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สารจากสภานายกพิเศษ 
 

วิชาชีพวิศวกรรม  เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญ 
และนํามาซ่ึงการพัฒนาของประเทศ ในขณะเดียวกันในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม วิศวกรต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคม คุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม เพื่อดํารงไว้ซึ่งการรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจ 
ที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องพร้อม 
ทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจรรยาบรรณเพื่อพัฒนา 
ให้วิชาชีพวิศวกรรมก้าวหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ 
ต่อไป 

ในรอบปี พ.ศ. 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติบ่อยครั้ง ทั้งจากธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทํา 
ของมนุษย์ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว เพลิงไหม้ และตึกถล่ม ซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สภาวิศวกรได้ร่วมลงพื้นที่กับพันธมิตร ทั้งองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสาเหตุ และนํามาวิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทางการป้องกันต่างๆ ให้กับวิศวกร 
ตลอดจนสาธารณชนได้เข้าใจ และนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และปลอดภัย 

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ผมขอฝากไปยังวิศวกรทุกท่าน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตลอดทั้งผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพวิศวกรรมไว้ตลอดไป 

 

    พลเอก  
 (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
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สารจากนายกสภาวิศวกร 
 

รายงานประจําปี 2559 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 6 ที่ ได้ เข้ารับงานบริหารสภาวิศวกร มาตั้ งแต่ เดือน
พฤศจิกายน 2558 โดยยังคงกําหนดแนวทางนโยบายในการทํางานให้บรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือทั้งจากพันธมิตรทั้งจากภายนอก และภายใน
คณะกรรมการสภาวิศวกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาวิศวกร  
ในการร่วมมือกันทํางานเปน็ทีม  

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ผลงานที่เป็นเชิงรูปธรรมหลายด้าน ทั้งการสนองตอบ 
ในการแนะนําวิธีการขั้นตอนการเล่ือนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ให้แก่สมาชิกทั่วทุกภูมิภาค ในการแนะนําและสรุปประเด็นความเป็นไปของ

กิจการต่างประเทศตามที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (AEC) มาตั้งแต่ต้นปี 2559 และ 
การพิจารณาการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร 
คราวก่อน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการสมาชิกไปยังภาคใต้ อันเป็นการให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและ
จริงใจอย่างแท้จริง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ที่ท่านได้รับฉบับนี้  

อน่ึง สภาวิศวกรยังได้ทําการจัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ในหลายๆ ประเด็น อาทิ 
การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแต่ละสาขา ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
อย่างดียิ่ง จากสมาชิกสภาวิศวกร ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ทําให้ได้ข้อมูลและยังมีการแลกเปล่ียนทัศนคติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม ส่งผลให้สามารถนําไปพิจารณาและเตรียมการด้านมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป ทั้งนี้ ในรอบ
ปี 2559 สภาวิศวกรมีรายได้ 124,214,490.29 บาท  และค่าใช้จ่าย 93,601,400.50 บาท 

 ในภาพรวมของการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีแรกของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 นับได้ว่า  
ได้รับความร่วมมือทั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร สมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ทําให้การดําเนินการของคณะกรรมการสภาวิศวกร
เป็นไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อยดี คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงใคร่ขอกราบขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ในโอกาสต่อไป 

       สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการฯ 
คณะอนุกรรมการฯ คณะทํางานฯ และเจ้าหน้าที่ สํานักงานสภาวิศวกรทุกท่าน ที่ เสียสละเวลาอันมีค่า 
มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการดําเนินการของสภาวิศวกรมาโดยตลอด ทั้งนี้สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ 
หรือมีข้อท้วงติงประการใด สภาวิศวกรขอน้อมรับคําติชม และยินดีให้คําปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเต็มที่ 

 

 (นายกมล ตรรกบุตร) 
 นายกสภาวิศวกร
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นายเสรี สุธรรมชัย 

 
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล 

 
นายรัชทิน ศยามานนท ์

 
นายวินิต ช่อวิเชียร 

 
นายดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย 

 
นายชัชวาลย์ คุณค้ําชู 

 
นายลือชัย ทองนลิ 

 
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

 
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 

 
นายพิชิต ลํายอง 

 
นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม 

 
นายเกียรติศักด์ิ จันทรา 

 
นายปยิะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

 
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

 
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558 – 2561) 

กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายไกร ตั้งสง่า 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีห่นึง่ 

นายประเสริฐ ตปนยีางกูร 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายอมร พิมานมาศ 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน ์
เหรัญญิกสภาวิศวกร 
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นายเกษม  กุหลาบแก้ว 

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
 

นายสนั่น  ศิริออ่น  
นายไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 

 
นายจิม พันธุมโกมล  

นายสุวิช  ลิ่มทอง 

 
นายเอนก  ศิริพานชิกร  

นายม่ัน  ศรีเรือนทอง  
นายสินิทธิ์  บุญสทิธิ์ 

 
นายขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์  

นางพูลพร  แสงบางปลา 

 
นายจุลละพงษ์  จุลละโพธ ิ

 
นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร  

นายยุทธชัย  บรรเทิงจิตร
 

นางสาวสมสงวน  บุราคม  
นายเย่ียม  จันทรประสิทธิ์

 
ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559) 

 
นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม 

 
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ 

 
นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข 

ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2559 – 2562) 

 
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา 

 
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

 
นายนพพร ลีปรีชานนท ์

 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2557 – 2560) 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

20 ตุลาคม 2559 พิธีถวายอาลัย ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

พิธีถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี  
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2559 พิธีถวายอาลัยร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2559 
11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ 

งานด้านภัยพิบัติ

6 มกราคม 2559
เครนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา

8 กุมภาพันธ์ 2559
เพลิงไหม้อาคาร ซ.นราธิวาส 18 กรุงเทพฯ

28 มีนาคม 2559
อาคารสถาบันการพลศึกษาถล่ม จ.กระบี่
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ  
ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 

27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย 

1 สิงหาคม 2559 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 

7 ตุลาคม 2559 โรงงานผลิตเต้าหู้ดํา เทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี

7 ตุลาคม 2559  
ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จ.นครปฐม 

งานด้านภัยพิบัติ

3 สิงหาคม 2559
เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 

9 กันยายน 2559
อาคารพาณิชย์ย่านประชานิเวศน์ 1 ถล่ม กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

งานแถลงข่าว

11 มกราคม 2559 
เครนสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถล่ม กรุงเทพฯ 

9 กุมภาพันธ์ 2559
เพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น ซ.นราธิวาส 18 กรุงเทพฯ 

20 มีนาคม 2559
บทเรียนระบบดับเพลิง Aerosol กับสาเหตุการเสียชีวิตที่ SCB กรุงเทพฯ 

28 มีนาคม 2559
อาคารสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ถล่ม กรุงเทพฯ 

12 ตุลาคม 2559 
โครงการ “ บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” 
และ “เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานเต้าหู้ดํา” กรุงเทพฯ 

3 มิถุนายน 2559
เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ เวียงป่าเป้า กรุงเทพฯ 

6 มิถุนายน 2559
อาคารโรงแรมเกาะช้างถล่ม กรุงเทพฯ 

3 สิงหาคม 2559
เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

เสวนา “การปรับตัวของวิศวกรในยุค Thailand 4.0”
20 ตุลาคม 2559 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา  กรุงเทพฯ 

สัมมนาสภาวิศวกร ประจําปี 2559 หัวข้อ "ประมวลสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีศึกษาเหตุอัคคีภัย  
อาคาร/โบสถ์/เครนก่อสร้าง/นั่งร้านถล่มและถนนยุบในปี 2557-2559" 

22 มิถุนายน 2559 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

สัมมนา “โครงการบ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย”
14 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

พิธีเปิด“โครงการเดิน-ว่ิง-ปั่น 750 กม กรุงเทพฯถึงเวียงป่าเป้า”
28 พฤศจิกายน 2559 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า 
ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สภาวิศวกร และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
20 ตุลาคม 2559 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต 
ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กับ สภาวิชาชีพ 

 3 ตุลาคม 2559 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ 

สัมมนาวันอุตุนิยมวิทยาโลก 
 “เผชิญ..วิกฤต ร้อน แล้ง ฝน... ในอนาคต” 

 23 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

สัมมนา “เกณฑ์อาคารเขียวไทย ท่ีวิศวกรควรรู้”
8 มีนาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

พิธีเปิดศูนย์บริการสมาชิก ภาคใต้
15 พฤษภาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 
สัมมนา “การแสวงหาข้อเท็จจริงและการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง” 

28 มีนาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สัมมนา “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและกรณีศึกษา การกระทําความผิดจรรยาบรรณ” 
1 เมษายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

สัมมนา “จรรยาบรรณวิศวกรหลักสําคัญสู่ความสําเร็จ”
15 ตุลาคม 2559 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

สัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....”
10 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สัมมนา “ช่างไฟฟ้าอาชีพควบคุมตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” 

30 มิถุนายน 2559 กรุงเทพฯ 

สัมมนา “การทําสัญญาระดับสากล”
26 กรกฎาคม 2559 กรุงเทพฯ 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

สัมมนา  “ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคล่ือนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ” 
27 เมษายน 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Training Workshop for ABET-inspired TABEE Program Evaluators”
2 สิงหาคม 2559 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ 

16-20 พฤษภาคม 2559 Lao Plaza Hotel นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

26-30 กันยายน 2559 Rex Hotel, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม 

การประชุม ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) 
25-29 มกราคม 2559 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนําร่องเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”
26 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สัมมนา เรื่อง "แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" 

23 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

20 มกราคม 2559 ม.ราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี 25 มกราคม 2559 ม.กรุงเทพ กรุงเทพฯ 

26 มกราคม 2559 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 18 มีนาคม 2559 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ.ตาก 

26 มีนาคม 2559 ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 27 พฤษภาคม 2559 ม.ราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

1 กันยายน 2559 ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 13 ตุลาคม 2559 ม.บูรพา จ.ชลบุรี 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

สัมมนา “การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการและการจัดการส่ิงแวดล้อม” 
4 ตุลาคม 2559 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ จ.สงขลา 22 มกราคม 2559 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

สัมมนา “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช”้ 
26 กรกฎาคม  2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2559 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

1 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 
สัมมนา “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ” 

3 กันยายน 2559 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 
สัมมนา “จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร”
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2559 

9 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ 
สัมมนา “แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่”

สัมมนา “แนวทางการขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” 
6 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 19 มีนาคม 2559 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

1 ตุลาคม 2559 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
4 มิถุนายน 2559 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ 

สัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามญั และวุฒิวิศวกร” 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

15 กรกฎาคม 2559 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4 มิถุนายน 2559 โรงแรมโกลเด้นบีช รีสอร์ท จ.กระบี่ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
27 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
12 กรกฎาคม 2559 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

และการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
12 กรกฎาคม 2559 โรงแรมเจริญธานี  

จ.ขอนแก่น 

สาขาวิศวกรรมเคมี
7 กรกฎาคม 2559 บ.เอสซีจีเคมิคอลล์ จํากัด  

นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2559 

1. ด้านการประกอบวิชาชีพ 

1.1   สร้างจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
สภา วิศวกร  ไ ด้ ดํ า เ นิน กิจกรรม เพื่ อส ร้ า งจิ ตสํ า นึก ในการประกอบ วิชา ชีพ วิศวกรรม  

โดย ต้องคํ า นึ งถึ งความ รับผิ ดชอบใน ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมมาอย่ า ง ต่อ เ น่ือ ง  
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาที่เก่ียวข้อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1 )   จัดการอบรมและทดสอบความพร้ อมในการประกอบ วิชา ชีพ วิศวกรรมควบคุ ม 
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 24 ครั้ง และส่วนภูมิภาค จํานวน 11 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
และทดสอบระดับภาคีวิศวกร จํานวน 4,404 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 242 คน 

2)  จัดสัมมนาเร่ือง กรณีศึกษา เครน Launching Truss ถล่มในระหว่างก่อสร้างสะพานท่ี  
จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3)   จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการออกแบบและก่อสร้างที่ก้ันกันรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ ร่วมกับ
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

4)  จัดสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ช้ัน สู่แนวทางการปรับปรุงอาคาร 
เพ่ือความปลอดภัยจากอัคคีภัย ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และสถาบันป้องกัน
อัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  

5)   จัดสัมมนาเรื่อง เผชิญวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน ในอนาคต ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา  
6)   จัดสัมมนาเรื่อง การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพ้ืนที่ 

เสี่ยงแผ่นดินไหว ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
7)   จัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง วิกฤตภัยแล้งปี 2559-2560 ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา 
8)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเ ร่ือง  การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือน 

ต้านแผ่นดินไหว ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
9)  จัดสัมมนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และสถานการณ์นํ้าในปัจจุบัน 
10)  จัดสัมมนาสภาวิศวกร ประจําปี 2559 หัวข้อ ประมวลสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีศึกษา 

เหตุอัคคีภัย อาคาร/โบสถ์/เครนก่อสร้าง/น่ังร้านถล่มและถนนยุบ ในปี 2557-2559 
11)  จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมเหตุ 

เพลิงไหม้เวียงป่าเป้า 
12) จัดสัมมนาเรื่อง โครงการบ้านเวียงป่าเป้า ปลอดจากอัคคีภัย 
13) จัดสัมมนาเรื่อง พายุใหญ่กําลังจะมาหรือท้องฟ้าจะแปรปรวน 
14)  จัดสัมมนาเรื่อง บทเรียนเพลิงไหม้อาคารเมเจอร์ สู่แนวทางออกแบบ ก่อสร้างและตรวจสอบ

อาคารป้องกันอัคคีภัยในอาคาร 
15)  จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
16)  จัดสัมมนาเรื่อง วิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ที่ท้าทายวิศวกรไทย 

1.2  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กับการพัฒนาประเทศ  
คณะกรรมการสภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐานในการทํางานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  
เป็นการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืนต่อไป สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 
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1) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
จํานวน 9 เรื่อง จาก 2 สมาคม รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ 

ลําดับ มาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดทํา (บาท) 
1. Limit State Design for Structural Concrete  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง

ประ เทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

150,000
2. มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา

ระบบดับเพลิงด้วยน้ํา 
150,000

3. มาตรฐานการกําหนดค่ามลพิษเพ่ือใช้ออกแบบระบบ
น้ําเสียอาคาร 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย 

150,000

(2)  การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

ลําดับ มาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดทํา (บาท)
1. มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความ

ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักร
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประ เทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

150,000

2. ข้อกําหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสําหรับ
โครงสร้างคอนกรีต 

150,000

3. มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000
4. มาตรฐานควบคุมควันไฟ 150,000
5. มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 150,000
6. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 150,000

2)  สนับสนุนการจัดทําโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 8 โครงการ จาก  
6 สมาคม รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ มาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดทํา (บาท)
1. โครงการศึกษาระบบบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุ สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาไฟฟ้า

และเคร่ืองกลไทย
200,000

2. โครงการจัดทํารายการตรวจสอบการตรวจประเมิน
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประ เทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

200,000

3. โครงการจัดทํารูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้างสําหรับ
อ้างอิง 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย

200,000

4. โครงการจัดทําวิธีปฏิบัติเพ่ือการจัดการวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

180,000

5. โครงการจัดทําเกณฑ์ประเมินฉลากบ้านปลอดภัย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร

180,000

6. โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบผลิตน้ําร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาไฟฟ้า
และเคร่ืองกลไทย

180,000
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ลําดับ มาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดทํา (บาท)
7. โครงการจัดทํารหัสและข้อมูลพ้ืนฐานของโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืน ท่ี เขตนิคมชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออกเพ่ือใช้กับแบบจําลองมลพิษอากาศ

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

180,000

8. โครงการจัดทําเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการวิเคราะห์น้ําเสีย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย

180,000

1.3 กําหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพของแต่ละสาขา 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

และมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ซึ่งสภาวิศวกรได้ดําเนินกิจกรรมสรุปได้ดังน้ี 

1) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผู้ชํานาญการพิเศษ 
สมาชิกสภาวิศวกร นิติบุคคล และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฯ ดังกล่าว 
จะนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 ต่อไป 

2) จัดทําแนวทางกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (Competency 
Standard-Guideline) โดยจัดการประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพิเศษที่เก่ียวข้อง  

3) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การคํานวณออกแบบแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์ 
4) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว  

1.4 รับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม  
พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 
17 สาขา ดังน้ี     

1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน  
2) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
3) สาขาวิศวกรรมอาหาร  
4) สาขาวิศวกรรมเกษตร  
5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร  
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 
8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ 
11) สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า  
12) สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง  
13) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
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14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ  
16) สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
17) สาขาวิศวกรรมระบบราง  

1.5 กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและโครงการศึกษา 
ทางวิศวกรรม 
สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์สําคัญในการส่งเสริม การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งน้ี 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม และเพ่ือ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่สมาชิกสภาวิศวกร 
ประชาชน และองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีวิศวกรรม ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ได้ดําเนินการ สรุปผลได้ดังน้ี  

1)  แต่งต้ังคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยงานจัดทํามาตรฐาน คู่มือ ข้อแนะนํา 
และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม  

2)  ออกประกาศสภาวิศวกร ที่ 63/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนมาตรฐาน คู่มือ ข้อแนะนํา 
และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 (1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  

