมะเร็งดังกลาว ความรูเกี่ยวกับอันตรายของการสูบ
บุหรี่ โรคที่อาจเกิดขึ้นไดจากการสูบบุหรี่ รวมถึงวิธีการและขอดีของการเลิกสูบบุหรี่
ทั้งนี้ สมาชิกที่เขารวมสัมมนาไดรับการตรวจสุขภาพในเบื้องตน ไดแก การวัดความดันโลหิต
วัดชีพจร เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดมวลกระดูก วัดโครงสรางเทา ตรวจสมรรถภาพกลามเนื้อ และ
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา เพื่อใหทราบถึงความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพรางกายดวย
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5) จั ด โครงการสั ม มนาและศึ ก ษาดู งานการก อสร า งรถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว (ส วนต อขยาย
แบริ่ง-สมุทรปราการ)
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการกอสราง
รถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว (ส ว นต อ ขยายแบริ่ ง -สมุ ท รปราการ) ณ พื้ น ที่ ก อ สร า งรถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 – 13.30 น. มีสมาชิกสภาวิศวกร
และนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเขารวมสัมมนาจํานวน 34 คน โดยในการสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งนี้
สงผลใหส มาชิ กสภาวิ ศวกรและผู ที่เ ข าร วมกิ จ กรรมมี ความรู ความเข าใจและรั บ ทราบถึ งวิ ธีการและ
ขั้นตอนการกอสรางรถไฟฟา รวมถึงรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
และประสบการณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดวย
6) จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผานสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมของสมาคม
วิ ช าชี พ วิ ศวกรรม โดยสนั บ สนุ น ค าธรรมเนี ย มในการลงทะเบี ย นเข าอบรมให แก ส มาชิ กสภาวิ ศวกร
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครั้งตอป) เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัด การอบรม โดยมีวัต ถุประสงค เพื่อสนับสนุนและสงเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมใหมีความ
เขมแข็ง เพิ่มพูนความรูใหกับสมาชิกสภาวิศวกร และสามารถใชการอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการศึกษาอยางตอเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ใหแกสมาชิกสภาวิศวกรได โดยมีสมาคมที่ไดรับการ
อนุมัติการสนับสุนนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกร
ที่ไดรับการสนับสนุนการอบรมแลว จํานวน 52 คน
7) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน โดยการมอบเงินทุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียน
การสอน
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน โดยการมอบ
เงิ น ทุ น อาหารกลางวั น และสื่ อการเรี ยนการสอนใหแก นั กเรี ย น โรงเรี ย นบานวั งโบสถ อํ าเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันเสารที่ 14 ธันวาคม 2556 พรอมทั้งรวมทํากิจกรรมสันทนาการ มอบของ
รางวัลใหแกเด็กนักเรียน และรับประทานอาหารกลางวันรวมกันโดยการจัดกิจกรรมดังกลาวมีนักเรียน
เขารวมกิจกรรมจํานวน 85 คน
8) การปรับปรุงคุณภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
โดยปรับความเขมของสีพื้นหลังใบอนุญาตฯ ใหออนลง เพื่อแกไขปญหาการถายสําเนาใบอนุญาตฯ ที่มี
สี เ ข มจนเกิ น ไป ทํ าให ร ายละเอี ย ดของข อความและรู ป ภาพในสํ าเนาใบอนุ ญาตฯ ไม ชั ด เจน จึ งเกิ ด
เป นป ญหาแกส มาชิ กที่ ตองการใช สํ าเนาใบอนุ ญาตฯ ในการดํ าเนิน การตางๆ อยางมาก ซึ่งมีส าเหตุ
เนื่องจากพื้นหลังของใบอนุญาตฯ มีสีเขมเกินไป
9) การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลที่เคานเตอร
สภาวิศวกรได มีนโยบายการติ ด ตั้งระบบบั ต รคิ ว และการประเมิ น ผลการให บ ริการสมาชิ ก
หนาเคานเตอร เพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการสมาชิกใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ น พร อมทั้ งกํ าหนดให มีร ะบบการประเมิ น ผลความพึ งพอใจในการให บ ริ ก ารของเจ าหน า ที่
สภาวิ ศ วกร เพื่ อนํ า ผลประเมิ น ดั งกล าวมาเป น ข อมู ล สํ าหรั บ การปรั บ ปรุ งการให บ ริ ก ารสมาชิ กให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป ทั้งนี้ การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลการใหบริการสมาชิ ก
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หนาเคานเตอรดังกลาวจะดําเนินการพรอมกับการปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกร ชั้น 2 ในสวนพื้นที่
รับรองการใหบริการสมาชิก
9.3.10 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ
1) การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง แนวทางการประเมิ น และเสริ ม กํ า ลั ง อาคารเพื่ อ ต า น
แผนดินไหว
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพื่อรับมือกรณีเกิดเหตุการณแผนดินไหวแกสมาชิก
สภาวิศวกร องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผูสนใจ โดยเปนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ขอคิดเห็น และขอมูลภัยพิบัติดานแผนดินไหว รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอันเกิด
จากภั ยพิบั ติดานแผน ดินไหว ในการสัมมนาเชิ งวิช าการ เรื่ อง “แนวทางการประเมิน และเสริมกําลั ง
อาคารเพื่อตานแผนดินไหว” ในวันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หองสันพระเนตร
ชั้น 1 โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ซึง่ สามารถสรุปผลการจัดสัมมนาไดดังนี้
(1) ผูเขารวมสัมมนา มีจํานวนทั้งสิ้น 174 คน เปนสมาชิกสามัญ 129 คน วิสามัญ 2 คน และ
บุคคลทั่วไป 43 คน
(2) ภาพรวมของการสัมมนา ทั้ งดานความรูความเข าใจเนื้อหาการสัมมนา การนําความรู
ไปประยุกตใช ดานสถานที่และการบริการอยูในเกณฑดีถึงดีมาก
(3) ข อเสนอแนะในการจั ด สั มมนาครั้ งต อไป ควรจั ด สั มมนาเชิ งวิ ช าการเรื่ องที่ กํา ลั งเป น
ที่ส นใจ ในส ว นภู มิภ าคมากขึ้น เพื่ อเป น การให บ ริ การสมาชิ กอย างทั่ ว ถึ ง เนื้ อหาของ
การจัดสัมมนาดีมาก ควรนําไฟลเอกสารประกอบการบรรยายอัพโหลดไปยังหนาเว็บไซต
สภาวิ ศวกร เพื่อให สมาชิกสามารถดาวนโ หลดเอกสารจากหน าเว็ บไซตได นอกจากนี้
เห็นวาระยะเวลาในการจัดสัมมนาควรเปน 2 - 3 วัน เนื่องจากมีเนื้อหาจํานวนมาก
2) การจัดเสวนา เรื่อง บทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ กรณีการเกิดภัยพิบัติ
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ จัดการเสวนา เรื่อง บทบาทของ
สภาวิ ศ วกร และองค ก รวิ ช าชี พ ต า งๆ กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ วั น ศุ ก ร ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2556
เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร 3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี
ในการเสวนาครั้ ง นี้ เ ป น การเสวนาเพื่ อ ให สภาวิ ศ วกร องค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ได แลกเปลี่ย นข อมู ล ข อคิ ดเห็น รับ ทราบถึงขอบเขตหนาที่ ความรับ ผิด ชอบในแต ล ะ
ภาคสวนอยางชัดเจน เพื่อใหการประสานงานดานภัยพิบัติเปนไปอยางรวดเร็ว โดยมีแนวความคิดพื้นฐาน
คือความรวมมือเปนเครือขายเปรียบเสมือนดอกไมดอกเดียวกัน กลาวคือ เปรียบสมาคมวิชาชีพตางๆ
เปนเกสรดอกไม โดยมีสภาวิศวกร ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาครัฐ เปนกลีบดอก
รองรับเปนชั้นๆ
การเสวนาในครั้ ง นี้ มี ผู เ ข า ร ว มรั บ ฟ ง การเสวนา จํ า นวน 71 คน ประกอบด ว ยสมาชิ ก
สภาวิศวกร ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป มีขอเสนอแนะที่นาสนใจดังนี้
(1) ควรมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือวาดวยการประสานงาน ไมวาจะเปนดานภัยพิบัติ
หรื อ ความร ว มมื อ ในด า นข อ มู ล วิ ช าการระหว า งหน ว ยงาน เพื่ อ เป น การร ว มมื อ กั น
อย า งมี ร ะบบ และดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางด า นวิ ช าการ การให คํ า แนะนํ า เผยแพร
ขอมูลขาวสารในการชวยเหลือประชาชน
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(2) ทุกองคกรมีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน แตกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเปนเหตุฉุกเฉิน และ
สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ไมควรรอกระบวนการขั้นตอน
เป น เรื่ อ งของจิ ต อาสา หากเกิ ด เหตุ การณ ภั ย พิ บั ติ ต อ งศึ ก ษาข อ มู ล และลงพื้ น ที่ ทั น ที
พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(3) การเสนอแนะไปยังรั ฐบาล ตองพยายามเขาไปมี สวนรว มในสว นการนํ าเสนอนโยบาย
โดยผานทางองคกรและหนวยงานที่มีบทบาท เชน กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ฯลฯ เพื่อสะทอนนโยบายไปยังรัฐบาล
9.3.11 การปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สภาวิ ศวกรได มีนโยบายปรั บ ปรุ งแผนงานบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล เพื่ อพั ฒ นา
องคกรและการใหบริการแกสมาชิกสภาวิศวกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการดังนี้
(1) วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางคาจางใหม (Salary structure) เปนหลักเกณฑสําหรับ
การกําหนดคาจางเงินเดือน เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งสงเสริมในการพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ เชน ทนายความ บัญชี เปนตน รวมถึงพัฒนางานที่ใชทักษะ
เฉพาะทาง
(2) วิเคราะหและกําหนดรายละเอียดคําบรรยายลักษณะ (Job description) ระดับหัวหนา
ฝายและผูชวยหัวหนาฝาย เพื่อใหมีขอบเขตการทํางานที่ชัดเจนและกอใหเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
(3) ปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน าที่ ใ นรู ป แบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา เพื่อใหเกิดผลลัพธจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแกสภาวิศวกร
อยางเต็มที่ พรอมทั้งสงมอบคูมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางยอที่สอดคลองกับ
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา
(4) ส่สงเสริมการพัฒนาโอกาสก้
นาโอกาสกาวหน้
วหนาในตำ
ในตํ�าแหน่
แหนงงงาน
งาน (Career path)
path)โดยกระบวนการคั
โดยกระบวนการด
เลื
ดำ�ดรงตำ
�แหน่
งรังกรัษาการผู
คัดอเลืกให้
อกให
ํารงตํ
าแหน
กษาการผู้ช่วชยหั
วยหัวหน้
วหนาฝ่าฝาายยรองรั
รองรับบการปฏิ
การปฏิบบัตัติหิหน้นาาทีที่ในขนาดงาน
และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น จำจํ�านวน 6 คน และในปลายปี
และในปลายป 2556 ได้
ไดรับการเลื่อนระดับ
เป็
เปนผู้ช ่ว ยหัวหน้
หนาฝ่ฝาย 3 คน คิดเป็
เปนร้รอยละ 50 ของ ผูไ้ ดด้รับการคัดเลือกทั้งหมด
(5) จัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง Supervisory skill ใหแกผูชวย
หัวหนาฝายและรักษาการผูชว ยหัวหนาฝายตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะในดานการมีภาวะผูนํา
ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกกอบรมและการพั
อบรมและการพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากร
ลากร โดยจั
โดยจัดดสัสัมมมนา
มนา“โครงการ
“โครงการTTSP
TTSP PROGRAM
2) การฝ
PROGRAM
โปรแกรมสร้าางผลลั
งผลลัพพธธ์””
โปรแกรมสร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเจาหนาที่สภาวิศวกรทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง จํานวน 20
หลักสูตร เพื่อใหมีการพัฒนาอยางชัดเจน ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานใหแกองคกร
อยางเต็มที่ ซึ่งโครงการสัมมนาดังกลาวไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557
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9.4 ฝายการเงิน บัญชี งบประมาณ และการพัสดุ
9.4.1 สรุปรายไดและคาใชจาย พ.ศ. 2556
1) รายไดของสภาวิศวกร
- รายไดคาจดทะเบียนสมาชิก
- รายไดคาธรรมเนียม
- รายไดการจัดอบรมและทดสอบความรู
- รายไดคาทดสอบความรูป 52
- รายไดการจัดอบรมและทดสอบความพรอม
- รายไดคารับรองปริญญา(หลักสูตร)
- รายไดคารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ
- รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- รายไดเงินรางวัลพิเศษ
- รายไดจากการจําหนายหนังสือ
- รายไดโครงการจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร
- รายไดอื่น
รวมรายได
2) คาใชจายของสภาวิศวกร
- คาใชจายในการบริหาร
- คาใชจายตามแผนงานดําเนินงาน
- คาเสื่อมราคา
รวมคาใชจาย
ณ วันสิ้นป มีรายไดสูงกวาคาใชจาย

