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สารจากสภานายกพิเศษ 
 

ด้วยสภาวิศวกรเป็นองค์กรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
มีหน้ าที่ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ควบคุม 
ความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และ 
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกรได้ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee 

(ACPECC)) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการร่วมกันพัฒนา
วิ ช าชี พวิ ศ วกรรม ในอา เซี ยน  ร วมทั้ ง สภาวิ ศ วกร ได้ มี ก า ร ร่ ว มมื อกั บหน่ ว ย ง าน พัน ธมิ ต ร  
ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน  โรงเรียน วัด และ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้แก่วิศวกรอาสา เพ่ือให้  
มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 อนุกรรมการ คณะท างาน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งเสียสละและอุทิศตน 
เพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพวิศวกรรมด้วยดีเสมอมา และหวังว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะสามารถ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถแข่งขันในสังคมโลก  
ได้อย่างสมภาคภูมิ รวมถึงช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

 

    พลเอก  
 (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
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สารจากนายกสภาวิศวกร 
 

รายงานประจ าปี 2561 ฉบับนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่เป็นรายงานที่คาบเก่ียวกับการ
ด าเนินงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 สิ้นสุดวาระ และคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะได้เข้ารับงานบริหารสภาวิศวกรต่อ โดยคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตามมาตรา 24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 จ านวน 15 คน เมื่อวันที่  10 กันยายน 2561 และ
คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รายงานผลต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  
และขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร 
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสภาวิศวกร 
เพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา 24 (3) จ านวน 5 คน  
เพื่อการด าเนินการในขั้นต่อไป 

 คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่6 ได้ก าหนดแนวทางการท างานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือ
ทั้งจากพันธมิตรภายนอกและภายในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส านักงานสภาวิศวกร 
ในการร่วมมือกันท างานเป็นทีม 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้จัดซื้อจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ตามเจตนารมณ์ที่สมาชิกสภาวิศวกรมอบหมายให้ด าเนินการ โดยได้ที่ดินจ านวน 2 ไร่ ตามวงเงินงบประมาณ 
200 ล้านบาท บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 ฝั่งตรงข้ามสถานีต ารวจโชคชัย 4 ห่างจากต าแหน่งสถานีรถไฟฟ้า  
โชคชัย 4 150 เมตร คาดว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะสามารถด าเนินการต่อเนื่องในการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการสภาวิศวกรเป็นการถาวรต่อไป 
 ในรอบปีที่ผ่านมาได้ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นให้เป็นเชิงรูปธรรมอย่างเต็มที่ เน้นการ 
ให้ความส าคัญทุกคนในทีมงาน ประกอบกับการก าหนดมาตรฐานการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนรวม
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานสภาวิศวกรมีความภูมิใจในหน้าที่
การงาน และให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและจริงใจตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 
ที่ท่านได้รับฉบับนี้ 

การจัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมหลายสมาคม และสมาชิกสภาวิศวกร 
ทั้ง 4 ภาค นับได้ว่าเป็นการร่วมกันของสมาชิกจากทุก ๆ หน่วยง านที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  
มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันรวมทั้งการน าเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม และการเตรียมการ
ด้านมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อวงการวิศวกรรมต่อไป  

อนึ่ง การจัดการประชุมใหญ่สามัญปีที่ผ่านมา ก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเป็นอย่างดียิ่งโดยเดินทาง
ไปร่วมประชุมมากถึง 800 คนเศษ ต้องขอขอบคุณสมาชิกเป็นอย่างสูงครับ   
 ในส่วนของกิจกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ได้ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเข้าร่วม
กิจกรรมของการประชุม ASEAN และ IEA รวมทั้งการสมัครเป็นสมาชิก Washington Accord ด้วย  
 ในภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 นับได้ว่า ได้รับความ
ร่วมมือทั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกร สมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินการตามที่ได้สรุปประเด็นส าคัญไปแล้ว เป็นไปได้อยา่ง
ราบรื่นและเรียบร้อยดี คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงใคร่ขอกราบขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป 

 สุดท้ายนี้ใคร่ขอเรียนว่า ในกรณีที่สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อท้วงติงประการใดสภาวิศวกร 
ขอน้อมรับค าติชมและยินดีให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเต็มที่ 

 

