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สารจากสภานายกพิเศษ
งานวิศวกรรมเป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของประชาชน และ
การพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่เอื้ออํานวยให้กิจกรรมทางสังคมและ
เศรษฐกิจสามารถดําเนินการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมจึงต้องมีความระมัดระวังต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของสาธารณชน รวมถึงต้องยึดมั่นต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ซึ่ ง เป็ น หลั ก สํ า คั ญ สู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการประกอบ
วิชาชีพ
ในรอบปี พ.ศ. 2560 ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ บ่ อ ยครั้ ง ทั้ ง จากธรรมชาติ และที่ เ กิ ด จาก
การกระทําของมนุษย์ เช่น น้ําท่วม เพลิงไหม้อาคาร สะพานและอาคารถล่ม ซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนแต่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาวิศวกรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรอาสาลงพื้นที่
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รวิ ช าชี พ สมาคมวิ ช าชี พ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมถึงให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน
ประกอบกับสภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดหลักสูตรอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา ตามที่กระทรวงคมนาคมประสานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการสภาวิศวกร
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสภาวิ ศ วกร ตลอดจนสมาชิ ก สภาวิ ศ วกรทุ ก ท่ า น ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ในการดําเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายที่กําหนดทุกประการและให้ยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับ
สากลอย่างยั่งยืนสืบไป
พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
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สารจากนายกสภาวิศวกร
รายงานประจํ า ปี 2560 ฉบั บ นี้ เป็ น การทํ า งานปี ที่ 2 ของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรสมัยที่ 6 ที่จะครบวาระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นี้ จึงต้อง
เตรียมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ 7 ผมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิก
สามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอตัวสมัครเป็นกรรมการสภาวิศวกร สายทั่วไป
ตามมาตรา 24(1) และสายอาจารย์ตามมาตรา 24(2) เข้ามาร่วมกันบริหาร
สภาวิศวกรต่อไป
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยนี้ ได้เริ่มงานบริหารต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการ
และนโยบายการบริ ห ารงานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ทั้งจากพันธมิตรภายนอก และภายในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสภาวิศวกร
ในการร่วมมือกันทํางานเป็นทีมเป็นอย่างดี การร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกับสภาวิชาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับสภาสถาปนิก ที่ดําเนินกิจกรรมให้บริการทั้งสมาชิกและประชาชนโดยรวม การสนองตอบนโยบายรัฐบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม อาทิ การทํากิจกรรมจิตอาสา และการจัดอบรมและทดสอบวิศวกรจีน ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ตามคําสั่ง คสช. ที่ 30/2560
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากการจัดอบรมสัมมนาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับ
ภาคีวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ และการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตจากภาคีวิศวกร เป็นสามัญวิศวกร หรือสามัญ
วิศวกร เป็นวุฒิวิศวกร ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วถึงทุกสาขาวิศวกรรมแล้ว ยังได้ดําเนินงานตาม
นโยบายที่กําหนดขึ้นให้เป็นเชิงรูปธรรมอย่างเต็มที่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ที่ท่าน
ได้รับฉบับนี้
การดํ า เนิ น การของศู น ย์ บ ริ ก ารสมาชิ ก ในภู มิ ภ าค ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากทีมบริหารคณะฯ ได้ให้บริการทุกๆ รายการ เทียบเท่ากับสํานักงานที่กรุงเทพฯทุกประการ อนึ่ง
ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญสภาวิศวกรในปีที่ผ่านมา ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดียิ่ง โดยมีจํานวนสมาชิกเดินทางไปร่วมประชุมมากถึง 907 และ 425 คน ตามลําดับ
ในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่า การดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่ผ่านมา นับได้ว่าได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ทําให้การกล่าวถึงข้างต้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและ
เรียบร้อยดี ผมจึงใคร่ขอกราบขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการ
สภาวิศวกรในสมัยต่อๆ ไป จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ในโอกาสต่อไป
การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC – ASEAN Economic Community) ที่มีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 การเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทยเพื่อรองรับการแข่งขัน ในภาพของวิศวกรอาเซียน (ACPE - ASEAN
Chartered Professional Engineer) ที่เปิดให้มีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติได้ตามข้อตกลง ทั้งบุคคล
และธุรกิจ จนถึงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา วิศวกรไทยจดทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียน 199 คน จากทั้งหมด
2,717 คน จึงจําเป็นต้องเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ใ คร่ ข อเรี ย นว่ า สมาชิ ก ท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะหรื อ มี ข้ อ ท้ ว งติ ง ประการใด สภาวิ ศ วกร
ขอน้อมรับคําติชม และยินดีให้คําปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเต็มที่
(นายกมล ตรรกบุตร)
นายกสภาวิศวกร
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คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558 – 2561)

นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
นายไกร ตั้งสง่า
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีห่ นึง่

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่ อง

นายอมร พิมานมาศ
เลขาธิการสภาวิศวกร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
เหรัญญิกสภาวิศวกร

นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม
รองเลขาธิการสภาวิศวกร

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
รองเหรัญญิกสภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร

นายเสรี สุธรรมชัย

นายดํารงค์ ทวีแสงสกุลไทย

นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล

นายชัชวาลย์ คุณค้ําชู

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

นายรัชทิน ศยามานนท์

นายลือชัย ทองนิล

นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

นายวินิต ช่อวิเชียร

นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นายพิชิต ลํายอง

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต

รายงานประจําปี พ.ศ. 2560 สภาวิศวกร หน้า 3

คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2563)

นายเกษม กุหลาบแก้ว
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายสนั่น ศิริออ่ น

นายประสงค์ ธาราไชย

นายสุวิช ลิ่มทอง

นายวิสิทธิ์ อุตศิ ยพงศา

นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ

นายวรากร ไม้เรียง

นายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์

นางพูลพร แสงบางปลา

นายวริทธิ์ อึง๊ ภากรณ์

นายสมศักดิ์ จุฑานันท์

นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์

นายมงคล ดํารงค์ศรี

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

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

นายเกษม กุหลาบแก้ว
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายสนั่น ศิริออ่ น

นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล

นายจิม พันธุมโกมล

นายสุวิช ลิ่มทอง

นายเอนก ศิริพานิชกร

นายมั่น ศรีเรือนทอง

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

นายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์

นางพูลพร แสงบางปลา

นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร

นางสาวสมสงวน บุราคม

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2559–2562)

นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

นายนพพร ลีปรีชานนท์
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2560
การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560
24 มกราคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

30 มีนาคม 2560
มาตรการป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากลานจอดรถ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

งานแถลงข่าว

29 มิถุนายน 2560
แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรูว้ ิศวกรจีนและสถาปนิกจีน
โรงแรมเอสซี ปาร์ค

21 มิถุนายน 2560
กรณีโครงการรถไฟความเร็วสูง
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

25 กรกฎาคม 2560
จิตอาสาประชารัฐร่วมใจต้านอัคคีภัย
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท

9 ตุลาคม 2560
สะพานข้ามแม่น้ําถล่มทีช่ ัยนาท
โรงแรมเอสซี ปาร์ค

อบรมทดสอบวิศวกรจีน
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2560
ส่งมอบงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6)
4 เมษายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค

งานด้านภัยพิบัติ
3 มีนาคม 2560 ลงพื้นที่เพลิงไหม้ห้องเก็บเอกสาร สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค

8 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโรสวู้ด แบงคอก โฮเทล ถ.เพลินจิต

14 กันยายน 2560 ตรวจสอบสนามแบดมินตันพังถล่ม ซ.เรวดี 55 อ.เมือง จ.นนทบุรี

12 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบแผงกั้นอาคารจอดรถซอยไผ่สิงโต
ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย

24 ตุลาคม 2560 ตรวจความมั่นคงแข็งแรงของผนังอาคารเก่า
ซ.เจริญกรุง 65 แขวงคันนายาว

7 พฤศจิกายน 2560 ตรวจความมั่นคงแข็งแรงอาคารพักอาศัย
ของข้าราชการตํารวจศูนย์พสิ ูจน์หลักฐาน 6 จ.พิษณุโลก

งานวิศวกรอาสา

30 มีนาคม 2560 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมวิศวกรอาสา
สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

25 กรกฎาคม 2560 โครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภยั
สถานสงเคราะห์ บ้านเด็กอ่อนพญาไท

29 พฤษภาคม 2560 แนะนําความรู้เพือ่ วิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา
โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

23 มกราคม 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคารที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

11-13 พฤศจิกายน 2560 เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา
ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คําแนะนํา

10 มีนาคม 2560 ประชุมหารือการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนกับโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2560
การชําระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 พฤศจิกายน 2560 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จํากัด โรงแรมเอสซี ปาร์ค

โครงการยุววิศวกร

TABEE

10 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์

5 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1 พฤษภาคม 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 มิถุนายน 2560
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

8 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยเชียงราย

สาขาวิศวกรรมโยธา
29 กันยายน 2560
ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
25 กรกฎาคม 2560
ม.รังสิต จ.ปทุมธานี

26 พฤษภาคม 2560
อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

30 สิงหาคม 2560
รายงานความก้าวหน้าและแผนการดําเนินงานของ TABEE
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

การรับรองปริญญาฯ

สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27 กันยายน 2560
18 กันยายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
มทร.กรุงเทพ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

การอบรมและทดสอบความพร้อม

กรุงเทพมหานคร

จ.เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

จ.ขอนแก่น

จ.สงขลา

จ.ขอนแก่น

จ.เชียงใหม่

จ.สงขลา

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
16 ตุลาคม 2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
23 พฤศจิกายน 2560
ม.สยาม

การจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร

สัมมนาหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้
24 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

13 กรกฎาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2560
การอบรมสัมมนา/ประชาพิจารณ์ ด้านกฎหมาย

21 มีนาคม 2560 ระดมความเห็นปรับปรุงข้อบังคับนิติบุคคล
โรงแรมเอสซี ปาร์ค

25 เมษายน 2560 รับฟังความเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
โรงแรมเอสซี ปาร์ค

งานด้านต่างประเทศ

31 มกราคม 2560 ประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)
ครั้งที่ 86 เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย
โ
ส ีป ์

25 สิงหาคม 2560
สัมมนาวิศวกรสํารวจเพือ่ เข้าสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน อาคาร วสท.

การสัมมนาแนะแนวทางเลื่อนระดับใบอนุญาต

18 มีนาคม 2560
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

19 พฤษภาคม 2560
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่

การสัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ
22 เมษายน 2560
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
จ.ขอนแก่น

14 กรกฎาคม 2560
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2560
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โรงแรมเอสซี ปาร์ค

10 มิถุนายน 2560
โรงแรมคามิโอแกรนด์ จ.ระยอง
21 กรกฎาคม 2560
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
โรงแรมคามิโอแกรนด์ จ.ระยอง

27 กรกฏาคม 2560
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จ.ระยอง

มอบเกียรติบัตร

การจัดสัมมนาร่วมกับสมาคม

คะแนนสอบสูงสุด 22 เมษายน 2560

3 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
การยื่นขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จ สงขลา

15 พฤษภาคม 2560
ร่างกฎกระทรวงใหม่
ผู้ตรวจสอบอาคาร

30 พฤษภาคม 2560
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง

งานเสวนา
25 สิงหาคม 2560 บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

18 พฤษภาคม 2560 การแก้ปัญหาน้ําท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนฯ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
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คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ประจําปี พ.ศ. 2560
1. ด้านการประกอบวิชาชีพ
1.1 สร้างจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สภาวิศวกร ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยต้องคํานึงถึง
ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่ อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีการจั ด
กิจกรรมทั้งการสัมมนาและเสวนาที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จั ด การอบรมและทดสอบความพร้ อ มในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 27 ครั้ง และส่วนภูมิภาค จํานวน 11 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
และทดสอบ ระดับภาคีวิศวกร จํานวน 4,362 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 330
คน
2) จัดสัมมนาเรื่อง สาเหตุและการป้องกันอาคารถล่มและการรื้อถอนอาคารตามหลักวิศวกรรม
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคารที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน 2 ครั้ง
4) จัดเสวนาติดตามการดําเนินงานโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย”
5) จัดสัมมนาเรื่อง สาเหตุและการป้องกันอาคารถล่มและการรื้อถอนอาคารตามหลักวิศวกรรม
6) จัดเสวนาเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา ทั้งกรณีปกติและกรณีเกิดภัยพิบัติ
7) จัดสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากเหตุเครนถล่มสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้าง
ระบบราง และเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างสะพานและทางวิ่งด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
สําเร็จรูป
8) จัดสัมมนาเรื่อง การแนะนําความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา จํานวน 2 ครั้ง
9) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา
ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กับการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการสภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐานในการทํางานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมโดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย รวมถึ ง การจั ด ทํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ
เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ที่เป็นไปตามขอบเขตงานโครงการสนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานการปฏิ บัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิ บัติวิชาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ข องสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน
6 มาตรฐาน จาก 4 สมาคม รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สนับสนุน
การจัดทํา (บาท)
200,000
มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนส่ง
สมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรม
มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ํา ชนิดท่อไฟ
200,000
มาตรฐานการสํ า รวจด้ ว ยอากาศยานไร้ ค นขั บ เพื่ อ งาน ราชูปถัมภ์
200,000
วิศวกรรม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
200,000
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารการก่อสร้าง
สมาคมวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาแห่ ง
200,000
ประเทศไทย
มาตรฐานการออกแบบระบบบําบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 1 สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
200,000
แห่งประเทศไทย
ชื่อมาตรฐาน

หน่วยงาน
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2) สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม จํ า นวน 4 โครงการ
จาก 4 สมาคม รวมเป็นเงิน 800,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

สนับสนุน
การจัดทํา (บาท)
200,000
โครงการจัดทําวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันและลด สมาคมวิ ศ วกรรมเคมี แ ละเคมี
การระเบิ ด ของฝุ่ น : กรณี ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ประยุกต์แห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
โครงการศึกษาการนําน้ําเสียผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
200,000
ประโยชน์ใหม่ กรณีศึกษาระบบบําบัดน้ําเสียขององค์การ แห่งประเทศไทย
จัดการน้ําเสีย
โครงการศึกษาเชิงวินิจฉัยถึงความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ได้ ส ม า ค ม วิ ศ ว ก ร ร ม ส ถ า น
200,000
จากเทคนิคการรังวัดบนภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
โครงการจัดทําแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารสูง ส ม า ค ม วิ ศ ว ก ร ที่ ป รึ ก ษ า
200,000
แห่งประเทศไทย
มาตรฐาน

หน่วยงาน

1.3 กําหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิชาชีพของแต่ละสาขา
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์สําคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และมี ห น้ า ที่ ใ นการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม และรั บ รองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งสภาวิศวกรได้ดําเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้
1) จัดทําแนวทางกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (Competency
Standard-Guideline) โดยจัดการประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพิเศษที่เกี่ยวข้อง
2) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว
ตามมาตรฐาน มยผ.1303
3) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุ
และการตรวจสอบอาคารเก่า
4) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การระบายน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง
1.4 รับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มีการดําเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีความพร้อมและศักยภาพในการ
แข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดสาขาวิศวกรรมเพิ่มเติม
17 สาขา ดังนี้
1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
2) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3) สาขาวิศวกรรมอาหาร
4) สาขาวิศวกรรมเกษตร
5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํา
สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมต่อเรือ
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิศวกรรมระบบราง

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออก
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
1.5 กํ า หนดหลัก เกณฑ์เ พื่ อ สนับ สนุ น การจั ดทํ า มาตรฐานการปฏิ บัติวิ ช าชีพ และโครงการศึ ก ษา
ทางวิศวกรรม
สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์สําคัญในการส่งเสริม การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้
เพื่ อเป็นการสนั บสนุนให้มีมาตรฐานในการประกอบวิ ชาชีพวิ ศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม และเพื่อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่สมาชิกสภาวิศวกร
ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีวิศวกรรม โดยคณะทํางานกําหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนหน่วยงานจัดทํามาตรฐาน คู่มือ ข้อแนะนํา และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม โดยได้ออกประกาศสภาวิศวกรเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
แก่สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องของสภาวิศวกรที่ขอรับ
การสนับสนุนโครงการการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรม
1.6 ส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรม
สภาวิศวกร มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการส่งเสริม
การบริ ก ารวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม เนื่ อ งจากเป็ น บริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ด้านการศึกษา ประสบการณ์ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรวิชาชีพในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอ
โดยสภาวิศวกรให้การสนับสนุนให้มีค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามระดับใบอนุญาตฯ
1.7 ส่ ง เสริ ม การเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของสภาวิ ศ วกร การขอรั บ ใบอนุ ญ าต การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542
สภาวิศวกร ให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพื่อสนับสนุนให้มีการสมัคร
เป็นสมาชิกและอํานวยความสะดวกในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การต่ออายุ
ใบอนุญาต การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ให้มากขึ้น ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร 7 สาขา คื อ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
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วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 41 ครั้ง
2) จั ด ให้ มี ก ารทดสอบความรู้ ท างวิ ศ วกรรมเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกร
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง
3) จั ด ให้ มี ก ารทดสอบความรู้ (สอบสั ม ภาษณ์ ) ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกรและระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร
ณ ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 9 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 5 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 11 คน และสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน
1 คน ศูนย์บริการสมาขิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 คน และ
ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 3 คน
4) จัดสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาที่กําลัง
จะจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จํานวน 27 แห่ง ทั่วประเทศดังนี้
ลําดับ
หน่วยงาน
ลําดับ
15.
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์
16.
จังหวัดนครนายก
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
17.
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
18.
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19.
กรุงเทพมหานคร
6. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 20.
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
7. คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
21.
จังหวัดอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
22.
จังหวัดชลบุรี
9. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร
23.
10.
11.
12.
13.
14.

ภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

24.
25.
26.
27.