1.6 ส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรม 
 สภาวิศวกร มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการส่งเสริม
การบริการวิชาชีพวิศวกรรม เน่ืองจากเป็นบริการที่มีลักษณะพิเศษท่ีผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติด้าน
การศึกษา ประสบการณ์ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรวิชาชีพในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอ    
สภาวิศวกรจึงได้ดําเนินการ สรุปผลได้ดังน้ี  

1) คณะทํางานเพ่ือทบทวนการกําหนดค่าวิชาชีพสําหรับวิศวกรตามระดับใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ได้ศึกษาเปรียบเทียบค่าวิชาชีพของหน่วยงานอ่ืนๆ และเสนอเบ้ืองต้นว่า ควร
มีการพิจารณาให้ค่าวิชาชีพ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อย่างเหมาะสมตามระดับ
ใบอนุญาต 

2) สนับสนุนให้มีมาตรฐานราคากลางเป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ โดยได้เข้าพบกรมบัญชีกลาง
เสนอให้กรมบัญชีกลางกําหนดรหัสมาตรฐานต้นทุนก่อสร้างในรายการบัญชีวัสดุและราคากลาง
ของภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง (Cost code) ที่สมาคมวิชาชีพได้จัดทําเพ่ือกําหนด
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

1.7 ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542  
สภาวิศวกร ให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสนับสนุนให้มีการสมัครเป็น

สมาชิกและอํานวยความสะดวกในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การต่ออายุใบอนุญาต 
การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ให้มากขึ้น ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)  จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามัญ วิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร  7  สาขา  คือ  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 36 ครั้ง 

2)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 2 ครั้ง 

3) จัดให้มีการทดสอบความรู้ (สอบสัมภาษณ์) ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร ณ 
ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ระดับสามัญวิศวกร จํานวน 4 ครั้ง 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกร จํานวน 2 ครั้ง และสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ
วิศวกร จํานวน 1 ครั้ง 

4) จัดสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาที่กําลัง
จะจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จํานวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ ดังน้ี 

ลําดับ หน่วยงาน ลําดับ หน่วยงาน 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เชยีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
2. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จ.อุดรธานี  
13. โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
กรุงเทพมหานคร

4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร

16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก จ.ตาก 

19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จ.เชียงใหม่

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

20. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

11. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
กรุงเทพมหานคร

5) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร  
6) จัดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขปรับปรุงระเบียบและประกาศสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้

ความชํานาญ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
7) จัดสัมมนาเร่ือง แนวทางการพิจารณาผลงาน และแนวทางการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
8) จัดสัมมนาเร่ือง แนวทางการพิจารณาผลงาน และแนวทางการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญ

วิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 
ครั้ง 

9) จัดสัมมนาเร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 
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10) จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

11) จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จํานวน 8 ครั้ง 

12) คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้เข้าพบเพ่ือประชุมหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรที่ 
มีการจ้างงานวิศวกรจํานวนมาก จํานวน 13 แห่ง ดังน้ี 

ลําดับ หน่วยงาน ลําดับ หน่วยงาน 
1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   8. การประปานครหลวง   
2. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)   9. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
3. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 10. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)   
4. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน)   
11. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   

5. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   12. การไฟฟ้านครหลวง   
6. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
7. กรมบัญชีกลาง และศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย     

ในการเข้าหารือแต่ละองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีการช้ีแจง
ในประเด็นต่างๆ คือ  

(1) การขอให้วิศวกรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และการปฏิบัติตาม
ขอบเขตงาน ประเภทและขนาดของงานท่ีวิศวกรแต่ละระดับจะปฏิบัติงานได้ ทํางานโดยมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

(2) การสนับสนุนให้วิศวกรมาขอเล่ือนระดับ ให้องค์กรเห็นถึงความสําคัญของการมีใบอนุญาตฯ 
และการให้ค่าวิชาชีพแก่วิศวกร  

(3) การว่าจ้างนิติบุคคล บุคคล ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิดพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 

(4) การสนับสนุนให้มีการอบรมวิศวกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาองค์กร 
(5) สนับสนุนให้วิศวกรมาขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และวิศวกรเอเปค  
(6) กรณีมีการจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิศวกรไทย  
(7) การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขอให้คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากผลของการปฏิบัติงาน

วิชาชีพ  เพราะเป็นสิ่งสําคัญของการเกิดพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
13) คณะทํางานแก้ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วิศวกร พ .ศ .  2542 ได้ดําเนินการยกร่าง

พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น ครั้งที่ 1 จาก
คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และอดีตกรรมการบริหารสภาวิศวกร  

14) ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

15) จัดสัมมนาเทคนิคพิจารณ์การแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและขนาดของงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร)  
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

16) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  พ .ศ .  . . . .  อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและ 
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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17)  ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 

18) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 

19) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายของ 
สภาวิศวกร 

 

2. ด้านองคก์ร 
2.1   พัฒนาองค์กรนําไปสู่องค์กรดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล คุ้มครองการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการบริการแก่สมาชิก 
 สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย
มากย่ิงขึ้นด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ด้วยการ
ดําเนินโครงการต่างๆ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) ปรับปรุงระบบในส่วนของการบันทึกข้อมูลของบริษัทเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งในระบบ
ฐานข้อมูลและบนเว็บไซต์สภาวิศวกรเพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ
แก่สมาชิก  

2) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้ามา
ติดตามและปรับปรุงข้อมูลของตนในระบบ 

3) พัฒนาระบบงานเอกสารภายในสภาวิศวกร เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานด้านเอกสารของ
สํานักงานสภาวิศวกร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําระบบงานสารบรรณต่างๆ  

4) ปรับปรุงระบบที่สามารถรองรับกระบวนการจัดสอบและระบบคลังข้อสอบ โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบงานปัจจุบันที่สภาวิศวกรใช้งานอยู่ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติและนํา
ข้อมูลไปใช้วิเคราะห์/ประเมินผลต่อได้ 

5) ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพ่ือทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์เดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 
10 ปี 

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก 
 สภาวิศวกรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องแม่นยํา และสามารถดึง

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และจัดทําเครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิกเพ่ือหาทาง
ป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากน้ีคณะกรรมการ      
สภาวิศวกร ยังเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ และ
สนับสนุนให้มีการขอเลื่อนระดับวิศวกร โดยการแนะแนวทางการขอเลื่อนระดับวิศวกร เพ่ือให้สามารถนํา
หน่วยความรู้ของการพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional Development Unit) มาใช้ประกอบในการ
ขอเลื่อนระดับ เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) ติดต้ังและขยายระบบเครือข่ายไปยังศูนย์บริการสมาชิกของสภาวิศวกรในภาคใต้ จ.สงขลา  
2) จัดทําปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบ

ในรูปแบบของปฏิทิน 
3) ขยาย Internet Bandwidth เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์สภาวิศวกร 
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4) สนับสนุนโครงการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 
บาท/คน/ครั้ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  จํานวน 222 คน  

5) ดําเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง จํานวน 1 องค์กร และ
รับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ิมเติม จํานวน 9 องค์กร รวมจํานวนองค์กรแม่ข่ายฯ ทั้งสิ้น 63 
องค์กร 

6) จัดอบรมการเป็นองค์กรแม่ข่ายฯ และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือให้
องค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
และส่งเสริมการจัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา 
จากองค์กรแม่ข่าย โดยมีองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 51 องค์กร เข้ารับ 
การอบรม 

7) จัดสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
(PDU) มาใช้ จํานวน 6 ครั้ง 

2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ 
 สภาวิศวกร ได้วางนโยบายกําหนดแนวทางการทํางานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือจาก
สมาคมวิชาชีพในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการทุกสาขาร่วมกัน และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 3 ครั้ง 

2) จัดสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียวไทยที่วิศวกรควรรู้ 
3) จัดสัมมนาเร่ือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัย

กระบวน การผลิต : ข้อกําหนด OSHA 29 CFR 1910.119  
4) จัดเสวนาระดมสมองเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
5) จัดสัมมนาเรื่อง ช่างไฟฟ้าอาชีพควบคุม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2557 
6) จัดสัมมนาเรื่อง ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตาม

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

7) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ (สาขาวิศวกรรมโยธา-สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า)  

8) จัดสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง 
9) จัดสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้วัสดุเพ่ือการผลิตหม้อไอนํ้าและภาชนะรับความดันตาม

มาตรฐานสากล 
10) จัดเสวนาเรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจรคือฆาตกรจริงหรือ? 
11) จัดสัมมนาเร่ือง การเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัย

กระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2559    

12) จัดสัมมนาเร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม 
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13) จัดสัมมนาเรื่อง วิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง   

2.4 พัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ 
สภาวิศวกร 

 สภาวิศวกร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) จัดอบรมภายในหลักสูตร Key Performance Indicators (KPIs) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
ทุกท่าน เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจในการเข้าอบรมมากําหนด KPIs ที่ถูกต้อง และนํามาใช้
ประกอบกับการวัดผลต่างๆ และหลักสูตร Team to Success เพ่ือให้ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  

2) จัดอบรมภายนอกแก่เจ้าหน้าที่ จํานวน 42 คน รวม 25 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่
สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงระบบ 
การประเมินผล 360 องศา 

2.5 ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
 คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้การบริการและการดําเนินงานของ 
สภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) ปรับปรุงระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
2) ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการบริหาร

งบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
3) ปรับปรุงแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต/สมาชิกสภาวิศวกร 

2.6 ศึกษาและวิจัยองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 สภาวิศวกร ได้ดําเนินการศึกษาและวิจัยองค์กร โดยการศึกษาความคิดเห็นวิศวกรใหม่ที่เริ่มทํางาน
เข้าข่ายงานวิศวกรรมควบคุม เพ่ือนําข้อมูลที่ได้รับมาใช้เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ 
สภาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ด้วยการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ดําเนินการศึกษาให้เป็นไปอย่าง 
มีคุณภาพและสามารถนําผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.7 ศึกษาและจัดเตรียมสถานที่ต้ังสํานักงานรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 สภาวิศวกร ได้ศึกษาถึงความเหมาะสมในการจัดเตรียมสถานที่ต้ังสํานักงานสภาวิศวกร เพ่ือให้
สามารถรองรับภารกิจและการปฏิบัติงานในอนาคต สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) จัดต้ังศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จ.สงขลา 

2) คณะกรรมการสภาวิศวกร แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาความเหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างที่ทําการสภาวิศวกร เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างเป็น 
ที่ต้ังสํานักงานสภาวิศวกรในอนาคต 

2.8 ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในวงกว้าง 
 สภาวิศวกร ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างแพร่หลายต่อสาธารณะมากขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยการเผยแพร่นโยบาย วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน  
ผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
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1) จัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง e-mail และ SMS เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้ง
เตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรจัดขึ้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้บริการส่ง e-mail กว่า 
1,919,051 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 188,206 ข้อความ  

2) การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร โดยให้บริการตอบ
คําถามของสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook และเว็บบอร์ดของสภาวิศวกร โดยได้ตอบ
คําถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook 976 ข้อความ และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร 265 
ข้อความ 

3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook fan page ของสภาวิศวกร เพ่ือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จํานวน 486 ข่าว 

4) จัดทําระบบ Poll สํารวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์สภาวิศวกร เช่น สวัสดิการของสมาชิก 
การสํารวจคํานําหน้าช่ือวิศวกร การสํารวจการขอรับสารสภาวิศวกรในรูปแบบไฟล์เล็กทรอนิกส์  

3. ด้านการศึกษา 

3.1  สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กร
วิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน  

 สภาวิศวกร ได้ดําเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีนโยบาย 
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองปริญญาฯ 

2) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษา 
ที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรบูรณาการ
ระหว่าง Environmental Engineering และ Safety Engineering  

3) จัดสัมมนาให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
วิทยาลัย เ พ่ือให้ทราบแนวทางในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และให้สามารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
ข้อบังคับ/ระเบียบที่สภาวิศวกรกําหนด 

4) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษา 
ที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา เพ่ือเตรียมความพร้อมและกําหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือขอรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 ครั้ง  

5) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กับสถาบันการศึกษา 
ที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา เพ่ือให้ทราบแนวทางในการรับรองปริญญาของสภาวิศวกร 
และรับฟังข้อคิดเห็น  

6) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติ
การย่ืนขอรับรองปริญญา เพ่ือให้ทราบแนวทางในการรับรองปริญญาของสภาวิศวกร และรับฟัง
ข้อคิดเห็น  

7) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติ
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การย่ืนขอรับรองปริญญา เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาเก่ียวกับการจัดทํา
หลักสูตรเน้ือหาวิชา และห้องปฏิบัติการ ที่จะย่ืนขอรับรองปริญญาฯ  

8) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง สถาบันการศึกษารับงานที่อาจเข้าข่ายเป็นวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

 สภาวิศวกรมีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) 
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือให้เกิด 
ความเช่ือมั่นว่าวิศวกรที่จบจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) สภาวิศวกรได้มีการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวนทั้งสิ้น 107 หลักสูตร 

2) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่า ด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

3) จัดต้ังคณะทํางานศึกษาและกําหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรม 
ที่เน้นภาคปฏิบัติ เพ่ือกําหนดคุณลักษณะและลักษณะรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรม 
ที่เน้นภาคปฏิบัติ และจัดทําหรือแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการรับรองปริญญาหลักสูตร
ทางวิศวกรรมที่เน้นภาคปฏิบัติ 

3.3  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 สภาวิศวกร ได้กําหนดให้ผู้ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร ต้ังแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ต้องผ่านการทดสอบความรู้ในวิชาพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ปัจจุบันน้ี คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการทดสอบความรู้ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร โดยกําหนดผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
(1) ประเภทที่ห น่ึง ผู้ที่ กําลังศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 

ในสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ แบ่งเป็นดังน้ี 
ก. การสอบข้ันตอนที่หน่ึงต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้ผ่านการสอบ 

ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 
ข. การสอบขั้นตอนที่สองต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หน่ึง และมีใบรับรองจาก

สถาบันการศึกษาว่าได้ผ่านการสอบในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
(2) ประเภทที่สอง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าและ

ได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สภาวิศวกร
รับรองปริญญา ซึ่งคุณสมบัติประเภทน้ี มีสิทธิสมัครเลือกสอบขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใด หรือ
ทั้งสองขั้นตอนได้ในการสมัครสอบครั้งเดียวกัน 

2) การทดสอบความรู้ ประกอบด้วยการสอบ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
(1) ขั้นตอนที่หน่ึง เป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรม 
(2) ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
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การทดสอบความรู้ในแต่ละหมวดวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่า
ผ่านการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาน้ัน 

3.4  ส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้พิจารณาดําเนินการส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่สถาบันการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)   คณะกรรมการสภาวิศวกร เห็นชอบหลักการสําคัญของการรับรองปริญญาในการขอสมัคร 
เป็นสมาชิกสภาวิศวกรและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คือ การ
ยอมรับความเท่าเทียมของการรับรองปริญญา โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ที่คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เป็นผู้ดําเนินการ และเห็นชอบในการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกตามข้อตกลง Washington Accord เพ่ือการยอมรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล  

2)   คณะกรรมการสภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้ดําเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สมัครเข้าร่วมโครงการนําร่องเพ่ือขอรับ 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว จํานวน 2 รุ่น โดยมีหลักสูตร
ทั้งสิ้น 68 หลักสูตร จาก 29 สถาบันการศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจระบบควบคู่ไปกับการประชุมเพ่ือติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของ
หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปี  

3)  ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์
ผลลัพธ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 

4) จัดอบรมเร่ือง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
5) จัดอบรมเร่ือง ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์  
6) จั ดสั มมนา เ ชิ งป ฏิ บั ติ การ  Training Workshop for ABET-inspired TABEE Program 

Evaluators ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน Accreditation Board for Engineering and Technology  
(ABET) 

7) จัดอบรมเรื่อง โครงการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กับหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 

8)  จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสภาวิศวกร และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 

 
4. ด้านต่างประเทศ 
4.1  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ

แข่งขันในระดับสากล 
สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะในการประกอบวิชาชีพ

ของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีการดําเนินการ 
ดังน้ี 
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1) ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) เพ่ือ
เปิดโอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวิศวกรไทย 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวน 158 คน 

2) ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) เพ่ือรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากล โดยมีจํานวนผู้ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 362 คน 

3) จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 
4) จัดสัมมนาเรื่อง การกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV 
5) จัดสัมมนาเรื่อง ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ จํานวน 3 

ครั้ง 
6) จัดสัมมนาเรื่อง วิศวกรกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  
7) จัดสัมมนาเรื่อง การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ 
8) จัดสัมมนาเร่ือง การเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC: โอกาสธุรกิจที่วิศวกรไทยต้องปรับตัว 
9) จัดสัมมนาเรื่อง การเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านบริการวิศวกรรม

ของอาเซียน 
10) จัดสัมมนาเร่ือง AEC-โอกาสธุรกิจก่อสร้างไทย...ต้องก้าวให้ทัน 

4.2  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ สนับสนุนการเข้าร่วม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งด้านการประกอบวิชาชีพและการศึกษา 

 สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมระดับ
องค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับภูมิภาคอาเซียน ในการ
เสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายระดับชาติ เพ่ือความร่วมมือในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพ
ออกสู่ต่างประเทศ และแนวทางการรับวิศวกรต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพภายในประเทศ สรุปกิจกรรม
ที่ผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

1) The International Engineering Alliance (IEA) 
2) The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ประกอบด้วย 

(1) ด้านบริการวิศวกรรมของอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC) จํานวน 3 ครั้ง 

(2) ด้านการสํารวจของอาเซียน The ASEAN Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition of Surveying Qualifications จํานวน 3 ครั้ง 

โดยสภาวิศวกรร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 83rd) 

4.3 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติ และกําหนดหลักเกณฑ์ สําหรับวิศวกรต่างด้าว 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน 

 สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันในระดับสากล โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีการดําเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) โดยมีวิศวกรไทยได้รับการจดทะเบียน
วิศวกรต่างด้าว จํานวน 1 คน ณ ประเทศมาเลเซีย จากจํานวนทั้งหมด 8 คน ที่ได้รับการจดทะเบียน RFPE 
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4.4 แก้ไขปรับปรุงระบบการกํากับ และส่งเสริมวิชาชีพในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

 สภาวิศวกร ได้แก้ไขปรับปรุงระบบการกํากับและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ . .... โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 อนุมัติหลักการ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

2) ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

3) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC 
Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ของสภาวิศวกร 

4) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่  ..) พ .ศ .  . . . .  ขณะน้ีอ ยู่ระห ว่าง 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 

5. ด้านสังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสริมบทบาทของสภาวิศวกรในการให้ความเห็นแก่ประชาชน ภาครัฐและสื่อมวลชน 
ในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม การดําเนินโครงการทางวิศวกรรม ภัยพิบัติและ 
ความปลอดภัยสาธารณะ 
สภาวิศวกรมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักทางวิศวกรรมที่มุ่งพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม

ให้มีมาตรฐาน รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งได้มีส่วนร่วม 
ในการให้ความเห็นแก่ประชาชน ภาครัฐและสื่อมวลชนในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) จัดเสวนาเรื่อง การปรับตัวของวิศวกรในยุค Thailand 4.0  
2) เข้าสํารวจพ้ืนที่และให้ความเห็นด้านวิศวกรรม 

(1) ตรวจสอบกรณีเครน (Launching Truss) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาถล่ม  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

(2) ตรวจสอบกรณีเพลิงไหม้ อาคาร 9 ช้ัน บริเวณถนนนราธิวาส ซอย 18  
(3) ตรวจสอบกรณีอาคารก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์พังถล่ม ภายในสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตกระบ่ี ต.กระบ่ีใหญ่ อ.เมือง จ.กระบ่ี 
(4) ตรวจสอบกรณีพ้ืนที่อาคารโรงแรมสยามบีช รีสอร์ท เกาะช้างพังถล่ม จ.ตราด  
(5) ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรวิทยา อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย 
(6) ตรวจสอบกรณีโครงสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาป่ินเกล้า 
(7) ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเต้าหู้ ดํา ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  

จ.ราชบุรี 
(8) ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้ตลาดบางหลวง รศ.122 จ.นครปฐม 
(9) ตรวจสอบกรณีอาคารไทยยานยนตร์ มิตซู สาขาสุขุมวิท 87 สูง 8 ช้ัน ถล่ม     
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5.2   จัดทําข้อเสนอแก่ภาครัฐในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม การดําเนินโครงการทาง
วิศวกรรม ภัยพิบัติ และความปลอดภัยสาธารณะ 

  สภาวิศวกรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการ 
ให้ความเห็นในงานที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม ให้แก่ภาครัฐ และสาธารณชน สรุปผลการดําเนินงานได้
ดังน้ี 

1)   จัดงานแถลงข่าวเร่ือง กรณี...เครน (Launching Truss) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา
ถล่ม ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง บทเรียน กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ช้ัน บริเวณถนนนราธิวาสฯ ซอย 
18 ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารและ สถาบันป้องกันอัคคีภัย
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)  

3) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง บทเรียนระบบดับเพลิง Aerosol กับสาเหตุการเสียชีวิตที่ SCB               
ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (NFPA) สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย  

4) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง กรณี โรงฝึกกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี จ.กระบ่ี  
ถล่มระหว่างการก่อสร้าง  

5) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และสถาบันป้องกัน
อัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)  

6) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง กรณีอาคารโรงแรมเกาะช้างถล่ม การวิเคราะห์หาสาเหตุเบ้ืองต้นและ 
การดําเนินการของสภาวิศวกร  

7) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง กรณี เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า  
8) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า ปลอดภัยจากอัคคีภัย และเหตุการณ์เพลิงไหม้

โรงงานเต้าหู้ดํา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
9) ประชาสัมพันธ์โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยสภาวิศวกรและภาคี

เครือข่ายผ่านสื่อมวลชน 
10) จัดงานแถลงข่าวเร่ือง โครงการเปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติภัย 

 

6. ด้านคุณภาพและคุณคา่วิศวกร 

6.1  พัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ภายในประเทศ 

 สภาวิศวกร ให้ความสําคัญในการผลิต พัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกร ให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ทางด้านอุตสาหกรรมของตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) จัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จํานวน 6 ครั้ง 
2) จัดสัมมนาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบอาคาร  
3) จัดสัมมนาเรื่อง จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร 
4) จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2559 
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6.2  ประชาสัมพันธ์คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม เชิดชูเกียรติและศักด์ิศรีของวิศวกรไทย 
สภาวิศวกร มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์คุณค่า การยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม อีกทั้งการเชิดชูเกียรติของสภาวิศวกรและวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล อย่างต่อเน่ือง
ทางบทความ Who's who in Thailand Engineering ในสารสภาวิศวกร  

6.3  รักษาสิทธิและหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
 สภาวิศวกรจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เรื่อง การลดค่าบริการให้กับผู้ถือบัตร
สมาชิกหรือใบอนุญาตสภาวิศวกร เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
 

7. ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชพี 

7.1  สร้างจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จํานวน 173 เรื่อง โดยมีแผนดําเนิน
อย่างชัดเจนในการเร่งรัดการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการ 67 เรื่อง พิจารณา
แล้วเสร็จ 106 เรื่อง 

2) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... ทั้งน้ี ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษ แล้ว 

3)  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือเผยแพร่ความรู้และปลูกฝัง 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน 13 ครั้ง 

7.2  ส่งเสริมให้มีการดําเนินการโครงการทางวิศวกรรมอย่างโปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการทางวิศวกรรม 
สภาวิศวกรให้การสนับสนุนการต่อต้านคอรัปช่ัน โดยประชาสัมพันธ์ให้วิศวกรสมัครเข้าร่วมเป็น 

ผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO = Independent Observer) ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และกรมบัญชีกลาง เป็นผู้สนับสนุน โดยการทําข้อตกลงคุณธรรม  
3 ฝ่าย คือ ผู้ว่าจ้าง (รัฐ) ผู้รับจ้าง (เอกชน) และผู้สังเกตการณ์ ต้องมีการลงนามด้วยกันในการที่จะทํา
โครงการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สภาวิศวกรได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ระหว่าง ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางและ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ร่วมเป็น 
สักขีพยาน 
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ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2559 

1. ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

1.1 ขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิกที่สํานักงานสภาวิศวกร 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสภาวิศวกร เพ่ือให้สมาชิก

ได้รับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิก  
ที่มาติดต่อที่สํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร 
เพ่ิมเติมในวันเสาร์ ทั้งน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับบริการ 
ที่สํานักงานสภาวิศวกร  ในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งในการเปิดให้บริการดังกล่าวต้ังแต่วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 
2559 ถึงวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการดังน้ี 

ตารางสรปุผลการให้บริการสมาชิกในวันเสาร ์

การดําเนินการ จํานวนสมาชิก 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ   
- ระดับภาคีวิศวกร  1,225 
- ระดับสามัญวิศวกร 126 
- ระดับวุฒิวิศวกร 7 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 33 
- นิติบุคคล 5 

การย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตฯ/ใบแทน  
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล 1,042 
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล 8 
- ใบแทนใบอนุญาตฯ /วุฒิบัตร 51 

การชําระเงิน  
- ค่าใบอนุญาตใหม่ (ทุกระดับ) 442 
- ค่าทดสอบความรู้ (ทุกระดับ) 865 
- ค่าอบรมและทดสอบความพร้อม 710 
- อ่ืน ๆ 81 

รวม 4,595 

1.2 การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ 
1.2.1  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร ในรอบปี 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559  

- สมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 6,646 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 363 คน 
- ต่ออายุสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 31,487 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 680 คน 
- สมาชิกที่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 5,114 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 233 คน 

1.2.2  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
- สมาชิกสามัญ จํานวน 238,211 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 17,818 คน 
- สมาชิกที่ไม่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 150,376 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 

3,269 คน 
- สมาชิกที่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 87,835 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 14,549 

คน 
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1.2.3 จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
1)  จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ต้ังแต่วันที่  

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังน้ี 

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม
อนุมัติใบอนุญาตฯ 4,004 771 128 213 5,116
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 23,013 3,082 231 591 26,917
 

2)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลทั้ งสิ้น  ณ  วันที่  
31 ธันวาคม 2559 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ และสถานะใบอนุญาต ดังน้ี 

ระดับใบอนุญาต 
                            จํานวน 

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 

จํานวนใบอนุญาตปกติ 116,792 16,586 3,793 3,361 140,532
จํานวนใบอนุญาตหมดอายุ 66,916 4,054 686 4,191 75,847
จํานวนใบอนุญาตท้ังหมด 
(ปกติและหมดอายุ) 

183,708 20,640 4,479 7,552 216,379 

หมายเหตุ  สมาชิก 1 คน มีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ 

4,004 

771 

128 213

 23,013 

3,082 

231
591

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ

จํานวนการอนุมัติใบอนญุาตและการต่ออายุใบอนญุาต ปี 2559

อนุมัติใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต
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3)  จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ต้ังแต่วันที่                
1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

- อนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ จํานวน 119 ราย  ต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 726 ราย 

4)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลทั้งสิ้น ณ วันที่              
31 ธันวาคม 2559 แยกตามสถานะใบอนุญาต ดังน้ี 

สถานะใบอนุญาต 
           จํานวน  

ใบอนุญาตปกติ ใบอนุญาตหมดอายุ 
ใบอนุญาตทั้งหมด  
(ปกติและหมดอายุ)

จํานวนใบอนุญาต 766 348 1,114 

116,792

16,586
3,793 3,361

จํานวนใบอนญุาตทั้งสิ้นสถานะปกติ แยกตามระดับใบอนุญาต

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ

66,916

4,054
686 4,191

จํานวนใบอนญุาตทั้งสิ้นสถานะหมดอายุ แยกตามระดับใบอนญุาต

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ

183,708

20,640
4,4797,552

จํานวนใบอนญุาตทั้งสิ้นสถานะปกติและหมดอายุ แยกตามระดับใบอนุญาต

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ
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1.3 การจัดทดสอบความรูท้างวิศวกรรมเพ่ือขอรบัใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขยีน) 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

(สอบข้อเขียน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559  จํานวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) 

วิศวกรรมโยธา 134 43 
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 - 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 13 3 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 1 

รวม 150 47 
 
1.4 สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการย่ืนผลงานเพ่ือขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงขึ้น 

ในการน้ี จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากย่ิงขึ้น มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังน้ี 

1.4.1 สาขาวิศวกรรมโยธา 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 แนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
334 

2 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา วันท่ี 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

242 

3 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบและประกาศสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญ 
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร วันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

24 

4 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ บรรยายทางวิชาการ การคํานวณออกแบบแก้ไขฐานรากเย้ือง
ศูนย์  วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

- เช้า 233 คน 
- บ่าย 255 คน 

5 แนวทางการพิจารณาผลงาน และแนวทางการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา (สําหรับอนุกรรมการฯ และผู้ชํานาญการพิเศษ) วันท่ี 27-28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมวร
บุระ รีสอร์ท แอนด์สปา หัวหิน จ.เพชรบุรี 

30 

6 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และบรรยายวิชาการ การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว 
วันท่ี 28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

- เช้า 100 คน 
- บ่าย  92 คน 

7 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

138 
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ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
8 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ บรรยายทางวิชาการ ผลกระทบของแรงลมต่อโครงสร้างและ
การออกแบบอาคารต้านแรงลม วันท่ี 3 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จ.อุดรธานี 

131 

9 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ บรรยายทางวิชาการ การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวและ
การออกแบบอาคารต้านแรงลม วันท่ี 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

151 

รวม 1,730 

1.4.2 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม 
เซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 

7 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559  
ณ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

126 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วันท่ี 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวง
ตะวัน จ.เชียงใหม่ 

8 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ  จ.ลําปาง 

62 

รวม 203 

1.4.3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอส
ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

160 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วันท่ี 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดวง
ตะวัน จ.เชียงใหม่ 

78 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น        

45 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็น
ทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา     

67 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล และ การเคล่ือนย้ายวิศวกรวิชาชีพภาจใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านบริการวิศวกรรมอาเซียน วันท่ี 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคามิโอ
แกรนด์ จ.ระยอง 

81 
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ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
6 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

154 

7 อบรมแนะแนวทางขอเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรม (Re-Union) คร้ังท่ี 2 จัดร่วมกับสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

47 

รวม 632 

1.4.4  สาขาวิศวกรรมไฟฟา้  

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 แนวทางการพิจารณาผลงาน และแนวทางการสองสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อนุกรรมการและผู้ชํานาญการ) วันท่ี 30 มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

30 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันท่ี 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

171 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันท่ี 4 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมโกลเด้น 
บีช รีสอร์ท จ.กระบี่ 

69 
  

4 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชพีวิศวกรรมและวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม        
พ.ศ. 2550 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

19 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันท่ี 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู  
บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา 

62 

6 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

211 

7 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 

79 

รวม 641 

1.4.5  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วย
ความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2559   
ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 

13 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559   
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

76 

 
 

  



รายงานประจําป ีพ.ศ. 2559 สภาวิศวกร หน้า 39 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันท่ี 30 สิงหาคม 2559  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

25 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

52 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จ.เชียงใหม่ 

20 

6 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (สาขาโยธา อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม) วันท่ี 21 ธันวาคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

147 

รวม 333 

1.4.6 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 

1 แนวทางการพิจารณาผลงาน และแนวทางการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร และระดับ 
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ชํานาญการ) วันท่ี 18-19 มิถุนายน 
2559  ณ โรงแรมเดอะ เบย์วิว พัทยา จ.ชลบุรี 

12 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 3 สิงหาคม 2559  
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

41 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 23 สิงหาคม 2559   
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี 

17 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 27 กันยายน 2559  
ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย 

51 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง 

20 

6 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

91 

รวม 232 

1.4.7 สาขาวิศวกรรมเคมี 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันท่ี 30 มิถุนายน 2559  ณ อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

26 
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ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559  ณ บริษัท เอสซีจี  
เคมิคอลล์ จํากัด  จ.ระยอง 

43 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันท่ี 21 กรกฎาคม 2559  ณ บริษัท โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด จ.ระยอง 

88 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี วันท่ี 11 สิงหาคม 2559  ณ บริษัท ไทยออยล์ 
จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี 

27 

รวม 184 

1.4.8 สัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ  

ลําดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา

(คน) 

1 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จ.เชียงราย 

7 

2 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

21 

3 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 

15 

4 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จ.นครพนม 

26 

5 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(อนุกรรมการและผู้ชํานาญการ) วันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลล์ วิลเลจ กอล์ฟ 
แอนด์ สปา ชะอํา จ.เพชรบุรี 

23 

6 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

28 

7 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 24 กันยายน 2559  ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา          

18 

8 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่         

46 

รวม 184 
 
1.5 จัดสัมมนาให้กับนติิบุคคลท่ีได้รบัใบอนุญาต 

จัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการทําสัญญาระดับสากล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบ
วิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ ได้รับความรู้และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําสัญญาระดับสากลเพ่ือการพัฒนางานและสามารถแข่งขันกันในระดับสากล
ได้มากขึ้น ส่งผลให้นิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการประกอบวิชาชีพการทําสัญญาระดับสากล
มากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังน้ี 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การทําสัญญาระดับสากล” วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 85 คน 
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ายเหตุ  ศูนย์บริกา

สิ่งแวดล้
232 ค
(6 ครั้ง

เคมี
184 คน
 (4 ครั้ง)

ภาคีวิศว
184
(8 ค

ะนําการขอรับ
รรมการทดส
ด้ให้คําแนะนํา
พร้อมในการยื
นที่ 20 สิงหาค
ระโยชน์เป็นอ

มาชิก ภาคเห
รสมาชิก ภา
9 ดังน้ี  

ําเนินงาน 

สามัญและวิสามั
ระเภทบุคคล 

ร 

พิเศษ 

ต/วุฒิบัตร 
ระเภทนิติบุคคล

รวม 
ารสมาชิกภาคใต้ เ

เหมือ
203 
(4 ค

ล้อม
น
ง)

กรพิเศษ
4 คน
ครั้ง)

จําน

ับใบอนุญาตร
สอบความรู้ค
าการขอรับใบ
ย่ืนคําขอรับใบ
คม 2559 เวล
อย่างมาก 

หนือ ภาคตะวั
าคเหนือ ภาค

มัญ) 

ล 

เปิดทําการวันที่ 15

อุตส
33
(6

องแร่
คน

ครั้ง)

นิติบุคคล
85 คน
(1 ครั้ง)

นวนคร้ังและจ

ระดับสามัญวิ
วามชํานาญก

บอนุญาตระดั
บอนุญาตและส
ลา 9.30 -12.