 (นายกมล ตรรกบุตร) 
 นายกสภาวิศวกร
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นายชัชวาลย ์คุณค้ าช ู

 
นายลือชัย ทองนิล 

 
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 

 
นายพิชิต ล ายอง 

 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา 

 
นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 

 
นายสุชชัวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์

 
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

 

กรรมการสภาวิศวกร 
 

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

นายอมร พิมานมาศ 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
เหรัญญิกสภาวิศวกร 

นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม 
รองเลขาธิการสภาวิศวกร 

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
รองเหรัญญิกสภาวิศวกร 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 4 

 
 

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

 

 
นายเกษม  กุหลาบแก้ว 

ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

 

 
นายสนั่น  ศิริอ่อน  

นายประสงค์ ธาราไชย 
 

นายสุวิช ลิ่มทอง 

 
นายวิสิทธิ์ อุติศยพงศา  

นายณัฏฐวุฒ ิอุทัยเสน 
 

นายดิเรก ลาวณัย์ศิร ิ

 
นายวรากร ไม้เรียง 

 
นายขวญัชัย  ลเีผ่าพันธุ์  

นางพูลพร แสงบางปลา 
 

นายวริทธิ์ อ๊ึงภากรณ ์

 
นายสมศักดิ์ จุฑานันท์ 

 
นายสมศักด์ ศรีสมทรัพย ์

 
นายมงคล ด ารงค์ศร ี

 
นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ ์

ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2559 – 2562) 

 
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรชีา 

 
นายประศักดิ ์บัณฑุนาค 

 
นายนพพร ลีปรีชานนท์ 
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งานแถลงข่าว 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน พ.ศ. 2561 

การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2561 
25 มกราคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี 

29 สิงหาคม 2561 
“(ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อชีวิตและ

สวัสดิภาพของประชาชนไทย” ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 

20 กุมภาพันธ์ 2561 
ลงนาม MOU สนับสนุนการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

9 กุมภาพันธ์ 2561 
การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและ

เทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 (SETA 2018)” ณ สโมสรทหารบก 

3 เมษายน 2561  
“สงกรานต์นี้... กลับบ้านอย่างปลอดภัย” 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
 

จัดต้ังมูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา 
17 มกราคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร 
14 กันยายน 2561 ณ ส านักงานสภาวิศวกร 
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19 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ให้ความรู้และติดต้ังอุปกรณ์เตือนควันไฟ 
ให้กับชาวบ้านชุมชนหนองไผ่ล้อม จ.นครราชสีมา 

งานวิศวกรอาสา 

11 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน 
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี 

20 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่โครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน  
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ.นครราชสีมา 

22 กันยายน 2561 เดินรณรงค์เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
เพื่อเดินทางไปยังส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

15 กันยายน 2561 ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้และติดต้ังอุปกรณ์เตือนควันไฟให้กับชาวบ้าน 
ชุมชนคลองน้อย จ.สุราษฎร์ธานี 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน พ.ศ. 2561 

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฯ 
19 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงมหาดไทย  

งานด้านภัยพิบัติ 
1 มกราคม 2561 ตรวจสอบโครงสร้างอาคารตึกแถวของส านักพระพุทธศาสนา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 

31 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้างล้ม ถ.พระรามที่ 9 

19 มีนาคม 2561 ตรวจสอบการถล่มของนั่งร้าน ถ.ชัยพฤกษ์ 

15-16 สิงหาคม 2561 สัมมนา
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

 

13 พฤศจิกายน 2561 สัมมนา
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  

ณ โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ต จ.เชียงใหม่ 
 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน พ.ศ. 2561 

การรับรองปริญญาฯ 
สาขาวิศวกรรมโยธา  
9 พฤศจิกายน  2561 

ม.ศรีปทุม 

สาขาวิศวกรรมเครี่องกล 
9 มกราคม 2561 

รร.นายเรือ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
16 พฤศจิกายน 2561 

ม.กรุงเทพธนบุรี 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
11 กันยายน 2561 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
16 มีนาคม 2561 
 ม.อุบลราชธานี 

สาขาวิศวกรรมเคมี 
21 มีนาคม 2561 

ม.เทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
11 มกราคม 2561 
ม.สงขลานครินทร ์

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตฯ 
16 มีนาคม 2561 
ม.มหาสารคาม 