หน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5) จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง การเพิ่ ม พู น ความรู้ เ พื่ อ ประกอบการเลื่ อ นระดั บ เป็ น สามั ญ วิ ศ วกรโยธา
ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
6) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1-4
7) จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อน
ระดับ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8) จัดสัมมนาเรื่อง การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 3 ครั้ง
9) จัดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
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10) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 7 ครั้ง
11) จั ด สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกรและ
ข้อบังคับนิติบุคคล
12) จัดสัมมนาเรื่อง ใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้าง
13) คณะอนุก รรมการกิ จ การพิเศษ ได้ เข้าพบเพื่อประชุม หารือกับผู้บ ริห ารหน่วยงาน องค์ก ร
ที่มีการจ้างงานวิศวกรจํานวนมาก จํานวน 20 แห่ง ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หน่วยงาน

ลําดับ
กรมเจ้าท่า
11.
กรมชลประทาน
12.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
13.
การรถไฟแห่งประเทศไทย
14.
กรมทางหลวง
15.
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
16.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
17.
กรมทางหลวงชนบท
18.
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 19.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
20.

หน่วยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรมยุทธโยธาทหารบก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมการขนส่งทางบก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง

14) คณะทํ า งานแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญัติ วิ ศ วกร พ.ศ. 2542 และคณะทํา งานกลั่ น กรอง
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
วิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และแก้ไขสาระสําคัญที่มีประเด็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือกฎหมายมีความไม่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองประเด็นที่มีการเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
15) ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 แก้ไข
ประเภทและขนาดของงานในสาขาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ทั้ ง 7 สาขา อยู่ ร ะหว่ า ง
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
16) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่ าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับ
การเสนอชื่ อต่ อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ภาวิ ศ วกรเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เป็น กรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
17) ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้สภาวิศวกรมีอํานาจหน้าที่ออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สภาวิศวกรได้ผลักดันให้มีการประกาศ
บังคับใช้กฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560
18) ยกร่างและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง
และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายก
พิเศษแห่งสภาวิศวกร
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19) ยกร่ า งและปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยแบบและอายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สภาวิ ศ วกร ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่า งการเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
20) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น
21) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น
22) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิศ วกรว่ า ด้ ว ยการอบรมและทดสอบความรู้ เกี่ ย วกั บ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

2. ด้านองค์กร
2.1 พั ฒ นาองค์ ก รนํ า ไปสู่ อ งค์ ก รดิ จิ ต อล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า กั บ ดู แ ล คุ้ ม ครอง
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการบริการแก่สมาชิก
สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้นด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ด้วยการ
ดําเนินโครงการต่างๆ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัด ทํ า บาร์โ ค้ ด ลงในใบแจ้ ง ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มของสภาวิ ศ วกร ด้ ว ยวิ ธี ส แกนบาร์ โ ค้ ด แทน
การพิมพ์ด้วยมือ ทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น
2) ปรั บ ปรุ ง ระบบเพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มให้ ส มาชิ ก สามารถชํ า ระเงิ น ผ่ า น
Counter Service
3) เผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า นทาง Youtube ช่ อ ง COE Channel โดยสภาวิ ศ วกรได้ เ ปิ ด ช่ อ งทาง
ในการเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก และบุ ค คลทั่ ว ไปผ่ า นทาง You tube ภายใต้ ชื่ อ COE
Channel
4) ปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงสําหรับการถ่ายทอดสดเพื่อให้การส่งสัญญาณ
มีประสิทธิภาพสามารถชมภาพและรับฟังเสียงชัดเจนมากขึ้น
5) นําระบบการประชุมทางไกลมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อเป็น
การลดภาระในการเดิ น ทางของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และได้ รั บ ความสะดวกมากขึ้ น
โดยได้จัดประชุมทางไกลให้กับคณะต่างๆ รวม 30 ครั้ง
6) ปรั บ ปรุ ง Server ที่ ใ ช้ ง านมานาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง
การเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์ของสภาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
7) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการป้ อ งกั น ไวรั ส ด้ ว ยการติ ด ตั้ ง ที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ ง
ในสํานักงานสภาวิศวกรและศูนย์บริการสมาชิสภาวิศวกรในส่วนภูมิภาค
8) ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บัตรศูนย์บริการสมาชิกสภาวิศวกรในส่วนภูมิภาค
เพื่อรองรับการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
9) จัดซื้อ Microsoft Office ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ
ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก
สภาวิศวกรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถใช้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่างๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้ําซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูล มีความถูกต้อง
แม่นยําเชื่อถือได้ และสามารถดึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และจัดทําเครือข่าย
คุ้มครองสิทธิสมาชิกเพื่อหาทางป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่มีใ บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร ยังเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนา
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ทั ก ษะในการประกอบวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารขอเลื่ อ นระดั บ วิ ศ วกร โดยการแนะแนวทาง
การขอเลื่อนระดับวิศวกร เพื่อให้สามารถนําหน่วยความรู้ของการพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional
Development Unit) มาใช้ ป ระกอบในการขอเลื่ อ นระดั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถประกอบวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดทําปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบ
ในรูปแบบของปฏิทิน
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Firewall ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มการป้องกันระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงระบบการสํารองข้อมูล DR-Site ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดปัญหา
กับฐานข้อมูลสภาวิศวกรสามารถกู้คืนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
4) ปรับปรุง Database Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณ
มากขึ้น
5) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบคลังข้อสอบ โดยการปรับปรุงข้อสอบที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มข้อสอบ
ใหม่ ลงในฐานข้อมูลคลังข้อสอบให้รองรับกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรในการสอบ
ปี 2561
6) ปรั บปรุงประสิ ท ธิ ภาพของระบบเครือข่าย (Internet Leased Line) เพื่อรองรั บจํา นวน
ผู้ใช้งานที่มากขึ้น
2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ
สภาวิศวกร ได้วางนโยบายกําหนดแนวทางการทํางานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือจาก
สภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมในการจัดกิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนาเชิงวิชาการทุกสาขา
ร่วมกัน และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สรุปผลการดําเนินงาน
ได้ดังนี้
1) จัดสัมมนาเรื่อง ร่างกฎกระทรวงใหม่ผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
2) จัดสัมมนาเรื่อง คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า
และเครื่องกลไทย
3) จัดสัม มนาเรื่อง พระราชบั ญ ญัติ การจั ดซื้ อจั ดจ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560
ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
4) จัดสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
5) จัดสัมมนาเรื่อง กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 ร่วมกับสมาคมเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าไทย
6) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา) ร่วมกับ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7) จัดสัม มนาเรื่ อง เทคนิ ค การออกแบบระบบบําบัดมลพิ ษ น้ํ าเสี ย และมลพิษอากาศ ร่วมกั บ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
8) จัดสัมมนาเรื่อง การระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการ
รถไฟความเร็วสูง ร่วมกับสภาสถาปนิก
9) จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย ร่วมกับ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
10) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุเพื่อความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพของหม้อน้ําแบบท่อไฟ ร่วมกับสมาคมหม้อน้ําและภาชนะรับความดันไทย
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11) จัดสั มมนาเรื่ อง หยุ ดการบาดเจ็บและตายจากการติดตั้งและซ่ อมบํ ารุ งเครื่ องปรั บอากาศ
ขนาดเล็ก ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
12) จัดสัมมนาเรื่อง ระบบทําความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ร่วมกับสมาคมเครื่องทําความเย็นไทย
13) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิก
อาสาและนายช่างอาสา ร่วมกับสภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
14) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิก
อาสาและนายช่ า งอาสา โครงการ “จิ ต อาสาประชารั ฐ ร่ ว มใจ ต้ า นอั ค คี ภั ย ” ร่ ว มกั บ
สภาสถาปนิ ก สมาคมผู้ ต รวจสอบอาคาร สมาคมช่ า งเหมาไฟฟ้ า และเครื่ อ งกลไทย และ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
15) จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มระหว่ า งสภาวิ ศ วกรกั บ สภาสถาปนิ ก เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกดําเนินการและประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 เรื่องมาตรการเร่งรัดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ลงวันที่
15 มิถุนายน 2560
16) จัดตั้งคณะทํางานร่ วมระหว่างสภาวิศวกรกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17) จัดตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างสภาวิศวกรกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
18) จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มระหว่ า งสภาวิ ศ วกรกั บ สมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัม ภ์ เพื่ อร่ วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมาคมวิ ศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
19) จัดประชุมหารือเรื่อง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาและผลกระทบต่อสภาวิชาชีพ ร่วมกับ
สภาวิ ช าชี พ 8 แห่ ง ได้ แ ก่ สภาวิ ศ วกร สภาสถาปนิ ก แพทยสภา สภาการพยาบาล
ทั น ตแพทยสภา สภากายภาพบํ า บั ด สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และ
สภาทนายความ
20) สนั บ สนุ น การจัดอบรมให้แ ก่ส มาคมวิชาชีพวิ ศวกรรมที่เ ป็นองค์ก รแม่ข่ายของสภาวิ ศ วกร
ในรูปแบบของการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรตามอัตราค่าตอบแทนวิทยากรของสภาวิศวกร
โดยเบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการโดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
ที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
21) ดําเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง จํานวน 18 องค์กร และ
รับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพิ่มเติม จํานวน 11 องค์กร รวมจํานวนองค์กรแม่ข่ายฯ ทั้งสิ้น 50
องค์กร
22) จัดอบรมการเป็นองค์กรแม่ข่ายฯ และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้
องค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
และส่ ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รการพั ฒ นาวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง ปั ญ หา
จากองค์กรแม่ข่าย โดยมีองค์กรแม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องจํานวน 13 องค์กร
เข้ารับการอบรม
23) จัดสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
(PDU) มาใช้จํานวน 4 ครั้ง
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2.4 พัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดอบรมภายในหลักสูตร Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทุกท่าน
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ าที่ เ ข้ า ใจการปรับ ปรุ ง งานตามแนวทางไคเซ็ น เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารค้ น หาจุ ด ที่ ค วร
ปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนําไปประยุกต์
ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป
2) จั ด อบรมภายนอกแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ จํ า นวน 44 คน รวม 29 หลั ก สู ต ร โดยมุ่ ง เน้ น หลั ก สู ต ร
ที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปีละ 2 ครั้ง โดยใช้ระบบการประเมินผล
360 องศา
4) จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่อง การนําหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.5 ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาเห็นควรปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริการและการดําเนินงานของ
สภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. .... และร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีการงบประมาณและการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ....ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทํางานปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
การเงิ น และการบั ญ ชี พ.ศ. 2558 และระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2552
2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่าน บริษัท เคาน์เตอร์
เซอร์วิส จํากัด ระหว่างสภาวิศวกรกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด
2.6 ศึกษาและวิจัยองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
สภาวิศวกร ได้ดําเนินการศึกษาและวิจัยองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
โดยการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการบริหารงานแก่กรรมการสภาวิศวกร กรรมการจรรยาบรรณ
อนุ ก รรมการ คณะทํ า งาน อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น การจั ด ให้ ก ารดํ า เนิ น งานมี
ความสัมพันธ์กัน กําหนดหน้าที่รับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดสายงานการบังคับ
บั ญ ชา การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการสร้ า งแรงจู ง ใจและขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
สภาวิศวกร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และนโยบายของการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร
สมัยที่ 6
2.7 ศึกษาและจัดเตรียมสถานที่ตั้งสํานักงานรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
สภาวิศวกร ได้ศึกษาถึงความเหมาะสมในการจัดเตรียมสถานที่ตั้งสํานักงานสภาวิศวกร เพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจและการปฏิบัติงานในอนาคต สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) สภาวิศวกรย้ายศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น (อาคาร 18) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อรองรับการเข้ารับการทดสอบ
ความรู้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ ภาคี วิ ศ วกร และจั ด อบรมและทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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2) คณะทํางานศึกษาความเหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทําการสภาวิศวกร ได้ศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานสภาวิศวกรในอนาคตและได้นําเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2561
2.8 ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในวงกว้าง
สภาวิศวกร ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างแพร่หลายต่อสาธารณะมากขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสาธารณชน โดยการเผยแพร่นโยบาย วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน
ผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง e-mail และ SMS เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้ง
เตื อ น หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ภาวิ ศ วกรจั ด ขึ้ น ซึ่ ง ในปี 2560 ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารส่ ง e-mail กว่ า
1,687,008 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 62,272 ข้อความ
2) การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร โดยให้บริการตอบ
คํ า ถามของสมาชิก สภาวิศ วกรผ่ าน Facebook และเว็ บ บอร์ ดของสภาวิ ศ วกร โดยได้ ต อบ
คําถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook 1,293 ข้อความ และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร 345
ข้อความ
3) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook fan page ของสภาวิศวกร เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จํานวน 356 ข่าว

3. ด้านการศึกษา
3.1 สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กร
วิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน
สภาวิศวกร ได้ดําเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีนโยบาย
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดสั มมนาร่ วมระหว่างคณะทํ างานศึ กษาและกําหนดหลักเกณฑ์ การรับรองปริ ญญาสําหรั บ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมที่ เ น้ น ภาคปฏิ บั ติ กั บ ผู้ แ ทนจากสถาบั น การศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการรับรองปริญญา สําหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นภาคปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานที่มี
ฝีมือในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่
เน้นวิศวกรที่มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง
2) จั ด สั ม มนาร่ ว มระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต ร
ในการประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม กับสถาบั นการศึ กษา
ที่มีประวัติการยื่นขอรับรองปริญญา เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาฯ กับสถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตรวิชาการ แผน ก และหลักสูตรปฏิบัติการ แผน ข)
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ และขอบเขตงาน ประเภท และขนาด
ของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3) จัดสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมโยธา
เพื่อชี้แจงการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา เพื่อร่วมกันกําหนดทิศทางการรับรองปริญญาฯ ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนในปัจจุบัน
4) จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ
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ของสภาวิ ศ วกร และการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ผ ลลั พ ธ์ ใ ห้ กั บ
สถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมเคมี
5) จัดสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน และ
การกําหนดทิศทางการรับรองปริญญาฯ สําหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
6) จัดตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างสภาวิศวกรกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย
3.2 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการในการรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรมีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3)
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าวิศวกรที่จบจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) สภาวิ ศ วกรได้ มี ก ารรั บ รองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรื อวุ ฒิบั ตรในการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม จํานวนทั้งสิ้น 89 หลักสูตร
2) ยกร่ า งและปรั บ ปรุ งข้ อ บัง คับ สภาวิศ วกรว่ า ด้ ว ยการรับ รองปริ ญ ญา ประกาศนีย บัต รหรื อ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้
อยู่ ร ะหว่ า งการเสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิ เ ศษ
แห่งสภาวิศวกร
3.3 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
ความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น สรุปผลการดําเนินได้ดังนี้
1) ยกร่ างและปรั บปรุ งข้ อบั งคับสภาวิศวกรว่ าด้ วยการออกใบอนุ ญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
2) คณะทํางานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทยร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์จัดการทดสอบความรู้ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ระเบียบ และ
ประกาศสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3.4 ส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้พิจารณาดําเนินการส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่สถาบันการศึกษา สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) ประกาศใช้ ร ะเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
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2) จัดการประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานําร่องกับสภาวิศวกร
จํานวน 2 ครั้ง
3) จัดบรรยายเรื่อง การดําเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
4) จัดสัมมนาเรื่อง การติดตามและประเมินผลลัพธ์การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
5) จัดสัมมนาเรื่อง การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน
2 รุ่น
6) จัดสัมมนาเรื่อง รายงานความก้าวหน้าและแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน TABEE