35,101,400.00
30,825,200.00
2,470,500.00
19,090,500.00
12,589,500.00
2,410,000.00
990,000.00
11,504,140.78
4,879,200.00
1,500.00
395,000.00
248,659.94
120,505,600.72

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

42,340,377.00
30,927,943.55
1,209,746.19
74,478,066.74
46,027,533.98

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9.4.2 งานบริการสมาชิก
เพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิกในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ สภาวิศวกรไดรับชําระ
คาธรรมเนียมและคาบํารุงตาง ๆ เปนเงินสด บัตรเครดิต ที่เคานเตอรสํานักงานสภาวิศวกร และนอกจากนี้
สามารถโอนเงินผานเคานเตอรธนาคารในระบบ Counter Payment กับ ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
9.4.3 โครงการแปลงเอกสารเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสและสงจัดเก็บที่คลังเอกสาร
สภาวิศวกรไดดําเนินการจัดเก็บเอกสาร โดยแปลงขอมูลตาง ๆ จากเอกสารตนฉบับเปนไฟลขอมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละจั ด เก็ บ ในระบบฐานข อ มู ล ส ว นเอกสารต น ฉบั บ จั ด เก็ บ ไว ที่ คลั ง เอกสารซึ่ ง ทํ า ให
สํานักงานสภาวิศวกรมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มมากขึ้น
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9.4.4 งานงบประมาณของสภาวิศวกร
การประชุมใหญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณและแผนการ
ดําเนินงานประจําป 2556 ดังนี้
รายการ
งบประมาณป 2556
ประมาณการรายได
130,589,000.00
ประมาณการคาใชจาย
คาใชจายบริหาร
55,617,688.00
คาใชจายแผนดําเนินงาน
71,533,000.00
คาใชจายทั่วไป
9,047,400.00
คาใชจายลงทุน
14,455,000.00
รวมประมาณการคาใชจายทั้งสิ้น
150,653,088.00
9.4.5 งานพัสดุ
งานพัสดุเปนหนวยบริการกลางของสํานักงาน เพื่อใหบริการแกเจาหนาที่ทุกฝายในการจัดใหมี
การเบิกใชวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ (เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน) ตลอดทั้งเครื่องเขียนแบบ
พิ มพ ต า งๆ ให มีทั น ใช ต ามความต อ งการ อี ก ทั้ ง ควบคุ มปริ มาณวั ส ดุ ค งเหลื อให มีป ริ ม าณที่ เ หมาะสม
และจัดทําเอกสารทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถวน ถูกตองสมบูรณ โดยในป 2556 มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดใหมีการประกวดราคา 10 ครั้ง ดังนี้
(1) ประกวดราคาจัดซื้อ Firewall จํานวน 1 ตัว และ Switch network จํานวน 7 ตัว
(2) ประกวดราคาจัดซื้อ License database oracle สําหรับติดตั้งกับเครื่อง Server
(3) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Document server จํานวน 1 เครื่อง
(4) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่องและโปรแกรม MS-office 25 ชุด
(5) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง
(6) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับหองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
(7) การประกวดราคาจัดซื้อระบบ DR site
(8) การประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(9) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(10) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สําหรับเว็บไซต
2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

จัดทําสัญญา 8 ฉบับ ดังนี้
สัญญาเชาพื้นที่อาคารชั้น 2 ว.ส.ท.
สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในโถงตอนรับสมาชิก (เฟส 1)
สัญญาวาจางบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สัญญาวาจางบริการทําความสะอาด
สัญญาเชา Leased line สําหรับเว็บไซตสภาวิศวกร
สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในสําหรับพื้นที่ทํางานชั้น 2 (เฟส 2)
สัญญาจางเหมากอสรางงานตกแตงภายใน (เฟส 1)
สัญญาวาจางบริการรับขนสงเอกสาร

3) จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง จํานวนทั้งสิ้น 329 ฉบับ
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4) การปรับปรุงรางระเบียบปฏิบัติของฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เพื่อใหการดําเนินงาน
ตางๆ ของสภาวิศวกรเปนไปดวยความคลองตัวมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับการที่เปนองคกรที่บริหารแบบ
นิติบุคคล
9.4.6 งานติดตามการใชงบประมาณ
การพัฒนาใหมีระบบการติดตามการใชงบประมาณในเชิงบริหารมากขึ้น มีระบบการจัดการในการ
ติ ด ตามรายได ร ายจ ายเปรี ย บเที ย บข อมู ล ในแต ล ะเดื อ นและเปรี ย บเที ย บกั บ ป ที่ผ านมาประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได
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4
3
3
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2
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1
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0
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9.5 ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9.5.1 จัดทําระบบเพื่อรองรับการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกรเกณฑใหม
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงระบบในสวนของการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร
เพื่อสนับสนุ นการทํางานของเจาหนาที่ ฝายทะเบีย นและใบอนุ ญาต เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรในการปรับขั้นตอนการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร
9.5.2 จัดทําระบบ E-service เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสมาชิกผานเว็บไซต
สภาวิศวกรไดพัฒนาเว็บไซตระบบ E-service เปนการเพิ่มประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในดานตางๆ ผานเว็บไซตประกอบดวย
1) บริการตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร
สมาชิ กสามารถตรวจสอบสถานะการยื่น คําขอรั บ ใบอนุญาตฯระดับ สามัญวิ ศวกรได อย าง
สะดวกและรวดเร็ว ผานทางเว็บไซตสภาวิศวกร ซึ่งขอมูลจะมีความทันสมัยเนื่องจากระบบได
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสมาชิกโดยตรง ทําใหประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทางเขามา
ติดตอ
2) การเรียกดูแนวขอสอบจากคลังขอสอบภาคีวิศวกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงคลังขอสอบสําหรับเผยแพรในเว็บไซต สําหรับ
ผูสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร ใหเปนระบบ E-service โดยสมาชิกสามารถดู
คลั ง ข อ สอบที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม ผ า นเว็ บ ไซต เพื่ อ นํ า มาศึ ก ษาและทบทวนความรู ก อ นการสอบ
ไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น สงเสริมใหสมาชิกมีความรูความสามารถและสามารถสอบผาน
และไดรับอนุญาต
3) ระบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสภาวิศวกร
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับกับสมาชิกสภาวิศวกรในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่
ทางสภาวิศวกรไดจัดขึ้น ไมวาจะเปนการอบรมสัมมนา กิจกรรมตางๆ โดยเปดใหสมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมกิจกรรมไดโดยผานหนาเว็บไซตสภาวิศวกร และประชาสัมพันธผานเว็บไซต
รวมกั บ Facebook ซึ่งเปนอี กชองที่สื่ อสารถึงสมาชิ กได อยางมีป ระสิทธิภาพและอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหแกสมาชิกสภาวิศวกร
4) ระบบ Poll สํารวจความพึงพอใจ
เพื่อเปนการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาวิศวกร ในหัวขอตาง ๆ ที่สภาวิศวกรตองการ
สอบถามความเห็นจากสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเขามาทํา Poll สํารวจความพึงพอใจไดผานทาง
เว็บไซตสภาวิศวกรได เชน การสํารวจคํานําหนาชื่อวิศวกร การสํารวจการขอรับสารวิศวกรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล เปนตน สงผลใหสภาวิศวกรสามารถนําขอมูลความคิดเห็นของสมาชิก
ไปวิเคราะห และใชประกอบการดําเนินงานของสภาวิศวกร เพื่อประโยชนของสมาชิกตอไป
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5) ปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต
เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงกิจกรรมตางๆ ที่สภาวิศวกรไดจัดขึ้น
โดยแสดงในรู ป แบบของปฏิ ทิ น ซึ่ ง สมาชิ ก สามารถเข า ไปดู ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรมและเลื อ ก
ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมที่สนใจไดอยางสะดวก
9.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Firewall
สํานักงานสภาวิศวกรไดยกระดับ Firewall ใหทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย ชวยควบคุมการเขาออกหรือควบคุมการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย
ทําใหขอมูลของสมาชิกสภาวิศวกรมีความปลอดภัย
9.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Switch network
สํานักงานสภาวิศวกรไดยกระดับ Switch network ใหทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
รับ ส งข อมู ลภายในสํ านักงานสภาวิศวกร รวมถึ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรั บ ส งข อมู ลของสมาชิ ก
สภาวิศวกรผานทางเว็บไซตสภาวิศวกร โดยการปรับเปลี่ยน Switch network เพื่อทดแทน Switch
network เดิมทั้งหมดที่ใชงานมานานและเริ่มเสื่อมสภาพ สามารถใหบริการสมาชิกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
9.5.5 การปรับปรุงรุนของ License database oracle
เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานดานฐานขอมูลของสภาวิศวกร สํานักงานสภาวิศวกรไดทําการ
ปรับปรุงรุนของ Database oracle ใหฐานขอมูลมีความเปนเสถียรภาพและความปลอดภัย สามารถ
เขาถึงขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
9.5.6 การปรับปรุง Document server
สภาวิศวกรไดปรับปรุงเครื่อง Document server ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่อง
Document server คือเครื่องแมขายจัดเก็บระบบงานเอกสารตาง ๆ ในสํานักงานสภาวิศวกร ประโยชน
ของการปรับปรุง Document server คือสามารถควบคุมบริหารและการสํารองขอมูล หรือการ Restore
ทําไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น
9.5.7 จัดซื้อเครื่อง Server สําหรับเว็บไซตสภาวิศวกร
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ เว็ บ ไซต ส ภาวิ ศ วกร รวมถึ ง อํ า นวยความสะดวกให กั บ สมาชิ ก
สภาวิ ศ วกรและบุ คคลทั่ ว ไปในการติ ด ต อสภาวิ ศ วกรผ า นทางเว็ บ ไซต จึ ง ได ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
Server สําหรับเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
9.5.8 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง PC ภายในสํานักงานสภาวิศวกร
สภาวิศวกรไดเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง PC ภายในสํานักงานสภาวิศวกร จํานวน 50 เครื่อง
ทดแทนเครื่อง PC เดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่สภาวิศวกร
ให ส ามารถตอบสนองต อ การดํ า เนิ น งานภายในสํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกร รวมถึ ง การให บ ริ ก ารสมาชิ ก
สภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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9.5.9 จัดซื้อ Notebook สวนกลาง จํานวน 5 เครื่อง
สภาวิ ศ วกรได
ว นกลางจำจํ�นวน
า นวน55เครื
เครื่อ่ องง เพื
เพื่อ่ อรองรั
รองรับกิจกรรมและ
วกรได้จจั ดัดซืซื้ อ้อ Notebook
Notebook ส่วสนกลาง
การดํ า เนิ น งาน การจั ด ประชุ ม ภายในสํ า นั ก งาน รวมถึ ง การจั ด อบรมสั ม มนานอกสถานที่ ทํ า ให
การดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.5.10 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server
เพื่อเปนการดูแลรักษาเครื่อง Server รวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ ของสภาวิศวกรซึ่งจัดเก็บ
รวมไวในหองคอมพิวเตอร อั นถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานภายในสํานักงานสภาวิศวกร จําเป น
จะต อ งใช เ ครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ
เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server ภายในหองคอมพิวเตอร ทดแทนเครื่องสํารองไฟฟาเดิมที่
เริ่มเสื่อมสภาพ
9.5.11 จัดซื้อระบบ DR Site
เพื่อปองกันไมใหขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรเกิดความเสียหาย หรือสูญหายจาก
ภัยพิบัติ สํานักงานสภาวิศวกรจึงไดติดตั้งระบบ DR site ( Disaster recovery site) ซึ่งทําหนาที่เปนศูนย
สํ า รองและกู คื น ข อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ฉุ ก เฉิ น และเหตุ ก ารณ ไม ค าดคิ ด
จากภัยพิบัติ หรือปญหาตางๆ
9.5.12 การปรับปรุงขอมูลสมาชิกกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการเชื่อมตอฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทําใหสภาวิศวกรสามารถ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิก และปรับปรุงขอมูลสมาชิกใหถูกตองทําใหสภาวิศวกรสามารถติดตอประสานงาน
กับสมาชิก ทําใหสมาชิกไดทราบขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ทีส่ ภาวิศวกรประชาสัมพันธถึงสมาชิกได
9.5.13 ตารางประชุมอิเล็กทรอนิกส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโปรแกรมแสดงตารางการประชุมขึ้นจอโทรทัศน ไวใหบริการ
แจงขาวสารการประชุมใหกับกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผูเกี่ยวของ ทดแทนการติดบอรด
ตัวอักษรแบบเดิม เพื่อใหทราบถึงขอมูลหองประชุม และเวลาของการประชุม
9.5.14 การประชาสัมพันธขาวสารถึงสมาชิกผานทาง Facebook และ Twitter
สภาวิ ศ วกรได เ พิ่ ม ช อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ ขา วสารข อ มู ล และกิ จ กรรมต า งๆ ของทาง
สภาวิศวกรผานทาง Social network ซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ประกอบดวย Facebook
สภาวิศวกรแฟนเพจในชื่อ www.facebook.com/coethai ซึ่งปจจุบันมียอดคนกด Like กวา 30,500 คน
นอกจากนี้สภาวิศวกรยังไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลผานทาง Twitter โดยใชชื่อ @CoeNews
ชวยใหสื่อสารกับสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.5.15 การพัฒนาโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)
สภาวิศวกรมีนโยบายในการจัดทําโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)
บนระบบปฏิบัติการ ios และ Android เพื่อประชาสัมพันธ ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของสภาวิศวกร
ทําให สมาชิ กทราบขาว และกิ จ กรรมได อย างรวดเร็ ว และทั น ตอเหตุการณ รวมถึงเพื่ อเป น การสร าง
ภาพลักษณที่ดีใหกับสภาวิศวกรซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
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9.5.16 การจัดทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสอบและจัดทดสอบความรูผูขอรับ
ใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรผานระบบคอมพิวเตอร โดยมีผลการดําเนินงานในป 2556 ดังนี้
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ผูเขาสอบ
ผูสอบผาน
1 มกราคม
892
775
2 กุมภาพันธ
1,311
1,149
3
มีนาคม
2,511
2,221
4 เมษายน
989
271
5 พฤษภาคม
373
139
6 มิถุนายน
716
262
7 กรกฎาคม
417
190
8 สิงหาคม
675
247
9 กันยายน
495
214
10 ตุลาคม
709
272
11 พฤศจิกายน
656
248
12 ธันวาคม
433
200
รวม
10,177
6,188
ที่

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
ผูเขาสอบ
ผูสอบผาน
921
805
1,330
1,150
2,577
2,270
976
187
400
109
744
199
483
158
740
208
545
179
785
223
744
200
511
161
10,756
5,849

เดือน

ผูสอบผานทั้ง
2 หมวด
784
1,117
2,227
172
110
170
151
195
170
211
179
161
5,647

ผลการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรประจําป 2556
คน
3,000
2,500

2,5112,577
2,227

2,000
1,500
1,000

1,311 1,330
1,117
921
892
784

989 976
744
716

500
172

400
373

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

110

170

483
417

740
675

151

495545

195

170

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ผูเขาสอบ(หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม)
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ผูเขาสอบ(หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม)

709785

744
656

211

433 511

179

161

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ผูสอบผานทั้ง 2 หมวด
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เปรียบเทียบการเขาทดสอบความรูฯ ระหวางป 2554-2556
คน
16,000
14,000