3 สิงหาคม 2561 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

21 มีนาคม 2561 
ม.วลัยลักษณ์ 

12 กุมภาพันธ์ 2561 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

16 กุมภาพันธ์ 2561 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 ตุลาคม 2561 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

TABEE 

24 กันยายน 2561 
สัมมนาการปรับปรุงเอกสารวิธีการและข้ันตอนการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของ TABEE โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
 
 

28-23 มีนาคม 2561 
การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA 
17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บิช โฮเต็ล พัทยา 

งาน READY PLAYER OSBIM คร้ังท่ี 3 
25 ตุลาคม 2561 ณ Cyber World Tower 

26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เครือสหพัฒน์ 
จ.ล าพูน 

สัมมนาหลักเกณฑ์การน าคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้ 
31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์  

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี 
16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  

จ.ระยอง 

การอบรมและทดสอบความพร้อม 

จ.ขอนแก่น 

กรุงเทพมหานคร 

จ.สงขลา 

จ.เชียงใหม่ 
การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร 

จ.ขอนแก่น 

กรุงเทพมหานคร 

จ.สงขลา 

จ.เชียงใหม่ 

การจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 

จ.เชียงใหม่ 

กรุงเทพมหานคร 
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หารือการด าเนินงานร่วมกับสมาคม 
28 มิถุนายน 2561 

การเขียนแบบอาคารด้วย 
Building Information Modeling 

23 กรกฎาคม 2561 
การทดสอบสมรรถนะ 
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

22 สิงหาคม 2561 
เทคนิคการตรวจสอบจุดส าคัญของ 

หม้อน้ าและภาชนะรับความดัน 

11 กันยายน 2561 
แนวทางการตรวจสอบและ 
รับรองการจัดการพลังงาน 

ภาคีวิศวกรพิเศษ 
17 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น 

19 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ จ.สงขลา 

21 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 

การสัมมนาแนะแนวทางเลื่อนระดับใบอนุญาต 
3 เมษายน  2561 

ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง 

2 มิถุนายน 2561 
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 

19 ตุลาคม 2561 
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

14 กันยายน 2561 
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 

8 พฤศจิกายน  2561 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
 

9 พฤศจิกายน  2561 
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น 

 

13 กรกฎาคม 2561 
ระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 

ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

งานด้านต่างประเทศ 
17-19 มกราคม 2561 The 89th ASEAN Coordinating 

Committee on Services and related Meeting (CCS 89th)
ประเทศไทย 

21-25 พฤษภาคม 2561 The 90th ASEAN Coordinating 
Committee on Services and related Meeting (CCS 90th)

ประเทศสิงคโปร ์

6-9 พฤศจิกายน 2561 The 91st ASEAN Coordinating 
Committee on Services and related Meeting (CCS 91st)

ประเทศเมียนมา 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน พ.ศ. 2561 

การสัมมนาด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ 
26 เมษายน 2561 รับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
27 ตุลาคม 2561 จรรยาบรรณวิศวกรหลักส าคัญ 

สู่ความส าเร็จ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเต็ล จ.ระยอง 
21 สิงหาคม 2561 บทบาทและอ านาจหน้าที่ของศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 

มอบเกียรติบัตรการสัมมนา
คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับประจ าเดือน  

งานสัมมนาสาขาไม่ควบคุม 
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 9 

 
 

 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 10 

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. ด้านการประกอบวิชาชีพ 
1.1   สร้างจิตส านึกการประกอบวิชาชีพท่ีต้องรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

สภาวิศวกร ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นความรับผิดชอบหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีการจัดกิจกรรมการ
อบรมสัมมนาและเสวนาที่เก่ียวข้อง สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1)   จัดการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 25 ครั้ง และส่วนภูมิภาค จ านวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ ระดับภาคี
วิศวกร จ านวน 4,235 คน และระดับภาคีวิศวกรพเิศษ จ านวน 184 คน 

2)   จัดสัมมนาเรื่อง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะการ ในกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก 

3)  จัดกิจกรรมโครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” โดยการรณรงค์ แนะน า และ
เผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกันอัคคีภัยแบบง่าย ๆ ให้กับประชาชน จ านวน 
5 ครั้ง  