4. ด้านต่างประเทศ
4.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันในระดับสากล
สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีการดําเนินการ
ดังนี้
1) ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE)
เพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีวิศวกรไทย
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 199 คน
2) ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) เพื่อรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากลโดยมีจํานวนผู้ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 378 คน
3) จัดสัมมนาเรื่อง คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค
4) จั ด การประชุ ม ระดมสมอง การจั ด ทํ า กรอบความสามารถวิ ศ วกรเพื่ อ สอดรั บ กั บ นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
5) จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของวิศวกรรมสํารวจเพื่อเข้าสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
4.2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ สนับสนุนการเข้าร่วม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งด้านการประกอบวิชาชีพและการศึกษา
สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมระดับ
องค์กรวิชาชี พระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับภูมิภาคอาเซียน ในการ
เสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายระดับชาติ เพื่อความร่วมมือในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพ
ออกสู่ต่างประเทศ และแนวทางการรับวิศวกรต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพภายในประเทศ สรุปกิจกรรม
ที่ผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1) The International Engineering Alliance (IEA) 2017
2) The ASEAN Coordinating Committeeon Services (CCS) ประกอบด้วย
(1) ด้ า นบริ ก ารวิ ศ วกรรมของอาเซี ย น 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
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4.3 ส่ ง เสริ ม การขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรข้ า มชาติ และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ สํ า หรั บ วิ ศ วกรต่ า งด้ า ว
ที่ไม่ได้จดทะเบียน
จากผลการเข้ า ร่ ว มประชุม ความร่ว มมื อ ของกลุ่ ม ประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นด้ า นบริ ก าร
วิศวกรรม ได้มีความพยายามในการผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกรับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
(RFPE) ได้ภายในต้นปี 2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
4.4 แก้ไขปรับปรุงระบบการกํากับ และส่งเสริมวิชาชีพในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
สภาวิศวกร ได้แก้ไขปรับปรุงระบบการกํากับและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ และเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้สภาวิศวกรมีอํานาจหน้าที่ออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สภาวิศวกรได้ผลักดันให้มีการประกาศ
ใช้กฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560
2) ยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. .... ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
3) ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC
Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5. ด้านสังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่ ง เสริ ม บทบาทของสภาวิ ศ วกรในการให้ ค วามเห็ น แก่ ป ระชาชน ภาครั ฐ และสื่ อ มวลชน
ในประเด็ น ปั ญหาที่เ กี่ยวข้องกับวิศวกรรม การดํา เนินโครงการทางวิศวกรรม ภั ยพิ บัติและ
ความปลอดภัยสาธารณะ
สภาวิศวกรมีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักทางวิศวกรรมที่มุ่งพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม
ให้มีมาตรฐาน รับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งได้มีส่วนร่วม
ในการให้ความเห็นแก่ประชาชน ภาครัฐและสื่อมวลชนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้
1) จัดเสวนาเรื่อง บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve
2) จัดเสวนาเรื่อง การแก้ปัญหาน้ําท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริในหลวง รัชกาลที่ 9
3) จัดสัมมนาเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4) เข้าสํารวจพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือและให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม
(1) วิศวกรอาสาเข้าสํารวจพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้าน
โครงสร้างและระบบไฟฟ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อําเภอทุ่งสง และ อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
(2) วิศวกรอาสาลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน บูรณา
การร่วมกับโครงการพลังประชารัฐ อาสาร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยชุมชน
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(3) วิศวกรอาสาลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน (สมาคมผู้ตรวจสอบ
อาคาร) เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า จํานวน 11 ครั้ง ในจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
จังหวั ดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสงขลา จังหวั ดเพชรบูรณ์ จั งหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพมหานคร
(4) วิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ให้มูลนิธิในเขตอําเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย บ้านสันติเวียงป่าเป้า
สถานสงเคราะห์เด็กไชยกุล และสถานสงเคราะห์เด็กชาวเขาเพื่อการศึกษา
(5) วิศวกรอาสาลงพื้นที่เพื่อแนะนําความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและแนะนําวิธีการที่สําคัญ
ในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้านเข้าใจ ณ ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
จํานวน 6 ครั้ง
(6) วิศวกรอาสาเข้าสํารวจพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้าน
โครงสร้างและระบบไฟฟ้าให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดสกลนคร จํานวน
2 ครั้ง
(7) วิศวอาสาลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน” บูรณาการ
ร่วมกับโครงการ “พลังประชารัฐ อาสาร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยชุ ม ชน” ร่ วมกั บสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม ชุมชนสามแพร่ง กรุงเทพมหานคร
(8) ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้กองขยะใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยมบริเวณถนนพระรามที่ 4
(9) ตรวจสอบกรณีโครงสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสภาการพยาบาล
(10) ตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
สํานักงานใหญ่
(11) ตรวจสอบกรณีเหตุอาคารแฟลตที่พักอาศัย 5 ชั้น บริเวณชุมชนทอผ้า เขตดุสิต เกิดรอย
ร้าวและทรุดตัว
(12) ตรวจสอบกรณีเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงถล่มบริเวณหน้าโรงเรียนวัดดอนเมือง
(13) ตรวจสอบกรณีโครงสร้างอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
(14) ตรวจสอบกรณีเหตุเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเมืองซอยวิภาวดี 38
(15) ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างอาคารโรสวู้ด แบงคอก โฮเทล บริเวณถนนเพลินจิต
(16) ตรวจสอบกรณี ส ภาพรอยร้ า วกํ า แพงของอาคารคอนโดมิ เ นี ย ม 8 ชั้ น โครงการ
The Niche ID เสรีไทยซอยเสรีไทย 81/2 เขตบางกะปิ
(17) ตรวจสอบกรณีสนามแบดมินตันพังถล่ม บริเวณซอยเรวดี
(18) ตรวจสอบกรณีสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เกิดพังถล่มขณะกําลังก่อสร้าง
(19) ตรวจสอบกรณีเหตุรถยนต์ชนแผงกั้นอาคารจอดรถพังและตกลงด้านล่าง บริเวณซอย
ไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย
(20) ตรวจสอบกรณี เ รื อ บรรทุ ก ชนตอหม้ อ สะพานขาด บริ เ วณหน้ า วั ด ไทยาวาส จั ง หวั ด
นครปฐม
5.2 จัดทําข้อเสนอแก่ภาครัฐในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การดําเนินโครงการทาง
วิศวกรรม ภัยพิบัติ และความปลอดภัยสาธารณะ
สภาวิ ศวกรซึ่ งเป็นตั วแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย ได้ มี ส่วนร่ว มในการ
ให้ความเห็นในงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้แก่ภาครัฐ และสาธารณชน สรุปผลการดําเนินงานได้
ดังนี้
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1) จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรม
วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา
2) จัดงานแถลงข่าวเรื่องกรณีอุบัติเหตุรถเก๋งตกจากลานจอดรถห้างสรรพสินค้า อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
3) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง บทเรียนจากเหตุเครนถล่มสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง
โครงสร้างระบบราง
4) จั ด งานแถลงข่ า วเรื่ อ ง กรณี คํ า สั่ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติที่ 30/2560 เรื่ อ ง
มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมา
5) จัดงานแถลงข่าว แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกรและสถาปนิ กจีน
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
6) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่ องการถ่ายโอนเทคโนโลยี
โครงการรถไฟความเร็วสูง
7) จัดงานแถลงข่าว แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกรและสถาปนิกจีน
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
8) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง โครงการวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบ
อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง
10) จั ด งานแถลงข่ า วเรื่ อ ง แถลงผลการดํ า เนิ น งานทดสอบวิศ วกรและสถาปนิ ก จี น รุ่ น 1 - 3
โครงการรถไฟความเร็วสูง
11) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง บทเรียนสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถล่มที่จังหวัดชัยนาท
12) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรมเพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตก
ในอาคารจอดรถ
13) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง 7 วัน สร้างความปลอดภัย
14) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง เหตุเรือชนสะพานและแนวทางป้องกัน

6. ด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร
6.1 พัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ภายในประเทศ
สภาวิศวกร ให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกรอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อให้วิศวกรมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมของตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศ สรุปผลการดําเนินงาน
ได้ดังนี้
1) จัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จํานวน 7 ครั้ง
2) จัดสัมมนาเรื่อง จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร
3) จัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560
4) จัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
5) จัด เสวนาระดมสมองเรื่ อ ง การจัด ทําร่ างมาตรฐานการปฏิบั ติวิ ชาชี พสํ าหรั บ การเชื่อ มต่ อ
อุปกรณ์
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6.2 ประชาสัมพันธ์คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของวิศวกรไทย
สภาวิ ศ วกร มี ก ารดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ คุ ณ ค่ า การยกย่ อ งวิ ช าชี พ และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรม อีกทั้งการเชิดชูเกียรติของสภาวิศวกรและวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล อย่างต่อเนื่อง
ทางบทความ Who's who in Thailand Engineering ในสารสภาวิศวกร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบ
วุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ทําคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรกในทุกเดือน และทําการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อของสภาวิศวกร
6.3 รักษาสิทธิและหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร
สภาวิ ศ วกร มีวัตถุประสงค์ใ นการส่ งเสริมสวั ส ดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก คณะกรรมการ
สภาวิ ศ วกรโดยคณะอนุ ก รรมการสวั ส ดิ ก ารและสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ได้ ว างแผน และจั ด ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของสภาวิศวกร สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) สนั บ สนุ น โครงการอบรมของสมาชิ ก ผ่ า นองค์ ก รแม่ ข่ า ยของสภาวิ ศ วกร โดยสนั บ สนุ น
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000
บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม แห่ ง ละไม่ เ กิ น 5 คน/ปี โดยมี อ งค์ ก ร
แม่ข่ายฯ ของสภาวิศวกรที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 3 สมาคม รวมทั้งสิ้น
95 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุนการอบรม จํานวน 153 คน
2) กํ า หนดหลั ก เกณ์ ก ารให้ ส วั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก สภาวิ ศ วกรที่ ถึ ง แก่ ค วามตายขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในการลดอัตราค่าสินค้าและบริการ
ให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

7. ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
7.1 สร้างจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างซื่อสัตย์สุจริต
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุ ม ให้ ป ระพฤติ ต นตามจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิศ วกรรม ตามที่ กํา หนดในข้ อบั ง คั บ สภาวิ ศ วกร
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จํานวน 65 เรื่อง โดยมีแผนดําเนินอย่าง
ชัดเจนในการเร่งรัดการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการ 65 เรื่อง พิจารณาแล้ว
เสร็จ 134 เรื่อง
2) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และปลูกฝัง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน 5 ครั้ง
7.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การโครงการทางวิ ศ วกรรมอย่ า งโปร่ ง ใส และต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการทางวิศวกรรม
สภาวิศวกรให้การสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับ ACT สภาสถาปนิก
กรมบัญชีกลาง และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การส่งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภาวิ ช าชี พ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์ (IO = Independent Observer) ในโครงการข้ อ ตกลง
คุณธรรม ( IP = Integrity Pact) และจะมีการตั้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท.)
โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องการนําโครงการ IP มาใช้โดยการส่ง
IO เข้าไปในแต่ละโครงการ เพื่อคอยป้องกันการทุจริตมิชอบ
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ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2560
1. ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
1.1 การขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิกที่สํานักงานสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสภาวิศวกร เพื่อให้สมาชิก
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิก
ที่มาติดต่อที่สํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร
เพิ่ ม เติ ม ในวั น เสาร์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ส มาชิ ก ที่ ไ ม่ ส ามารถมาติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร
ที่สํานักงานสภาวิศวกร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งในการเปิดให้บริการดังกล่าวตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มกราคม
2560 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการดังนี้
ตารางสรุปผลการให้บริการสมาชิก
การดําเนินการ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ
- ระดับภาคีวิศวกร
- ระดับสามัญวิศวกร
- ระดับวุฒิวิศวกร
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
- นิติบุคคล
การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตฯ/ใบแทน
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
- ใบแทนใบอนุญาตฯ /วุฒิบัตร
การชําระเงิน
- ค่าใบอนุญาตใหม่ (ทุกระดับ)
- ค่าทดสอบความรู้ (ทุกระดับ)
- ค่าอบรมและทดสอบความพร้อม
- ค่าหนังสือรับรอง
- อื่น ๆ
รวม

จํานวนสมาชิก
1,466
91
11
38
10
1,494
11
49
435
686
947
58
66
5,362

1.2 การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.1 จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร ในรอบปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
- สมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 7,948 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 347 คน
- ต่ออายุสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 32,199 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 782 คน
- สมาชิกที่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 4,164 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 149 คน
1.2.2 จํานวนสมาชิกสภาวิศวกรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- สมาชิกสามัญ จํานวน 246,496 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 18,160 คน
- สมาชิกที่ไม่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 157,273 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 3,514 คน
- สมาชิกที่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 89,223 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 14,645 คน
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1.2.3 จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1) จํ า นวนการอนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตฯ และการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ประเภทบุ ค คล ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้
ระดับวิศวกร
อนุมัติใบอนุญาตฯ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ

ภาคีวิศวกร
4,463
23,318

สามัญวิศวกร
602
3,091

วุฒิวิศวกร
114
271

ภาคีวิศวกรพิเศษ
370
590

รวม
5,549
27,270

จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ปี 2560
23,318 ใบ

4,463 ใบ
3,091 ใบ
602 ใบ

ภาคีวิศวกร

114 ใบ

สามัญวิศวกร

271 ใบ

วุฒิวิศวกร

อนุมัติใบอนุญาต

370 ใบ

590 ใบ

ภาคีวิศวกรพิเศษ

ต่ออายุใบอนุญาต

2) จํ า นวนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ประเภทบุ ค คลทั้ ง สิ้ น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ และสถานะใบอนุญาต ดังนี้
ระดับใบอนุญาต
จํานวน
จํานวนใบอนุญาตปกติ
จํานวนใบอนุญาตหมดอายุ
จํานวนใบอนุญาตทั้งหมด
(ปกติและหมดอายุ)

ภาคีวิศวกร

สามัญวิศวกร

วุฒิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ

รวม

120,066
67,399
187,465

16,985
4,102
21,087

3,935
663
4,598

3,653
4,254
7,907

144,639
76,418
221,057

หมายเหตุ สมาชิก 1 คน มีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ
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จํานวนใบอนุญาตทั้งสิ้นสถานะปกติ แยกตามระดับใบอนุญาต
3,935 ใบ

3,653 ใบ

16,985 ใบ

120,066 ใบ

จํานวนใบอนุญาตทั้งสิ้นสถานะหมดอายุ แยกตามระดับใบอนุญาต
663 ใบ

4,254 ใบ

4,102 ใบ

67,399 ใบ

จํานวนใบอนุญาตทั้งสิ้นสถานะปกติและหมดอายุ แยกตามระดับใบอนุญาต
4,598 ใบ

7,907 ใบ

21,087 ใบ

187,465 ใบ
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3) จํ า นวนการอนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าตฯ และการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ประเภทนิ ติ บุ ค คล ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
- อนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ จํานวน 160 ราย ต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 785 ราย
4) จํ า นวนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ประเภทนิ ติ บุ ค คลทั้ ง สิ้ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560 แยกตามสถานะใบอนุญาต ดังนี้
สถานะใบอนุญาต
จํานวน
จํานวนใบอนุญาต

ใบอนุญาตปกติ

ใบอนุญาตหมดอายุ

902

370

ใบอนุญาตทั้งหมด
(ปกติและหมดอายุ)
1,272

1.3 การจัดทดสอบความรูท้ างวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขียน)
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบข้อเขียน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
รวม

ผู้สมัครสอบ (คน)
99
5
13
117

ผู้สอบผ่าน (คน)
23
2
4
29

1.4 สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา
เนื่องด้วยมีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ ค วามชํ า นาญการประกอบวิ ช าชี พ ระดั บ สามั ญ วิ ศ วกร ระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกร และระดั บ
ภาคี วิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสั มมนาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุ ญาตระดับ
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพื่อให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก
ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้
1.4.1 สาขาวิศวกรรมโยธา
ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

1.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
วันที่ 22 มีนาคม 2560 บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

2.
3.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
47

30
26

รายงานประจําปี พ.ศ. 2560 สภาวิศวกร หน้า 29

ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

4.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์แมนเนจเม้นต์ 49 จํากัด กรุงเทพมหานคร
การเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดนนทบุรี
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัท ทีม คอนซัล ติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํา กั ด
กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
และ การบรรยายวิชาการ เรื่อง การประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงอาคารต้าน
แผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.1303
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
แนวทางการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้ปลอดภัยจากลมพายุและการตรวจสอบอาคารเก่า
วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
46
35
224
27
302
143
76
27
149
484
58
42
40
22

82
36
53
192
53
152
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ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

24. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
25. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
26. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ จังหวัดสงขลา
27. แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
28. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
29. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
30. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย (โครงการรถไฟไทยจีน)
รุ่นที่ 1
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
93
39
75
135
210
83
207
3,188

1.4.2 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ลําดับ
1.

หัวข้อสัมมนา
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ จังหวัดสงขลา
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
4

4

1.4.3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

1.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สัมมนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การส่งเสริมการเข้าสู่วิชาชีพ
วิศวกรรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับ
วันที่ 7 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญและ
ระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ จังหวัดสงขลา

2.
3.

4.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
52

61
46

72
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ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

5.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่
รวม

6.
7.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
76
154
79
540

1.4.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ลําดับ
1.

2.
3.

4.

5.

หัวข้อสัมมนา
การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 18 มีนาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมและการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการเลื่อนระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โอเต็ล จังหวัดสงขลา
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 23 กันยายน 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
111

264
185

158

110

828

1.4.5 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

1.

การแก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันที่ 17ตุลาคม 2560 โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ จังหวัดสงขลา

2.
3.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
47
40
36
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ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

4.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
70
193

1.4.6 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

1.

การระบายน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้างและ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสียอันตราย
และมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ศูนย์สัมมนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
การบริหารจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้างและ การเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น
รวม

2.
3.

4.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
71
61
66

59

257

1.4.7 สาขาวิศวกรรมเคมี
ลําดับ

หัวข้อสัมมนา

1.

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC จังหวัดระยอง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเคมี
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัท พีทีที เคมิคอลโกลบอล จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับ สามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
รวม

2.
3.
4.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
32
28
24
22

106
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1.4.8 ภาคีวิศวกรพิเศษ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวข้อสัมมนา
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 8 เมษายน 2560 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 20 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 9-10 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
82
200
43
21
22
70
18
456

1.5 จัดสัมมนาให้กับนิติบุคคลที่ได้รบั ใบอนุญาต
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับ
สภาวิศวกร และจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้างเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ ได้รับ
ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเพื่อการพัฒนางานและสามารถแข่งขัน
ในระดับสากลได้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้
ลําดับ
1.
2.