วันออกเฉียงเ
คตะวันออกเฉี

การบริก
ภาคเหนือ 

491 
 

130 
111 
8 
6 

659 
56 
14 
55 
368 

1,898 
5 พฤษภาคม 255

โยธา
1,730 คน
(9 ครั้ง)

สาหการ 
33 คน
6 ครั้ง)

จํานวนผูเ้ข้าสั

รายงาน

วิศวกร สาขา
การประกอบ
ับสามัญวิศวก
สามารถนําเส
00 น. ณ สําน

หนือ และ ภา
ฉียงเหนือ แล

าร ณ ศูนย์บรกิ
ภาคตะ

59 

น

ไฟฟ้า
641 คน
(7 ครั้ง)

เครื่องกล
632 คน
(7 ครั้ง)

สัมมนา แยกต

นประจําป ีพ.ศ. 

วิศวกรรมโยธ
บวิชาชีพ ระดั
กร สาขาวิศวก
สนอผลงานแล
นักงานสภาวิศ

าคใต้ 
ละภาคใต้ ต้ัง

การสมาชิกสภา
ะวันออกเฉียงเห

12 
 

144 
16 
2 
11 
313 
32 
1 

376 
616 

1,523 

ตามสาขา

2559 สภาวิศว

ธา 
ดับสามัญวิศว
กรรมโยธาให้
ละปริมาณงาน
ศวกร มีสมาชิ

งแต่วันที่ 1 ม

าวิศวกร จํานว
หนือ 

โยธา

ไฟฟ้า

เครื่องกล

อุตสาหกา

เหมืองแร่

สิ่งแวดล้อ

เคมี

ภาคีวิศวก

นิติบุคคล

วกร หน้า 41 

วกร สาขา
้กับสมาชิก
นได้ถูกต้อง 
ชิกให้ความ

มกราคม – 

น (คน) 
* ภาคใต้ 

188 
 

184 
18 
4 
4 

175 
10 
4 
11 
132 
730 

าร

ร

อม

กรพิเศษ
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รูปศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
 
 
  
 
 

รูปศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

        
 
 
 
 

รูปศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1.7.2 การจัดทดสอบความรู้ (สอบสัมภาษณ์) ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

ดําเ นินการจัดทดสอบความรู้  (สอบสัมภาษณ์ )  ณ ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร จํานวน 4 ครั้ง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกร จํานวน  2 
ครั้ง และสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร จํานวน 1 ครั้ง 

1.8 การติดตามสมาชิกสภาวิศวกร 
เน่ืองด้วยมีสมาชิกสภาวิศวกรหมดอายุสมาชิกและใบอนุญาตเป็นจํานวนมากและมีผู้ที่ได้รับการ

อนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมและอนุมัติออกใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และอบรมทดสอบความพร้อม คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 จึงมีนโยบาย
ติดตามสมาชิกสภาวิศวกรที่ใบอนุญาตหมดอายุ และไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่และอบรม
ทดสอบความพร้อม นอกเหนือจากการติดตามผ่านทาง จดหมาย E-mail และ sms โดยการโทรศัพท์แจ้ง
เตือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ และโทรศัพท์ติดตามกรณีใบอนุญาตหมดอายุแล้วประเภทบุคคลและ                
นิติบุคคล ซึ่งได้ดําเนินการโทรศัพท์ติดตามสมาชิกต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เป็น
จํานวน 68,342 ราย โดยแบ่งเป็น ใบอนุญาตประเภทบุคคล 67,777 ราย และประเภทนิติบุคคล 565 ราย                
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2. ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวศิวกรรม 

2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(1)  

คือ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ 
และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังน้ี 

จํานวนหลักสตูรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2559 

สาขา 
จํานวนหลักสูตรท่ีพิจารณา 

รับรอง ปฏิเสธ รวม
สาขาวิศวกรรมโยธา   36 2 38
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 32 0 32
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้ากําลัง 9 0 9 

- งานไฟฟ้าสื่อสาร 6 0 6 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   17 0 17
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ - งานเหมืองแร่ 1 0 1 

- งานโลหะการ 0 0 0 
สาขาวิศวกรรมเคมี   3 0 3 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3 0 3 

 รวม 107 2 109
หมายเหตุ  ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

2.2 การจัดสัมมนาเก่ียวกับการรับรองปริญญา 

2.2.1 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองปริญญาฯ 
จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการย่ืนขอรับรอง
ปริญญา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองปริญญาฯ  
โดยมี วัตถุประสงค์เ พ่ือรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และช้ีแจง 
การประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมฯ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครโดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 435 คน จาก 77 
แห่ง แยกเป็น 

สาขาวิศวกรรมโยธา    จํานวน  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน  
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จํานวน  
สาขาวิศวกรรมเคม ี  จํานวน  
ไม่ระบุ     จํานวน  

  67  คน 
107  คน 
107  คน 
  84  คน 
    5 คน 
  22  คน 
  34  คน 
    9 คน 
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2.2.2 จัดสัมมนาแนวคิดการจัดทําหลักสูตรบูรณาการ ระหว่าง Environmental Engineering และ 
Safety Engineering สําหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติ 
การย่ืนขอรับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือรับฟังความเห็นเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร
บูรณาการระหว่าง Environmental Engineering และ Safety Engineering เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 17 
สถาบัน  

2.2.3 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
จัดสัมมนาให้กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัย

เพ่ือให้ทราบแนวทางในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบที่สภาวิศวกรกําหนด เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจํานวน
ทั้งสิ้น 56 คน จาก 27 แห่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 17 แห่ง และ
วิทยาลัย 1 แห่ง 

2.2.4 จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
จัดสัมมนาระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการย่ืนขอรับรอง
ปริญญาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อม และกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและรับฟังข้อคิดเห็นรวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ โดยจัดขึ้นจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งท่ี รายละเอียด 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
สถาบัน 
(แห่ง)

1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  
จ.ขอนแก่น 

20 7 

2 วันท่ี 6 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ 
คอนเว็นชั่น จ.เชียงใหม่ 

26 6 

2.2.5 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
จัดสัมมนาระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร 
เน้ือหาวิชา และห้องปฏิบัติการ ที่จะย่ืนขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึง 
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอรับรองปริญญาฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร เมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษา 
ที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 95 คน จาก 52 สถาบัน 
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2.2.6 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จัดสัมมนาระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กับสถาบันการศึกษาท่ีมีประวัติการย่ืนขอรับรอง
ปริญญาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจกับสถานการศึกษาเก่ียวกับ 
การจัดทําหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร และห้องปฏิบัติการ ในแขนงอ่ืนๆ ที่อยู่ 
ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มวัสดุ กลุ่มการผลิต กลุ่มโลจิสติกส์ และแมคคาทรอนิกส์ ที่จะย่ืน 
ขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 87 
คน จาก 47 สถาบัน 

2.2.7 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จัดสัมมนาระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการย่ืนขอรับรองปริญญา 
ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือให้ทราบแนวทางในการรับรองปริญญาของสภาวิศวกร และรับฟังข้อคิดเห็น
รวมท้ังตอบข้อซักถามต่างๆ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 118 คน จาก 58 สถาบัน 

2.3 การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ 

ในปี 2559 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภูมิภาคท่ี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดย
จัดการอบรมส่วนกลาง จํานวน 24 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 11 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 35 ครั้ง ซึ่งผลการ
ทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังน้ี 

ระดับ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 4,405 4,178 173 
ภาคีวิศวกรพิเศษ   242 202   35 

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
มีจํานวน 4,646 คน แยกเป็น  

สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน  1,696 คน 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน    1,099  คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน  1,364 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน      147  คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน       36  คน 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน      185  คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี จํานวน      119  คน 
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ลําดับ รายละเอียด 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา  46 
2 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 84 
3 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 64 
4 เม่ือวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 76 
5 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จ.เชียงใหม่ 47 
6 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 135 

รวม 452 
 

2.5 งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

สภาวิศวกรดําเนินการสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุง
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม จํานวน 9 เรื่อง จาก 2 สมาคม เป็นเงินจาํนวน 1,350,000  บาท ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อมาตรฐาน หน่วยงาน 
1) การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ 

1. Limit State Design for Structural Concrete สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. 
มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง
ด้วยน้ํา 

3. มาตรฐานการกําหนดค่ามลพิษเพ่ือใช้ออกแบบระบบน้ําเสียอาคาร สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
4. มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 2 ความปลอดภัยใน

การใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. ข้อกําหนดมาตรฐานวัสดุและก่อสร้างสําหรับโครงสร้างคอนกรีต 
6. มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7. มาตรฐานควบคุมควันไฟ 
8. มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
9. มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย 

2.5.2 จัดสัมมนารับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม จากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผู้ชํานาญการพิเศษ สมาชิก 
สภาวิศวกร นิติบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 101 คน โดยร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฯ จะนําเสนอในการประชุมใหญ่สามัญ
วิศวกรประจําปี 2560 ต่อไป 

2.5.3  จัดทําแนวทางกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (Competency 
Standard - Guideline) 
จัดการประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ

พิเศษที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพควบคุม เพ่ือให้ 
มีความสอดคล้องกับทุกสาขาวิศวกรรม และทุกระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 
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3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 65 คน โดยนําผล 
ที่ได้จากการประชุมระดมสมองไปพิจารณาเพ่ือร่างกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมต่อไป 

2.6 การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร  
สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่

คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติมโดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือนําไปใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2559 จัดการทดสอบจํานวน 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบผ่านที่
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จํานวนทั้งสิ้น 47 คน 

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 
ผู้สมัครสอบ 

(คน)
ผู้สอบผ่านท่ีสามารถขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (คน) 

1/2559 6 กุมภาพันธ์ 2559 กทม. 52 2 
2/2559 9 เมษายน 2559 กทม. 68 2 
3/2559 19 มิถุนายน 2559 กทม. 84 16 
4/2559 27 สิงหาคม 2559 กทม. 79 14 
5/2559 15 ตุลาคม 2559 กทม. 80 4 
6/2559 17 ธันวาคม 2559 กทม. 78 9 

รวม 47 

2.6.1 การจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบอาคาร 

จัดการสัมมนาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้รับความรู้เก่ียวกับการ
ตรวจสอบอาคาร และนําความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง สามารถตรวจสอบอาคารอย่าง
ถูกต้อง ดังน้ี  

ลําดับ เรื่อง 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน)
1 จัดสัมมนาเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเทคนิคการตรวจสอบอาคาร”  

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
211 

2 จัดสัมมนาเรื่อง “จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร”  
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

106 

รวม 317 

2.7 การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

2.7.1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

มีการดําเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 คือ ผลักดันให้มีการออก
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือให้วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศได้ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... และเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
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ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไป ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย 17 สาขาวิศวกรรม  ดังน้ี 

1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
2) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
3) สาขาวิศวกรรมอาหาร 
4) สาขาวิศวกรรมเกษตร 
5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 
8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ 
11) สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า 
12) สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง 
13) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 
16) สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
17) สาขาวิศวกรรมระบบราง 

2.8 งานประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 

2.8.1 คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว 
สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ข้อ (5) คือ ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้บริการ

ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะได้จัดทําคู่มือฉบับการ์ตูน 
ซึ่งเป็นเอกสารเบ้ืองต้น แนะนําขั้นตอนง่ายๆ ในการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ ให้สามารถปฏิบัติตัวไว้อย่างถูกต้อง จํานวน 2 คู่มือ ดังน้ี 

1) คู่มือเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว 
2) คู่มือการเสริมเหล็กในอาคาร คาน-เสาคอนกรีต เพ่ือการต้านทานแรงแผ่นดินไหว   

2.8.2 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์  
เมื่อเกิดภัยพิบัติคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะได้ส่ง 

คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติชุดที่เก่ียวข้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามสถานการณ์ รวบรวม
ข้อมูล ดังน้ี 

1) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

2) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 

3) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเต้าหู้ดํา ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี  
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
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2.8.3 การส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
สภาวิศวกร ริเริ่มโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” โดยต้องการมีส่วนร่วมกับ

ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยใช้อําเภอ
เวียงป่าเป้าเป็นโครงการต้นแบบ ซึ่งจะรณรงค์ให้ประชาชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและเรียนรู้
การป้องกันอัคคีภัยเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากการเข้าระงับและบรรเทาเมื่อเกิดเหตุ โดยการต้ังกลุ่มวิศวกร
อาสาเพ่ือให้คําแนะนําในการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย โดยจะทํางานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยการเย่ียมประชาชนถึง
บ้านอยู่อาศัย เรือนพักนอนของโรงเรียน ทั้งในสังกัดของรัฐ มูลนิธิ และเอกชน โดยต้องการขับเคลื่อนให้
เกิดการปฏิบัติการในเชิงป้องกันอย่างต่อเน่ือง และจะขยายผลจากความสําเร็จที่บ้านเวียงป่าเป้าออกสู่
ท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สภาวิศวกรร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ “เดิน-ว่ิง-ป่ัน 
เพ่ือความปลอดภัยสําหรับบ้านเรือนและหอพัก” ซึ่งออกเดินเท้าจากกรุงเทพมหานคร ไป อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย ถึงในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 30 วัน ระยะทาง 750 กม. ผ่าน 12 จังหวัด และระหว่าง
การเดินได้เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นรวม 21 แห่ง เพ่ืออธิบายเจตนารมณ์ของโครงการเวียงป่าเป้า พร้อม
แนะนําวิธีการป้องกันอัคคีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัย และหอพัก และได้มอบ Smoke Alarm พร้อมชุดตรวจ
แนะนําความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัยและหอพัก รวมทั้งการสาธิตการใช้ Smoke Alarm 
ซึ่งแต่ละแห่งให้ความสนใจและเห็นถึงความสําคัญของการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และผู้บริหารท้องถิ่น
หลายแห่งได้มอบหมายผู้เก่ียวข้องให้ดําเนินการโดยทันที 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะเดินจํานวน 130 คนร่วมกันเดินเข้าเส้นชัยใน 2 กิโลเมตรสุดท้าย 
เข้าที่ว่าการอําเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จากน้ันสภาวิศวกรจึงได้เปิดตัวโครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...
ปลอดภัยจากอัคคีภัย" หรือ “เวียงป่าเป้าปลอดภัยโมเดล” ณ หอประชุมอําเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่ง
ในวันดังกล่าวมีการสาธิตวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้า ให้แก่ วิศวกรอาสา 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คุณครู
โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอ่ืนๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 500 คน  

นอกจากน้ีสภาวิศวกรยังได้ก่อต้ังกลุ่มวิศวกรอาสาภาคเหนือ เพ่ือร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรู้จัก
การป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือน/หอพัก และอุปกรณ์เตือนควันไฟ หรือ Smoke Alarm โดยดําเนินการ
แบบ “เคาะประตูบ้านพร้อมแนะนําการป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี” คือ 1.การลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟ
ไหม้ 2. ติดต้ัง Smoke Alarm 3. วางแผนการหนีไฟและทุกห้องนอนต้องมีทางหนีสํารอง ปัจจุบันมีผู้มีจิต
อาสาในภาคเหนือขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาสาจํานวน 60 คน ซึ่งสภาวิศวกรยังต้องติดตามและสนับสนุน
การทํางานของวิศวกรอาสาที่ต้องทํางานร่วมกับท้องถิ่น และจะขยายออกไปสู่ภาคอ่ืนๆ ต่อไป 

2.8.4 สัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 

จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติร่วมกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้กับสมาชิก 
สภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ดังน้ี 

ลําดับ เรื่อง 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 จัดสัมมนาเรื่อง “กรณีศึกษา เครน Launching Truss ถล่มในระหว่างก่อสร้างสะพานท่ี 

จ.พระนครศรีอยุธยา” ร่วมกับ วสท. เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2559 ณ อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

239 

2 จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการออกแบบและก่อสร้างท่ีกั้นกันรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ” 
ร่วมกับ สํานักการโยธา เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

113 
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ลําดับ เรื่อง 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
3 จัดสัมมนาเรื่อง “บทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น สู่แนวทางการปรับปรุงอาคารเพื่อ

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย” ร่วมกับ วสท.  โดยการสนับสนุนจาก ตปอ. และ NFPA 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

149 

4 จัดสัมมนาเรื่อง “เผชิญ...วิกฤต ร้อน แล้ง ฝน...ในอนาคต” ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา  
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร 

333 

5 จัดสัมมนาเรื่อง “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพ้ืนท่ีเสี่ยง
แผ่นดินไหว” ร่วมกับ สกว. เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพมหานคร 

109 

6 จัดเสวนาเชิงวิชาการ เร่ือง “วิกฤตภัยแล้งปี 2559-2560 ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา” 
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

18 

7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้าน
แผ่นดินไหว” ร่วมกับ สกว. เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 ณ มทร.ล้านนา วข.เชียงราย 
จ.เชียงราย 

101 

8 จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน” 
เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