4)   จัดสัมมนาเรื่อง เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติ  
5) จัดสัมมนาเรื่อง การแนะน าความรู้เพื่อวิศวกรอาสา และสถาปนิกอาสา จ านวน 2 ครั้ง 
6) จัดสัมมนาเรื่อง เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภัยพิบัติด้านวาตภัยและดินโคลนถล่ม 
7) จัดอบรมเรือ่ง เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

1.2  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กับการพัฒนาประเทศ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรเล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือ

เป็นการส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ที่เป็นไปตามขอบเขตงานโครงการสนับสนุ นการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  ตาม
วัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 5 มาตรฐาน 
จาก 4 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ชื่อมาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดท า (บาท) 
1. มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหิน

แข็ง  
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

200,000 

2. มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพเหมืองแร่ 
- งานขุดตักขนด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมือง
ผิวดิน 

200,000 

3. มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตราย การไฟฟ้านครหลวง 200,000 
4. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพงานบริหารโครงการก่อสร้าง สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง

ประเทศไทย 
200,000 

 5. มาตรฐานการออกแบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย 

200,000 

รวมเป็นเงิน 1,000,000 
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2) สนับสนุนการจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 3 โครงการ  จาก 3 
สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม รวมเป็นเงิน 795,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ มาตรฐาน หน่วยงาน 
สนับสนุน 

การจัดท า (บาท) 
1. โครงการศึกษาการจัดท าสัญญาโครงการก่อสร้าง

วิศวกรรมระดับสากลของมาตรฐานสหพันธ์วิศวกรที่
ปรึกษานานาชาติฉบับภาษาไทย (เล่มที่ 1) 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

265,000 

2. โครงการจัดท าคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิตส าหรับสถานประกอบการที่มีสารเคมี
อันตรายร้ายแรง 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 
 

265,000 

3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมจ าลองการขยายตัว
ของเขตเมืองของนครขอนแก่นเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ  

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

265,000 

รวมเป็นเงิน 795,000 

1.3 ก าหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ
ของแต่ละสาขา 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ

มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซึ่งสภาวิศวกรได้ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการก าหนด 
กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของแต่ละสาขา 
สรุปได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการก าหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องตามงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขา โดยจัดการประชุมระดมสมองรับ
ฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ช านาญการพิเศษที่เก่ียวข้อง  

2) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความสามารถ แบบประเมินตนเองของวิศวกร และ
แนวทางพัฒนาขอบเขตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรให้มีความเหมาะสม  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรมีคุณภาพและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทัดเทียมกับ
ต่างประเทศได ้

3) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง การระบายน้ าเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 ครั้ง 

1.4 รับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพส าหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ได้ด าเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงก าหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดสาขาวิศวกรรมเพ่ิมเติม 17 สาขา 
ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกใบรับรอง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในการประชุมเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น  

ปัจจุบันนี้  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ ไม่ ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ได้มอบหมายคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างกรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมของ
วิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 16 สาขา 
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1.5 ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพและโครงการศึกษา  
ทางวิศวกรรม 

สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริม การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
ได้ด าเนินการออกประกาศสภาวิศวกรที่ 10/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนมาตรฐาน คู่มือ ข้อแนะน า 
และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีมาตรฐาน 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม และเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ 
และให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยีวิศวกรรม ยังได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของ
สังคม สามารถน าไปใช้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยเชิญคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ช านาญการพิเศษที่
เกี่ยวข้อง  

1.6 ส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรม 
 สภาวิศวกร มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการส่งเสริมการ
บริการวิชาชีพวิศวกรรม เนื่องจากเป็นบริการที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรวิชาชีพในประเทศไทยยังมีไมเพียงพอ โดยสภาวิศวกรได้
ด าเนินการดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามระดับใบอนุญาตฯ  
2) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ที่ปรึกษาและ

ออกแบบคุมงาน 

1.7 ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกร การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญั ติ วิศวกร  
พ.ศ. 2542  
สภาวิศวกร ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกสภาวิศวกร โดยการสนับสนุน  

ให้มีการสมัครเป็นสมาชิกและอ านวยความสะดวกในการยื่ นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
การต่ออายุใบอนุญาต การเลื่อนระดับใบอนุญาต การบังคับใช้ใบอนุญาต และการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มากขึ้น ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานไดด้ังนี้ 

1)   จัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคี วิศวกร โดยจัดที่ 
สภาวิศวกรส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จ านวน 187 ครั้ง และศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ านวน 24 ครั้ง 
รวมจัดทดสอบ 211 ครั้ง 