หัวข้อสัมมนา
ระดมความคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับนิติบุคคล
วันที่ 21 มีนาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้าง
วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
205
147
352
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จํานวนครั้งและจํานวนผูเ้ ข้าสัมมนา แยกตามสาขา
ภาคีวศิ วกรพิเศษ
456 คน
(7 ครั้ง)

นิติบุคคล
352 คน
(2 ครั้ง)

เคมี
106 คน
(4 ครั้ง)

โยธา
3,188 คน
(30 ครั้ง)

สิ่งแวดล้อม
257 คน
(4 ครั้ง)
เหมืองแร่
4 คน
(1 ครั้ง)
อุตสาหการ
193 คน
(4 ครั้ง)

เครื่องกล
540 คน
(7 ครั้ง)

ไฟฟ้า
828 คน
(5 ครั้ง)

1.6 การจัดทดสอบความรู้เพื่อเลื่อนระดับ ณ ศูนย์บริการสมาชิก
สถานที่จัดทดสอบความรู้
ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ

ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้

สาขา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า

จํานวนสมาชิก (คน)
9
11
5
1
3
3
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2. ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(1) คือ
ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
จํานวนหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2560
สาขา
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- งานไฟฟ้ากําลัง
- งานไฟฟ้าสื่อสาร

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ - งานเหมืองแร่
- งานโลหะการ
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม
หมายเหตุ

รับรอง
20
26
16
6
12
0
1
4
4
89

จํานวนหลักสูตรที่พิจารณา
ปฏิเสธ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
20
26
16
6
12
0
1
4
4
89

ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี)

2.2 การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรับรองปริญญา
2.2.1 จัดสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองปริญญา สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้น
ภาคปฏิบัติ
จั ด สั ม มนาร่ ว มระหว่ า งคณะทํ า งานศึ ก ษาและกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา สํ า หรั บ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เ น้ น ภาคปฏิ บั ติ กั บ ผู้ แ ทนจากสถาบั น การศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการรับรองปริญญา สําหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นภาคปฏิบัติเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเห็นควรส่งเสริมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นภาคปฏิบัติ ในสาขา
วิ ศ วกรรมควบคุ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานที่ เ น้ น วิ ศ วกรที่ มี ทั ก ษะ
ในการปฏิบัติงานจริง และพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
วินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น
294 คน จาก 78 สถาบัน แยกเป็น
65 คน
สาขาวิศวกรรมโยธา
จํานวน
82 คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน
60 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จํานวน
52 คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน
2 คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
จํานวน
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมเคมี
ไม่ระบุ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

7 คน
18 คน
8 คน

2.2.2 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จั ด สั ม มนาร่ ว มระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติ
การยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การรับรองปริญญาฯ กับสถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตรวิชาการ แผน ก. และหลักสูตรปฏิบัติการ แผน ข.)
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) และขอบเขตงาน ประเภท และขนาด
ของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพมหานครโดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 26 คน จาก 15 สถาบัน
2.2.3 จัดสัมมนาทิศทางการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมโยธา
จั ด สั ม มนาร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารยื่ น ขอรั บ รองปริ ญ ญาฯ ในสาขาวิ ศ วกรรมโยธา
เพื่อชี้แจงการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อร่วมกัน
กําหนดทิศทางการรับรองปริญญาฯ ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วม จํานวน 77 คน จาก 36 สถาบัน
2.2.4 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสําหรับสาขาวิศวกรรมเคมี
จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมเคมี เพื่ อ ชี้ แ จงและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาฯ ของ
สภาวิ ศ วกร และการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ผ ลลั พ ธ์ (TABEE) ให้ กั บ
สถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมเคมี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวน 22 คน จาก
14 สถาบัน
2.2.5 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสําหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อ
ชี้ แ จงและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การรั บ รองปริ ญ ญาฯ ของสภาวิ ศ วกรในปั จ จุ บั น และการกํ า หนด
ทิศทางการรับรองปริญญาฯ สําหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวน 87 คน จาก 47 สถาบัน
2.3 การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผู้ เ ข้า รั บ การอบรมและทดสอบความพร้ อ ม คื อ สมาชิก ผู้ ยื่ น ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ
ในปี 2560 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
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สมาชิก โดยจัดการอบรมส่วนกลาง จํานวน 27 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 11 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 38 ครั้ง
ซึ่งผลการทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังนี้
ระดับ
ภาคีวิศวกร
ภาคีวิศวกรพิเศษ
หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ (คน)
4,362
330

สอบผ่าน(คน)
3,026
201

สอบไม่ผ่าน(คน)
1,336
129

ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มีจํานวน 4,692 คน แยกเป็น
สาขาวิศวกรรมโยธา
จํานวน 1,786 คน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 1,096 คน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จํานวน 1,289 คน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 143 คน
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
จํานวน
47 คน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จํานวน 212 คน
สาขาวิศวกรรมเคมี
จํานวน 119 คน

จํานวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ในปี 2560

อุตสาหการ
3%

เหมืองแร่
1%

สิ่งแวดล้อม
4%

เคมี
3%

โยธา
38%

ไฟฟ้า
28%

เครื่องกล
23%
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2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
2.4.1 องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
สภาวิศวกรมีองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องจํานวนทั้งสิ้น 50 องค์กร ซึ่งใน
ปี 2560 ได้ดําเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 18 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพิ่มเติม
จํานวน 11 องค์กร
หมายเหตุ

ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี)

2.4.2 จัดอบรมการเป็นองค์กรแม่ข่ายฯ และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
จัดอบรมให้องค์กรแม่ข่าย มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที่สนใจสมัครเป็น
องค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม และ
ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากองค์กรแม่ข่าย เพื่อ
นํ า มาปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสม เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจํานวน 59 คน จาก 32 องค์กรแม่ข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ
2.4.3 จัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU)
มาใช้”
จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU)
มาใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้
(PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจํานวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละประเภท
กิจกรรม เพื่อมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยอบรมทั้งหมด
4 ครั้ง ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
65
56
40
59
220

2.4.4 การจัดทําคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
การจัดทําคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง สําหรับแจกสมาชิกวิศวกรเพื่อให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ และประเภทของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถบันทึกผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง จํานวน 500 เล่ม
2.4.5 รายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องดีเด่น
สภาวิศวกรมอบรางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องดีเด่น ประจําปี 2560 โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อองค์กรแม่ข่าย
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จํากัด
ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง

รหัสองค์กร
2001
7005
5001

หมดอายุ
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
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ลําดับ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อองค์กรแม่ข่าย
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รหัสองค์กร
5009
2017
2003
2009
2004
7010
7006
6002

หมดอายุ
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
20 ก.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63

องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
2. เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร/
กิจกรรมมาตรฐานและจํานวนหน่วยความรู้ที่ได้รับเข้าสู่ระบบของสภาวิศวกรอย่างถูกต้องและ
สม่ําเสมอ
2.5 งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
สภาวิศวกรดําเนินการสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรั บปรุง
มาตรฐานการปฏิ บัติวิชาชี พ ตามวั ตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรม จํานวน 6 มาตรฐาน จาก 4 สมาคม เป็นเงินจํานวน 1,200,000 บาท ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อมาตรฐาน
มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนส่ง
มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ํา ชนิดท่อไฟ
มาตรฐานการสํารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารการก่อสร้าง
มาตรฐานการออกแบบระบบบําบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 1

หน่วยงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย

2.5.2 จัดสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านวิศวกรรม
จั ด สั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง กองทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ด้ า นวิ ศ วกรรม
โดยเชิญคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา
จํานวน 31 คน
2.5.3 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ได้ยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ได้ เ ห็ น ชอบร่ า งข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า ว และขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร
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ร่างข้ อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .....
ประกอบด้วย มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ขณะนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ อยู่ระหว่างการดําเนินงานให้รองรับตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 1) จัดทําร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานการประพฤติใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2) จัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 3) จัดทําหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
2.6 การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพิ่มเติมโดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2560 จัดการทดสอบจํานวน 7 ครั้ง โดยมีผู้สอบผ่านที่
สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จํานวนทั้งสิ้น 94 คน
ครั้งที่
1/2560
2/2560
3/2560
3-1/2560
4/2560
5/2560
6/2560

วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2560
8 เมษายน 2560
17 มิถุนายน 2560
5 สิงหาคม 2560
19 สิงหาคม 2560
14 ตุลาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
รวม

สถานที่
กทม.
กทม.
กทม.
เชียงใหม่
กทม.
กทม.
กทม.

ผู้สมัครสอบ
(คน)
64
76
106
36
89
111
94

ผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร(คน)
9
1
23
2
12
32
15
94

2.6.1 การจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบอาคาร
จัดการสัมมนาเรื่อง “จุดประสงค์และประโยชน์ในการตรวจสอบอาคาร” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
วิศ วกรผู้ปฏิ บัติงานในวิ ชาชี พได้รั บความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร และนําความรู้ ที่ได้รับไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง สามารถตรวจสอบอาคารอย่างถูกต้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม
เจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภาวิศวกรสนใจเข้าร่วม 93 คน
2.7 การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2.7.1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม พ.ศ. ....
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มี ก ารดํ า เนิ น การตามมาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. 2542 คื อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารออก
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้วิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการแข่งขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับต่างประเทศประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ
กฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว
กําหนดสาขาวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา ดังนี้
1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
2) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
3) สาขาวิศวกรรมอาหาร
4) สาขาวิศวกรรมเกษตร
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5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ
11) สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํา
12) สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง
13) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์
15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ
16) สาขาวิศวกรรมพลังงาน
17) สาขาวิศวกรรมระบบราง
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออก
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
2.8 งานประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
2.8.1 โครงการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
เมื่ อ เกิด ภัย พิบั ติค ณะอนุ ก รรมการประสานงานด้ า นภั ย พิ บั ติแ ละความปลอดภั ย สาธารณะได้
มอบหมายคณะทํางานกํากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ดําเนินการ ดังนี้
ลําดับ
1.

วันที่
24-25 มกราคม 2560

2.

7 กุมภาพันธ์ 2560

3.

29 เมษายน 2560

4.

22 พฤษภาคม 2560

5.

28 พฤษภาคม 2560

6.

17 มิถุนายน 2560

7.

1 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้านโครงสร้าง
และระบบไฟฟ้ า ให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้านโครงสร้าง
และระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ไ ด้รับผลกระทบจากอุทกภัย อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กหญิง จังหวัดสระบุรีและวัดพระบาทน้ําพุ จังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ให้มูลนิธิในเขตอําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย 2) บ้านสันติเวียงป่า
เป้ า 3) สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ไชยกุ ล 4) สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชาวเขาเพื่ อ
การศึกษา
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง โรงเรียนวัดดอน
จั่น และวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านแคนทองและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่ หมู่ 11 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนํา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้าน
เข้าใจ
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ลําดับ
วันที่
กิจกรรม
8. 14-16 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่ หมู่ 2 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนําความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้านเข้าใจ
9.
25 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี
10. 11-13 สิงหาคม 2560 ลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้านโครงสร้าง
และระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
11.
12 สิงหาคม 2560
ลงพื้นที่ หมู่ 11 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนํา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้าน
เข้าใจ
12.
30 สิงหาคม 2560
ลงพื้นที่กิจ กรรม “สานสัมพัน ธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน” บูรณาการ
ร่วมกับโครงการ “พลังประชารัฐ อาสาร่วมใจ ป้องกันอัคคีภัยชุมชน”ร่วมกับ
สํ า นั ก นโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหม ชุ ม ชนสามแพร่ ง
กรุงเทพมหานคร
13.
31 สิงหาคม 2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือให้คําแนะนําในการตรวจสอบอาคารด้านโครงสร้าง
และระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดสกลนคร)
14.
2-3 กันยายน 2560 ลงพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 11 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อ
แนะนําความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้
ชาวบ้านเข้าใจ
15.
14 ตุลาคม 2560
ลงพื้นที่ หมู่ 1 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนําความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้านเข้าใจ
16.
14 ตุลาคม 2560
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
17.
12 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านสงขลา และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลา
18. 5-6 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ หมู่ 10 ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแนะนํา
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวิธีการที่สําคัญในการป้องกันอัคคีภัยให้ชาวบ้าน
เข้าใจ
19.
2 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ อุ ป กรณ์ ถั ง ดั บ เพลิ ง โรงเรี ย น
การศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
20.
3 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี และบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร
21.
10 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ถังดับเพลิง ณ บ้านพักเด็ก
และครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์
22.
16 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ อุ ป กรณ์ ถั ง ดั บ เพลิ ง ณ สถาน
สงเคราะห์ เ ด็ ก ชายบ้ า นหนองคายและบ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด
หนองคาย
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ลําดับ
23.

วันที่
17 ธันวาคม 2560

กิจกรรม
ลงพื้นที่ในโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ อุ ป กรณ์ ถั ง ดั บ เพลิ ง ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานีและบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี

2.8.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลง
จากกิจกรรมของโครงการวิศวกรอาสา นั้นก่อประโยชน์ต่อสังคม ทําให้สภาวิศวกร ลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรมวิศวกรอาสาและสถาปนิกอาสาและนายช่างอาสา
โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสาและนายช่างอาสาที่จะลงพื้นที่ในการทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน องค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานรัฐ ที่ประสบภัยพิบัติ
หรือมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาชีพแต่
อย่างใด ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรมวิศวกรอาสาและสถาปนิก
อาสาและนายช่างอาสาร่วมกับสภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และสมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรมวิศวกรอาสา สถาปนิก
อาสา และนายช่างอาสา โครงการ "จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย"ร่วมกับสภา
สถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในสํานักงาน
อาคารเรือนนอนสําหรับเด็ก ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2.8.3 โครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย”
ตามที่สภาวิศวกร โดย คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิด
โครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ที่ว่าการอําเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้วิศวกรอาสาภาคเหนือ ดําเนินการตรวจเยี่ยมชุมชน ตามแบบตรวจ
ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้า สําหรับบ้านอยู่อาศัยและหอพัก นั้น
เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2560 ประธานคณะทํ า งานประสานงานด้ า นภั ย พิ บั ติ จ ากอั ค คี ภั ย พร้ อ ม
คณะทํางานฯ ขอเข้าพบผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ดังกล่าว และหารือ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาให้เป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย จัดเสวนาเพื่อเพื่อ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของวิศวกรอาสา สภา
วิศวกร และลงพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการ รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ซึ่งมีวิศวกรอาสา และผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม
เสวนา 25 คนโดยช่วงบ่าย คณะทํางานฯ เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะครู โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ซึ่ง
ได้บรรยายให้คณะครู ทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัย และแนะแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย พร้อมกับ
ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะครู ช่วยกันคิดรูปแบบแผนการสอนที่จะให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย และ
การเอาตัวรอดขณะเกิดอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สภาวิศวกร โดย คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย
พร้อมคณะทํางานฯ เข้าพบผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ณ สํานักงานนโยบายและแผน
กลาโหม เพื่อหารือกรอบแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือกรณี
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เกิดภัยพิบัติ และนําเสนอโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย” โดยมี ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพลเรือน รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการ
พลเรือน รองผู้อํานวยการกองบรรเทาสาธารณภัย รองผู้อํานวยการกองบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ
และร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม สํานั กนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม โดยสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม ให้การตอบรับโครงการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และยินดีให้การสนับสนุน
โครงการดังกล่าว
เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ช่ ว งเช้ า คณะทํ า งานประสานงานด้ า นภั ย พิ บั ติ จ ากอั ค คี ภั ย
เข้าร่วมงานรําลึกครบรอบ 1 ปี ไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย
และช่วงบ่ าย คณะทํ างานฯ ร่ วมกับ คณะวิ ศ วกรอาสา สภาวิ ศวกร ภาคเหนื อ จํ านวน 7 คน ลงพื้น ที่
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้มูลนิธิในเขตอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แห่ง
ได้แก่ มูลนิธิพักพิงคุ้มภัย (มี 2 หอพัก/มีเด็ก 40 คน) บ้านสันติเวียงป่าเป้า (เด็ก 20 คน) สถานสงเคราะห์
เด็กไชยกุล (16 คน) สถานสงเคราะห์เด็กชาวเขาเพื่อการศึกษา (90 คน)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายกสภาวิศวกร อุปนายกสภาสถาปนิก ประธานคณะทํางาน
ประสานงานด้ า นภั ย พิ บั ติ จ ากอั ค คี ภั ย พร้ อ มด้ ว ยคณะทํ า งานประสานงานด้ า นภั ย พิ บั ติ จ ากอั ค คี ภั ย
วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เดินทางไปเข้าพบปลัดอําเภอเวียงป่าเป้า และรองนายกเทศมนตรีตําบล
เวี ย งป่ า เป้ า เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น โครงการ บ้ า นเวี ย งป่ า เป้ า ...ปลอดภั ย จากอั ค คี ภั ย และมอบ
แบบแปลนหอพักชาย-หญิง ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและสมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับสํานักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “สาน
สัมพันธ์จากใจ ทหารไทยกับประชาชน” บูรณาการร่วมกับโครงการ “พลังประชารัฐ อาสาร่วมใจ ป้อง
อัคคีภัยชุมชน” จัดกิจกรรมบรรยายแนะนําความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า และอั ค คี ภั ย ให้ ชุ ม ชน ณ ลานกิ จ กรรมภู ธ เรศ ชุ ม ชนแพร่ ง ภู ธ ร ชุ ม ชนสามแพร่ ง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
2.8.4 สัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ
สภาวิ ศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิ บัติและความปลอดภัยสาธารณะจัด
โครงการสัม มนาให้ ความรู้ ด้านภัยพิบัติร่วมกับองค์กรวิชาชี พและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ให้ กับสมาชิก
สภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ดังนี้
ลําดับ

เรื่อง

1.

สัมมนา เรื่อง "สาเหตุและการป้องกันอาคารถล่มและการรื้อถอนอาคารตามหลักวิศวกรรม"
วันที่ 22 มกราคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคารที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย" จัดร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
วันที่ 23 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอาคารที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย" จัดร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสวนาติดตามการดําเนินงานโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย”
วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงแรมซีแอนด์ซี เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สัมมนา เรื่อง "สาเหตุและการป้องกันอาคารถล่มและการรื้อถอนอาคารตามหลักวิศวกรรม"
วันที่ 25 มีนาคม 2560 โรงแรมนิวซีซั่น แสควร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.
3.
4.
5.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
180
218
84
31
76
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ลําดับ

เรื่อง

6.

เสวนา “มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา ทั้งกรณีปกติและกรณีเกิดภัยพิบัติ”
วันที่ 26 เมษายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สั ม มนาเรื่ อ ง "บทเรี ย นจากเหตุ เ ครนถล่ ม สู่ ม าตรฐานความปลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างระบบราง”และ “เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างสะพานและทางวิ่งด้วยระบบ
ชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป"
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สัมมนา เรื่อง "การแนะนําความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเว็นชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา
ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
สัมมนา เรื่อง "การแนะนําความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา"
วันที่ 16 กันยายน 2560 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต
รวม

7.

8.
9.

10.