12,939 13,574

12,000

11,267

10,000

9,848 10,082

10,177

10,756

8,341

8,000

5,647

6,000
4,000
2,000
0

2554

2555

2556

เขาสอบหมวดพื้นฐาน

12,939

9,848

10,177

เขาสอบหมวดเฉพาะ

13,574

10,082

10,756

สอบผานทั้ง 2 หมวด

11,267

8,341

5,647

เพื่อเปนการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับ สมาชิกที่อยูหางไกลและไมสะดวกในการ
เดิ น ทางมาที่ ส ภาวิ ศ วกร คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรได มี น โยบายให ฝ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ฝ ายทะเบี ย นและใบอนุ ญาต ดํ าเนิ น การจั ด การทดสอบความรู ผู ขอรั บ ใบอนุ ญาตฯระดั บ ภาคี วิ ศวกร
นอกสถานที่รวมถึงในสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งในป 2556 ไดจัดรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี มีสมาชิกสมัคร
สอบ จํานวน 1,704 คน
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9.6 ฝายตางประเทศ
9.6.1 การจัดตั้งฝายตางประเทศ
สภาวิศวกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community:AEC) ในป พ.ศ. 2558 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการเปดเสรีทางการคา และบริการ
คณะกรรมการสภาวิ ศวกรจึงอนุมัติ จัด ตั้ งฝ ายต างประเทศในโครงสร างการบริห ารงานของสํ านักงาน
สภาวิ ศ วกร ทั้ ง นี้ เพื่ อ การดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรสมั ย ที่ 5
ดานตางประเทศ ในการเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศตางๆ และ
การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล ซึ่งอยูภายใตการทํางานของ
คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
9.6.2 การมอบหมายผูแทนสภาวิศวกรเขารวมประชุมนานาชาติ
1) การประชุม The International Engineering Alliance (IEA)
สภาวิ ศวกรมอบหมายให น ายมงคล มงคลวงศ โ รจน และนายอมร พิ มานมาศ เป น ผู แทน
สภาวิศวกร เขารวมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ระหวางวันที่
17 - 21 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
ผลจากการเขารวมการประชุมดังกลาว เปน ความรวมมือของกลุมประเทศในระดับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกทําใหสภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
ได เ ข า ร ว มรั บ ฟ ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู แ ทนจากนานาประเทศ รวมถึ ง มี โ อกาสเป น
ผูสังเกตการณในหัวขอการประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
2) การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และ
การประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating
Committee (ACPECC)
สภาวิ ศ วกรมอบหมายผู แ ทนสภาวิ ศวกรเข า ร ว มการประชุ ม The ASEAN Coordinating
Committeeon Services (CCS) แล ะก าร ประ ชุ ม The ASEAN Chartered Professional
Engineers Coordinating Committee (ACPECC) ดังนี้
ที่
ชื่อการประชุม
1. การประชุม CCS ครั้งที่ 72 และ
การประชุม ACPECC ครั้งที่ 19
2. การประชุม CCS ครั้งที่ 73 และ
การประชุม ACPECC ครั้งที่ 20
3. การประชุม CCS ครั้งที่ 74 และ
การประชุม ACPECC ครั้งที่ 21
4. การประชุม CCS ครั้งที่ 75 และ
การประชุม ACPECC ครั้งที่ 22
5. การประชุม CCS ครั้งที่ 76 และ
การประชุม ACPECC ครั้งที่ 23
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วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 15 - 19 มกราคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
วันที่ 3 - 6 กันยายน 2556
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556
ณ เมืองหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ผูแทนสภาวิศวกร
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวกนิษฐรินทร
พงศเกษตรชัย
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ผลจากการเขารวมการประชุมดังกลาว เปน ความรวมมือของกลุมประเทศในระดับภูมิภาค
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม ซึ่งจากการเขารวมประชุมดังกลาวประเทศไทยไดมีสวนรวมในการ
กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN Chartered
Professional Engineer:ACPE) รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering
Services) รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ
9.6.3 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ตามที่ ประเทศไทยไดมีขอผูกพันภายใตขอตกลงยอมรับร วมของอาเซี ยนดานบริ การวิศวกรรม
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) เพื่อสงเสริมและผลักดัน
การเคลื่อนยายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรใหมีหลักเกณฑการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ดังนั้นเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว สภาวิศวกรไดจัดทํารางระเบียบ
คณะกรรมการ สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN Chartered
Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก
คาบํารุง และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบรางระเบียบและรางขอบังคับ
ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้สภาวิศวกรอยูระหวางการดําเนินการกระบวนการตามกฎหมายเพื่อใหราง
ระเบียบและรางขอบังคับดังกลาวสามารถรองรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนไดถูกตองตาม
กฎหมาย
9.6.4 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional
Engineer)
วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer:RFPE)
คือ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ที่ขอทํางานและไดรับอนุญาต
โดยผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority:PRA) ของประเทศผูรับ
RFPE ตองประกอบวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพที่ไดรับมอบหมายจากประเทศผูรับ (Local partner)
ทั้งนี้ สภาวิศวกรในฐานะเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (RFPE) ซึ่งขณะนี้กําลังอยู
ระหว า ง การพิ จ ารณาประเด็ น สํ า คั ญ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการผลั ก ดั น การเคลื่ อ นย า ยวิ ศ วกร
(Mobility) ดังนี้
(1) แนวทางแกไขขอบังคับเรื่องภาคีวิศวกรพิเศษ
(2) ความรับผิดชอบในผลงานวิศวกรรม
(3) เงื่อนไขเรื่อง Technology transfer
(4) สิทธิประโยชนอื่น ๆ ของการเปน RFPE
(4.1) การออกใบรับรอง Work permit ควรอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
(4.2) การเสียภาษี (Income taxes) จําเปนตองประสานกับกระทรวงการคลัง เรื่องการ
งดเวนการเสียภาษีซ้ําซอน
(5) ขีดความสามารถ (Core competency) ของวิศวกรในกลุมประเทศอาเซียน
(6) การเตรียมการของนิติบุคคล (Person juristic)
(6.1) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
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(Professional Indemnity
(6.2) การประกั น ความรั บ ผิ ด ในการประกอบวิ ช าชี พ (Professional
Indemnity
Insurance:PII)
Insurance:PII)
(6.3) การกําหนดใหนิติบุคคลตองมี Local contents
9.6.5 การจัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ
1) สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกร”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อส งเสริ มและสนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานภาครั ฐ หน ว ยงานภาคเอกชน
สภาวิ ช าชี พ สมาคมวิ ช าชี พ และผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ให ไ ด รั บ ความรู แ ละร ว มกั น
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อมต อการเป ด เสรี การค าบริ การวิ ช าชี พ
วิศวกรรม รวมทั้งสามารถนําขอมูลไปใชในการศึกษา และจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ ยวข อง เพื่อรองรับ ตอขอผูกพั นระหวางประเทศของไทยที่มีอยู ในป จจุบั น และที่จ ะ
เกิด ขึ้น ในอนาคต เมื่ อวั นพุ ธที่ 17 มีน าคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห องวาสนา6-7
ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิปซอฟเฟอริน ถนนพระรามเกา กรุงเทพมหานคร
จากการสัมมนาดังกลาว สภาวิศวกรไดรับฟงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวางแนวทาง
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานดานตางประเทศระยะเวลา 3 ป โดยไดรับการเสนอความ
คิดเห็นใน 2 มิติ ประกอบดวย ดานนโยบายและแผนดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกร
เพื่อรองรับการเปดเสรีการคาบริการวิชาชีพวิศวกรรม
2) สัมมนารั บฟ งความคิดเห็น เรื่อง “ร างระเบียบคณะกรรมการสภาวิ ศวกร ว าดวยการขึ้ น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineers) พ.ศ. ....”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากหน ว ยงานภาครั ฐ หน ว ยงานภาคเอกชน
สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เกี่ยวกับหลักเกณฑการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ตามที่ประเทศไทยไดมีขอผูกพันภายใตขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียน ดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering
Services) เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา
ชั้น 5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นดังกลาว สภาวิศวกรไดรับขอมูลในการวิเคราะหและศึกษา
ขอมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer) การจัดทําระเบียบ (เกณฑ) การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาว
จดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer) และการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
(Continuing Professional Development)

ASEAN
Coordinating
Committee
on Services
3) ประชุม Roundtable Discussion
Discussionon on
ASEAN
Coordinating
Committee
on
(CCS 75th)
Services
(CCS 75th)
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 3 กั น ยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห อ งสุ ขุ ม วิ ท 6 ชั้ น 3
โรงแรมแลนดมารค สุขุมวิท และศึกษาดูงานอุโ มงคร ถไฟฟาใต ดินสายสี น้ําเงิ น เวลา 13.30 15.00 น. ณ สถานีรถไฟฟาหัวลําโพง
จากการประชุมโตะกลมดังกลาว สภาวิศวกรในฐานะผูแทนวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
ไดแสดงความกาวหนาในการเตรียมการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนโดยวัตถุประสงคของ
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การประชุ ม โต ะ กลม ก็ เ พื่ อ ให วิ ศ วกรวิ ช าชี พ ของแต ล ะประเทศสมาชิ ก ได รู จั ก เข า ใจและให
ความสําคัญทางวิศวกรรมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีการรวมมือระหวางกันมากยิ่งขึ้น
ในสวนของการศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟาใตดินที่หัวลําโพงนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศ
สมาชิ ก เห็ น ถึ งศั กยภาพของการวางโครงการการบริ ห ารการก อ สร าง รวมไปถึ ง การพิ จ ารณา
ตรวจสอบ และการปฏิบัติการและบํารุงรักษาในโครงการขนาดใหญของประเทศไทย
4) เสวนาเรื่ อ ง “ความคื บ หน า กฎระเบี ย บและการบั ง คั บ ใช ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”
เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2556 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห อ ง Jupiter12-13 อาคาร
ชาเลนเจอร 3 ศู น ย แ สดงสิ น ค า และการประชุ ม อิ ม แพค เมื อ งทองธานี ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการ
สวัสดิการรวมกับอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศจัดสัมมนาเชิงวิชาการดังกลาวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพื่อเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธกฎระเบียบและการบังคับใช ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน
จากการเสวนาดั ง กล าว สภาวิ ศวกรได แ จ ง ความคื บ หน า และประชาสั มพั น ธ เ กี่ ย วกั บ การ
ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมรับฟงและถามคําถามเปน
จํานวนมาก รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนิน การขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนของสภาวิศวกร
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9.7 สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
9.7.1 การดําเนินเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร
คณะกรรมการจรรยาบรรณไดรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาทั้งหมด จํานวน 98 เรื่อง พิจารณาเสร็จ
จํานวน 20 เรื่อง อยูระหวางพิจารณา จํานวน 78 เรื่อง ดังนี้
จํานวนเรื่องรองเรียน
ในป 2556
พิจารณาเสร็จ
อยูระหวางการพิจารณา

รับจาก
ป 2555
67
11
56

รับใหม
ป 2556
31
9
22

รวม
98
20
78

สรุปผลการการพิจารณาแบงออกเปน 1) ยกขอกลาวหาจํานวน 9 คน 2) พักใชใบอนุญาตฯฯ
จํานวน 2 คน 3) ไมรับเรื่องรองเรียน จํานวน 13 เรื่อง
9.7.2 งานคดีปกครอง
สภาวิศวกรถูกฟองดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในป พ.ศ. 2556 มีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองทั้งหมด จํานวน 17 คดีแบงออกเปน
1) ศาลปกครองชั้นตน จํานวน 7 คดีดังนี้
คดีดําที่
11/2554

ศาล
ผูฟองคดี
ศาลปกครองกลาง นางสาวทัศนี สุชินพงศ

1530/2554 ศาลปกครองกลาง
525/2554

ศาลปกครองกลาง

1602/2554 ศาลปกครองกลาง
713/2555

ศาลปกครองกลาง

344/2555
345/2555
346/2555
664/2556

ศาลปกครอง
เชียงใหม

ประเด็นแหงคดี
กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
ใบอนุญาตฯ
อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
นายประดิษฐ ลิมสัมพันธ ใบอนุญาตฯ
อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
เจริญ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
บริษัท สมารท เอ็นจิเนียริ่ง ใบอนุญาตฯ
รอศาลแจงกําหนดวันอานคําพิพากษา
แอนด คอนซัลแทนส จํากัด
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
นายอัครพงศ พงษทองพูล ใบอนุญาตฯ+เรียก อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
คาเสียหายจํานวน ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
62.5 ลานบาท
นายสันทัด สงวนดีกลุ
จรรยาบรรณ
อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

นายสุขุม สุขพันธโพธาราม การเลือกตั้งและ
การแตงตั้งกรรมการ
สภาวิศวกร
ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ ลิมสัมพันธ จรรยาบรรณ
เจริญ

อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
อยูระหวางตุลาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

หมายเหตุ (1) ใบอนุญาตฯ หมายถึง คดีพิพาทเกีย่ วกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม

54 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 54

2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 9 คดีดังนี้
คดีดําที่
ชื่อผูฟองคดี
ประเด็นแหงคดี
ใบอนุญาตฯ
อ.492- นายวุฒิชัย แกวนิมิตร
494/2548 นายณรงคเดช จันทรศรี ที่ 1 กับพวกรวม 108 คน
นายสุรัตน ไทยทองสุขสกุล ที่ 1 กับพวกรวม 728 คน
อ.256/2553 นายเชี่ยวชาญ พาหุสัจจะลักษณ
จรรยาบรรณ
อ.951/2553 บริษัท พี ดับบลิว เอชแอล วิศวกรที่ปรึกษา จํากัด