2)   จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 6 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 33 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

3)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขียน) 
จ านวน 3 ครั้ง 

4) จัดให้มีการทดสอบความรู้ (สอบสัมภาษณ์) ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร ณ ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ สาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน 34 คน สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 25 คน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 24 คน และสาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ จ านวน 3 คน ศูนย์บริการสมาขิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวน 2 คน และศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน  2 คน 
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5) จัดสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมแก่นักศึกษา 
ที่ก าลังจะจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จ านวน 24 ครั้ง ทั่วประเทศดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ล าดับ หน่วยงาน 
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยราชมงคล วิทยาเขต

สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมหานคร 14. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
3. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
16. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

อุเทนถวาย 
5. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
6. มหาวิทยาลัยธนบุรี 18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. มหาวิทยาลับวลัยลักษณ์ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช 
19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

8. ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 21. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22. มหาวิทยาลยันเรศวร 
11. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 

จังหวัดชลบุร ี
23. มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

12. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัด
นครนายก 

24. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

6) จัดสัมมนาเรื่อง การเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

7) การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 6-14 
8) จัดสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
9) จัดสัมมนาเรื่อง การเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลื่อนระดับวิศวกร สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 2 ครั้ง 
10) จัดสัมมนาเรื่อง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 4 ครั้ง 
11) จัดสัมมนาการเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม  
12) จัดสัมมนาเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 
13) คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้เข้าพบเพ่ือประชุมหา รือกับผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร 

ที่มีการจ้างงานวิศวกรจ านวนมาก จ านวน 2 แห่ง คือ กรมช่างโยธาทหารอากาศ และการรถไฟขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

14) คณะท างานกลั่นกรองการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ด าเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้แก้ไขสาระส าคัญท่ีมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือมีความไม่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างแก้ไขเพ่ิมเติม 

15) ร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือ
แก้ ไขประเภทและขนาดของงานในสาขาวิชาชี พวิศวกรรมควบคุมทั้ ง  7 สาขา ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

16) ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมค่าทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มี
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ความเหมาะสมกับขั้นตอนการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกรที่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 

17) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมเคมี พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น 

18) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจัดรับฟังความคิดเห็น 

19) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ..... อยู่ระหว่างการด าเนินการ เพ่ือจัดรับฟัง
ความคิดเห็น 

20) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

21) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบ  
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

22) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบ  
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

23) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ด้านองค์กร 

2.1   พัฒนาองค์กรน าไปสู่องค์กรดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดูแล คุ้มครองการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และการบริการแก่สมาชิก 
สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิตอล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาความคิดของคนในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
พัฒนาระบบงานและกระบวนการภายในในการใช้ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อน  
เพ่ือมุ่งเน้นให้สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
แก่สมาชิก ด้วยการด าเนินโครงการต่างๆ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดท า QR Code ลงในใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมของสภาวิศวกร เพ่ิมความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว 
และเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงิน 

2) จัดท าระบบรองรับการช าระค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ท าให้สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
จากระบบได้โดยตรง เพ่ือความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งข้ึน 

3) ปรับปรุงระบบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี วิศวกร 
ผ่านเว็บไซต์ ให้สามารถเลือกสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว หรือสมัครสมาชิกพร้อมสมัครทดสอบ
ความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรได้ และสามารถสมัครทดสอบความรู้ฯ เพ่ือยื่นขอรับ
ใบอนุญาตฯ ในสาขาอ่ืนเพิ่มเติมได้ 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 15 

4) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนสมาชิกผ่านข้อความ SMSเพ่ือแจ้งข้อมูลถึงสมาชิก เช่น การส่งข้อความ
ตอบรับเมื่อสมาชิกช าระค่าธรรมเนียม การแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ การแจ้ ง
เตือนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา การแจ้งเตือนวัน เวลา นัดสัมภาษณ์เลื่อนระดับ 

5) จัดซื้ออุปกรณ์และสายส่งสัญญาณเสียงส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเสียงของโรงแรม เข้ากับอุปกรณ์
ถ่ายทอดสดของสภาวิศวกร เพ่ือตัดเสียงรบกวนรอบข้าง และเพ่ิมคุณภาพเสียงในการถ่ายทอดสด  
ให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น 