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
28
171

121
135

115
1,665

2.8.5 การจัดทําวีดิทัศน์
1. คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัยจัดทําวีดิทัศน์แนะนําเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป ดังนี้
1) ทําวีดิทัศน์แนะนําวิธีการรับมือไฟไหม้
2) ทําวีดิทัศน์แนะนําวิธีการรับมือไฟไหม้บ้าน
3) ทําวีดิทัศน์วิธีสังเกตไฟไหม้ในโรงแรม
2. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร จัดทําวีดิทัศน์แนะนําโครงการวิศวกร
อาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ
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3. ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
3.1 การประชุมใหญ่สภาวิศวกร
3.1.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560
จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น
928 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จํานวน 907 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 8 คน ผู้สังเกตการณ์ จํานวน
12 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 1 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2559
2) รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
3) รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกร ประจําปี 2559
4) รายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้าง
ที่ทําการสภาวิศวกร
5) อนุมัติงบดุล ประจําปี 2559
6) อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจําปี 2559
โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ต่อปี
7) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2560
8) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ จํานวน 15 คน ได้แก่
(1) นายเกษม กุหลาบแก้ว
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ
(2) นายสนั่น ศิริออ่ น
กรรมการจรรยาบรรณ
(3) นายประสงค์ ธาราไชย
กรรมการจรรยาบรรณ
(4) นายสุวิช ลิ่มทอง
กรรมการจรรยาบรรณ
(5) นายวิสิทธิ์ อุติศยพงศา
กรรมการจรรยาบรรณ
(6) นายณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน
กรรมการจรรยาบรรณ
(7) นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ
(8) นายวรากร ไม้เรียง
กรรมการจรรยาบรรณ
(9) นายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
กรรมการจรรยาบรรณ
(10) นางพูลพร แสงบางปลา กรรมการจรรยาบรรณ
(11) นายวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
กรรมการจรรยาบรรณ
(12) นายสมศักดิ์ จุฑานันท์
กรรมการจรรยาบรรณ
(13) นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย์ กรรมการจรรยาบรรณ
(14) นายมงคล ดํารงค์ศรี
กรรมการจรรยาบรรณ
(15) นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ กรรมการจรรยาบรรณ
โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่วันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
3.1.2 การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560
จัดการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 436 คน แยกเป็นสมาชิก
สามั ญ จํ า นวน 425 คน สมาชิ ก วิ ส ามั ญ จํ า นวน 5 คน และผู้ สั ง เกตการณ์ จํ า นวน 6 คน โดยสรุ ป
สาระสําคัญได้ดังนี้
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1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2560
2) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ....
3) เห็ น ชอบร่า งข้ อ บั ง คั บ สภาวิศ วกรว่า ด้ ว ยการกํ า หนดค่ า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บํ า รุ ง และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลง
ยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....
6) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. .... และเห็นชอบกรณีหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ค รั้ ง ต่ อ ไปนั้ น
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
8) เห็นชอบร่ า งระเบีย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่าด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นวิศ วกรวิ ชาชี พ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบกรณี
หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร
วิ ช าชี พ อาเซี ย น (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 ครั้ ง ต่ อ ไปนั้ น
ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและดําเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
9) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC
Engineer) (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และเห็ น ชอบกรณี ห ากมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น วิ ศ วกรเอเปค (APEC Engineer)
พ.ศ. 2552 ครั้ ง ต่ อ ไปนั้ น ให้ ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรสามารถที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
10) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ....
3.2 งานสวัสดิการ
3.2.1 จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบ
วิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความสําคัญของการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแนะนําวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดสัมมนาจํานวน 27 ครั้ง ดังนี้
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ลําดับ

วันที่

สถานที่

1.

9 กุมภาพันธ์ 2560

2.
3.
4.
5.
6.

10 กุมภาพันธ์ 2560
1 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560
27 มีนาคม 2560
30 มีนาคม 2560

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
29 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2560
2 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560

16.
17.
18.
19.
20.

2 มิถุนายน 2560
4 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน 2560
22 มิถุนายน 2560

21.
22.

3 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560

23.

7 พฤศจิกายน 2560

24.
25.
26.
27.

8 พฤศจิกายน 2560
23 พฤศจิกายน 2560
24 พฤศจิกายน 2560
6 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
137
280
200
210
80
109
237
110
238
142
83
112
438
200
157
169
156
282
89
380
122
50
316
343
126
460
100
5,326

3.2.2 จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รแม่ ข่ า ยของ
สภาวิศวกร รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสมาชิกสภาวิศวกรเพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โดยสนับสนุนการอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกรและองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 2 กรณี ดังนี้
1) สนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรม
แก่นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่ได้รับ
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การอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 3 สมาคม รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ และมีสมาชิก
สภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมจํานวน 153 คน
2) สนั บ สนุ น การจั ด อบรมให้ แ ก่ ส มาคมวิช าชี พวิ ศ วกรรมที่เ ป็ น องค์ ก รแม่ ข่ า ยของสภาวิศ วกร
ในรูปแบบของการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรตามอัตราค่าตอบแทนวิทยากรของสภาวิศวกร
โดยเบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการ โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร
ที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
3.2.3 จัดเสวนาเรื่อง “บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการนําไปใช้งาน สร้างความตระหนักถึงบทบาท
และความสําคัญของวิศวกรที่จะพัฒนาวงการวิศวกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าพร้อม
วิชาชีพอื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิศวกรด้วยกัน และระหว่างวิศวกรกับ
วิชาชีพอื่น และส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับวิศวกรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม
เสวนาจํานวน 183 คน
3.2.4 จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอก เรื่ อ งการลดค่ า บริ ก ารให้ กั บ ผู้ ถื อ บั ต รสมาชิ ก หรื อ
ใบอนุญาตสภาวิศวกร
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ซึ่งสมาชิกสภาวิศวกรจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน
และในชีวิตประจําวัน ในการลดอัตราค่าสินค้าและบริการขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีรายชื่อหน่วยงาน
ที่ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือมีบัตรสมาชิก
สภาวิศวกร ดังนี้
1) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
2) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด
3) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
4) โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
5) โรงพยาบาลสินแพทย์
6) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
7) โรงพยาบาลสมิติเวช
8) โรงแรมอินทรา รีเจนท์
9) โรงแรมเอเชีย
10) โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
11) โรงพยาบาลบางโพ
12) โรงพยาบาลสุขุมวิท
3.2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อทําคุณประโยชน์
ให้กับแผ่นดินโดยการช่วยเหลือสังคม ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บริจาคโน้ตบุ๊ค พร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรม
สันทนาการและมอบของใช้ที่จําเป็นให้แก่เด็กนักเรียน
2) วัดเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บริจาคเงินสร้างศาลาเอนกประสงค์
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3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บริจาคเครื่องทําน้ําเย็นและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
3.3 งานประชาสัมพันธ์
3.3.1 โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร
1) จัดทําสารสภาวิศวกร จํานวน 4 ฉบับ จัดพิมพ์จํานวนครั้งละ 20,000 เล่ม ประกอบด้วย
ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 2560 – มีนาคม 2560
ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560
ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
3.3.2 โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร
1) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน
1.1) จัดงานแถลงข่าวจํานวน 15 ครั้ง
ลําดับ
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม
วิศวกรรม
(สื่อ)
30
-สภาสถาปนิก
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดําเนินงานกิจกรรม
-สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา
วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร -สมาคมช่ า งเหมาไฟฟ้ า และ
เครื่องกลไทย
สภาสถาปนิก
20
กรณีอุบัติเหตุรถเก๋งตกจากลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
18
บทเรียนจากเหตุเครนถล่มสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างโครงสร้างระบบราง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
กรณีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 เรื่อง สภาสถาปนิก
56
มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการ
รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร
สภาสถาปนิก
21
แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกร และ
สถาปนิกจีน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยี สภาสถาปนิก
21
โครงการรถไฟความเร็วสูง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร
แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกรและ
สภาสถาปนิก
17
สถาปนิกจีน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร
หัวข้อแถลงข่าว
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ลําดับ

หัวข้อแถลงข่าว

8.

โครงการวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ฟื้นฟู
ผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

9.

การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ผู้เข้าร่วม
วิศวกรรม
(สื่อ)
33
-สภาสถาปนิก
-สมาคมช่ า งเหมาไฟฟ้ า และ
เครื่องกลไทย
-สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
26
-สภาสถาปนิก
-วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาสถาปนิก
19

10. แถลงผลการดําเนินงานทดสอบวิศวกรและสถาปนิกจีน รุ่น 1
โครงการรถไฟความเร็วสูง
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
11. บทเรียนสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาถล่มที่จังหวัดชัยนาท
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
12. มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ สภาสถาปนิก
ตกในอาคารจอดรถ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร
13. แถลงผลการดําเนินงานทดสอบวิศวกรและสถาปนิกจีน รุ่น 2 และ สภาสถาปนิก
รุ่น 3 โครงการรถไฟความเร็วสูง
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
14. 7 วัน สร้างความปลอดภัย
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
15. เหตุเรือชนสะพานและแนวทางป้องกัน
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
รวม

19
16

12
13
13
334

2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
มาสคอตสภาวิศวกรอุปกรณ์ออกบูธ X-stand Rollup แผ่นพับ และโปสเตอร์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของ
สภาวิศวกร ในการประชาสัมพันธ์งานอบรมและสัมมนาต่างๆ ของสภาวิศวกร
3) โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์
ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม ข่ า วสารของสภาวิ ศ วกร รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ ข้ อ แนะนํ า ในงาน
ด้านวิศวกรรม แก่สมาชิกสภาวิศวกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีผลงานดังนี้
(1) ผลิตหรือสารคดี หรือสกู๊ปข่าว หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสภาวิศวกร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จํานวน 5 เรื่อง
ออกอากาศ :สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
รายการ : “จุดประกายความสุข”
ออกอากาศทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 17.30 -17.55 นาฬิกา ความยาว 2 นาที
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

หัวข้อเรื่อง
ตึกถล่ม..สาเหตุและการป้องกัน
นวัตกรรมยานยนต์และระบบราง
อัคคีภัย..ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ผลกระทบ AEC ต่อวิชาชีพวิศวกรรม

ผู้ให้สัมภาษณ์
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
นายนคร จันทศร
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
นายเกษม กุหลาบแก้ว
นายไกร ตั้งสง่า

(2) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จํานวน 7 ครั้ง
ลําดับ
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. รายการจับข่าวมาคุย
2. ข้อเสนอแนะทางออกของปัญหา
รถยนต์ตกอาคารที่จอดรถ
3.
4.
5.
6.

7.

วันที่
ผู้ให้สัมภาษณ์
10 สิงหาคม 2560 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
12 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

บทบาทและแนวทางการ
13 พฤศจิกายน 2560
ดําเนินงานนโยบายของนายก
สภาวิศวกร ในปี 2561
รายการตาที่ 3 ตอน บ้านทรุดตัว 17 พฤศจิกายน 2560
อุทาหรณ์การสร้างบ้านริมน้ํา
การขับเคลื่อนวิศวกรรับมือ
12 ธันวาคม 2560
โครงการรถไฟไทย-จีน
รายการขับเคลื่อนประเทศไทย
21 ธันวาคม 2560
ตอน รายงายผลการจัดอบรม
ทดสอบความรู้สถาปนิกจีนและ
วิศวกรจีน
รายการขับเคลื่อนประเทศไทย
28 ธันวาคม 2560
ตอน การพัฒนาเมืองโดยรอบใน
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน

ดร.กมล ตรรกบุตร
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
นายรัชทิน ศยามานนท์

สื่อที่ให้สัมภาษณ์
มิติข่าว FM 90.5
รายการทิศทางข่าว
FM.100.5 คลื่นข่าว
อสมท.
นิตยสาร
Construction Variety
สํานักข่าวอัมรินทร์
ช่อง 34
หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ
ช่อง 11 NBT

ช่อง 11 NBT

4) โครงการพิเศษกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา งานเสวนา หรืองานอบรม
ต่างๆ ของสภาวิศวกรร่วมกับการบริการนอกสถานที่ซึ่งจะดําเนินการทุกเดือน
3.3.3 โครงการจัดทําเพลงมาร์ชสภาวิศวกร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภาวิศวกร ดังนี้
1) จัดทําเพลงมาร์ช ความยาวประมาณ 4-5 นาที
2) จัดทําเพลงป๊อบ ความยาวประมาณ 4-5 นาที
3) จัดทําเพลงภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 4-5 นาที
3.3.4 จัดทําปฏิทินปี 2561 สําหรับเป็นของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
3.4 งานส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
3.4.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดสัมมนาจํานวน 13 ครั้ง ดังนี้
ลําดับ

หัวข้อ

1.

ร่างกฎกระทรวงใหม่ ผู้ตรวจสอบอาคาร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
115
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ลําดับ

หัวข้อ

2.

จัดสัมมนา เรื่อง คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการ
ป้องกันฟ้าผ่า
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร)
วันที่ 30 พฤษภาคม 60 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับ
วิศวกรใหม่ (วิศวกรรมโยธา)
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง เทคนิคการออกแบบระบบบําบัดมลพิษ
น้ําเสียและมลพิษอากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดเสวนา เรื่อง การระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่อง
การถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง เทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิค
การจัดการของเสียอันตราย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการออกแบบโครงสร้างและการ
เลือกใช้วัสดุเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของ
หม้อน้ําแบบท่อไฟ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดเสวนา เรื่อง หยุดการบาดเจ็บและตายจากการติดตั้ง
และซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
จัดสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของวิศวกรรม
สํารวจเพื่อเข้าสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
ระบบทําความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
วันที่ 27 กันยายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
รวม

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เครื่องกลไทย

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
127

คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
เครื่องกลและไฟฟ้าไทย

158

สมาคมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไทย

71

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย

20

106

117

สภาสถาปนิก

74

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย

113

สมาคมหม้อน้ําและภาชนะรับ
ความดันไทย

89

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
แห่งประเทศไทย

79

สมาคมการสํารวจและการ
แผนที่แห่งประเทศไทย

113

สมาคมเครื่องทําความเย็นไทย

79
1,182

3.4.2 โครงการจัดทําร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โดยจัดเสวนาจํานวน 1
ครั้ง ดังนี้
ลําดับ
1.

หัวข้อ
จัดเสวนาระดมสมอง เรื่อง การจัดทําร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสําหรับการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
76
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3.4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
สภาวิศวกรสนับสนุนการจัดทําโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อ ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง จํานวน 4 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท ดังนี้
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการจัดทําแนวทางการออกแบบโครงสร้าง
อาคารสูง
โครงการจัดทําวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกัน
และลดการระเบิดของฝุ่น : กรณีศึกษา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
โครงการศึกษาการนําน้ําเสียผ่านการบําบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กรณีศึกษาระบบบําบัดน้ํา
เสียขององค์การจัดการน้ําเสีย
โครงการศึกษาเชิงวินิจฉัยถึงความถูกต้องเชิง
ตําแหน่งที่ได้จากเทคนิคการรังวัดบนภาพถ่ายด้วย
อากาศยานไร้คนขับ

2.
3.
4.

สมาคม
สมาคมการกัดกร่อนโลหะและ
วัสดุไทย
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

สนับสนุนการจัดทํา
(บาท)
200,000
200,000
200,000
200,000

3.5 งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center
จํานวนสายในการติดต่อ Call Center ผ่านหมายเลข 1303 มีจํานวนทั้งสิ้น 33,439 สาย ซึ่งสมาชิก
ส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร การยื่นขอเลื่อนระดับใบอนุญาต
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน เป็นต้น
3.6 การลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดปัญหาทางวิศวกรรม
การเข้าพื้นที่เพื่อการตรวจสอบกรณีเกิดปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ถึง
สาเหตุในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนําข้อมูลต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
พันธมิตรต่างๆ เพื่อหาผลสรุปในแต่ละกรณี รวมถึงเพื่อการให้คําแนะนําด้านวิชาการแก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน 15 ครั้ง ดังนี้
ลําดับ
1.

วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560

2.

9 มีนาคม 2560

3.

22 มีนาคม 2560

4.

28 มีนาคม 2560

5.

30 เมษายน 2560

6.

23 พฤษภาคม 2560

7.

24 กรกฎาคม 2560

8.

18 สิงหาคม 2560

เรื่อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้กองขยะใต้สะพานไทย-เบลเยี่ยม
บริเวณถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมของสภาการพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคารแฟลตที่พักอาศัย 5 ชั้น บริเวณชุมชนทอผ้า เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เกิดรอยร้าวและทรุดตัว
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงถล่มบริเวณหน้าโรงเรียน
วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ซอยวิภาวดี 38 กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารโรสวู้ด แบงคอก โฮเทล บริเวณถนนเพลินจิต
กรุงเทพมหานคร
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ลําดับ
9.

วันที่
1 กันยายน 2560

10.
11.

14 กันยายน 2560
3 ตุลาคม 2560

12.

24 ตุลาคม 2560

13.

7 พฤศจิกายน 2560

14.

12 พฤศจิกายน 2560

15.

24 ธันวาคม 2560

เรื่อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพรอยร้าวกําแพงของอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้น โครงการ
TheNicheID เสรีไทย ซอยเสรีไทย 81/2 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามแบดมินตันพังถล่ม บริเวณซอยเรวดี กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เกิดพังถล่มขณะ
กําลังก่อสร้าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของผนังอาคาร ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ
ตํารวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (แฟลต 6) จังหวัดพิษณุโลก
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนแผงกั้นอาคารจอดรถพังและตกลงด้านล่าง
บริเวณซอยไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเรือบรรทุกถั่วเหลืองชนตอหม้อสะพานขาด
บริเวณหน้าวัดไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3.7 การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรวิชาชีพอื่น
สภาวิศวกรได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรวิชาชีพอื่น ดังนี้
ลําดับ

หน่วยงาน

1.

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

2.