จรรยาบรรณ

อ.1073/2553 นายภูวนารถ จัดพล

จรรยาบรรณ

อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ใบอนุญาตฯ

อ.1085/2554 นายพิทักษพงษ ติ๊บแกว ที่ 1 กับพวกรวม 119 คน

ใบอนุญาตฯ

อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จํากัด

จรรยาบรรณ

อ.1337/2556 นายกิตติพงษ กกมาศ

การเลือกตั้ง
กรรมการ
สภาวิศวกร
จรรยาบรรณ

อ.1697/2556 นายอาคม มานะแกว

กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยู ร ะหว า งตุ ล าการเจ า ของสํ า นวน
พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง และข อ กฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองชั้นตน
อยูระหวางยื่นคําใหการแกอุทธรณ

หมายเหตุ (1) ใบอนุญาตฯ หมายถึง คดีพิพาทเกีย่ วกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม

3) งานคดีแพง
คดีดําที่
1001/2556

ศาล
ศาลแพง

ผูฟองคดี
นายจรินทร จิรายศ

ประเด็นแหงคดี
กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
ล ะ เ มิ ด , เ รี ย ก อยู ร ะหว างรอผลคํ าวิ นิ จฉั ย ชี้ ขาดอํา นาจ
ค า เ สี ย ห า ย หนาที่ระหวางศาลแพงกับศาลปกครอง
1,100,000 บาท

4) งานคดีอาญา
สํ านั กกฎหมายฯ ได แจ งความร องทุ กข / กล าวโทษต อพนั กงานสอบสวนเพื่ อดํ าเนิ น คดี กับ
ผูฝาฝน พระราชบัญญั ติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีป ระกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม โดยไมมี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47 ในป 2556 จํานวน 2 เรื่อง
รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 55
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 55

9.7.3 งานตอบปญหาขอหารือทางกฎหมาย
สํานักกฎหมายฯไดดําเนินการเกี่ยวกับงานตอบปญหาขอหารือทางกฎหมาย ในป 2556 จํานวน
60 เรื่องโดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ใหความเห็น และคําปรึกษาแนะนํ าทางกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ พระราชบัญญั ติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ขอบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป
รวมถึงบุคลากรภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นๆ
(2) การใหคําแนะนําแกส มาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกั บการประกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมควบคุมตางๆ เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
(3) การแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําแกหนวยงานราชการในการแกไขกฎหมายต างๆ
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
(4) การใหคําแนะนําแกสมาชิกสภาวิศวกร เพื่อสรางความเขาใจและปองกันการกระทําที่อาจ
เขาขายประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
9.7.4 งานยกรางกฎหมาย
สภาวิศวกรไดดําเนินการยกรางกฎหมาย จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้
ลําดับ
ชื่อกฎหมาย
1 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง
และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2 รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการขึ้นทะเบียนเปนวิศวกร
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ....
3 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากการดํารงตําแหนงของผูตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. ....
4 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5 ร า ง ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ ศ ว ก ร ว า ด ว ย ก า ร เ งิ น
การบัญชีและการเบิกจายเงินของสํานักงานสภาวิศวกร พ.ศ. ....

การดําเนินการปจจุบัน
ที่ประชุมใหญวสิ ามัญสภาวิศวกร
ครั้งที่ 1/2556 ใหความเห็นชอบแลว
ที่ประชุมใหญวสิ ามัญสภาวิศวกร
ครั้งที่ 1/2556 ใหความเห็นชอบแลว
อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการการบริหาร

9.7.5 งานตรวจสอบหรือยกรางสัญญาตาง ๆ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสัญญา

สัญญาจางบํารุงรักษาเครื่องอานกระดาษคําตอบ
สัญญาเชาพื้นที่ของสมาคมวิศวกรรมสถานฯ
สัญญาการขอเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชนกับกรมการปกครอง
สัญญาบริการรับขนสงเอกสาร
สัญญาวาจางบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสํานักงานสภาวิศวกร
สัญญาวาจางบริการสถานทีส่ ําหรับอบรมความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สัญญาการใหบริการ Leased line internet
สัญญาวาจางบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร
สัญญาวาจางออกแบบตกแตงภายในบริเวณพื้นที่ใหบริการสมาชิกสภาวิศวกร (เฟส 1)
สัญญาวาจางออกแบบตกแตงภายในสํานักงานสภาวิศวกร (เฟส 2)
สัญญาจางเหมากอสรางงานตกแตงภายใน และงานระบบประกอบอาคารตาง ๆ ภายในบริเวณพื้นที่ใหบริการ
สมาชิกสภาวิศวกร (เฟส 1)

56 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจําป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 56

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 57

58 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 59

60 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 61

62 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 63

64 รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร

รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 65

ภาคผนวก
ก.รายชื่อนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2556
การอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคุม ประเภทนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีจํานวนทั้งสิ้น 870 ราย โดยในป พ.ศ. 2556 มีนิติบุคคลไดรับใบอนุญาตฯ จํานวน 80 ราย ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อนิติบุคคล
บริษัทคลีนแอรโปรดักท จํากัด
บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร จํากัด
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โปรเกรซอิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท แอเรีย จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สัญชัยซอยสเทสติ้ง
บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จํากัด
บริษัท เอสพีที จีโอเทค จํากัด
บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่ ออดิเตอร จํากัด
บริษัท ว.ไชยา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ซิดเอ็น จํากัด
บริษัท อี แอนด บี พลัส เอ็นจิเนียริ่งจํากัด
บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยาม มารีน คอนซัลแทน จํากัด
บริษัท หงษทอง ออโตแกส จํากัด
บริษัทผูตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทพรวิเศษ วิศว จํากัด
บริษัทเอ็น.ดี.ที เทคโนโลยี่ จํากัด
บริษัทเจษฎาเอ็นจิเนียริ่งแอนดเซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทโรเดียม คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัท ไทยโกลบอล เอ็นเนอรจี้ จํากัด
บริษัท พีเอ อี เทคนิคอล เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่งคอลซัลแตนท จํากัด
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาเอ็คโก จํากัด
บริษัท เคาทออน มี อินสเปคชั่น เซอรวสิ เซส จํากัด
บริษัท เกทเวยอารคิเท็ค จํากัด
บริษัท พี เอ็น ซิงคโครไนซ จํากัด
บริษัทเช็คคอน โปรเฟสชั่นนอลอินสเปคชั่น จํากัด
บริษัทคาแนล ออโตเมชั่นซิสเต็ม จํากัด
บริษัทฟลัดเวย จํากัด
บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
หางหุนจํากัดเอ็นซีเอ แอนดแอสโซซิเอท คอนซัลแตนท
บริษัทโซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัทศูนยวิจยั โลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด
บริษัท ออมทอง อินเตอรเทรด จํากัด
บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จํากัด
บริษัท ซีวิลเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เคเอส ดีซายนแอนด คอนซัลแตนทส จํากัด

ลําดับที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อนิติบุคคล
บริษัท เอซีเอสดี คอนซัลติ้งเอนจิเนียรส จํากัด
บริษัท ไฮบริดอินทิเกรชั่น จํากัด
บริษัทอินสเปคเตอร คอนซัลแตนทพลัส จํากัด
หางหุนสวนจํากัดนิวตั้นเทค
บริษัทเอส.เจ. เอ็นจิเนียร เซอรวิส จํากัด
บริษัทคอนซัลแทนทออฟอารคิเทกเชอร จํากัด
บริษัท 3 คิว บิลดิ้งอินสเปคเตอร จํากัด
บริษัทชาญ คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัทชีตารเอ็นยิเนียริ่งซิสเต็มส จํากัด
บริษัทอีคอน พลัส จํากัด
บริษัท อะเลิรท คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท ซีวิลพารค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
หางหุนสวนจํากัด แชมปเอ็นจีวี
หางหุนสวนจํากัด เบสทพอลลูชั่น คอนโทรล
บริษัท เซ็นทรัล เอ็นจิเนียริ่งแอนด คอนซัลแทนต จํากัด
บริษัท ตนคูน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ซีเคเอสซัพพลาย แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท จี22 วิศวกร และ สถาปนิก จํากัด
บริษัท ชูไพบูลย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เกรทเทสตเซฟตี้
บริษัท ซีเอสอีไอ(ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท บาลานซสตรัคเจอร จํากัด
บริษัท จีโอ เมเนจเมนท จํากัด
บริษัท อีเอ็มกรุป จํากัด
บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท ดาคอน อินสเปคชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่นเมเนจเมนท จํากัด
บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร คอนซัลแตนท จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม
บริษัท สยามเทคเอส.อี แอนด ซี จํากัด
บริษัท ดี.เอ็กซเพิรท เอ็นจิเนียริ่งแอนด
บริษัท เอ ทริปเปลเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น
บริษัท เซค ดีไซน จํากัด
บริษัท แอรโฟลวโปรเฟสชั่นแนล จํากัด
บริษัท โมสท คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท แอสโคนา เอ็ม จํากัด