83 

9 จัดสัมมนาสภาวิศวกร ประจําปี 2559  หัวข้อ "ประมวลสถานการณ์ภัยพิบัติ กรณีศึกษา 
เหตุอัคคีภัย อาคาร/โบสถ์/เครนก่อสร้าง/นั่งร้านถล่มและถนนยุบในปี 2557-2559" 
เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร 

204 

10 จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ “ถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมเหตุเพลิง
ไหม้เวียงป่าเป้า”เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

9 หน่วยงาน 
13 คน 

11 จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการบ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย” เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

88 

12 จัดสัมมนาเรื่อง “พายุใหญ่กําลังจะมาหรือท้องฟ้าจะแปรปรวน” เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

102 

13 จัดสัมมนาเรื่อง “บทเรียนเพลิงไหม้อาคารเมเจอร์ สู่แนวทางออกแบบ ก่อสร้างและตรวจสอบ
อาคารป้องกันอัคคีภัยในอาคาร” เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

126 

รวม 1,665 
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3. ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

3.1 จัดการประชุมใหญ่สามัญวิศวกร ประจําปี 2559 
จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม  

ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 888 คน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 
จํานวน 883 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 5 คน ผู้สังเกตการณ์ จํานวน 6 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
จํานวน 1 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1) รายงานผลการเลือกต้ังและแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 

2) รายงานวิสัยทัศน์และนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 
3) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 
4) รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 
5) รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจําปี 2558 
6) อนุมัติงบดุลประจําปี 2558 
7) อนุมัติแต่งต้ังบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจําปี 2559 โดย

กําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี จํานวน 150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
8) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2559 
9) เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังผู้ตรวจสภาวิศวกร จํานวน 3 คน คือ 

(1) นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา 
(2) นายประศักด์ิ บัณฑุนาค 
(3) นายนพพร ลีปรีชานนท์ 
โดยให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนผู้ตรวจสภาวิศวกรในอัตราเดือนละ 10,000 บาทต่อ

คน และได้รับเบ้ียประชุมเดือนละ 1 ครั้งในอัตรา 2,400 บาทต่อคน ทั้งน้ี ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 10 
เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

10) เสนอให้สภาวิศวกรจัดหาที่ทําการสํานักงานของตนเอง เน่ืองจากปัจจุบันสภาวิศวกรเช่าอาคาร
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือจัดต้ังเป็นที่ทําการ
สํานักงาน โดยประมาณการงบประมาณค่าเช่าสถานที่สําหรับจัดต้ังสํานักงานสูงถึง 15,000,000 
บาท ประกอบกับจํานวนสมาชิกสภาวิศวกรเพ่ิมขึ้นทุกปี สภาวิศวกรจึงควรจัดหาที่ทําการ
สํานักงานของตนเองเพ่ือรองรับจํานวนสมาชิกสภาวิศวกรที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

3.2 งานสวัสดิการ 

3.2.1 จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1 - 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบ

วิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความสําคัญของการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแนะนําวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดสัมมนาจํานวน 23 ครั้ง ดังน้ี 

ลําดับ วันท่ี สถานท่ี 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 6 ม.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 201 
2 20 ม.ค. 59 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี 192 
3 25 ม.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 98 
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ลําดับ วันท่ี สถานท่ี 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
4 26 ม.ค. 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 
105 

5 29 ม.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร  
จ.สกลนคร 

226 

6 12 ก.พ. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

265 

7 18 ก.พ. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 85 
8 18 มี.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

จ.ตาก 
243 

9 26 มี.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ.ขอนแก่น 

262 

10 27 พ.ค. 59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 122 
11 27 ก.ค. 59 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

จ.นครศรีธรรมราช 
256 

12 29 ก.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

81 

13 1 ส.ค. 59 โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ 94 
14 4 ส.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 124 
15 8 ส.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 87 
16 17 ส.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม 
377 

17 1 ก.ย. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 155 
18 3 ก.ย. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 80 
19 13 ต.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 244 
20 20 พ.ย. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 286 
21 25 พ.ย. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 
1,038 

22 25 พ.ย. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 600 
23 3 ธ.ค. 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร 260 

รวม 5,481 

3.2.2 จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแม่ข่ายของ 

สภาวิศวกร รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกสมาชิกสภาวิศวกรเพ่ือให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรท่ีได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม 
จํานวน 4 สมาคม รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมจํานวน 
222 คน 
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3.2.3 จัดสัมมนาให้ความรู้วิศวกรในสถานประกอบการ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุมมีใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในโรงงานและสถาน
ประกอบการ การจัดการความปลอดภัย และเสริมสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร
ความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ โดยจัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

ลําดับ หัวข้อ วันท่ี สถานท่ี 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน)
1 การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการเกิด
แผ่นดินไหวและการป้องกัน 

22 ม.ค. 59 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 146 

2 การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4 ต.ค. 59 โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

56 

3 วิกฤตด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ท่ีท้าทายวิศวกรไทย 

25 พ.ย. 59 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว 
จ.เชียงใหม่ 

76 

รวม 278 
 

3.2.4 จัดเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของวิศวกรในยุค Thailand 4.0”  
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์

เพ่ือนําเสนอข้อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับเปล่ียนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 รวมถึง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจํานวน 162 คน 

3.2.5 การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เรื่องการลดค่าบริการให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกหรือ
ใบอนุญาตสภาวิศวกร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือ

หน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ซึ่งสมาชิกสภาวิศวกรจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน
และในชีวิตประจําวัน ในการลดอัตราค่าสินค้าและบริการขององค์กรหรือหน่วยงาน ได้แก่ ร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รถยนต์ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร การสื่อสารโทรคมนาคม 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน 

3.2.6 จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  
เพ่ือทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินโดยการช่วยเหลือสังคม จํานวน 2 ครั้ง 

1) จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา  
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีการปรับปรุงห้องเรียน ซ่อมเครื่องดนตรีไทย จัดหาสิ่งของ
จําเป็น สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนพระ
พิมลเสนี พร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน 

2) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนเพ่ือชีวิตเชียงใหม่ และสถานีควบคุมไฟป่า 
ห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการจัดหาสิ่งของ
จําเป็น สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพ่ือ
ชีวิตเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน และ
มอบอุปกรณ์การดับไฟป่าให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง 
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3.3 งานประชาสัมพันธ์ 

3.3.1 โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร 
1)  จัดทําสารสภาวิศวกร จํานวน 4 ฉบับ จัดพิมพ์จํานวนคร้ังละ 20,000 เล่ม ประกอบด้วย  

ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559  
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กรกฎาคม 2559 – กันยายน 2559  
ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 

2)  จัดทําสารสภาวิศวกรในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน สมาชิกสภาวิศวกรสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือ
ทั้งระบบ iOS และ Android ช่ือ “COE Thailand” 

3.3.2  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
1) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน โดยการจัดงานแถลงข่าวจํานวน 9 ครั้ง 

ลําดับ หัวข้อ วันท่ี สถานท่ี 
จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ

วิศวกรรม 
จํานวน 

สื่อมวลชน(สื่อ) 
1 กรณี . . . เครน  (Launching 

Truss) ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําเจ้าพระยาถล่ม 

11 ม.ค. 59 อาคาร วสท. สมาคมวิ ศ วกรรมสถานแ ห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

12 

2 บทเรียน กรณีเหตุเพลิงไหม้
อาคาร 9 ชั้น บริเวณถนน
นราธิวาสฯ ซอย 18 

9 ก.พ. 59 โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอด ภัยอาคาร  และ 
สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (NFPA) 

15 

3 บท เ รี ยน ร ะบบ ดับ เพลิ ง 
Aerosol กับสาเหตุการ
เสียชีวิตท่ี SCB 

20 มี.ค. 59 โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร สถาบัน
ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย แ ห่ ง ช า ติ
สหรัฐอเมริกา (NFPA)  
ส ม า ค ม วิ ช า ชี พ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางาน และ สมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 

17 

4 กรณี โรงฝึกกีฬา สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
ถล่มระหว่างการก่อสร้าง 

28 มี.ค. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

- 1 

5 เหตุการณ์เพลิงไหม้สถาน
สงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

3 มิ.ย. 59 โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอด ภัยอาคาร  และ 
สถาบันป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (NFPA) 

12 

6 กรณีอาคารโรงแรมเกาะช้าง
ถล่ม การวิเคราะห์หาสาเหตุ
เบื้องต้นและ การดําเนินการ
ของสภาวิศวกร 

6 มิ.ย. 59 สํานักงาน 
สภาวิศวกร 

-  11 

7 กรณี เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 

3 ส.ค. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร 
และ  สถาบันป้ องกัน อัคคี ภั ย
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA) 

23 
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ลําดับ หัวข้อ วันท่ี สถานท่ี 
จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ

วิศวกรรม 
จํานวน 

สื่อมวลชน(สื่อ) 
8 โครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...

ปลอดภัยจากอัคคีภัย” และ 
“เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน
เ ต้ า หู้ ดํ า  อ . โ พ ธ า ร า ม  
จ.ราชบุรี” 

12 ต.ค. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร 

10 

9 โครงการ “เปิดไฟหน้ารถ 
ช่วยลดอุบัติภัย” 

26 ธ.ค. 59 โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร์ 

- 19 

รวม 120 

2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

อุปกรณ์ออกบูธ X stand Roll up แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา งานสัมมนา งานอบรมฯ งานประชุมต่างๆ หรืองาน 
ที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วมจัดกิจกรรม  

3) โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารของสภาวิศวกร รวมถึงการให้ความรู้ ข้อแนะนําในงาน 

ด้านวิศวกรรม แก่สมาชิกสภาวิศวกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ดําเนินการ 
โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีผลงานดังน้ี 

(1) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี : จํานวน 5 ตอน ความยาว 2 นาที 

 

 

 

 

 
(2) เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมของสภาวิศวกร ในการแถลงข่าว “กรณี  

เพลิงไหม้โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ป่ินเกล้า” สื่อมวลชนเข้าร่วมงานจํานวน 24 สื่อ 
(3) สัมภาษณ์กรรมการสภาวิศวกร ผู้บริหาร กับสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  

ในกรณีที่มีเหตุทางวิศวกรรม หรือที่เก่ียวข้องกับงานของสภาวิศวกร โดยลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
โครงสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาป่ินเกล้า เขตบางพลัด และให้
สัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 

(4) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาวิศวกรผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ โดยการรายงานข่าวสภาวิศวกรระบุ 3 ปัจจัยเสี่ยงโครงสร้างอาคารสูงรับ
แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร 

4) โครงการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําสภาวิศวกร ประจําปี 2558-2561 
จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําสภาวิศวกร ประจําปี 2558-2561 โดยเน้นรูปแบบการนําเสนอให้มี

ความทันสมัย และจัดทําทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 9-10 นาที 
 

ท่ี หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 ตึกถล่ม : สาเหตุและการป้องกัน ศ.ดร.อมร พิมานมาศ 
2 นวัตกรรมยานยนต์และระบบราง ดร.นคร จันทศร 
3 อัคคีภัย  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
4 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม นายเกษม กุหลาบแก้ว 
5 ผลกระทบ AEC ต่อวิชาชีพวิศวกรรม นายไกร ต้ังสง่า 
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5) โครงการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําขั้นตอนการดําเนินงานของสภาวิศวกร 
จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําขั้นตอนการดําเนินงานของสภาวิศวกร จํานวน 3 ตอน ความยาว 

ตอนละไม่น้อยกว่า 7 นาที ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ตอนท่ี 2 ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ตอนท่ี 3 ขั้นตอนการเลื่อนระดับสามัญ
วิศวกร 

6) โครงการพิเศษกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา งานเสวนา หรือ 

งานอบรมต่างๆ ของสภาวิศวกร ร่วมกับการบริการนอกสถานที่ซึ่งจะดําเนินการทุกเดือน 

7) จัดทําปฏิทินปี 2560 สําหรับเป็นของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  

3.4 งานส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  

3.4.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดสัมมนาจํานวน 16 ครั้ง ดังน้ี 

ลําดับ หัวข้อ วันท่ี สถานท่ี จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)

1 จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง 
ท่ีปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพ่ือ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน) 

9 ม.ค. 59 โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์ จ.เชียงใหม่ 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 

57 

2 จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง 
ท่ีปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพ่ือ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน) 

10 ก.พ. 59 โรงแรมบุรีศรีภู  
บูติก หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 

54 

3 จัดสัมมนาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจประเมินภายนอกการ
จัดการความปลอดภัยกระบวน  
การผลิต : ข้อกําหนด OSHA 29 
CFR 1910.119 

26 ก.พ. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและ 
เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
สมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
การนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

124 

4 จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้าง 
ท่ีปรึกษา (ตามมาตรฐานสากลเพ่ือ
รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน) 

8 มี.ค. 59 โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา  
ออคิด จ.ขอนแก่น 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 

69 

5 จัดสัมมนาเรื่อง เกณฑ์อาคารเขียว
ไทยท่ีวิศวกรควรรู้ 

8 มี.ค. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอาคารเขียวไทย 173 

6 จัดเสวนาระดมสมองเรื่อง  
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง 

1 มิ.ย. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร - 

21 

7 จัดสัมมนาเรื่อง ช่างไฟฟ้าอาชีพ
ควบคุม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557 

30 มิ.ย. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เคร่ืองกลไทย 

95 
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ลําดับ หัวข้อ วันท่ี สถานท่ี จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)

8 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เร่ือง สถาบันการศึกษารับงานท่ีอาจ
เข้าข่ายเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

6 ก.ค. 59 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร 

- 52

9 จัดสัมมนา เร่ือง ผู้ตรวจประเมิน
ภายนอกการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิตตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2559 

13-15
ก.ค. 59 

อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและ 
เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
สมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

219

10 จัดสัมมนา เร่ือง แนวทางปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา-สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า) 

9 ก.ย. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

79

11 จัดสัมมนา เร่ือง การประยุกต์ใช้รหัส
ต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 

25 ต.ค. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

 

สมาคมวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เคร่ืองกลไทย  
สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 

79

12 จัดสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้วัสดุเพ่ือ
การผลิตหม้อไอนํ้าและภาชนะรับ
ความดันตามมาตรฐานสากล 

21 พ.ย. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

สมาคมหม้อน้ําและภาชนะ 
รับความดันไทย 

109

13 จัดเสวนาเรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจรคือ
ฆาตกรจริงหรือ? 

25 พ.ย. 59 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 
กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ตรวจสอบและ
บริหารความปลอดภัยอาคาร 

115

14 จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความ
พร้อมผู้ตรวจประเมินภายนอกการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการ
ผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2559    

6 ธ.ค. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 

 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและ 
เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 

110

15 จัดสัมมนาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพวิศวกรรม 

8 ธ.ค. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร 
 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 

83

16 จัดสัมมนาเรื่อง วิศวกรรมระบบราง
กับการพัฒนาเมือง   

8 ธ.ค. 59 อาคาร วสท. 
กรุงเทพมหานคร

สมาคมวิชาการและเทคนิค
ไทย-ฝร่ังเศส 

101

รวม 1,540
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3.4.2 งานส่งเสริมกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 

สภาวิศวกรสนับสนุนการจัดทําโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง จํานวน 8 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,500,000 บาท ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อโครงการ สมาคม 
สนับสนุนการจัดทํา 

(บาท) 
1 โครงการศึกษาระบบบ้านอัจฉริยะสําหรับ

ผู้สูงอายุ 
สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาไฟฟ้าและ
เคร่ืองกลไทย 

200,0000 

2 โครงการจัดทํารายการตรวจสอบการตรวจ
ประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต 

สมาคมวิ ศ วก ร รมสถานแ ห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

200,0000 

3 โครงการจัดทํารูปแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
สําหรับอ้างอิง 

สมาคมวิ ศ วกร ท่ีป รึกษาแ ห่ ง
ประเทศไทย 

200,0000 

4 โครงการจัดทําวิธีปฏิบัติเพ่ือการจัดการวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 3 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

180,0000 

5 โครงการจัดทําเกณฑ์ประเมินฉลากบ้าน
ปลอดภัย 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร 

180,0000 

6 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบผลิต
น้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาไฟฟ้าและ
เคร่ืองกลไทย 

180,0000 

7 โครงการจัดทํารหัสและข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตนิคมชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกเพื่อใช้กับแบบจําลอง
มลพิษอากาศ 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 

180,0000 

8 โครงการจัดทําเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการ
วิเคราะห์น้ําเสีย 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

180,0000 

3.5 งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center 

จํานวนสายในการติดต่อ Call Center ผ่านหมายเลข 1303 มีจํานวนทั้งสิ้น 81,113 สาย ซึ่งสมาชิก
ส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการย่ืนขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร การย่ืนขอเลื่อนระดับใบอนุญาต 
การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการและความคืบหน้าในการขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน เป็นต้น ทั้งน้ี สภาวิศวกรได้พัฒนาระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของสัญญาณเสียงให้สามารถรองรับการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3.6 การพัฒนาบุคลากร 
สภาวิศวกรได้มีนโยบายจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เ พ่ือพัฒนาบุคลากรของ               

สภาวิศวกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

3.6.1 การจัดอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ดังนี้ 
1)  หลักสูตร Key Performance Indicators (KPIs) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทุกท่าน เพ่ือนํา