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คณะกรรมการมาตรฐานและความปลอดภัย
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
คณะกรรมการผังเมือง
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการผัง
เมือง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดระบบไฟฟ้า และระบบการจัดแสงสว่าง ตามมาตรา
8(4) และ (6)
คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย
การกําหนดระบบเครื่องกล การระบายและการปรับอากาศ
ตามมาตรา 8(4)
คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย
การกําหนดระบบประปา การระบายน้ํา การบําบัด น้ําเสีย
และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 8(4)(5)
และ 8(6)
คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย
การกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการอาคาร ตามมาตรา 8(2)(4) และ 8(6)
คณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขและจํานวนเงินเอาประกันภัยในการ
ทําประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

จํานวนครั้งที่
ประชุม
6
33
3
11
1
32
3
1
7

1
1
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ลําดับ

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

หน่วยงาน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและยกร่างแก้ไขปรับปรุง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการจัดทําค่ามาตรฐาน
และกําหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและ
ขนส่งเพื่อการผังเมือง สําหรับการพัฒนาโครงการในประเทศ
สํา นั ก พัฒ นามาตรฐานและ คณะอนุกรรมการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน
สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
ทดสอบฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สํานักงานนโยบายและ
คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ
สิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนโยบาย
แอปพลิเคชั่น
สํานักงานออกแบบ
การประชุมสัมมนา “การศึกษาสํารวจและออกแบบสะพาน
สํานักการโยธา
คนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
ท่าพระจันทร์-ศิริราช”
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
การสัมมนา “ADR Week”
การสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน :
มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย
การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในสัญญา
ทางปกครอง
กรมควบคุมมลพิษ
การสัมมนาขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน
สํานักงานนโยบายและ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
แผนพลังงาน
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้าง
คณะทํางานจัดทํารหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สองทศวรรษพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพื่อ
อนาคต

จํานวนครั้งที่
ประชุม
4
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
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ลําดับ

หน่วยงาน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

10.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ.2543
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกํากับดูแลการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรม
การทดสอบความรู้และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบ
อาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการคํานวณราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น สํานักงาน กสทช.
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
คณะกรรมการพิจารณาประเมินและเสริมความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารเพื่อให้อาคารสามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
คณะอนุกรรมการกําหนดลักษณะ มาตรฐานแบบอาคารและ
ส่วนบริการต่างๆของโรงพยาบาลเอกชน
คณะกรรมการประสานการดําเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อมและสารอันตรายสาขาการจัดการของเสียชุมชน

11.
12.
13.

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงาน กสทช.

14.

สํานักการโยธา

15.

กรมสนับสนุนการบริการ
สุขภาพ
กรมเจ้าท่า

16.
17.
18.

19.

20.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสารและของเสีย
อันตราย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ คณะกรรมการจัดหาที่ดินในการตั้งอาคารสํานักงาน
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจําปี พ.ศ.2560-2562
การประชุม 35th Conference of the ASEAN
Federation of Engineering Organization
การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กับการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี
คณะกรรมการมูลนิธิ วสท.
การประชุมเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงาน
ชลประทาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะทํางานวิชาการในโครงการยกระดับประสิทธิภาพ
พลังงานในระบบไอน้ําสําหรับโรงงานควบคุม ภายให้กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอนุญาต
โรงงานในต่างจังหวัด
สํานักนโยบายและแผนการ การประชุมหารือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขนส่งจราจร
วิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
โครงการรถไฟไทย-จีน
คณะกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
เพื่อคนทุกกลุ่ม

จํานวนครั้งที่
ประชุม
7
2
3
6
3
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
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ลําดับ

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

หน่วยงาน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ
ศึกษาและออกแบบ ก่อสร้างและบํารุงรักษางานโครงสร้าง
ทางรถไฟ และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ
การสัมมนา เรื่อง Thailand-Japan Railway Partnership
for Connectivity Success : Sharing Advanced
SHINKANSEN Technologies & Area development
สํานักงานกองทุนสนับสนุน การประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้ชุด
การวิจัย
โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
การประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยระยะที่ 4
สภาสถาปนิก
การประชุมเรื่องมาตรฐานการทํางานโดยใช้ระบบ BIM
(Building Information Modeling)
สํานักงานเลขาธิการ
การประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560สภาการศึกษา
2579”
สํานักงาน ป.ป.ช.
การเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหา
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําคู่มือแนวทาง
การปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกร สถาปนิก และบัญชี
การเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาตรฐานและกลไกในการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การสัมมนา เรื่อง การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทย
กรมเจรจาการค้าระหว่าง
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน
ประเทศ
(CCS) ครั้งที่ 86
การประชุมรายสาขาบริการเพื่อจัดทําตารางข้อผูกพันภายใต้
ความตกลงการค้าบริการอาเซียน
การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอสําหรับเจรจาจัดทําวินัย
เพื่อกํากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ และ
ข้อเสนอของอินเดียในการจัดทําความตกลงว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกทางการค้าบริการภายใต้ WTO
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม งานสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
เกล้าเจ้าคุณทหาร
โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อ
ลาดกระบัง
อนุรักษ์พลังงาน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน การประชุมพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และประเมินคุณภาพ
การสรรหาและการพัฒนา
การศึกษา
การประชุม เรื่อง ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สมัชชาแม่น้ํา
การเสวนา “สายน้ําไม่ไหลย้อนกลับ”

จํานวนครั้งที่
ประชุม
1
1
1
1
2
1
1
5
2
1
1
2
1

1
1
1
1
1
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ลําดับ
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

หน่วยงาน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2560
กระทรวงคมนาคม
การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน
กรมป้องกันและบรรเทา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพด้านการป้องกัน
สาธารณภัย
อุบัติภัยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
สํานักงานประกันสังคม
การประชุมโครงการทําธุรกรรมส่งข้อมูลผ่านทางสือ่
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
อิเล็กทรอนิกส์
การประชุมโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกัน
มาตรา 40
สํานักงานคณะกรรมการ
การประชุมประจําปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคต
ของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ระดับภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตวังทองหลาง
การประชุม “เมืองคุณภาพชีวิต”
การประชุมโครงการพัฒนาเมืองคุณภาพชีวิตเขตวังทองหลาง
สํานักงานคณะกรรมการ
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง
การอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา
การประชุมร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
การเสวนา “ใบอนุญาตก่อสร้าง : ความสะดวกที่ต้องจ่าย...
จริงหรือ?”
กระทรวงวัฒนธรรม
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
กระทรวงมหาดไทย
การประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่ง
ราชมงคลธัญบุรี
ทางราง
สถาบันวิจัยนโยบาย
การประชุมโอกาสและผลกระทบจากการเปิดเสรี FTA
เศรษฐกิจการคลัง
ไทย-ศรีลังกา
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประชุมพิเศษ เรื่อง The Development of ASEAN
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Construction Industry in the Previous Decades and
Its Future
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการวิชาชีพวิศวกรรม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การสัมมนา เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการผัง
การปฏิรูปประเทศด้าน
เมืองเพื่อเป็นกรอบชี้นําและบูรณาการการพัฒนาประเทศ”

จํานวนครั้งที่
ประชุม
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

การบริหารราชการแผ่นดิน

47.
48.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
แห่งชาติ
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....
สมาคมอาคารชุด
การสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...
การปรับตัวของผู้ประกอบการ ปี 2560

1
1
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ลําดับ

หน่วยงาน

49.

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
มูลนิธิอาคารเขียว

50.

51.
52.

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การประชุมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการกําหนดค่ามลพิษ
เพื่อใช้ออกแบบระบบน้ําเสียอาคาร
การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการทํางานบนที่สูง”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินของประชาชน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมือง
อัจฉริยะ
รวมจํานวนการเข้าร่วมประชุม

จํานวนครั้งที่
ประชุม
1
1

2
1
234
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4. ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ
4.1. สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2560
รายได้ของสภาวิศวกร
- รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิก
- รายได้ค่าธรรมเนียม
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความรู้
- รายได้ค่าทดสอบความรู้ปี 52
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความพร้อม
- รายได้ค่ารับรองปริญญา(หลักสูตร)
- รายได้ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- รายได้เงินรางวัลพิเศษ
- รายได้โครงการจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
- รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายของสภาวิศวกร
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายตามแผนงานดําเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ ย

41,495,900.00
37,923,550.00
2,749,500.00
26,298,000.00
8,839,500.00
1,950,000.00
830,000.00
5,154,798.86
3,793,400.00
585,000.00
173,584.00
129,793,232.86
49,352,212.59
41,859,970.98
6,777,498.54
97,989,682.11
31,803,550.75

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

4.2 งานบริการ
4.2.1 งานบริการรับชําระเงินสมาชิกนอกสถานที่
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สภาวิศวกรได้รับชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงต่าง ๆ เป็นเงินสด บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์สํานักงานสภาวิศวกรและนอกสถานที่
ในต่ า งจั ง หวั ด นอกจากนี้ ส ามารถโอนเงิ น ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารในระบบ Counter Payment กั บ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ ง ไทย จํ ากั ด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จํา กั ด (มหาชน) ธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด
(มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกร
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส จํ า กั ด ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการรั บ ชํ า ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสภาวิศวกร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
4.2.2 การจัดเก็บเอกสารเข้าคลังเอกสาร
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร ไว้ที่คลังเอกสารซึ่งทําให้สํานักงานสภาวิศวกรมีพื้นที่
ใช้สอยมากขึ้น เพื่อการเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิก
4.3 งานงบประมาณและงานการติดตามการใช้งบประมาณประจําปีของสภาวิศวกร
การประชุ ม ใหญ่ ส ภาวิ ศ วกร ประจํ า ปี 2560 ได้พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานประจําปี 2560 ดังนี้
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รายการ

งบประมาณปี 2560
120,076,276.50

ประมาณการรายได้
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายแผนดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าใช้จ่ายลงทุน
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิน้

50,507,000.00
55,533,000.00
5,180,000.00
8,780,000.00
120,000,000.00

การพัฒนาให้มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณในเชิงบริหารมากขึ้น มีระบบการจัดการในการ
ติดตามรายได้รายจ่ายเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละเดือนและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารได้
ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รบั จริงและประมาณการรายได้ (ทุกประเภท)
สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย:ล้านบาท

150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

129.79
119.53
107.60
80.86

87.00

69.22

31.38
20.79
10.53
7.47

ม.ค.

26.56

49.08

54.90

108.84
98.23

75.75

59.55
38.99

93.19

120.08

64.26

44.14

34.61

16.43

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ประมาณการรายรับ ปี 60

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
รับจริงปี 60

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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หน่วย:ล้านบาท
150
135
120
97.99

105
90
75
60

45.40

45
30
15
0

13.00

20.18

6.49
21.44
6.22 12.88
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

26.88
27.37
เม.ย.

34.41

53.19
52.98

61.28
60.62

68.26
68.03

75.74
75.13

83.28

96.19

82.67

45.80

35.18

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ประมาณการรายจ่าย ปี 60

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

จ่ายจริงปี 60

หน่วย:ล้านบาท
150
135

119.53

120

107.60

105

93.19
80.86

90
75
60
45
30
15
0

129.79

31.38
10.53

38.99

45.40

20.79

6.49 13.00
ม.ค.
ก.พ.

20.18
มี.ค.

49.08

59.55

26.88
เม.ย.

97.99

69.22
61.28

53.19

68.26

75.74

83.28

34.41
พ.ค.

จ่ายจริงปี 60

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รับจริงปี 60
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4.4 งานพัสดุ เป็นหน่วยบริการกลางของสํานักงาน เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีเบิก
ใช้วัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน) ตลอดทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ ให้มีทันใช้ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม และจัดทํา
เอกสารทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ โดยในปี 2560 มีการดําเนินงาน
ดังนี้
4.4.1 จัดให้มีการประกวดราคา 6 ครั้ง ดังนี้
1) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร ทางสื่อประจําปี
2560”
2) การประกวดราคาจัดซื้อ “เครื่อง Server สําหรับ Database และ Website”
3) การประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “สารสภาวิศวกร ประจําปี 2560 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2560 , ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 , ฉบับที่ 4
ประจํ า เดื อ น ตุ ล าคม – ธั น วาคม 2560 และสารสภาวิ ศ วกร ประจํ า ปี 2561 ฉบั บ ที่ 1
ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2561”
4) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server”
5) การประกวดราคาจัดหาผู้รั บจ้าง “บริการทําความสะอาดสํ านั กงานสภาวิ ศวกร ประจําปี
2561”
6) การประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2561”
4.4.2 จัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ ดังนี้
1) จัดจ้างบริการรับขนส่งเอกสารของสํานักงานสภาวิศวกร
2) จัดจ้างงานจัดทําเพลงมาร์ชและเพลงป๊อบสภาวิศวกร
3) จัดจ้างงานบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์และระบบคอลล์เซ็นเตอร์
4) จัดจ้างงานจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจําปี 2560
4.4.3 จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทั้งสิ้น 318 ฉบับ
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5. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.1 การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบเพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายของคณะกรรมการ อนุก รรมการ
สภาวิศวกร
5.1.1 จัดทําบาร์โค้ดลงในใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทําการเพิ่มบาร์โค้ดลงในใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียมของสภาวิศวกร
ด้วยวิธีสแกนบาร์โค้ดแทนการพิมพ์ด้วยมือ ทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การชําระเงิน
5.1.2 ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก สภาวิศวกรได้เพิ่มช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมให้
สมาชิกสามารถชําระเงินผ่าน counter service ตามร้านค้าชั้นนํา และดําเนินการด้วยตนเองบนระบบ
Internet banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์
5.2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง E-mail และ SMS
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง Email และ SMS
เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข่ า วสาร การแจ้ ง เตื อ น หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ภาวิ ศ วกรได้ จั ด ขึ้ น
ซึ่งในปี 2560 ได้ให้บริการส่ง Email กว่า 1,687,008 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 62,272 ข้อความ
5.2.2 การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และ เว็บบอร์ด สภาวิศวกร
ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตอบคํ า ถามสมาชิ ก สภาวิ ศ วกรผ่ า น Facebook และ
เว็บบอร์ด ของสภาวิศวกรโดยได้ตอบคําถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook 1,293 คน และ เว็บบอร์ด
สภาวิศวกร 345 ข้อความ
5.2.3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง facebook
สภาวิศวกรได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook fan page ของสภาวิศวกร
(www.facebook.com/coethai) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จํานวน 356 ข่าวซึ่งปัจจุบัน
มียอดคนกด Like จํานวน 139,957 คน
5.2.4 การเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Youtube ช่อง COE Channel
สภาวิศวกรได้เปิดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปผ่านทาง Youtube
ภายใต้ชื่อ COE Channel ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม (subscribers) จํานวน 1,943 คน
5.2.5 ปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์
เพื่อเป็นการประชาสัม พันธ์ ให้ สมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงกิจกรรมต่ างๆ ที่สภาวิศวกรได้จั ดขึ้น
โดยแสดงในรูปแบบของปฏิทิน ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สนใจได้อย่างสะดวกบนเว็บไซต์สภาวิศวกรโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา 108 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่นๆ 47 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานภายนอก 17 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ภาพเป็นข่าว 169 ครั้ง
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5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงสําหรับการถ่ายทอดสด
จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณสํ า หรั บ การถ่ า ยทอดสด เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง สั ญ ญาณ
มีประสิทธิภาพ ทําให้สมาชิกเข้ารับชมภาพและเสียงชัดเจนมากขึ้น
5.3.2 ระบบประชุมทางไกล
จั ด ซื้ อ ชุ ด อุ ป กรณ์ แ ละระบบประชุ ม ทางไกลมาใช้ ใ นการประชุ ม คณะต่ า ง ๆ ของสภาวิ ศ วกร
เพิ่มทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม อํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้า
ร่วมประชุมที่สภาวิศวกร
5.3.3 ปรับปรุง Software การเพิ่มประสิทธิภาพของ Firewall
ปรับปรุง Firewall ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มการป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.3.4 ปรับปรุงระบบการสํารองข้อมูล DR-Site
ปรับปรุงระบบการสํารองข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดปัญหากับฐานข้อมูล
สภาวิศวกรสามารถกู้คืนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
5.3.5 ปรับปรุง Web Server
จัดซื้อเครื่อง Server ใหม่สําหรับจัดทําเป็น Web Server ทดแทนเครื่อง Server เดิม ที่ใช้งาน
มานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์ของสภาวิศวกร
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวในอนาคต
5.3.6 ปรับปรุง Database Server
จัดซื้อเครื่อง Server ใหม่สําหรับจัดทําเป็น Database Server ทดแทนเครื่อง Server เดิม ที่ใช้งาน
มานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ปริมาณมากขึ้น
5.3.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบคลังข้อสอบ
ปรับปรุ งข้อสอบที่มีอยู่ ปัจจุบัน และเพิ่มข้อสอบใหม่ ลงในฐานข้อมูลคลังข้อสอบ ให้รองรับกั บ
นโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร ในการสอบปี 2561
5.3.8 การเพิ่มประสิทธิภาพของในการป้องกันไวรัส
สภาวิศวกรได้ต่ออายุและอัพเกรดระบบป้องกันไวรัสโดยได้ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ในสํานักงานสภาวิศวกร และศูนย์บริการสมาชิกสภาวิศวกรในส่วนภูมิภาค
5.3.9 ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บัตรให้ศูนย์บริการสมาชิก
จั ดซื้ อ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์ บัตรสมาชิ ก ให้ กับ ศูนย์ บริ ก ารสมาชิ ก ทั้ ง 3 แห่ง คื อ
ศูนย์ บริ การสมาชิ กภาคเหนื อ จั งหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จั งหวัด
ขอนแก่ น และศู น ย์ บ ริ ก ารสมาชิ ก ภาคใต้ จั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ รองรั บ การทํ า งานของเจ้ า หน้ า ที่
ในการให้บริการสมาชิกให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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5.3.10 จัดซื้อ Microsoft office ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
สภาวิศวกรได้ให้ความสําคัญในการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และต่อต้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
5.4 การจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร
5.4.1 ผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2560
หมวดวิชาพื้นฐาน
ผู้เข้าสอบ (คน)
ผู้สอบผ่าน (คน)
11,234
5,162
หมายเหตุ

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
ผู้เข้าสอบ (คน)
ผู้สอบผ่าน (คน)
13,112
5,102

สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ฯระดับภาคีวิศวกรที่สภาวิศวกร จํานวน 189 ครั้ง และศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จํานวน
17 ครั้ง รวมจัดทดสอบ 206 ครั้ง

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูผ้ ู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2560
ลําดับ

เดือน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

หมวดวิชาพื้นฐาน
ผู้เข้าสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน)
549
284
537
230
1,024
414
638
272
719
292
1,217
474
891
401
1,074
517
1,154
581
1,005
520
1,672
823
754
354
11,234
5,162

หมวดวิชาเฉพาะสาขา
ผู้เข้าสอบ (คน)
ผู้สอบผ่าน (คน)
694
290
634
230
1,165
388
762
246
895
322
1,432
471
1,038
395
1,233
490
1,310
535
1,154
484
1,927
834
868
353
13,112
5,102
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผขู้ อรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวศิ วกรในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
1800

1672

1600
1400

1217

1200
1000

400

1154

1005

891

800
600

1074

1024

549

638

537

284

200

474

414
272

230

823 754

719

292

581

517

520

401

354

0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.
ผู้เข้าสอบ 60

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
ผู้สอบผ่าน 60

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
2500
1927

2000
1432

1500

1233

1165
1000
694
500

762

634
290

230

388

246

1154

1038

895
322

1310

471

834 868

395

490

535

484

353

0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผู้เข้าสอบ 60

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผู้สอบผ่าน 60
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5.4.2 การปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2559 – 2560
ข้อสอบก่อน
ลําดับ
สาขา
ปรับปรุงปี 2559
(ข้อ)
1. วิศวกรรมโยธา
6,494
2. วิศวกรรมเครือ่ งกล
15,781
3. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง
8,124
4. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร
6,366
5. วิศวกรรมอุตสาหการ
5,825
6. วิศวกรรมเหมืองแร่
7,238
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6,371
8. วิศวกรรมเคมี
7,057
รวมทั้งหมด
63,256

ออกใหม่
ปี 2560
(ข้อ)
11
439
909
1,359

ปรับปรุง
ปี 2560
(ข้อ)
621
233
854

รวมทั้งหมด
(ข้อ)
6,494
15,781
8,135
6,805
5,825
7,238
6,371
7,966
64,615

5.5 การถ่ายทอดสดงานสัมมนาของสภาวิศวกร
สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสําคัญในการให้บริการสมาชิก จึงได้นําเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาใช้
ในงานสัมมนาต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มีความสนใจแต่ไม่สะดวกในการเดินทางได้
ติดตามรับชมการสัมมนาของสภาวิศวกร โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินงานเป็นจํานวน 7 ครั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
5.5.1 การถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube COE Channel
ลําดับ
1.
2.
3.