หมายเหตุ รายชือ่ นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 870 ราย ปรากฏอยูในแผน CD และตรวจสอบรายชื่อได
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ข. ข.รายชื
่อหลั
กสูกตสูรและสถาบั
รองปริญญญาฯ
ญาฯพ.ศ.
พ.ศ.2556
2556
รายชื
่อหลั
ตรและสถาบันนการศึ
การศึกกษาที
ษาที่ส่สภาวิ
ภาวิศวกรใหการรับบรองปริ
ลําดับลําดับ
สถาบั
น น
สถาบั
1 มหาวิ
ยสงขลานคริ
1 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
สงขลานคริ
นทรนทร
1 มหาวิ
ยสงขลานคริ
1 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
สงขลานคริ
นทรนทร
2 มหาวิ
ยอุบลราชธานี
2 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
อุบลราชธานี
3 มหาวิ
ยขอนแก
3 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ขอนแก
น น
4
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล
าพระนครเหนื
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล
าพระนครเหนื
ออ
5
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
นเรศวร
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 มหาวิ
6 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
รังสิยตรังสิต
7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
12 มหาวิ
ยรังสิต พระจอมเกลาพระนครเหนือ
12 มหาวิ
ท
ยาลั
ย
รั
ง
สิ
ต นานาชาติสิรินธร
13 สถาบันเทคโนโลยี
13 สถาบั
นเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินบธร
14 มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร
างเขน
14 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เกษตรศาสตร
บางเขน
15 มหาวิ
ยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
19 มหาวิ
ยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
18 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
มหานคร
20 สถาบั
าคุณทหารลาดกระบั
19 มหาวิ
ทยาลันยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพพระจอมเกล
ระจอมเกลาเจาพระนครเหนื
อ ง
21 มหาวิ
ทยาลัยวลั
ยลักษณ าเจาคุณทหารลาดกระบัง
20 สถาบั
นเทคโนโลยี
พระจอมเกล
22 จุทฬยาลั
าลงกรณ
ทยาลัย
21 มหาวิ
ยวลัยมลัหาวิ
กษณ
23
จุ
ฬ
าลงกรณ
ม
หาวิ
22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัทยยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23 จุ24ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน
24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน
27 มหาวิทยาลัยขอนแกน
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
27 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ขอนแก
29 มหาวิ
ยเชียนงใหม
28 มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เชี
ย
30 มหาวิทยาลัยงใหม
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
29 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เชียยงใหม
31 มหาวิ
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ
30 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกล
าธนบุ
ี
32 มหาวิ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี
สานรวข.กาฬสิ
นธุ
31 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
33 มหาวิ
ยพะเยาราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ
32 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
าชมงคลอี
34 มหาวิ
ยราชภัฎรเพชรบุ
รี สาน วข.กาฬสินธุ
33 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
พะเยา
35 มหาวิ
ยสยาม
34 มหาวิ
ทยาลันยรัราชภั
ฎเพชรบุรี
36 สถาบั
ชตภาคย
37 มหาวิ
ยเกษตรศาสตร บางเขน
35 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
สยาม
38 มหาวิ
36 สถาบั
นรัชตทภยาลั
าคยยเกษตรศาสตร บางเขน
39 มหาวิ
ยเกษตรศาสตร
บางเขน
37 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เกษตรศาสตร
บางเขน
40
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เกษมบั
ณ
ฑิ
ต
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
41 มหาวิ
ยเทคโนโลยีรบางเขน
าชมงคลอีสาน วข. สุรินทร
39 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เกษตรศาสตร
42 มหาวิ
ยเทคโนโลยี
40 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เกษมบั
ณฑิต สุรนารี
43 สถาบั
าคุณวข.
ทหารลาดกระบั
41 มหาวิ
ทยาลันยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพระจอมเกล
ราชมงคลอีาสเจาน
สุรินทร งวข.ชุมพร
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
46 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เกษตรศาสตร
ราชาสาน นครราชสีมา
49 มหาวิ
ยเทคโนโลยีวรข.ศรี
าชมงคลอี
47 มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เกษตรศาสตร
ว
ข.ศรี
ราชาสาน นครราชสีมา
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
48 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
วิชสัยานสงขลา
51 มหาวิ
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี
นครราชสีมา
49 มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
าชมงคลอี
ส
านสาน
นครราชสี
มา น
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
วข.ขอนแก
50 มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ร
าชมงคลอี
ส
าน
นครราชสี
มา
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
51 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
เทคโนโลยี
สาน นครราชสีมา
54 มหาวิ
ยขอนแกราชมงคลอี
น
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน
55 มหาวิ
เทคโนโลยี
ราชมงคลล
53 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ศรีนยคริ
นทรวิโรฒองครั
กษานนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ
56 มหาวิ
ยเทคโนโลยี
54 มหาวิ
ทยาลัทยยาลั
ขอนแก
น ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นที่ภาคพายัพ
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

หลัหลักสูกตสูรตร
สาขา
รองสาขาการรั
การรั
บรอง
หมายเหตุ
รับรับรองสาขา
บรอง
หมายเหตุ
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุง พ.ศ. 2553)
เคมี
วศ.บ.
2553)
เคมี 5454- 58- 58
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุง พ.ศ. 2553)
เคมี
วศ.บ.
2553)
เคมี 5454- 58- 58
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมีแและชี
ละชีววภาพ
ภาพ (ปรั
(ปรับบปรุ
เคมี
วศ.บ.
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2550)
2550)
เคมี 5050- 54- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2555)
เคมี
วศ.บ.
2555)
เคมี 5555- 59- 59
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเคมี
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2551)
เคมี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เคมี 5151- 54- 54
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเคมี
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2552)
เคมี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
เคมี 5252- 54- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2551)
เคมี
วศ.บ.
2551)
เคมี 5151- 54- 54
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2543)
เคมี
51
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2543)
เคมี
51
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2539)
เคมี
51 - 53
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2539)
เคมี
51 - 53
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เคมี
55
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเคมี
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2554)
เคมี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 55
59
วศ.บ.
2555)
เคมี
55
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2552)
เคมี
55 - 59
วศ.บ.
2552)
เคมี 56 - 55
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2555)
เคมี
60
วศ.บ.
ง พ.ศ.
เคมี 3556- 40- 60 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ใหมบปรุ
พ.ศ.
2535)2555)
เคมี
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ใหม พ.ศ. 2535)
เคมี
35 - 40 เฉพาะรายเงื
่อนไข
เรียนตามหลั
กสูต1.เคยทํ
ร 2549างานมา 2.
เรีย่อนตามหลั
กสูตารงานมา
25492.
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2541)
เคมี
41 - 45 เฉพาะรายเงื
นไข 1.เคยทํ
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2541)
เคมี
41 - 45 เฉพาะรายเงื
่อนไข
เรียนตามหลั
กสูต1.เคยทํ
ร 2549างานมา 2.
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
เคมี
46 - 48 เฉพาะรายเงื
นไข 1.เคยทํ
เรีย่อนตามหลั
กสูตารงานมา
25492.
เรียนตามหลั
กสูต1.เคยทํ
ร 2549างานมา 2.
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
เคมี
46 - 48 เฉพาะรายเงื
่อนไข
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เคมี
55 - 59
เรียนตามหลักสูตร 2549
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุง พ.ศ. 2556)
เคมี
วศ.บ.
2555)
เคมี 5655- 60- 59
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมี (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ. 2554)
เคมี
วศ.บ.
2556)
เคมี 5556- 59- 60
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเคมี
วกรรมเคมีแ(ปรั
ละกระบวนการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เคมี
วศ.บ.
บปรุง พ.ศ. 2554)
เคมี 5455- 58- 59
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกล
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2545)
เครื
อ
่
งกล 5054- 53- 58
วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เคมี
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมยานยนต
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2545)
เครื
อ
่
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
เครืงกล
่องกล 5050-53- 53
วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
เครื่องกล 50 - 53
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
เครื่องกล 50 -53
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล
51
วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
เครื่องกล 50 - 53
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 52 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล
51
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
เครื่องกล 50 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 52 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครื่องกล 53 - 57
วศ.บ.
่องกล(ปรั(ปรั
บปรุ
ง พ.ศ.2553)
2550)
่องกล 5350- 57- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเกษตร
บปรุ
ง พ.ศ.
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกล
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2553)
เครื
่องกล 5153- 54- 57
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเกษตร
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2553)
เครื
่องกล 5053- 52- 57
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
เครื่องกล
วศ.บ.
พ.ศ. 2553)
2551)
่องกล 5551- 58- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
พ.ศ. 2551)
2548)
่องกล 5250- 54- 52
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
2553)
่องกล 5455- 58- 58
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
2551)
่องกล 5152- 55- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
2553)
่องกล 5154- 55- 58
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครืเครื่องกล
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรม.ไฟฟ่องกล
าเครื่อ(ปรั
งกลการผลิ
ต (ปรั2552)
บปรุง พ.ศ. 2551) เครืเครื่องกล
วศ.บ.
บปรุง พ.ศ.
่องกล 5151- 55- 55
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
2551)
่องกล 5151- 55- 55
วศ.บ. วิศวิศวกรรม.ไฟฟ
วกรรมเครื่อางกล
ง พ.ศ.
วศ.บ.
เครื่อ(นานาชาติ
งกลการผลิ) ต(ปรั(ปรับปรุ
บปรุ
ง พ.ศ.2551)
2551) เครืเครื่องกล
่องกล 5151- 55- 55
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกล
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2551)
เครื
อ
่
งกล
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 5151- 55- 55
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกล
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2553)
เครื
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เครื่องกล
่องกล 5551- 59- 55
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเกษตรและอาหาร
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
่องกล (ปรับปรุง(พ.ศ.
พ.ศ.2550)
2551)
่องกล 5051- 54- 55
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(พ.ศ.บปรุ
2552)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
ง พ.ศ. 2553)
่องกล 5255- 54- 59
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เครื่องกล 55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (พ.ศ. 2550)
เครื่องกล 50 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 52 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ. 2552)
เครื่องกล 52 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 51 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
เครื่องกล 55 - 59
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เครื่องกล 51 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. 2551)
เครื่องกล 52 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เครื่องกล 55 - 59
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกล
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2551)
่องกล 5351- 56- 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งกลและการผลิ
ต
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2552)
เครื
่องกล 51
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
เครื่องกล
52 - 54
วศ.บ.
(ปรับปรุง พ.ศ.
่องกล 5355- 56- 59
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งจักรกลเกษตร
(ปรับ2555)
ปรุง พ.ศ. 2553)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
พ.ศ. 2553)
2553)
่องกล 5353- 57- 56
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
วิ
ศ
วกรรมเครื
อ
่
งจั
ก
รกลเกษตร
(ปรั
บ
ปรุ
ง
พ.ศ.
2548)
เครื
่องกล 53 - 52
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครื่องกล
54
วศ.บ.
่องจัก(กลุ
รกลเกษตร
(ปรั่อบงจัปรุกรกลเกษตร)
ง พ.ศ. 2553) เครืเครื่องกล
่องกล 5053- 54- 56
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเกษตร
มวิชาชีพเครื
วศ.บ. วิศ(ปรั
วกรรมเครื
่องกล
(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครื่องกล 53 - 57
บปรุง พ.ศ.
2550)
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเครื
วกรรมเครื่อ่องกล
งกล (ปรั
(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
2553)
่องกล 5353- 54- 54
วศ.บ. วิศวิศวกรรมเกษตร
วกรรมเครื่องกล
พ.ศ.่องจั
2553)
เครืเครื่องกล
วศ.บ.
(กลุ(ปรั
มวิบชปรุ
าชีงพเครื
กรกลเกษตร)
่องกล 5350- 57- 54
(ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
าป เครืพ.ศ.
สภาวิศวกร หนา 68
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.รายงานประจํ
2553)
่องกล 2556
53 - 54
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เครื่องกล 53 - 57