ความรู้ความเข้าใจในการเข้าอบรมมากําหนด KPIs ที่ถูกต้อง และนํามาใช้ประกอบกับการวัดผล
ต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
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2) หลักสูตร Team to Success เพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 
15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อําเภอบ้านฉาง จ.ระยอง 

3.6.2 การฝึกอบรมภายนอก  
ได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมภายนอก จํานวน 42 คน รวม 25 หลักสูตร โดยมุ่งเน้น

หลักสูตรที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร 

3.6.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสํานักงานสภาวิศวกร  
การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประจําปี 2559 กับโรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร  

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

3.7 โครงการกิจการพิเศษ 
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษขึ้นมาในสมัยน้ี 

เพ่ือดําเนินงานตอบสนองต่อนโยบายด้านการประกอบวิชาชีพ ด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร และ 
ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และดําเนินกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการชุดอ่ืนๆ ไม่ได้มีกิจกรรม  
โดยมีหน้าที่สนับสนุนให้มีการรักษาสิทธิของสมาชิกสภาวิศวกรในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่อต้านคอรัปช่ัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ คณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการประชุม 
11 ครั้ง การดําเนินงานต่างๆ สรุปได้ ดังน้ี 

3.7.1 โครงการต่างๆ 15 โครงการ  
ภายใต้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการ 

ในปี พ.ศ. 2559 มีดังน้ี 
1) โครงการบุคคล/นิติบุคคล/สถาบันการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาตฯ กับการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
2) โครงการที่ปรึกษาวิศวกรรมควบคุมกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
3) โครงการสนับสนุนมาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง 
4) โครงการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
5) โครงการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับนิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์ 
6) โครงการพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ... 
7) โครงการเปิดไฟหน้ารถเพ่ือช่วยลดอุบัติภัย 
8) โครงการต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน 
9) โครงการส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม 
10) ประมวลจริยธรรมของกรรมการ/อนุกรรมการ 
11) โครงการสนับสนุนการพัฒนาที่ปรึกษา ให้มีการพัฒนาวิชาชีพและมีมาตรฐานในการทํางาน 
12) โครงการพัฒนาที่ปรึกษา 
13) โครงการเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในการใช้อาคารขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะ เพ่ือสร้าง

ความปลอดภัยของสาธารณชน 
14) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของวิศวกรไทย 
15) โครงการส่งเสริม การวิจัยค้นคว้าและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมให้แก่วิศวกรไทย 
16) โครงการส่งเสริมข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
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3.7.2 การดําเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
1) เข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรที่มีการจ้างงานวิศวกรจํานวนมาก หรือมีส่วนเก่ียวข้อง

กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ จํานวน 13 

แห่ง ดังนี้ 1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)   
3) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 4) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 5) บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 7) กรมบัญชีกลาง และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  
8) การประปานครหลวง 9) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)  
11) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 12) การไฟฟ้านครหลวง 13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังน้ี  
(1) พนักงานที่เป็นวิศวกรมีใบอนุญาตที่ขาดอายุ เป็นจํานวนหน่ึง และเห็นว่า ค่าธรรมเนียม

ต่ออายุใบอนุญาตฯ มีราคาสูง 
(2) พนักงานที่เป็นวิศวกรมักไม่เลื่อนระดับใบอนุญาตให้สูงขึ้น เพราะไม่เห็นความจําเป็น และ

มีปัญหาเรื่องการเสนอผลงาน 
(3) หน่วยงานให้ความสําคัญในการจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมีใบอนุญาตนิติบุคคล ใบอนุญาต

บุคคลของสภาวิศวกร 
(4) หน่วยงานส่วนใหญ่จะมีศูนย์ฝึกอบรมของตนอยู่แล้ว สภาวิศวกรจึงเชิญชวนให้มาสมัคร

เป็นองค์กรแม่ข่ายกับสภาวิศวกร เพ่ือให้วิศวกรที่เข้ารับการอบรมสามารถนับเป็นคะแนน 
PDU นํามาใช้ประโยชน์ในการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร
เอเปค และวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ ทั้งน้ีสภาวิศวกรได้เชิญชวนให้วิศวกรที่มีคุณสมบัติ
ครบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค และวิศวกรวิชาชีพอาเซียนด้วย 

(5) หลายหน่วยงาน มีการให้ค่าวิชาชีพจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ในอัตราที่แตกต่างกัน แต่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ จะให้เป็นก้อนคร้ังแรก
จํานวนเท่าเดิม และให้ไปจัดสรรกับจํานวนวิศวกรทีมีอยู่ในหน่วยงานเอง 

(6) ทุกหน่วยงานให้ความสําคัญเน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและอาคารสถานที่ 
(7) ทุกหน่วยงานให้ความสนใจกับการที่สภาวิศวกรมาประชุมร่วม และเย่ียมองค์กร เน่ืองจาก

ยังไม่เคยมีมาก่อน 

2) สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
โดยประชาสัมพันธ์ให้วิศวกรมีการสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO = Independent Observer)  

ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และกรมบัญชีกลาง 
เป็นผู้สนับสนุน โดยการทําข้อตกลงคุณธรรม 3 ฝ่าย คือ ผู้ ว่าจ้าง (รัฐ) ผู้รับจ้าง (เอกชน) และ 
ผู้สังเกตการณ์ ต้องมีการลงนามด้วยกันในการที่จะทําโครงการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะอนุกรรมการฯ
ได้สนับสนุนให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการ
ทุจริต ซึ่งได้มีการลงนามกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ระหว่าง ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
(ประเทศไทย) สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีอธิบดี
กรมบัญชีกลางและ กรรมการ ปปช. ร่วมเป็นสักขีพยาน 
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3) เสนอแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อทบทวนการกําหนดค่าวิชาชีพสําหรับวิศวกรตามระดับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ซึ่งคณะทํางานได้มีศึกษาเปรียบเทียบค่าวิชาชีพของหน่วยงานอ่ืนๆ และเสนอเบ้ืองต้นว่า ควรมีการ
พิจารณาให้ค่าวิชาชีพ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างเหมาะสมกับระดับใบอนุญาต 

4) สนับสนุนให้มีมาตรฐานราคากลางเป็นมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ  
ทั้งน้ี สมาคมวิชาชีพ (วสท.) ได้จัดทํามาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง (cost code) สภาวิศวกรจึงสนับสนุน

โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางกําหนดรหัสมาตรฐานต้นทุนก่อสร้างในรายการบัญชีวัสดุและราคากลาง 

5) จัดทําโครงการเปิดไฟหน้ารถเพื่อลดอุบัติภัย  
จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 50 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน เกิดจากการมอง               

ไม่เห็นกันและในต่างประเทศได้ออกมาเป็นกฎหมายแล้ว ดังน้ันการเปิดไฟหน้ารถจึงสามารถช่วยลด 
การเกิดอุบัติเหตุ จึงได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล 

คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ มีแผนในการดําเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกร ต่อองค์กรสภาวิศวกร 
และต่อสังคมโดยรวม 

3.8 การลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดปัญหาทางวิศวกรรม 
การเข้าพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบกรณีเกิดปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ถึง

สาเหตุในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือนําข้อมูลต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ
พันธมิตรต่างๆ เพ่ือหาผลสรุปในแต่ละกรณี รวมถึงเพ่ือการให้คําแนะนําด้านวิชาการแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ลําดับ วันท่ี เรื่อง 
1 6 ม.ค.59 ลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบเครน (Launching Truss) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถล่ม 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
2 7 ก.พ. 59 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพลิงไหม้ อาคาร 9 ชั้น บริเวณถนนนราธิวาส ซอย 18  
3 27 มี.ค. 59 ลงพ้ืนท่ีตรวจอาคารก่อสร้างโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์พังถล่ม ภายในสถาบันการพล

ศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 
4 10 มิ.ย. 59 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบพ้ืนท่ีอาคารโรงแรมสยามบีช รีสอร์ท เกาะช้างพังถล่ม  

จ.ตราด พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้สื่อข่าวร่วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาข้อเท็จจริงด้วย 
5 30 ก.ค. 59 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบโครงสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า        
6 9 ก.ย. 59 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบระเบียงอาคารข้างตลาดประชานิเวศน์พังถล่ม 
7 17 ธ.ค. 59 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบอาคารไทยยานยนตร์ มิตซู (อาคาร 8 ชั้น) ภายในซอยสุขุมวิท 87 

ทรุดตัวระหว่างร้ือถอน 
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4. ฝ่ายการเงิน บัญช ีงบประมาณและการพัสด ุ
4.1 สรปุรายได้และคา่ใช้จ่าย พ.ศ.2559 
     รายได้ของสภาวิศวกร 

- รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิก 39,026,000.00 บาท 
- รายได้ค่าธรรมเนียม 37,755,700.00 บาท 
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความรู้ 3,288,000.00 บาท 
- รายได้ค่าทดสอบความรู้ปี 52 22,525,500.00 บาท 
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความพร้อม 7,347,000.00 บาท 
- รายได้ค่ารับรองปริญญา(หลักสูตร) 2,305,000.00 บาท 
- รายได้ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ 850,000.00 บาท 
- รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 7,326,130.64 บาท 
- รายได้เงินรางวัลพิเศษ 2,741,200.00 บาท 
- รายได้จากการจําหน่ายหนังสือ 500.00 บาท 
- รายได้โครงการจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 400,000.00 บาท 
- รายได้อ่ืน 649,459.65 บาท 
     รวมรายได้ 124,214,490.29 บาท 

 
     ค่าใช้จ่ายของสภาวิศวกร 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 46,054,797.62 บาท 
- ค่าใช้จ่ายตามแผนงานดําเนินงาน 41,325,361.36 บาท 
- ค่าเสื่อมราคา 6,221,241.52 บาท 
     รวมค่าใช้จ่าย 93,601,400.50 บาท 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายได้สูงกว่าคา่ใช้จ่าย 30,613,089.79 บาท 

4.2 งานด้านบริการ  

4.2.1 งานบรกิารรับชาํระเงนิสมาชิกนอกสถานที ่
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สภาวิศวกรได้รับชําระ

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงต่าง ๆ เป็นเงินสด บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์สํานักงานสภาวิศวกรและนอกสถานที่
ในต่างจังหวัด  นอกจากน้ีสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในระบบ Counter Payment กับ 
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4.2.2 การจัดเก็บเอกสารเขา้คลังเอกสาร 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร ไว้ที่คลังเอกสารซึ่งทําให้สํานักงานสภาวิศวกรมีพ้ืนที่ใช้สอย

มากขึ้น เพ่ือการเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิก 
 
 
 
 



รายงานประจําป ีพ.ศ. 2559 สภาวิศวกร หน้า 64 

4.3 งานงบประมาณและการติดตามการใช้งบประมาณของสภาวิศวกร 
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2559  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังน้ี 

รายการ งบประมาณปี 2559 
ประมาณการรายได้ 109,919,000.00 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  
     ค่าใช้จ่ายบริหาร 50,789,000.00 
     ค่าใช้จ่ายแผนดําเนินงาน 64,215,000.00 
     ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 6,360,000.00 
     ค่าใช้จ่ายลงทุน 9,210,000.00 
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 130,574,000.00 

การพัฒนาให้มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณในเชิงบริหารมากขึ้น มีระบบการจัดการในการ
ติดตามรายได้รายจ่ายเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละเดือนและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารได้ (ตามรูป) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รบัจริงและประมาณการรายได้(ทุกประเภท)
 สําหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้รับจริง ประมาณการรายได้
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงและประมาณการค่าใช้จ่าย (ทุกประเภท)
สําหรบัปสีิ้นสดุ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559

ประมาณการค่าใช้จ่าย รายจ่ายจริง
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รบัจริงและคา่ใชจ่้ายจริง (ทุกประเภท)
 สําหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้รับจริง รายจ่ายจริง
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4.4 งานพัสดุ   
เป็นหน่วยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีเบิกใช้วัสดุ

สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เครื่องมือเคร่ืองใช้สํานักงาน) ตลอดทั้งเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ให้มี
ทันใช้ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม  และจัดทําเอกสาร
ทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  โดยในปี 2559 มีการดําเนินงาน ดังน้ี 

4.4.1  จัดให้มีการประกวดราคา 7 ครั้ง ดังนี้ 
1) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “สื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําสภาวิศวกร” ประจําปี 2558-

2561” 
2) การประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “สารสภาวิศวกร ประจําปี 2559  ฉบับที่ 1 ประจําเดือน 

มกราคม – มีนาคม 2559” 
3) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการพนักงานรับส่งเอกสาร ประจําปี 2559” 
4) การประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “สารสภาวิศวกร ประจําปี 2559  ฉบับที่ 2 ประจําเดือน 

เมษายน – มิถุนายน 2559  และฉบับที่ 3  ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559” 
5) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ” 
6) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “สื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําขั้นตอนการดําเนินงานของ

สภาวิศวกร” 
7) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร ประจําปี 

2559” 

4.4.2 จัดซ้ือจัดจ้าง 5 โครงการ  ดังนี้ 
1) จัดจ้างบริการรับขนสง่เอกสาร 
2) จัดจ้างงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําสภาวิศวกร ประจําปี 2558 - 2561 
3) จัดจ้างงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําขั้นตอนการดําเนินงานของสภาวิศวกร 
4) จัดจ้างงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
5) จัดจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 

4.4.3 จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้างทั้งสิ้น 302 ฉบับ 
 
4.5 การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการบริหาร

งบประมาณ  และระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยการพัสดุ 
การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงบประมาณและการพัสดุ ของสภาวิศวกร เพ่ือให้การ

ดําเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเหมาะสมย่ิงขึ้นและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้
การบริหารและดําเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการที่เป็นองค์กรที่
บริหารงานแบบนิติบุคคล 
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5. ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

5.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
สภาวิศวกร  

5.1.1 จัดทําระบบเพื่อสอบถามและบันทึกข้อมูลนิติบุคคล 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทําการปรับปรุงระบบในส่วนของการบันทึกข้อมูลของบริษัท 

เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งในระบบฐานข้อมูลและบนเว็บไซต์สภาวิศวกรเพ่ือเป็นการสนับสนุนการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต และฝ่ายต่างประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร 

5.2 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ  
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้แก่สมาชิกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพวิเตอร์และเว็บไซต์สภาวิศวกร 
เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งภายในองค์กรและการให้บริการสมาชิก 

โดยปรับปรุงโปรแกรมภายในองค์กรให้รองรับกับความต้องการท่ีเปลี่ยนไปและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพ่ือให้สมาชิกและบุคคลท่ัวไปสามารถใช้งาน 
ได้อย่างสะดวก 

5.2.2 โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารภายในสภาวิศวกร  
เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานด้านเอกสารของสํานักงานฯ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดทําระบบงานสารบรรณต่างๆ อาทิเช่น การลงทะเบียนหนังสือเข้า-หนังสือออก การจัดทําบันทึก
ภายใน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและลดการจัดทําเอกสารในขั้นตอนต่างๆ 
อีกทั้ง ระบบยังสามารถเพ่ิมขั้นตอนการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสืบค้นตามเง่ือนไข  
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานเอกสารที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งจะช่วยให้ลดเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ได้อย่างมาก 

5.2.3 โครงการปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีสามารถรองรับกระบวนการจัดสอบและระบบคลังข้อสอบ โดยเช่ือมโยง

กับระบบงานปัจจุบันที่สภาวิศวกรใช้งานอยู่ ซึ่งระบบจัดสอบและระบบคลังข้อสอบสามารถเก็บข้อมูล 
ทางสถิติ และนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์/ประเมินผลต่อได้ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอน สามารถช่วยสนับสนุนการเรียกใช้ การค้นหา หรือการนําเสนอรายงานได้อย่างสะดวก 
เป็นขั้นตอนมากข้ึน และช่วยในการวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.4 การพัฒนาระบบ Call Center และการปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)  
การพัฒนาระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ

สัญญาณเสียง และได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หลักในการติดต่อสภาวิศวกรเป็น 1303 เพ่ือให้ง่ายต่อ 
การจดจํา และปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพ่ือทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์เดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 
10 ปี และเร่ิมเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และรองรับกับระบบ Call Center แบบ Digital  
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5.3 จัดทําระบบ E-Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ 
สภาวิศวกรได้พัฒนาเว็บไซต์ระบบ E-service เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลา 

ในการดําเนินการ รวมถึงอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ดังน้ี 

5.3.1 ขยายบริการระบบเครือข่ายไปยังศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการติดต้ังและขยายระบบเครือข่ายไปยังศูนย์บริการสมาชิกของ

สภาวิศวกรในภาคใต้ จ.สงขลา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมและฐานข้อมูลในการให้บริการสมาชิกได้และ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ติดต่อขอรับบริการในส่วนภูมิภาค ให้สามารถติดต่อทําธุรกรรม
ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร 

5.3.2  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง E-mail และ SMS 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง Email และ SMS 

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้งเตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  
ซึ่งในปี 2559 ได้ให้บริการส่ง Email กว่า 1,919,051 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 188,206 ข้อความ 

5.3.3 การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และ เว็บบอร์ด สภาวิศวกร 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการตอบคําถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook และเว็บบอร์ด 