หัวข้อสัมมนา
เทคนิคการออกแบบระบบบําบัดมลพิษน้ําเสียและมลพิษอากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
สัมมนาเทคนิคการจัดการมลพิษเสียงและเทคนิคการจัดการของเสียอันตราย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

ยอด View
เช้า 182
บ่าย 80
266
เช้า 63
บ่าย 14

5.5.2 การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Like (เฟสบุคเพจ coethai)
ลําดับ
หัวข้อสัมมนา
1. การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
2. แนวทางออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุเพื่อความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของหม้อน้ําแบบท่อไฟ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
3.

บทบาทวิศวกรกับ New S-Curve
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าชม
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 66 คน ผู้ชมจนจบ 36 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 85 คน ผู้ชมจนจบ 36 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 71 คน ผู้ชมจนจบ 38 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 57 คน ผู้ชมจนจบ 31 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 66 คน ผู้ชมจนจบ 25 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 64 คน ผู้ชมจนจบ 28 คน
ช่วงที่ 4 มีผู้ชมสดสูงสุด 58 คน ผู้ชมจนจบ 29 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 50 คน ผู้ชมจนจบ 25 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 50 คน ผู้ชมจนจบ 21 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 49 คน ผู้ชมจนจบ 11 คน
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ลําดับ
หัวข้อสัมมนา
4. หยุดการบาดเจ็บและตายจากการติดตั้งและซ่อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
5.

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นที่ 2
วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร

6.

ระบบทําความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
วันที่ 27 กันยายน 2560 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

7.

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นที่ 3
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
8. การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศกึ ษา
จากสะพานถล่มที่ชัยนาท
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
9. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นที่ 4
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร
10. แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง
แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเอสซี ปาร์ค
กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าชม
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 35 คน ผู้ชมจนจบ 8 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 42 คน ผู้ชมจนจบ 25 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมจนจบ 24 คน
ช่วงที่ 4 มีผู้ชมสดสูงสุด 30 คน ผู้ชมจนจบ 17 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 106 คน ผู้ชมจนจบ 58 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 93 คน ผู้ชมจนจบ 57 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 56 คน ผู้ชมจนจบ 44 คน
ช่วงที่ 4 มีผู้ชมสดสูงสุด 58 คน ผู้ชมจนจบ 22 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 57 คน ผู้ชมจนจบ 16 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 69 คน ผู้ชมจนจบ 17 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 169 คน ผู้ชมจนจบ 78 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 137 คน ผู้ชมจนจบ 114 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 69 คน ผู้ชมจนจบ 28 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 54 คน ผู้ชมจนจบ 29 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 57 คน ผู้ชมจนจบ 15 คน
ช่วงที่ 3 มีผู้ชมสดสูงสุด 110 คน ผู้ชมจนจบ 40 คน
การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 189 คน ผู้ชมจนจบ 84 คน
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 104 คน ผู้ชมจนจบ 59 คน
การถ่ายทอดสด มีผู้ชมสดสูงสุด 60 คน ผู้ชมจนจบ
28 คน

5.6 การถ่ายทําคลิปวีดีโอรายการ COE Channel
สภาวิ ศ วกรได้ เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการให้ ค วามรู้ แ ละคํ า แนะนํ า กั บ สมาชิ ก ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับต่าง ๆ จึงได้จัดทําคลิป
บันทึกรายการเพื่อเผยแพร่ลงใน Youtube ช่อง COE Channel ของสภาวิศวกร ซึ่งได้ทําคลิปบันทึก
รายการจํานวน 3 ตอน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ตอนที่ 1 หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางการขอรับใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
ตอนที่ 3 รายวิชาสอบใบอนุญาตภาคีวิศวกร (ก่อน 1 มค. 2561)

วันที่บันทึก
26 สิงหาคม 2560

วันที่เผยแพร่
28 สิงหาคม 2560

1 พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560

3 พฤศจิกายน 2560
3 พฤศจิกายน 2560

5.7 การประชุมระบบทางไกล (Video-Conferencing)
สภาวิศวกรได้นําระบบการประชุมทางไกลมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้รวดเร็วขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การลดภาระในการเดิ น ทางของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกมากขึ้ น ซึ่ ง จาก
การดําเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดประชุมทางไกลให้คณะต่าง ๆ ของสภาวิศวกรมาแล้วรวม 30 ครั้ง
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6. ฝ่ายต่างประเทศ
6.1 การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA on Engineering Services)
การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้ านบริการวิศวกรรม
มีความคืบหน้าในการดําเนินงาน ดังนี้
6.1.1 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer :
ACPE)
สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อให้สภาวิศวกรสามารถขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย และมีมาตรฐานคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการวิศวกรรม
จํานวนผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating
Committee) แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม
จํานวนวิศวกรไทยที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
สาขา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2560
จํานวน (คน)
16
8
10
2
2
1
2
41

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
จํานวนรวม (คน)
90
30
45
15
4
5
10
199

6.1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (Registered Foreign Professional Engineer:
RFPE)
ประกาศใช้กฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560
เพื่อเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม
รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ สภาวิ ศ วกร เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2560 มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริ การวิ ศวกรรม พ.ศ. ... เพื่ อให้ส ภาวิศวกรสามารถรับขึ้ นทะเบียนและกํากั บดูแลวิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าวที่เข้ามาให้บริการด้านวิศวกรรมในประเทศไทยได้
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6.2 การดําเนินงานภายใต้ขอ้ ตกลงวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Agreement)
สภาวิ ศ วกรมี ก ารดํ า เนิ น การรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นวิ ศ วกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น วิ ศ วกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560 นั้น
สภาวิศวกรได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกที่ผลักดันให้ตระหนักถึงความสามารถของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และมี
คุณสมบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล
จํานวนผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวิศวกรเอเปค
สาขา
1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมเครื่องกล
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมเหมืองแร่
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รวม

วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2560
ขอใหม่ (คน)
ต่ออายุ (คน)
5
3
4
1
5
2
16
4

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
จํานวนรวม (คน)
190
74
91
16
4
1
2
378

6.3 การดํ า เนิ น งานด้ า นการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ (Thailand
Accreditation Board of Engineering Education: TABEE)
ตามที่ สภาวิ ศ วกรได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ระบบรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ขึ้นในสภาวิศวกร โดยมีคณะอนุกรรมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาระบบ
ดังกล่าวให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ สภาวิ ศ วกรได้จั ดกิ จ กรรมการประชามสัม พั นธ์ เพื่ อสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจควบคู่ไ ปกั บ
การประชุมเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหลักสูตรที่สนใจในระบบการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตลอดทั้งปี พร้อมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ในเครือข่ายเพื่อรองรับกิจกรรมการตรวจประเมินฯ
ประกอบกับ สภาวิศวกรได้เปิดรับสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ จั ด ส่ ง รายงานประเมิ น ตนเองของหลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ
การรับรองฯ จากสภาวิศวกร และมีการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อให้การรับรองว่าสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ ได้มั่นใจในการดําเนินงานของสภาวิศวกรจึง
ได้มีการยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... เพื่อรองรับหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมีการประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
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จํานวนหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทีแ่ สดงความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจากสภาวิศวกร
ชุดที่
1/2560
2/2560
รวม

จํานวน (หลักสูตร)
3
5
8

จํานวน (สถาบันการศึกษา)
3
5
8

จํานวนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
รุ่นที่
1
2
รวม

จํานวน (คน)
41
27
68

6.4 การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
6.4.1 การประชุม The International Engineering Alliance (IEA)
ลําดับ
ชื่อการประชุม
1. การประชุม IEA 2017

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2560
ณ เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอลาสกา
สหรัฐอเมริกา

ผู้แทนสภาวิศวกร
1. นายไกร ตั้งสง่า
2. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์

ผลจากการเข้าร่วมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือทั้งด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของกลุ่มประเทศในระดับ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สภาวิศวกรในฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ได้เข้าร่วมประชุม
และรับฟังแนวคิดของผู้แทนจากนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ
ในการสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ และยอมรั บ สภาวิ ศ วกรเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ข้ อ ตกลงระดั บ นานาชาติ
ทั้งภาคการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
6.4.2 การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุม
The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC)
ลําดับ
ชื่อการประชุม
1. การประชุม CCS ครั้งที่ 86 การประชุมด้านวิศวกรรม (ACPECC)
ครั้งที่ 33 และการประชุมด้านการสํารวจของอาเซียน ครั้งที่ 20
วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เมืองเซอมารัง
ประเทศอินโดนีเซีย
2. การประชุม CCS ครั้งที่ 87 การประชุมด้านวิศวกรรม (ACPECC)
ครั้งที่ 34 และการประชุมด้านการสํารวจของอาเซียน ครั้งที่ 21
วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
3. การประชุม CCS ครั้งที่ 88 การประชุมด้านวิศวกรรม (ACPECC)
ครั้งที่ 35 และการประชุมด้านการสํารวจของอาเซียน ครั้งที่ 22
วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

ผู้แทนสภาวิศวกร
1. นายไกร ตั้งสง่า
2. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
3. นายวิชา จิวาลัย
1. นายไกร ตั้งสง่า
2. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
3. นายวิชา จิวาลัย
1. นายไกร ตั้งสง่า
2. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
3. นายวิชา จิวาลัย
4. นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล
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ผลจากการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนด้านบริการ
วิ ศ วกรรม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้ แ ก่ ประเทศบรู ไ น อิ น โดนี เ ซี ย เมี ย นมา มาเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ที่มีการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการ
ประชุมดังกล่าวมีความพยายามที่จะผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกรับจดทะเบียน RFPE ได้ภายในต้นปี
2561 เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างชัดเจน
6.5 จัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ
6.5.1 งานประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ
ลําดับ

งานประชุม/สัมมนา

1.

สัมมนารับฟังความคิดเห็น “คุณสมบัติของวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “การจัดทํากรอบความสามารถวิศวกรเพื่อสอดรับกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “การเตรียมความพร้อมของวิศวกรรมสํารวจเพื่อเข้าสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน”
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร วสท.
สัมมนา “แนวทางการเขียนแบบคําขอและการนําเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
รวม

2.
3.
4.

จํานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
101
10
113
81
305

6.5.2 งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์
ลําดับ

งานประชุม/สัมมนา

1.

เข้าพบและประชุมร่วมกับ ดร. สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เข้าพบและประชุมร่วมกับ นายเจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และนายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สํานักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประชุม “รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานําร่องกับสภา
วิศวกร” ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “การดําเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
สัมมนา “การติดตามและประเมินผลลัพธ์การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”
วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”
ครั้งที่ 1 (TABEE Program Evaluators Training I)
ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

2.
3.

4.

5.
6.

จํานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
9
7
104

36

103
103
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ลําดับ
7.
8.
9.
10.

11.
12.

งานประชุม/สัมมนา
ประชุม “รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานําร่องกับ
สภาวิศวกร” ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “รายงานความก้าวหน้าและแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน TABEE”
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”
รุ่นที่ 2 (TABEE Program Evaluators Training)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
ประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และผู้แทนหน่วยงาน Institute of Engineering
Education Taiwan (IEET) ซึ่งเป็นสมาชิกข้อตกลง Washington Accord จาก
สาธารณรัฐไต้หวัน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานสภาวิศวกร
สัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์”
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1/2560 โดยผู้แทนหน่วยงาน Accreditation
Board for Engineering Education of Korea (ABEEK) ซึ่งเป็นสมาชิกข้อตกลง
Washington Accord จากประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รวม

จํานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
51
105
27
16

109
2

672

รายงานประจําปี พ.ศ. 2560 สภาวิศวกร หน้า 76

7. สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
7.1 การดําเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
7.1.1 เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมั ย ที่ 6) ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจรรยาบรรณของวิ ศ วกรมาจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5) จํานวน 42 เรื่อง เรื่องที่มีการร้องเรียนในปี 2560 จํานวน 38 เรื่อง
รวมทั้งหมด จํานวน 80 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2560 (คณะกรรมการจรรยาบรรณสมัยที่ 5 และสมัย
ที่ 6) จํานวน 31 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน 70 เรื่อง ดังนี้
สถิติคดีเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ปี 2560
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ
เรื่องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5)
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนในปี 2560
เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2560

จํานวน (เรื่อง)
42
38
31

สถิติการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 – 31 ธันวาคม 2560
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ
เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เรื่องที่อยู่ระหว่างพิจารณา
รวม

จํานวน (เรื่อง)
138 *
70
208

หมายเหตุ * พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2560 จํานวน 31 เรื่อง

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จในปี 2560 จํานวน 31 เรื่อง แบ่งเป็น
1) เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้มีคําวินิจฉัยชี้ขาด จํานวน 20 เรื่อง (วิศวกรผู้ถูกกล่าวหาจํานวน 26 คน) ดังนี้
ยกข้อกล่าวหา
จํานวน
8
คน
ตักเตือน
จํานวน
7
คน
ภาคทัณฑ์
จํานวน
2
คน
พักใช้ใบอนุญาตฯ
จํานวน
8
คน
เพิกถอนใบอนุญาตฯ จํานวน
1
คน
2) เรื่องร้องเรียนที่ไม่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม หรือไม่มีมูลอันควร
ได้รับการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําสั่งไม่รับเรื่องร้องเรียน จํานวน 11 เรื่อง
7.1.2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิ ศ วกรรม โดยการจั ด สั ม มนาให้ แ ก่ ส มาชิ ก สภาวิ ศ วกร และจั ด ให้ มี โ ครงการความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน
5 ครั้ง ดังนี้
ลําดับ
1.

รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จังหวัดนครปฐม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
54
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ลําดับ
2.
3.
4.
5.

รายละเอียด
วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
รวม

ผู้เข้าสัมมนา
(คน)
46
25
38
48
211

7.2 การดําเนินงานด้านคดีความ และการบังคับใช้กฎหมาย
7.2.1 คดีปกครอง
สภาวิศวกรถูกฟ้องดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี 2560 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ทั้งหมด จํานวน 19 คดี แบ่งออกเป็น
1) ศาลปกครองชั้นต้น จํานวน 13 คดี
ลําดับ

คดีดําที่

1.

1602/2554

2.

713/2555

3.

2095/2558

4.

166/2558

5.

162/2559

6.

452/2559

7.

693/2559

8.

801/2560

9.

1367/2560

10. 1377/2560
11. 1710/2560
12. 1814/2560
13. 1822/2560

กระบวนการ
พิจารณาคดีปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการ
กลาง นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล
ใบอนุญาต*และเรียก
ค่าเสียหายจํานวน 62.5 พิจารณาคดีของศาล
ล้านบาท
กลาง นายสันทัด สงวนดีกุล
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ใบอนุญาต*
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
ขอนแก่น นายสิทธิพร สาระพาณิชย์
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นางนิตยา มหาผล
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายสมพจน์ คําแก้ว
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นางสาวกฤษณา เหล่าไพโรจน์ ที่ 1 ใบอนุญาต*
อยู่ระหว่างการ
กับพวกรวม 99 คน
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายอนุนาท เสือสมิง
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายสุรพล จรรยากูล
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายเกชา ธีระโกเมน
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายเกษม เพชรเกตุ
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
กลาง นายประเสริฐ จิรัสคามิน
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการ
นายสราวุฒิ พิพัฒนพงศ์โสภณ
พิจารณาคดีของศาล

ศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดี

ประเด็นแห่งคดี

หมายเหตุ 1) *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2) **จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
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2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 6 คดี
ลําดับ

คดีดําที่

1.

อ.1697/2556

2.

อ.442/2557

3.

อ.513/2557

4.

อ.130/2558

5.

อ. 185/2560

6.