รายงานประจำ
ปี พ.ศ.
2556
สภาวิ
ศวกร
67
รายงานประจํ
าป�พ.ศ.
2556
สภาวิ
ศวกร
หนา 68

ลําดับ
สถาบัน
57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
58 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
59 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
60 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
63 มหาวิทยาลัยธนบุรี
64 มหาวิทยาลัยรังสิต
65 มหาวิทยาลัยรังสิต
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
67 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
68 โรงเรียนนายเรืออากาศ
69 วิทยาลัยเชียงราย
70 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
71 มหาวิทยาลัยขอนแกน
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

หลักสูตร
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

รับรองสาขา
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
เครื่องกล
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วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมเกษตร (เครื่องจักรกลเกษตร) (ปรับปรุง พ.ศ.
2555)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมขนถายวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
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วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
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วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2549)

วิศวกรรมเครื่องกล(ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมเครื่องกล (ใหม พ.ศ. 2548)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากําลัง (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง พ.ศ.
2550)
วิศวกรรมไฟฟา (ใหม พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (ปรับปรุง
พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
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วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
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2555)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2549)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2549)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2549)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.
2553)
วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง
พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง
พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตร
นานาชาติ) (ใหม พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ.
2555)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2554)

ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร

49 - 53
54
50 - 52
53 - 54
49 - 53

144 มหาวิทยาลัยพะเยา
145 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ

วศ.บ.
วศ.บ.

146 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วศ.บ.

147 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
148 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
149 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

150 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วศ.บ.

151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วศ.บ.

152 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วศ.บ.
วศ.บ.

154 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วศ.บ.

155 โรงเรียนนายเรืออากาศ
156 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วศ.บ.
วศ.บ.

157 มหาวิทยาลัยรังสิต
158 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วศ.บ.
วศ.บ.

159 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วศ.บ.

รับรองสาขา
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง
ไฟฟากําลัง

การรับรอง
55 - 59
55 - 59
55 - 59
55 - 59
52 - 56

หมายเหตุ

ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 50 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 52 - 53
ไฟฟาสื่อสาร 51 - 55
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 57
ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 54 - 58
ไฟฟาสื่อสาร 52 - 53
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 57
ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 54 - 58
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ลําดับ
สถาบัน
160 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
161 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
162 มหาวิทยาลัยขอนแกน
163 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
164
165
166
167

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

168 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(กรุงเทพฯ)
169 มหาวิทยาลัยบูรพา
170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
171 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต
172 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
173 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
175 มหาวิทยาลัยพะเยา
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.อุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
198 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
199 มหาวิทยาลัยนครพนม
200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาเขตวังไกลกังวล
201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
202 โรงเรียนนายเรืออากาศ
203 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
204 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
205 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
206
207
208
209
210

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

211 มหาวิทยาลัยรังสิต
212 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
213 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตร
สาขา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ.
2555)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2552)
วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ใหม พ.ศ. 2554)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547)
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)

รับรองสาขา การรับรอง
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 55
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาสื่อสาร

54 - 58
51 - 54
52 - 55
55 - 59

ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา

51 - 55
51 - 55
51 - 55
55
51 - 55

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)

โยธา
โยธา

51 - 55
51 - 55

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา

51 - 55
51 - 55
51 - 55
51 - 55
55
56 - 60
51 - 55
51 - 55
51 - 52
51 - 55
51 - 55
55
56 - 60
55
56 - 60
54 - 55
56 - 60
55
56 - 60
53 - 55
53 - 55
51 - 55

วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง พ.ศ.
2547)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)

โยธา

51

โยธา
โยธา

55
51 - 55

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

โยธา
โยธา
โยธา
โยธา
โยธา

51 - 55
56 - 60
56 - 60
56 - 60
52 - 55

โยธา
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

52 - 55
ถึงป 41
54 - 58
54 - 58
54 - 58

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

วิศวกรรมสํารวจ (ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555 )
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมโยธาและบริหารการกอสราง
(ปรับปรุง พ.ศ. 2555 )
วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมเสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมสุขาภิบาล
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หมายเหตุ

สิ่งแวดลอม 55 - 59
สิ่งแวดลอม 52 - 55
สิ่งแวดลอม ถึงป 41

ปฏิเสธ
เทียบเฉพาะราย

เฉพาะราย
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ลําดับ
สถาบัน
214 มหาวิทยาลัยขอนแกน
215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
216 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
217 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
218 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
219 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ

หลักสูตร
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
โรงเรียนนายเรืออากาศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันรัชตภาคย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
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สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมเหมืองแร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

รับรองสาขา
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
เหมืองแรเหมืองแร
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2545)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ใหม พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส (ใหม พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
อุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องมือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
อุตสาหการ
วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2551)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2550)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2553)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2547)
อุตสาหการ
วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (หลักสูตร อุตสาหการ
นานาชาติ)

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ใหม พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2548)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
(ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ
อุตสาหการ

การรับรอง
55 - 59
53 - 54
56 - 60
54 - 58
52 - 54
55 - 59
53 - 54
50 - 52
50
54 - 58
55 - 56
55 - 59
55 - 59
52 - 54
55 - 59
55 - 59
53 - 54
55 - 59
55 - 59
55 - 59
54 - 58
51
51
51
52 - 54
52 - 55
52 - 54
51 - 54
53 - 57
52 - 53
56 - 60
53 - 57
55 - 59
46 - 50

หมายเหตุ

โดยมีเงื่อนไขการรับรองเชนเดียวกับ
หลักสูตรวศ.บ.อุตสาหการ (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546)

52 - 55
53 - 54
53 - 54
55 - 59
55 - 59
55 - 59
51 - 55
55 - 59
53 - 54
53 - 54
51 - 54
55 - 59
55 - 59
52 - 55
56 - 60
56 - 60
55 - 59
53 - 57
48 - 52
53 - 55
51 - 55
52 - 55
56 - 60