ของสภาวิศวกร โดยได้ตอบคําถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook 976 ข้อความ และ เว็บบอร์ด สภา
วิศวกร 265 ข้อความ 

5.3.4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง facebook  
สภาวิศวกรได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook fan page ของสภาวิศวกร 

(www.facebook.com/coethai) เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จํานวน 486 ข่าว ซึ่งปัจจุบัน
มียอดคนกด Like กว่า 133,207 คน  

5.3.5 ระบบ Poll สํารวจความพึงพอใจ 
เพ่ือเป็นการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาวิศวกร ในหัวข้อต่างๆ ที่สภาวิศวกรต้องการสอบถาม

ความเห็นจากสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้ามาทํา Poll สํารวจความพึงพอใจได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
สภาวิศวกร เช่น สวัสดิการของสมาชิก การสํารวจคํานําหน้าช่ือวิศวกร การสํารวจการขอรับสารสภาวิศวกร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่งผลให้สภาวิศวกรสามารถนําข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกไปวิเคราะห์ 
และใช้ประกอบการดําเนินงานของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกต่อไป  

5.3.6 ปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  

โดยแสดงในรูปแบบของปฏิทิน ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สนใจได้อย่างสะดวกบนเว็บไซต์สภาวิศวกรโดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

- ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา 103 ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอ่ืนๆ 75 ครั้ง 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานภายนอก 34 ครั้ง 

 

 



รายงานประจําป ีพ.ศ. 2559 สภาวิศวกร หน้า 69 

5.3.7 การเพิ่มความเร็ว Internet Bandwidth ในการเข้าถึงเว็บไซต์สภาวิศวกร 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการเพ่ิมความเร็ว Internet Bandwidth ในการเข้าถึงเว็บไซต์  

สภาวิศวกร ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าใช้บริการต่างๆ  
บนเว็บไซต์สภาวิศวกร ไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ งานอบรมสัมมนา ปฏิทินกิจกรรม ตลอดจน 
การ Download แบบฟอร์มต่างๆ  

5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Firewall  
สภาวิศวกรได้ติดต้ังระบบ Hardware อุปกรณ์ของ Firewall ใหม่ เพ่ือเพ่ิมการป้องกันระบบรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

5.4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพของในการป้องกันไวรัส 
สภาวิศวกรได้ต่ออายุและอัพเกรดระบบป้องกันไวรัส โดยได้ติดต้ังที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 

ในสํานักงานสภาวิศวกร และศูนย์บริการสมาชิกสภาวิศวกรในส่วนภูมิภาค 

5.4.3 การจัดซ้ือเครื่อง Server สําหรับทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 
สภาวิศวกรได้จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จํานวน 3 เครื่อง สําหรับทําเป็นเคร่ือง Server 

ในการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 

5.4.4 การปรับปรุงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
สภาวิศวกรได้จัดซื้อและติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่

ทดแทนเคร่ืองเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้ดีย่ิงขึ้น 

5.4.5 การจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสด 
สภาวิศวกรได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดสําหรับใช้ในการอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สภาวิศวกร เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศ 
ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook หรือ Smart Phone  

5.4.6 การบํารุงรักษาเคร่ืองสํารองไฟฟ้า สําหรับเครื่อง Server  
สภาวิศวกรได้เปลี่ยนแบตเตอร่ีเครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับเคร่ือง Server ของสภาวิศวกร เพ่ือให้

เครื่อง Server ของสภาวิศวกรสามารถบริการสมาชิกได้อย่างต่อเน่ือง หากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 

5.4.7 การติดต้ังเครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับเครื่องเจ้าหน้าที่และจุดบริการสมาชิก 
สภาวิศวกรได้จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า สําหรับเคร่ืองเจ้าหน้าที่และจุดบริการสมาชิกสภาวิศวกร 

เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในการให้บริการสมาชิก 

5.4.8 การติดกล้องวงจรปิดศูนย์บริการสมาชิก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บริการสมาชิก ทั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการ

สมาชิกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และศูนย์บริการ
สมาชิกภาคใต้ จ.สงขลา สภาวิศวกรจึงได้ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์และ
ติดตามการทํางานของศูนย์บริการสมาชิกได้จากสํานักงานสภาวิศวกร 
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5.4.9 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อซ้ือระบบโปรแกรม infoma  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารของสภาวิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการอัพเกรด

โปรแกรมระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสภาวิศวกร เพ่ือเป็นการประหยัดกระดาษและพ้ืนที่
สําหรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในสํานักงานสภาวิศวกร 

5.4.10 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสมาชิกในรูปแบบ 

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

5.4.11 การจัดซ้ือไมค์ห้องประชุม 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประชุม สภาวิศวกรได้จัดซื้อไมค์สําหรับใช้ในห้องประชุม 

จํานวน 25 ตัว   

5.4.12 การปรับปรุงระบบบัตรคิว  
เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการสมาชิก สภาวิศวกรได้ดําเนินการปรับปรุงระบบบัตรคิวให้สมาชิก

สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกช่องบริการที่สํานักงานสภาวิศวกร  
 

5.5 การจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 

5.5.1 ผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2559 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน 
10,247 4,525 12,182 4,399 

หมายเหตุ  สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ฯระดับภาคีวิศวกรท่ีสภาวิศวกร จํานวน 188 คร้ัง และศูนย์สอบส่วนภูมิภาค  จํานวน 23 คร้ัง 
รวมจัดทดสอบ 211 คร้ัง 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2559 

ท่ี เดือน 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

ผู้เข้าสอบ 
ผู้สอบ
ผ่าน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน 

1 มกราคม 638 310 801 324 
2 กุมภาพันธ์ 467 231 605 216 
3 มีนาคม 855 374 1,026 347 
4 เมษายน 593 218 699 232 
5 พฤษภาคม 893 335 1,071 321 
6 มิถุนายน 930 347 1,144 382 
7 กรกฎาคม 902 382 1,040 348 
8 สิงหาคม 829 393 980 359 
9 กันยายน 946 424 1,099 401 
10 ตุลาคม 1,089 539 1,275 518 
11 พฤศจิกายน 1,017 475 1,181 465 
12 ธันวาคม 1,088 497 1,261 486 

รวม 10,247 4,525 12,182 4,399 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

ผู้เข้าสอบ 59 ผู้สอบผ่าน 59
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบความรู้ผูข้อรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

ผู้เข้าสอบ 59 ผู้สอบผ่าน 59
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5.5.2  จัดสัมมนาออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาควิีศวกร ประจําปี 2559  

วันท่ี หัวข้อ ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

14-15 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมโยธา 23 
1 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 23 
27 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 17 
3-4 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 

16-18 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 27 
14-15 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมเคมี 23 

1 ธันวาคม 2559 สัมมนาออกข้อสอบฯสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 23 
รวม 147 

 
5.6 การถ่ายทอดสดงานสัมมนาของสภาวิศวกร 

สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสําคัญในการให้บริการสมาชิก จึงได้นําเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาใช้
ในงานสัมมนาต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มีความสนใจแต่ไม่สะดวกในการเดินทางได้
ติดตามรับชมการสัมมนาของสภาวิศวกร โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินงานเป็นจํานวน 5 ครั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

ลําดับ วันท่ี ชื่อหัวข้อสัมมนา สถานท่ีจัด ยอด View

1 22 มกราคม 2559 
การบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบการเกิด
แผ่นดินไหวและการป้องกัน” (คร้ังท่ี 3)  

ณ โรงแรมดวงตะวัน 
จ.เชียงใหม่ 

323  

2 26 กุมภาพันธ์ 2559 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินภายนอก 
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต : 
ข้อกําหนด OSHA 29 CFR 1910.119 

ณ ห้องประชุม ชั้น 
6 อาคาร วสท. 

40 

3 22 มิถุนายน 2559 สัมมนาสภาวิศวกร ประจําปี 2559 
ณ โรงแรมโกลเด้น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร 

193 

4 14 กรกฎาคม 2559 โครงการบ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
ณ โรงแรมเอสซี 

ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

141 

5 5 สิงหาคม 2559 

การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขา
โยธา (08.30-12.00 น.) 
การคํานวณออกแบบแก้ไขฐานรากเย้ืองศูนย์ 
(13.00-16.00 น.) 

ณ โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค 

กรุงเทพมหานคร 
 
 

1,912 
 

525 
 

รวม 3,134 

5.7 การเตรียมการระบบประชุมทางไกล (Tele-Conferencing) 
สภาวิศวกรได้เตรียมการเพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีการประชุมทางไกลมาใช้งานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
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6. ฝ่ายต่างประเทศ 

6.1  การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA) 
การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม 

มีความคืบหน้าในการดําเนินงาน ดังน้ี 
6.1.1 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) 

สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้
สามารถรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

จํานวนผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  (ACPE) ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
Committee) แล้ว แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม 

จํานวนวิศวกรไทยที่ได้รับการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชพีอาเซียน  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

สาขา จํานวน (คน) 
1. วิศวกรรมโยธา 74
2. วิศวกรรมไฟฟ้า 26
3. วิศวกรรมเคร่ืองกล 35
4. วิศวกรรมอุตสาหการ 13
5. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2
6. วิศวกรรมเคมี 4
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4

รวม 158

6.1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE) 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรให้ครอบคลุมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมออกสู่ต่างประเทศ  
ทั้งการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ของวิศวกรไทย และกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียน (RFPE) ที่กําลังจะเดินทางเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย 

ประกอบกับ สภาวิศวกรได้รวบรวมและจัดทําข้อมูล พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนิติบุคคล 
ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์องค์กรและเตรียม 
ความพร้อมสําหรับวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลแก่วิศวกรไทย 
ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าว ณ ประเทศผู้รับ โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 มีวิศวกรไทย
ได้รับการจดทะเบียนวิศวกรต่างด้าว จํานวน 1 คน ณ ประเทศมาเลเซีย 

6.2 การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Agreement)  
สภาวิศวกรมีการดําเนินการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 น้ัน 
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สภาวิศวกรได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกที่ผลักดันให้ตระหนักถึงความสามารถของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และ 
มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล จึงได้มีการปรับปรุงเอกสาร APEC Engineer Assessment 
Statement ซึ่งเป็นเอกสารท่ีแสดงขั้นตอนและคุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพที่สภาวิศวกรให้การรับรอง 
การข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิกข้อตกลงวิศวกรเอเปคว่าวิศวกร
ไทยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนด 

จํานวนผู้ที่ได้รบัการรับรองขึน้ทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวิศวกรเอเปค 

สาขา 
วันท่ี 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2559 ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 

ขอใหม่ (คน) ต่ออายุ (คน) จํานวนรวม (คน) 
1. วิศวกรรมโยธา  13  1  185 
2. วิศวกรรมไฟฟ้า  5  1  70 
3. วิศวกรรมเคร่ืองกล  6  -  86 
4. วิศวกรรมอุตสาหการ  1  -  14 
5. วิศวกรรมเหมืองแร่  -  -  4 
6. วิศวกรรมเคมี  -  1  1 
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1  -  2 

รวม  26  3  362 

6.3 การดําเนินงานด้านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand 
Accreditation Board of Engineering Education: TABEE) 

ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี มีมติเห็นชอบเรื่อง “การจัดต้ังระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ขึ้นในสภาวิศวกร” 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นชอบในหลักการสําคัญของการรับรองปริญญาเพ่ือการขอสมัคร
เป็นสมาชิกสภาวิศวกรและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คือ การยอมรับความ 
เท่าเทียมของการรับรองปริญญา โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์
ผลลัพธ์ (Outcome based) ที่หน่วยงาน TABEE เป็นผู้ดําเนินการ และเห็นชอบในการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกข้อตกลง Washington Accord เพ่ือการยอมรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยว่า
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

ประกอบกับ สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
(TABEE) ได้ดําเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตสมัครเข้าร่วมโครงการนําร่องเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว จํานวน 2 รุ่น ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคู่ไป
กับการประชุมเพ่ือติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งปี  

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ ได้มั่นใจในการดําเนินงานของสภาวิศวกรจึงได้ 
มีการยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของหลักสูตรที่ เน้นผลลัพธ์การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ... พร้อมทั้งเตรียมการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
ยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ของสภาวิศวกร 
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จํานวนหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนําร่องกับ 
สภาวิศวกร 

 

 
 

6.4 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
6.4.1 การประชุม The International Engineering Alliance (IEA) 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือทั้งด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของกลุ่มประเทศในระดับ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สภาวิศวกรในฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ได้เข้าร่วมประชุม
และรับฟังแนวคิดของผู้แทนจากนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ 
ในการสนับสนุนความร่วมมือและยอมรับสภาวิศวกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงระดับนานาชาติ 
ทั้งภาคการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

6.4.2 การประชุ ม  The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุม            
The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC) 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนด้านบริการ
วิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่มีการจดทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ในการประชุมดังกล่าวมีความพยายามที่จะผลักดัน 

รุ่นท่ี จํานวน (หลักสูตร) จํานวน (สถาบันการศึกษา) 
1 28 11 
2 41 18 

รวม 69 29 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานท่ี ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม IEA 2016 วันท่ี 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม

2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 

1. นายธัชชัย สุมิตร 
2 .  นายดํ า ร งค์  ท วีแสงสกุ ล ไทย
3. นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานท่ี ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุ ม  CCS ค ร้ั ง ท่ี  83 

ก า รป ร ะชุ ม ด้ า น วิ ศ ว ก ร รม 
(ACPECC) คร้ังท่ี 30 และการ
ประชุม ด้ านการสํ า รวจของ
อาเซียน คร้ังท่ี 17 

วันท่ี 25-29 มกราคม 2559              
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

1. นายไกร ต้ังสง่า 
2. นายการุญ จันทรางศุ 
และคณะอนุกรรมการกํากับ
การข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปค
และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(Monitoring Committee) 

2. การประชุ ม  CCS ค ร้ั ง ท่ี  84 
ก า รป ร ะชุ ม ด้ า น วิ ศ ว ก ร รม 
(ACPECC) คร้ังท่ี 31และการ
ประชุม ด้ านการสํ า รวจของ
อาเซียน คร้ังท่ี 18 

วันท่ี 16-20 พฤษภาคม 2559 
ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1. นายไกร ต้ังสง่า 
2. นายสฤทธ์ิเดช  

พัฒนเศรษฐพงษ์ 
3. นายวิชา จิวาลัย 

3. การประชุ ม  CCS ค ร้ั ง ท่ี  85  
ก า รป ร ะชุ ม ด้ า น วิ ศ ว ก ร รม 
(ACPECC) คร้ังท่ี 32 และการ
ประชุม ด้ านการสํ า รวจของ
อาเซียน คร้ังท่ี 19 

วันท่ี 26-30 กันยายน 2559  
ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

1. นายไกร ต้ังสง่า 
2. นายสฤทธ์ิเดช  

พัฒนเศรษฐพงษ์ 
3. นายวิชา จิวาลัย 
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ให้ทุกประเทศสมาชิกรับจดทะเบียน RFPE ได้ภายในต้นปี พ.ศ . 2561 เพ่ือแสดงถึงความพร้อม 
ในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างชัดเจน   

6.5 จัดประชมุ/สัมมนาภายในประเทศ 
6.5.1 งานประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ 

ลําดับ งานประชุม/สัมมนา 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 
1 สัมมนา “การกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ธุรกิจก่อสร้าง ในกลุ่มประเทศ CLMV” วันท่ี 22 มกราคม 2559  
ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) กรุงเทพมหานคร 

37 

2 เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดการ
ประชุม “The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS 83rd)” 
ระหว่างวันท่ี 25 – 28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 

91 

3 สัมมนา “แนวทางการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
AEC” วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 

334 

4 สัมมนา “ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ” 
วันท่ี 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

147 

5 สัมมนา “ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ”  
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

87 

6 สัมมนา “วิศวกรกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” ในการสัมมนาสภาวิศวกร
ประจําปี 2559 วันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร 

77 

7 สัมมนา “การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ” วันท่ี 7 กรกฎาคม 2559  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี 

100 

8 สัมมนา “ข้อตกลงระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายวิศวกรไปต่างประเทศ”  
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

59 

9 สัมมนา “การเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC: โอกาสธุรกิจท่ีวิศวกรไทยต้องปรับตัว” 
วันท่ี 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

83 

10 สัมมนา “การเคล่ือนย้ายวิศวกรวิชาชีพภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านบริการ
วิศวกรรมของอาเซียน” วันท่ี 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง 

66 

11 สัมมนา “AEC-โอกาสธุรกิจก่อสร้างไทย...ต้องก้าวให้ทัน” วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

21 

รวม 1,102 

6.5.2 งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 

ลําดับ งานประชุม/สัมมนา 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 
1 เข้าพบและประชุมร่วมกับ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วันท่ี 14 มกราคม 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

7 

2 เข้าพบและประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ วันท่ี 21 มกราคม 2559 
ณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

8 

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนําร่องเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” รุ่นท่ี 1 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม
เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

75 
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ลําดับ งานประชุม/สัมมนา 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม (คน) 
4 เข้าพบและประชุมร่วมกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันท่ี 16 

มีนาคม 2559 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กรุงเทพมหานคร 
4 

5 ประชุม “รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการนําร่องเพื่อขอรับการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1” วันท่ี 24-25 เมษายน และ 4 
พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร 