อร. 202/2560

กระบวนการ
พิจารณาคดีปัจจุบัน
นายอาคม มานะแก้ว
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล
นางสาวทัศนี สุชินพงศ์
ใบอนุญาต*
อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล
นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม
การเลือกตั้งกรรมการ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
สภาวิศวกร (สมัยที่ 5)
คดีของศาล
บริ ษั ท นวจิ ต ร การก่ อ สร้ า ง
จรรยาบรรณ**
อยู่ระหว่างการพิจารณา
จํากัดที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
คดีของศาล
นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ
เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ส ภ า วิ ศ ว ก ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร
คดีของศาล
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น วิ ศ ว ก ร วิ ช า ชี พ
อาเซียน พ.ศ. 2557
นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ
เพิกถอนข้อบังคับสภาวิศวกรว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ
คดีของศาล
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551
และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558
ชื่อผู้ฟ้องคดี

ประเด็นแห่งคดี

หมายเหตุ 1) *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2) **จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

7.2.2 คดีแพ่ง จํานวน 1 คดีดังนี้
ลําดับ

คดีดําที่

1.

ผบ.
124/2557

คดีแดงที่

ศาล

ชื่อคู่ความในคดี

ผบ.
แพ่ง สภาวิศวกร (โจทก์)
118/2557 กรุงเทพ กับบริษัท นิวแฮมพ์
ใต้ เชอร์อินชัวรันส์ สาขา
ประเทศไทย (จําเลย)

ประเด็นแห่งคดี
ผิดสัญญาประกันภัย
กรณีนายอัครพงศ์
พงษ์ทองพูล เรียกร้อง
ค่าเสียหาย
62.5 ล้านบาท

กระบวนการ
พิจารณาคดีปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา

7.2.3 คดีอาญา
สํ า นั ก กฎหมายฯ ได้ ป ระสานงานกั บ พนั ก งานสอบสวนกรณี มี ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ฐานปลอม
และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามมาตรา 45 และมาตรา 47 ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 8 เรื่อง
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7.3 งานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย
สํานักกฎหมายฯได้ดําเนินการเกี่ยวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี 2560 โดยตอบ
เป็นหนังสือ หารือที่สํานักงานสภาวิศวกร และโทรศัพท์ จํานวน 649 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1) ให้ ค วามเห็ น และคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร
พ.ศ. 2542 ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสภาวิ ศ วกรแก่ ส มาชิ ก สภาวิ ศ วกร ประชาชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ
2) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุ ม ต่ า ง ๆ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522 พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น
3) การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
4) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจเข้า
ข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
7.4 งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร
7.4.1 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิศวกร
ลําดับ
เรื่อง
สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพิ่มเติม
การดําเนินงาน
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร แก้ ไ ขสาระสํ า คั ญ ที่ มี ปั ญ หาในการบั ง คั บ ใช้ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กฎหมาย หรือมีความไม่ชัดเจน
กลั่ น กรองประเด็ น ที่ มี ก าร
เ ส น อ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.
2542
2. ร่า งกฎกระทรวงกํา หนดสาขา แก้ไขประเภทและขนาดของงานในสาขาวิชีพ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและวิ ช าชี พ วิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา
วิ ศ วกรรมควบคุ ม (ฉบั บ ที่ . .)
พ.ศ. ....
3 ร่า งกฎกระทรวงกํา หนดอัต รา แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมค่าทดสอบความรู้ใน อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบ การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ให้ มี เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ความเหมาะสมกับขั้นตอนการทดสอบความรู้
ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
(ฉบับที่ ..)
ระดับภาคีวิศวกร ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการ ปรั บ ปรุ ง การหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการสรรหา สมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ คณะอนุกรรมการกฎหมาย
สมาชิ ก สภาวิ ศ วกรผู้ ส มควร ต่อที่ประชุมใหญ่ส ภาวิ ศวกรเพื่ อแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุม กรรมการจรรยาบรรณ
ใหญ่สภาวิศวกร เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. ....
5.

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อ
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมเคมี
พ.ศ. ....

กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ปริ ญ ญาฯ ส าขา เค มี เ ทคนิ ค หรื อ สาขา เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น
วิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญา
ฯ ไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับ
ใบอนุ ญ าตสาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ก่ อ น
วั น ที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พ
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ลําดับ

เรื่อง

6.

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อ
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ค ว บ คุ ม ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

7.

ร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการ
สภาวิศวกรว่าด้วยการเงินและ
การบัญชี พ.ศ. ....

สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพิ่มเติม
วิ ศ วกรรม และวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ สามารถยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมีได้
กําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาฯ สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับ
รองปริญญาฯ ไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา และ
ได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธา ก่อนวันที่
กฎกระทรวงกํา หนดสาขาวิ ช าชีพ วิ ศ วกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 มีผล
บั ง คั บ ใช้ สามารถยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตฯ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
เพื่ อ รองรั บ ต่ อ ภารกิ จ ด้ า นต่ า งประเทศ
การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ ของสภาวิศวกร
ในปั จ จุ บั น รวมถึ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
รวบรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน

การดําเนินงาน

อยู่ระหว่างการดําเนินการ
เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะทํางาน

7.4.2 กฎหมายที่ประกาศบังคับใช้แล้ว
ลําดับ
ชื่อกฎหมาย
1. ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร อื่ น อั น เ ป็ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสภาวิ ศ วกร
พ.ศ. 2560

2.

3.

4.

สาระสําคัญที่เสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
อื่นตามมาตรา 7 (8) ดังต่อไปนี้
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี ก าร
รั บ รองความรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการขึ้น
ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับ
ร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้ง
ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน
กฎกระทรวงกํ า หนดสาขา เพิ่มเติม 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
วิช าชีพวิศ วกรรมและวิช าชี พ
วิศ วกรรมควบคุม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560
ระเบี ย บคณะกรรมการสภา กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ระยะเวลาในการ
วิศวกร ว่าด้วยการอบรมและ เข้ า อบรม การแต่ ง กาย และห้ า มนํ า แนว
ทดสอบความรู้ เกี่ยวกั บ ความ ข้อสอบ โจทย์ หรือคําตอบหรือคัดลอกโจทย์
พร้อมในการประกอบวิชาชีพ หรือคําตอบของข้อสอบชุดใดก็ตามเข้ามาใน
วิศ วกรรมควบคุม (ฉบั บ ที่ 5) ห้องสอบโดยเด็ดขาด
พ.ศ. 2560
ระเบี ย บคณะกรรมการสภา กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการ
วิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยการรั บ รอง รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ต อ น 4 7 ก ล ง วั น ที่
28 เมษายน 2560

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ต อ น 6 2 ก ล ง วั น ที่
9 มิถุนายน 2560
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ตอน พิ เ ศษ 49 ง ลงวั น ที่
16 กุมภาพันธ์ 2560

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ตอน พิเ ศษ 214 ง ลงวัน ที่
29 สิงหาคม 2560
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ลําดับ
ชื่อกฎหมาย
5. ระเบียบคณะกรรมการสภา
วิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN
CharteredProfessional
Engineer) (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2560
6. ระเบียบคณะกรรมการสภา
วิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC
Engineer) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560

สาระสําคัญที่เสนอให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุง
หมายเหตุ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ผู้ ข อขึ้ น ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ทะเบียนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ ตอน พิเ ศษ 214 ง ลงวัน ที่
วิ ศ วกรรมควบคุ ม และหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข 29 สิงหาคม 2560
และวิธีการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ผู้ ข อขึ้ น ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134
ทะเบียนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ ตอน พิเ ศษ 214 ง ลงวั น ที่
วิ ศ วกรรมควบคุ ม และหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข 29 สิงหาคม 2560
และวิธีการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

7.5 งานตรวจสอบหรือยกร่างสัญญาต่าง ๆ
1) ร่างสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์และระบบคอลล์เซ็นเตอร์
2) ร่างสัญญาจ้างจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจําปี 2560
3) ร่างสัญญาจ้างจัดทําเพลงมาร์ชสภาวิศวกร (ภาษาไทย)
4) ร่างสัญญาจ้างจัดทําเพลงมาร์ชสภาวิศวกร (ภาษาอังกฤษ)
5) ร่างสัญญาจ้างบริการรับขนส่งเอกสาร
6) ร่างสัญญาโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 4 เรื่อง
7) ร่างสัญญาว่าจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร
8) ร่างสัญญาปรับปรุงห้อง Server
9) ร่ า งสั ญ ญาโครงการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า มาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ใหม่ และการปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 6 เรื่อง
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8. ส่วนสํานักงานสภาวิศวกร
8.1 ศูนย์บริการสมาชิกตามภูมิภาค จํานวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย
8.1.1 ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ (ติดกั บสมาคมศิ ษย์ เก่ า คณะวิศวกรรมศาสตร์)
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือ 086-340-8572
8.1.2 ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาคาร 50 ปี เทคนิ ค ไทย-เยอรมั น ขอนแก่น (อาคาร18) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-283708 โทรศัพท์มือถือ 086-340-8574
สภาวิ ศ วกรย้ า ยศู นย์ บริก ารสมาชิก ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ จากมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ไปยั ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อรองรับ
การเข้ารับการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร ที่มีจํานวนมาก
8.1.3 ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาคารสตางค์มงคลสุข) ตําบลคอหงส์ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-287007 โทรศัพท์มือถือ 086-369-6017
สรุปการให้บริการสมาชิกของศูนย์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
การดําเนินการ
สมัครสมาชิกใหม่ (สามัญและวิสามัญ)
ขอรับใบอนุญาต ประเภทบุคคล
- ระดับภาคีวิศวกร
- ระดับสามัญวิศวกร
- ระดับวุฒิวิศวกร
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ต่ออายุใบอนุญาต
ขอใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบตั ร
ขอรับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล
บริการอื่น ๆ
ติดต่อทางโทรศัพท์
รวม

การบริการศูนย์บริการสมาชิก จํานวน (คน)
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคใต้
เฉียงเหนือ
468
54
297
127
27
4
4
571
56
16
186
191
1,650

164
18
2
10
312
27
3
390
554
1,534

249
19
1
5
222
20
5
33
158
1,009
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8.2 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและติดตามสมาชิกสภาวิศวกร
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ประวั ติ ข องสมาชิ ก ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากมี ส มาชิ ก เป็ น จํ า นวนมาก
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารโดยมิได้แจ้งให้สภาวิศวกรทราบ หรือสมาชิกมิได้ทําการปรับปรุง
ประวัติไว้ หรือข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องจึงต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์
ในการแจ้งเตือนสมาชิกในการดําเนินการต่างๆ เช่น การชําระเงินค่าใบอนุญาตใหม่ การต่ออายุใบอนุญาตฯ
ก่อนหมดอายุ และติดตามสมาชิกให้มาดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังใบอนุญาตหมดอายุ อีกทั้งเป็น
การให้บริการอํานวยความสะดวกและให้สมาชิกรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสภาวิศวกร
ตารางแสดงการติดตามสมาชิกก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

จํานวนรวม
ที่โทรศัพท์ติดต่อ
(สาย)
1,602
3,458
3,522
2,309
1,965
3,251

จํานวนที่ชําระเงิน
(คน)
1,397
2,653
2,452
853
1,441
2,432

เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จํานวนรวม
จํานวนที่ชําระเงิน
ที่โทรศัพท์ติดต่อ
(คน)
(สาย)
1,190
739
2,382
1,474
2,452
1,648
2,428
1,786
1,974
682
2,271
651
21,653
14,123

ตารางแสดงการติดตามสมาชิกหลังใบอนุญาตฯ หมดอายุ
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

จํานวนรวม
ที่โทรศัพท์ติดต่อ
(สาย)
10,269
7,563
6,657
1,154
5,101
5,080

จํานวนที่ชําระเงิน
(คน)
1,727
296
340
222
635
302

เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

จํานวนรวม
จํานวนที่ชําระเงิน
ที่โทรศัพท์ติดต่อ
(คน)
(สาย)
7,616
346
3,184
151
4,704
159
2,950
87
2,156
111
975
31
48,780
4,130

8.3 โครงการกิจการพิเศษ
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษขึ้นมาในสมัยนี้
เพื่ อ ดํ า เนิ น งานตอบสนองต่ อ นโยบายด้ า นการประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นคุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า วิ ศ วกร และ
ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงรักษาสิทธิของสมาชิกและองค์กรตลอดจนต้องดําเนินภารกิจ
ให้ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาวิศวกรในการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนา
ประเทศที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น และส่ ง เสริ ม
สนับสนุนสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้จัดให้มี
การประชุม จํานวน 13 ครั้ง และได้มีการดําเนินงานต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
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8.3.1 การเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่ต้องมีการว่าจ้างนิติบุคคล/บุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
โดยผู้แทนของคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
ในปี 2560 จํานวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. กรมเจ้าท่า
2. กรมชลประทาน
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย
5. กรมทางหลวง
6. สํานักการโยธา-กรุงเทพมหานคร
7. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
8. กรมทางหลวงชนบท
9. กรมช่างโยธาทหารเรือ
10. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง

11. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
12. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
14. กรมยุทธโยธาทหารบก
15. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
17. กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพานิชย์
18. กรมการขนส่งทางบก
19. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20. กระทรวงอุตสาหกรรม

8.3.2 จัดทําคู่มือแนวทางขั้นตอนการจัดทําโครงการและการจัดจ้างงานก่อสร้างในภาครัฐ
คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษได้จัดทําคู่มือแนวทางขั้นตอนการจัดทําโครงการและการจัดจ้างงาน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง โดยเอกสารดังกล่ าว มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมประเด็นสําคัญ ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบด้วย ขั้นตอนในการจัดทําโครงการ งานศึกษาออกแบบงาน
ควบคุม และงานก่อสร้างในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมทั้งแนวทางการจัดจ้างวิศวกรที่ปรึกษานิติบุคคลที่
รับจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและบริษัทผู้ประกอบการก่อสร้างงานวิศวกรรมควบคุม
ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนจะ
นําเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานการจัดจ้างงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม
8.3.3 โครงการเปิดไฟหน้ารถเพื่อช่วยลดอุบัติภัย
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น กรมป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย
กรมทางหลวง ฯ ในการรณรงค์ให้ประชาชนเปิดไฟหน้ารถในขณะขับขี่ตอนกลางวัน และขอให้ภาครัฐ
ออกกฎหมายให้รถยนต์ที่ผลิตในปี 2560 เป็นต้นไป ได้ติดตั้ง DRL (Daytime Running Lights) เป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน และขณะนี้สภาวิศวกรได้ขอความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งโครงการ
ดังกล่าวให้บริษัทผลิตรถยนต์ได้มีการติดตั้ง DRL ในรถรุ่นใหม่แล้ว ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท
เมอร์เซเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท นิสสัน
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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8.3.4 โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ประชุมร่วมกับ ACT สภาสถาปนิก กรมบัญชีกลาง และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ เรื่อง
การส่งผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากสภาวิ ชาชีพเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (IO = Independent Observer)
ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม ( IP = Integrity Pact) และจะมีการตั้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต (คปท.) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องการนําโครงการ
IP มาใช้โดยการส่ง IO เข้าไปในแต่ละโครงการ เพื่อคอยป้องกันการทุจริตมิชอบ
8.3.5 การกําหนดค่าใบอนุญาตวิชาชีพสําหรับวิศวกรตามระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สนับสนุนให้มีค่าใบอนุญาตวิชาชีพตามระดับใบอนุญาตฯ คือ ผู้ที่ถือใบอนุระดับภาคีวิศวกรควร
ได้ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ต่อเดือน ระดับสามัญวิศวกร ควรได้ค่าวิชาชีพ 5,000 บาท ต่อเดือน และระดับ
วุฒิวิศวกรควรได้ค่าวิชาชีพ 9,000 บาท ต่อเดือน
8.3.6 การกําหนดคํานําหน้าชื่อของวิศวกร
สภาวิ ศ วกรอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาออกประกาศสภาวิ ศ วกรกํ า หนดคํ า นํ า หน้ า ชื่ อ
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับการใช้คํานําหน้าชื่อในวิชาชีพอื่น ๆ และการ
ใช้คํานําหน้าชื่อวิศวกรในต่างประเทศ ทั้งนี้ การใช้คํานําหน้าชื่อดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการบังคับใช้คํานําหน้า
ชื่อตามกฎหมาย แต่เป็นไปโดยความสมัครใจ
8.3.7 การจัดกิจกรรมให้สมาชิกตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพความปลอดภัย
ลําดับ
หัวข้อ
1. จัดเสวนา เรื่อง การแก้ปัญหาน้ําท่วม
ภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริ ในหลวง รัชกาลที่ 9
2.
3.

จัดสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประชุมหารือ เรื่อง พรบ. การ
อุดมศึกษา และผลกระทบต่อ
สภาวิชาชีพ
รวม

วันที่
สถานที่
18 พ.ค. 60 โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าสัมมนา (คน)
116

30 พ.ค. 60 อาคาร วสท.
กรุงเทพมหานคร

191

17 ส.ค. 60 อาคาร วสท.
กรุงเทพมหานคร

8 สภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร
แพทยสภา สภาการพยาบาล
ทันตแพทยสภา สภากายภาพบําบัด
สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี
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8.4 การพัฒนาบุคลากร
สภาวิ ศ วกรได้ มี น โยบายจั ด ฝึ ก อบรมให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ภาวิ ศ วกร เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สภาวิศวกร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
8.4.1 การจัดอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ดังนี้
1) หลักสูตร Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทาง
ไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุง
งาน เพื่ อ นํ า ไปการประยุ ก ต์ ใ นการปรั บ ปรุ ง งานของตนเอง และหน่ ว ยงานต่ อ ไป โดยจั ด ขึ้ น ในวั น ที่
2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
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2) ฟังบรรยาย เรื่องการนําหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8.4.2 การฝึกอบรมภายนอก
ได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมภายนอก จํานวน 44 คน รวม 29 หลักสูตร โดยมุ่งเน้น
หลักสูตรที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร
8.4.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสํานักงานสภาวิศวกร
การตรวจสุ ข ภาพเจ้ า หน้ า ที่ ส ภาวิ ศ วกร ประจํ า ปี 2560 กั บ โรงพยาบาลพระรามเก้ า
กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 2560
8.4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
ได้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส ภาวิ ศ วกรปี ล ะ 2 ครั้ ง โดยใช้ ร ะบบ
การประเมินผล 360 องศา
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