อุตสาหการ 55 - 59
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ค. รายชื่อองคกรแมขายสําหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องที่สภาวิศวกรใหการรับรอง
ที่
รหัสองคกรแมขาย
ชื่อ
รหั1000
สองคกรแมขาย
ชื่อ
1 ที่
สภาวิศวกร
1000
สภาวิศวกร
สมาคมวิ1 ชาชีพ
2 สมาคมวิชาชีพ 2001
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมวิ
ศวกรรมสถานแห
งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
3 2
20022001
สมาคมวิ
ศวกรรมปรั
บอากาศแห
งประเทศไทย
สมาคมวิ
ศวกรรมปรับอากาศแห
งประเทศไทย
4 3
20032002
สมาคมวิ
ศวกรออกแบบและปรึ
กษาเครื
่องกลและไฟฟาไทย
สมาคมวิศาวกรออกแบบและปรึ
กษาเครื่องกลและไฟฟาไทย
5 4
20042003
สมาคมไฟฟ
แสงสวางแหงประเทศไทย
5
2004
สมาคมไฟฟ
า
แสงสว
า
งแห
ง
ประเทศไทย
6
2005
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
สมาคมส
งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี
่ปุน)
7 6
20062005
สมาคมวิ
ศวกรรมสิ
่งแวดลอมแห
งประเทศไทย
7
2006
สมาคมวิ
ศ
วกรรมสิ
ง
่
แวดล
อ
มแห
ง
ประเทศไทย
8 8
20072007
สมาคมอุ
ตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย
9 9
20082008
สมาคมส
งเสริ
มคุมณคุณภาพแห
สมาคมส
งเสริ
ภาพแหงประเทศไทย
งประเทศไทย
10 10
20092009
สมาคมวิ
ศ
วกรที
ป
่
รึ
ก
ษาแห
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย
งประเทศไทย
11 11
20102010
สมาคมศิ
ษยษเยกเากคณะวิ
ระจอมเกลาาเจเจาาคุคุณณทหารลาดกระบั
ทหารลาดกระบั
สมาคมศิ
าคณะวิศวกรรมศาสตร
ศวกรรมศาสตรสสถาบั
ถาบันนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพพระจอมเกล
งง
12 12
20132013
สมาคมสถาบั
นวินศวิวกรไฟฟ
สมาคมสถาบั
ศวกรไฟฟาและอิ
าและอิเล็เล็กกทรอนิ
ทรอนิกกสสแแหหงงประเทศไทย
ประเทศไทย
13 13
20152015
สมาคมวิ
ศวกรรมยานยนต
สมาคมวิ
ศวกรรมยานยนตไทย
ไทย
14 14
20172017
สมาคมคอนกรี
ตไทย
สมาคมคอนกรี
ตไทย
15 15
20182018
สมาคมช
างเหมาไฟฟ
สมาคมช
างเหมาไฟฟา าและเครื
และเครื่อ่องกลไทย
งกลไทย
16 16
20192019
สมาคมเครื
่องทํ
าความเย็
สมาคมเครื
่องทํ
าความเย็นนไทย
ไทย
17 17
20202020
สมาคมเหมื
องแร
สมาคมเหมื
องแรไทย
ไทย
สมาคมผู
ตรวจสอบและบริหหารความปลอดภั
ารความปลอดภัยยอาคาร
18 18
20212021
สมาคมผู
ตรวจสอบและบริ
สถาบั
นเหล็
กและเหล็กกล
กกลาแห
าแหงประเทศไทย
งประเทศไทย
19 19
20222022
สถาบั
นเหล็
กและเหล็
ิอาคารเขี
ยวไทย
20 20
20232023
มูลมูนิลธนิิอธาคารเขี
ยวไทย
ศวกรรมศาสตร
ในมหาวิ
ทยาลั
ยของรั
ฐบาล
คณะวิคณะวิ
ศวกรรมศาสตร
ในมหาวิ
ทยาลั
ยของรั
ฐบาล
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
21 21
30013001
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยขอนแก
ขอนแกนน
22 22
30023002
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีรราชมงคลธั
าชมงคลธัญญบุบุรรี ี
23 23
30033003
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
24
3004
คณะวิ
ศ
วกรรมศาสตร
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ล
24
3004
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยสงขลานคริ
สงขลานครินนทร
ทร
25 25
30053005
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
26
3006
คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
26 27
30063007
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27 28
30073008
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
นทรวิโรฒ
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยศรี
เชีนยคริ
งใหม
28 29
30083009
คณะวิ
ศ
วกรรมศาสตร
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
เชี
ย
งใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
29 30
30093010
คณะวิ
สถาบันสเทคโนโลยี
มวันยธรรมศาสตร
สถาบัศวกรรมศาสตร
นเทคโนโลยีนานาชาติ
ิรินธรมหาวิปททุยาลั
30 31
30103011
สถาบั
น
เทคโนโลยี
น
านาชาติ
ส
ร
ิ
น
ิ
ธรมหาวิ
ท
ยาลั
ยธรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิ
ทยาลัยศิลปากร
31 32
30113012
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมมหาวิ
ทยาลัยศิลปากร
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณมหาวิ
ทยาลัย
32 33
30123013
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
าลงกรณ
ทยาลัย
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรจุฬมหาวิ
ทยาลัมยหาวิ
อุบลราชธานี
33 34
30133014
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
ยอุบลราชธานี
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
สถาบัทนยาลั
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
34 35
30143015
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
พระจอมเกล
าพระนครเหนื
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรสถาบั
มหาวินทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล
าธนบุรี อ
35 36
30153016
คณะวิ
มหาวิทมยาลั
พระจอมเกล
สํานัศกวกรรมศาสตร
วิชาวิศวกรรมศาสตร
หาวิทยเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี าธนบุรี
ศวกรรมศาสตร
มหาวิ
ทยาลั
ยวลัยยเทคโนโลยี
ลักษณ สุรนารี
36 37
30163017
สําคณะวิ
นักวิชาวิ
ศวกรรมศาสตร
มหาวิ
ทยาลั
คณะวิ
ศวกรรมศาสตรมหาวิ
มหาวิ
ทยาลัยวลั
ยเทคโนโลยี
37 38
30173018
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
ทยาลั
ยลักษณ ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเทคโนโลยี
เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรี
ราชา
38 39
30183019
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
ราชมงคลรั
ตนโกสิ
นทร วิทยาเขตศาลายา
ในมหาวิทยาลัยของเอกชน
39 คณะวิศวกรรมศาสตร
3019
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
4001ทยาลัยของเอกชน
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะวิ40
ศวกรรมศาสตรในมหาวิ
มหาวิศวกรรมศาสตร
ทยาลัยวงษชวลิมตหาวิ
กุล ทยาลัยศรีปทุม
40 41
40014002
คณะวิ
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
41 42
40024003
มหาวิ
ทยาลั
ยวงษ
ชวลิตกุลมหานคร
มหาวิ
ทยาลั
ยกรุงเทพ มหานคร
42 43
40034004
มหาวิ
ทยาลั
ยเทคโนโลยี
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร
43 44
40044006
มหาวิ
ทยาลั
ยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
44 45
40064007
คณะวิ
ศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
46
4009
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
45 47
40074010
คณะวิ
มหาวิ่ปทุนยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
สถาบัศวกรรมศาสตร
นเทคโนโลยีไทย-ญี
46 48
40094011
คณะวิ
ศ
วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัมณหาวิ
ฑิต ทยาลัยเอเชียอาคเนย
47
4010
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ประเภทสถาบัน ศูนย องคกร
48 หนวยงานราชการ4011
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประเภทสถาบั
องคกศรวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
49
5001
ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยี
ไฟฟนากํศูานลังยคณะวิ
หนวยงานราชการ
50
5002
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
49 51
50015003
ศูนมูยลเชีนิ่ยธิเวชาญพิ
นเทคโนโลยี
ไฟฟพาระจอมเกล
กําลังคณะวิ
ศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พื่อการพัเศษเฉพาะด
ฒนามหาวิทายาลั
ยเทคโนโลยี
าธนบุ
รี
50 52
50025005
ศูนสถาบั
ยเทคโนโลยี
โลหะและวั
นวิศวกรรมป
องกันอัสคดุคีแภหัยงชาติ (MTEC)
51 53
50035007
มูลสถาบั
นิธิเพืน่อมาตรวิ
การพัฒทนามหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ยาแหงชาติ
คณะครุ
าสตรอุตอสาหกรรมสถาบั
52 54
50055008
สถาบั
นวิศศวกรรมป
งกันอัคคีภัย นเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศูนยนบมาตรวิ
ริการปรึ
กษาการออกแบบและวิ
ศวกรรม (DECC)
53 55
50075009
สถาบั
ทยาแห
งชาติ
จ
54 หนวยงานรัฐวิสาหกิ5008
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
านครหลวง
55 56
50096001
ศูนการไฟฟ
ยบริการปรึ
กษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
57 ฐวิสาหกิจ 6002
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานรั
56 บริษัทเอกชน 6001
การไฟฟานครหลวง
สภาอุตาสาหกรรมแห
ประเทศไทย
57 58
60027004
การไฟฟ
ฝายผลิตแหงงประเทศไทย
59
7005
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัทเอกชน
บริษตัทสาหกรรมแห
อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
58 60
70047006
สภาอุ
งประเทศไทย
7007
บริษัท โปรดักติวิตี้แอสโซซิเอทส จํากัด
59 61
7005
บริ
ษ
ท
ั
อี
อ
ซ
ี
ี
เอ็
น
จิ
เ
นี
ย
ริ
่
ง
เน็ทเวิรค จํจําากักัดด
62
7008
บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง โพรวายเดอร
60 63
70067009
บริบริ
ษัทษัทอิโปรเซส
ตาเลียนไทย
ดี
เ
วล
ปเมนต ่ จํจําากักัดด (มหาชน)
อีควิปเมนทอเทคโนโลยี
61
7007
บริษัท โปรดักติวิตี้แอสโซซิเอทส จํากัด
62
7008
บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง โพรวายเดอร จํากัด
63
7009
บริษัท โปรเซส อีควิปเมนทเทคโนโลยี่ จํากัด
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ง. รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผูชํานาญการพิเศษ ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
คณะอนุกรรมการ จํานวน 40 คณะ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

คณะอนุกรรมการการบริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานสภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ป 2557
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ
คณะอนุกรรมการกํากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)

คณะทํางาน จํานวน 38 คณะ ดังนี้

1 คณะทํางานรางนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
2 คณะทํางานปรับปรุงหนังสือและขอสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมโยธา
4 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
*หมายเหตุ รายชื่อปรากฏอยูในแผน CD
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6 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
7 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
8 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมเคมี
9 คณะทํ า งานออกข อ สอบสํ า หรั บ ทดสอบความรู ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
10 คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คณะทํางานจัดทํารางเอกสารนโยบาย แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
12 คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
13 คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกรสําหรับวิศวกรไทย เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)
14 คณะทํางานกํากับการทบทวนรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่
1/2555
15 คณะทํางานโครงการประชาสัมพันธสื่อวิทยุและโทรทัศน
16 คณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกร และสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
17 คณะทํางานเฉพาะกิจสอบทานรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่
1/2555
18 คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตสภาวิศวกร
19 คณะทํางานปรับปรุงระเบียบของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เปนระเบียบการเงินสภาวิศวกร
20 คณะทํางานจัดทําคูมือประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร 7 สาขา
21 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
22 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
23 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
24 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
25คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
26 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
27 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
28 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร หมวดวิชายอยในสาขาวิศวกรรมโยธา
29 คณะทํา งานเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดา วจดทะเบียน (Registered Foreign
Professional Engineer)
30 คณะทํางานรางแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบุตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเลื่อน
ระดับเปนสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
31 คณะทํางานศึกษาและกลั่นกรองกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
32 คณะทํางานเตรียมการเขาเปนสมาชิก Washington Accord
33 คณะทํางานจัดทําโครงการ E-Learning
34 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
35 คณะทํางานเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงกรณีหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
36 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
37 คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปของสภาวิศวกร ประจําป 2556
38 คณะทํางานจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําป 2557

รายชื่อผูชํานาญการพิเศษจํานวน 14 คณะ ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิ ศวกรรมไฟฟา
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิ ศวกรรมสิ่งแวดลอม
ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
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จ. จ.รายชื
่อเจ่อเจาหน
รายชื
าหนาทีาที่ส่สภาวิ
ภาวิศศวกร
วกร
่อ-สกุ
ลําดัลํบาดับ
ชื่อชื-สกุ
ลล
นางสาวณาจารั
ฐ เซ
งไพเราะห
1 1 นางสาวณาจารั
ฐ เซ
งไพเราะห
นางสาวกนกวรรณแกแก
2 2 นางสาวกนกวรรณ
วฉีวดฉีด
นายสรศั
ดิ์ ่ยเอีมเลิ
่ยมเลิ
3 3 นายสรศั
กดิก์ เอี
ศศ
4
นางสาวบุ
ญ
ฑริ
ก
า
นาคฤทธิ์ ์
4 นางสาวบุญฑริกา นาคฤทธิ
5
นางสาวกั
ล
ยา
เพ็
ช
5 นางสาวกัลยา เพ็ชรขํรขํ
าา
นางสาวพรพรรณอิสอิสอาด
สสอาด
6 6 นางสาวพรพรรณ
7 นางสาวธรรมจารี เสริมทองหลาง
7 นางสาวธรรมจารี เสริมทองหลาง
8 นางสาวสุกัญญา บํารุงพงษ
8 นางสาวสุกัญญา บํารุงพงษ
9 นางสาวเทพิน เกษะศิริ
9 นางสาวเทพิน เกษะศิริ
10 นางสาวเกสรี รือชัย
10 11นางสาวเกสรี
รือชัตยน วารีย
นางสาววัจนารั
11 12นางสาววั
นายอารัจนารั
กษ พูตนลศัวารี
กดิ์ ย
12 13นายอารั
ก
ษ
พู
ล
ศั
ก
ดิ
นางสาวณัฐธนภัทร์ นรถี
13 14นางสาวณั
ฐธนภั
ทร นรถี
นางสาวอนั
นตยา
ทองแวน
14 15นางสาวอนั
น
ตยา
ทองแว
นางสาวเพ็ญพิรุฬห ศรีปนระสาธน
15 16นางสาวเพ็
พิรุฬดนตรี
ห ศรีประสาธน
นายกรีฑญาพล
16 17นายกรี
ฑาพล ดนตรีซกซื่อ
นางสาวชลมาส
17 18นางสาวชลมาส
ซกซืพรหมเมศว
่อ
นางสาวปาริชาต
นายยุทธชัชยาตสิรพรหมเมศว
ิวนาสรรค
18 19นางสาวปาริ
นางสาวดวงรั
นี วัฒนกุล
19 20นายยุ
ทธชัย สิริวชนาสรรค
นายวิราช ไชยวงษ
20 21นางสาวดวงรั
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