46 

6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนําร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์” รุ่นท่ี 1 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

48 

7 งานอบรม “การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต” วันท่ี 6-7 
มิถุนายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

19 

8 งานอบรม “ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์” 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

43 

9 ประชุมร่วมกับนายคมสัน มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร 

4 

10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการนําร่องเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์” รุ่นท่ี 1 คร้ังท่ี 3 และรุ่นท่ี 2 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

126 

11 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Training Workshop for ABET-inspired TABEE Program 
Evaluators” ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) วัน ท่ี  2 สิ งหาคม  2559 ณ  โรงแรม  เดอะ  เบอร์เคลี ย์ 
กรุงเทพมหานคร 

44 

12 งานอบรม “ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์” 
วันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

100 

13 งานอบรม “โครงการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์กับหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” วันท่ี 15 กันยายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

42 

14 ประชุม “รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานําร่องกับสภาวิศวกร” 
วันท่ี 17-20 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

100 

15 สัมมนา “การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสภาวิศวกร และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
ผลลัพธ์” วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

137 

รวม 803 
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7.  สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

7.1 การดําเนนิงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

7.1.1  เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5) ได้รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกรมาจาก                   

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 4) จํานวน 74 เรื่อง เรื่องที่มีการร้องเรียนในสมัยที่ 5 จํานวน 99 เรื่อง  
รวมทั้งหมด จํานวน 173 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ จํานวน 106 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน 67 เรื่อง 
ดังน้ี 

สถิติคดีเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ รวม 

เร่ืองท่ีได้รับมาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยท่ี 4)  74 เร่ือง 
เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนในปี 2557 23 เร่ือง 
เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนในปี 2558 31 เร่ือง 
เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนในปี 2559 45 เร่ือง 

รวม 173 เรื่อง 

 
สถิติการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2559 
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ รวม 
เร่ืองท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 106 เร่ือง* 
เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างพิจารณา 67 เร่ือง 

รวม 173 เรื่อง 
หมายเหตุ  * พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2559 จํานวน 38 เร่ือง 

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน 106 เรื่อง แบ่งเป็น  

1)  เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้มีคําวินิจฉัยช้ีขาด จํานวน 45 เรื่อง (วิศวกรผู้ถูกกล่าวหา จํานวน 82 คน) ดังน้ี 

ยกข้อกล่าวหา   จํานวน   44  คน 
ตักเตือน   จํานวน   13  คน 
ภาคทัณฑ์   จํานวน     9  คน 
พักใช้ใบอนุญาตฯ  จํานวน   11  คน 
เพิกถอนใบอนุญาตฯ  จํานวน     5 คน 

2)  เรื่องร้องเรียนที่ไม่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม หรือไม่มีมูลอันควร
ได้รับการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําสั่งไม่รับเรื่องร้องเรียน จํานวน 61 เรื่อง 

7.1.2 เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม  โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร  และจัดให้มี โครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา  
จํานวน 14 ครั้ง ดังน้ี  
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ลําดับ รายละเอียด 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1 วันท่ี 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 250 
2 วันท่ี 23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 194 
3 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 199 
4 วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 100 
5 วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 105 
6 วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 125 
7 วันท่ี 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก 245 
8 วันท่ี 21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 430 
9 วันท่ี 1 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น 280 
10 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา 45 
11 วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง 78 
12 วันท่ี 24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 84 
13 วันท่ี 15 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 80 
14 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 30 

รวม 2,245 

7.2 การดําเนนิงานด้านคดีความ และการบังคบัใช้กฎหมาย 

7.2.1  คดีปกครอง  
สภาวิศวกรถูกฟ้องดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ               

ศาลปกครองทั้งหมด จํานวน 15 คดี แบ่งออกเป็น 
1)  ศาลปกครองชั้นต้น จํานวน 8 คดี   

ลําดับ คดีดําท่ี ศาล ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการพิจารณา

คดีปัจจุบัน 
1. 1602/2554 ศาลปกครองกลาง นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต*และเรียก

ค่าเสียหายจํานวน 62.5 
ล้านบาท 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

2. 713/2555 ศาลปกครองกลาง นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

3. 181/2557 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เ พิ ก ถ อ น ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
สภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ข้ึ น ท ะ เ บี ย น วิ ศ ว ก ร
วิชาชีพอาเซียน  พ .ศ . 
2557 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

4. 61/2558 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เ พิ ก ถ อ น ข้ อ บั ง คั บ 
สภ า วิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ย
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ 
พ . ศ .  2 5 5 1   แ ล ะ
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 
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ลําดับ คดีดําท่ี ศาล ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการพิจารณา

คดีปัจจุบัน 
ด้ ว ยหลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

5. 2095/2558 ศาลปกครองกลาง นายชัยฤทธ์ิ สัตยา
ประเสริฐ 

ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

6. 162/2559 ปกครองกลาง นางนิตยา มหาผล จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

7.  452/2559 ปกครองกลาง นายสมพจน์ คําแก้ว จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

8.  693/2559 ปกครองกลาง นางสาวกฤษณา เหล่า
ไพโรจน์  ท่ี 1 กับพวกรวม 
99 คน 

ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

หมายเหตุ  1)  *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  **จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
 

2)  ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 7 คดี  

ลําดับ คดีดําท่ี ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการพิจารณาคดี

ปัจจุบัน 
1. อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 

กับพวกรวม 2 คน 
ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
2. อ.1085/2554 นายพิทักษ์พงษ์ ต๊ิบแก้ว ท่ี 1 กับ

พวกรวม 119 คน 
ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
3. อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จํากัด จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
4. อ.1697/2556 นายอาคม มานะแก้ว จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
5. อ.442/2557 นางสาวทัศนี สุชินพงศ์ ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
6. อ.513/2557 นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม การเลือกต้ังกรรมการ

สภาวิศวกร  
(สมัยท่ี 5) 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

7. อ.130/2558 บริษัท นวจิตร การก่อสร้าง จํากัด 
ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน 

จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

หมายเหตุ  1)  *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  **จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
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7.2.2  คดีแพ่ง จํานวน 2 คดี ดังนี้ 

ลําดับ คดีดําท่ี คดีแดงท่ี ศาล ชื่อคู่ความในคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดี
ปัจจุบัน 

1. 1001/2556 4183/2557 แพ่ง นายจรินทร์ จิรายศ 
(โจทก์) กับ สภา
วิศวกร ท่ี 1 กับพวก
รวม 3 คน (จําเลย)   

ละเมิด,เรียกค่าเสียหาย
1,100,000 บาท 

ศาลฎีกาพิพากษายืนให้
ยกฟ้องตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ เนื่องจาก
โจทก์ ฟ้ อ งค ดี เ ม่ื อ พ้น
กําหนดอายุความ 1 ปี  
ตาม  ป .พ .พ .  มาตรา 
448 โจทก์ไม่มีอํานาจ
ฟ้องจําเลยท้ังสาม 

2. ผบ.
124/2557 

ผบ.
118/2557 

แพ่ง
กรุงเทพ

ใต้ 

สภาวิศวกร (โจทก์) 
กับบริษัท นิวแฮมพ์
เชอร์อินชัวรันส์ สาขา
ประเทศไทย (จําเลย) 

ผิดสัญญาประกันภัย 
กรณีนายอัครพงศ์  
พงษ์ทองพูล เรียกร้อง
ค่าเสียหาย              
62.5 ล้านบาท 

ศาลฎีกา พิจารณาแล้ ว 
เ ห็นว่า  ปัญหาตามฎีกา
ของสภาวิศวกร (โจทก์) 
ว่ามีอํานาจฟ้องหรือไม่นั้น 
เป็นปัญหาสําคัญท่ีศาล
ฎีกาควรวินิจฉัย และเป็น
ปั ญ ห า ซ่ึ ง เ กี่ ย ว กั บ
ประโยชน์สาธารณะตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ธี
พิ จ า รณ า ค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค 
พ.ศ. 2551 มาตรา 52 ซ่ึง
เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่
ใ น ข ณ ะ ท่ี โ จ ท ก์ ย่ื น 
คํา ร้อง  และข้อกําหนด
ประธานศาลฎีกาว่าด้วย
ก า ร ดํ า เ นิ น ก ร ะ บ ว น
พิจารณาและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานคดี
ใ น ค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค 
พ.ศ . 2551 ข้อ 40 จึงมี
คําสั่งอนุญาตให้ฎีกาและ
รับฎีกาโจทก ์

7.2.3 คดีอาญา 
สํานักกฎหมายฯ ได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้กระทําความผิดฐานปลอม 

และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47  ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 8 เรื่อง 

7.3 งานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย 

สํานักกฎหมายฯ ได้ดําเนินการเกี่ยวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2559          
โดยตอบเป็นหนังสือ จํานวน 49 เรื่อง และทางโทรศัพท์ จํานวน 255 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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1) ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

2) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

3) การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

4) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจเข้า
ข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

7.4 งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 

7.4.1 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม หมายเหตุ 
1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา

วิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม  
พ.ศ. .... 

กําหนดให้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีว
การแพทย์  วิศวกรรมอาหาร  วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
วิศวกรรมสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิว เตอ ร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่ง
น้ํ า วิศวกรรมชายฝั่ ง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรม
พลังงาน และวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมเพิ่มเติม โดยท่ีบทนิยามคําว่า “วิชาชีพ
วิศวกรรม” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกําหนดสาขาดังกล่าวให้
ก ระ ทํ า โ ดยกฎกระทรว ง  จึ ง จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ออก
กฎกระทรวงนี้ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 

2. ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ....     

กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมของสภาวิศวกร โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังนี้  

(1) รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

(2) รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงมีความประสงค์จะ
ประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ ตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ 

(3 )  จดทะเบียนวิศวกรต่าง ด้าว ท่ีจะเ ข้ามา
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้าน
บริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ    

คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 
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7.4.2 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิศวกร 

ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 
1. ร่ า งพระราชบัญญั ติ วิศวกร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
แก้ไขสาระสําคัญท่ีมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือกฎหมายมีความไม่ชัดเจน เช่น  

(1) เพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของสภาวิศวกรในการ
รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม   

(2) เพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของสภาวิศวกรในการ
ออกข้อบังคับสภาวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องกับการต่ออายุ
ใบอนุญาต การรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการสรรหาผู้ตรวจสภา
วิศวกร  

(3) เพ่ิมเติมองค์ประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร กรณีตําแหน่งกรรมการ
สภาวิศวกรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   

(4) แก้ไขชื่อเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และการ
กําหนดใบอนุญาตต่างด้าว                

(5 )  แก้ ไขคุณสมบั ติของผู้ ขอ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล   

(6) แก้ไขจํานวนกรรมการจรรยาบรรณ   
(7) เ พ่ิมเ ติมวิ ธีการเลือกประธานกรรมการ

จรรยาบรรณ องค์ประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการ
จรรยาบรรณว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   

ฯลฯ 

คณะทํางานแก้ ไขเ พ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ได้ดําเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับ
ท่ี ..) พ.ศ. ....  

- รับฟังความเห็น คร้ังท่ี 
1 จากคณะกรรมการสภา
วิ ศ ว ก ร  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จ ร ร ย า บ ร รณ  แ ล ะ อ ดี ต
กรรมการบริหารสภาวิศวกร 
เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 

2. กฎกระทรวง กํ าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

  

2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

สัมมนาเทคนิคพิจารณ์เม่ือ
วันท่ี 6 ตุลาคม 2559  
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 

 2.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้า
กําลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร) 

สั ม ม น า เ ท ค นิ ค พิ จ า ร ณ์  
ค ร้ั ง ท่ี  1  เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 6 
กันยายน 2558 ณ โรงแรม
เอสซี ปาร์คกรุงเทพมหานคร 
สั ม ม น า เ ท ค นิ ค พิ จ า ร ณ์  
คร้ังท่ี 2 (งานไฟฟ้ากําลัง ) 
เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2559  
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 
 2.3 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สั ม ม น า เ ท ค นิ ค พิ จ า ร ณ์  
เ ม่ือ วัน ท่ี  29 พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

2.4 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 

แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 

สัมมนาเทคนิคพิจารณ์เม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 
 

2.5 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

สัมมนาเทคนิคพิจารณ์เม่ือ
วันท่ี 7 ธันวาคม 2559  
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
โยธา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ    

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบ
ความ รู้ความชํ านาญการ
ประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา         

4. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 
.... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ    

อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กฎหมาย 

5. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. .... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ ตามร่าง
กฎกระทรวงใหม่    

สั มมนา เทคนิ ค พิ จ า รณา
การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 
และขนาดของงานดังกล่าว 
เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 
ณ  โ ร ง แ ร ม เ อ ส ซี  ป า ร์ ค 
กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบ
ความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร
แ ล ะ วุ ฒิ วิ ศ ว ก ร  ส า ข า
วิศวกรรมไฟฟ้า   

6. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชีพ วิศวกรรม
ควบคุม  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

แก้ไขรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

อยู่ระหว่างรอการจัดประชา
พิจารณ์รับฟังความเห็น 
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 
7. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร  

ว่ า ด้ วยการ รับรองป ริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

แก้ไขหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา และคุณสมบัติของ
ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา  

8. ร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภา วิศวกร  ว่ า ด้ วยการ ข้ึน
ทะเบียน เป็น วิศวกร เอ เปค  
(APEC Engineer) (ฉบับท่ี . . )  
พ.ศ. .... 

แก้ไขการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอข้ึนทะเบียนให้
สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมระหว่างประเทศ  

อ ยู่ ระห ว่ า งการ พิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กฎหมาย  

9. ร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ASEAN Chartered 
Professional Engineer)  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขการกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอข้ึนทะเบียนให้
สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมระหว่างประเทศ 

อ ยู่ ระห ว่ า งการ พิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กฎหมาย  

10. ร่ างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 

กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) 

อ ยู่ ระห ว่ า งการ พิจารณา
ข อ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
กฎหมาย 

7.4.3 กฎหมายที่ประกาศบังคับใช้แล้ว 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญท่ีเสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุง หมายเหตุ 

1 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย  
ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

แก้ไขเพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สามารถย่ืน คําขอรับใบอนุญาตได้คร้ังละหนึ่งงาน
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ โดยไม่จํากัดจํานวน
ของประเภทและขนาดของงาน ท้ังนี้ ภายใต้ความรู้ 
ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ (หลักเกณฑ์เดิมกําหนดให้ย่ืนคําขอได้
คร้ังละไม่เกินหนึ่งงานและหนึ่งประเภทของงาน 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 
ตอน พิ เศษ  54  ง  ลง วัน ท่ี  
3 มีนาคม 2559 

2 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
จ ร ร ย า บ ร รณแ ห่ ง วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่ง
วิชาชีพ พ.ศ. 2559 

ปรับปรุงข้อบังคบัสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซ่ึงความ  เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่ง
วิชาชีพ พ.ศ. 2543 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 
ตอน พิ เศษ  54  ง  ลง วัน ท่ี  
3 มีนาคม 2559 

3 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย  
คุณสมบั ติ  ว า ร ะก า ร ดํ า ร ง
ตําแหน่ง และการพ้นจาการ
ดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภา
วิศวกร พ.ศ. 2559 

(1) แก้ไขชื่อข้อบังคับให้ถูกต้องตามมาตรา 8  (6) 
(จ) และมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 

(2) แก้ไขคําว่า “ผู้ตรวจการสภาวิศวกร” เป็น 
“ผู้ตรวจสภาวิศวกร” ทุกแห่ง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

(3) กําหนดคุณสมบัติของและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ตรวจสภาวิศวกร ซ่ึงแต่งต้ังจากสมาชิกสภา

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 
ตอน พิ เศษ  54  ง  ลง วัน ท่ี  
3 มีนาคม 2559 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญท่ีเสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุง หมายเหตุ 

วิศวกร และบุคคลภายนอก ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญท่ีเสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุง หมายเหตุ 

4 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
กําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก  
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมท่ี
เ รี ย ก เ ก็ บ จ ากสม าชิ กห รื อ
บุคคลภายนอก  (ฉบับ ท่ี  3 )  
พ.ศ. 2559 

เพ่ือเพ่ิมค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค        
ฉบับละ 1,000 บาท และให้มีอายุสามปี  
 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 
ตอนพิเศษ  154 ง  ลงวัน ท่ี  
8 กรกฎาคม 2559 

7.5 งานตรวจสอบหรือยกร่างสัญญาต่าง ๆ 
1)  ร่างสัญญาจัดจ้างบริการรับขนส่งเอกสาร 
2) ร่างสัญญาจัดจ้างงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําสภาวิศวกร ประจําปี 2558 – 2561 
3) ร่างสัญญาจัดจ้างงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนําขั้นตอนการดําเนินงานของสภาวิศวกร 
4) ร่างสัญญาจัดจ้างงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
5) ร่างสัญญาสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ/การจัดทํามาตรฐานวิชาชีพใหม่ 
6) ร่างสัญญาสนับสนุนโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
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ภาคผนวก 
 
ก. รายช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯพ.ศ. 2559  
ข. รายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2559   
ค. รายช่ือองค์กรแม่ข่ายสําหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองที่สภาวิศวกรให้การรับรอง  
ง. รายช่ือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพิเศษ 
 ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6   
จ. รายช่ือเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร   

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผ่นซีดี 
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