6) จัดซื้อระบบตรวจข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมตรวจข้อสอบ และเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับ
ตรวจข้อสอบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างาน สามารถแจ้งผลสอบให้กับสมาชิกได้รวดเร็วขึ้น 

7) น าเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาใช้ในงานสัมมนา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มีความ
สนใจ แต่ไม่สะดวกในการเดินทางได้ติดตามรับชมการสัมมนาของสภาวิศวกรผ่านทาง Facebook 
Live ของสภาวิศวกร โดยได้ด าเนินการทั้งหมดจ านวน 16 ครั้ง 

8) จัดท าคลิปวีดีโอรายการ COE Channel ในการให้ความรู้ และค าแนะน ากับสมาชิก เกี่ยวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ผ่านทาง Youtube 
ช่อง COE Channel ของสภาวิศวกร จ านวน 4 ตอน 

9) น าระบบการประชุมทางไกลมาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งเป็น 
การลดภาระในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยได้จัดประชุม
ทางไกลให้คณะต่างๆ จ านวน 11 ครั้ง 

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก 
สภาวิศวกร มุ่งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ

ฐานข้อมูลกลางร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้ าซ้อนและความขัดแย้งของข้อมูล มีความถูกต้องแม่นย าเชื่อถือได้ 
และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในรูปแบบรายงานต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และจัดท าเครือข่ายคุ้มครอง
สิทธิสมาชิกเพ่ือหาทางป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสภาวิศวกร ยังเล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการขอเลื่อนระดับวิศวกร โดยการเตรียมความพร้อมและการแนะแนวทาง  
การขอเลื่อนระดับวิศวกร เพ่ือให้สามารถน าหน่วยความรู้ของการพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional 
DevelopmentUnit) มาใช้ประกอบในการขอเลื่อนระดับ เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง 
สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดท าปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบใน
รูปแบบของปฏิทินซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สนใจได้อย่างสะดวกบนเว็บไซต์สภาวิศวกร 

2) ปรับปรุงห้อง Server ของสภาวิศวกร ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน 
โดยมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมการเข้าออกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และติดตั้งตู้แลคส าหรับวาง Server 

3) ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ห้อง Server ของสภาวิศวกร เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ 

4) คณะท างานออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบระดับภาคีวิศวกร 7 สาขา ด าเนินการออกข้อสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขข้อสอบ ส าหรับทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร โดยปรับปรุงฐานข้อมูลระบบคลังข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันและเพ่ิมข้อสอบใหม่ ลงในฐานข้อมูลคลังข้อสอบให้รองรับกับนโยบายของคณะกรรมการ
สภาวิศวกรในการสอบปี 2562 
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2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ 
สภาวิศวกร ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความร่วมมือจาก

สภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมในการจัดกิจกรรม ประชุม อบรมสัมมนาเชิงวิชาการทุกสาขาร่วมกัน 
และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดสัมมนาเรื่อง ความจ าเป็นและการเตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกรส ารวจส าหรับสมาชิกเพ่ือเป็น
สาขาส่งเสริมร่วมกับสมาคมการส ารวจและการแผนที่ประเทศไทย 

2) จัดสัมมนาเรื่อง การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information Modeling (BIM) ร่วมกับสมาคม
ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 

3) จัดสัมมนาเรื่อง Cathodic Protection ร่วมกับสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย 
4) จัดสัมมนาเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Load Test) ร่วมกับสมาคมเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าไทย 
5) จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบจุดส าคัญของหม้อน้ าและภาชนะรับความดันเพ่ือความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพ ร่วมกับสมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย 
6) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ร่วมกับสมาคม 

ผู้ตรวจสอบอาคาร 
7) จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการออกแบบระบบบ าบัดมลพิษน้ าเสียและมลพิษอากาศ ร่วมกับสมาคม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
8) จัดสัมมนาเรื่อง ระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ร่วมกับสมาคมเครื่องท าความเย็นไทย 
9) จัดสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ ร่วมกับสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-

ฝรั่งเศส 
10) จัดสัมมนาเรื่อง การท าหม้อน้ าธรรมดาให้เป็น Smart Boilerแล้วได้อะไร มีหน่วยงานใดช่วยเหลือ 

ได้บ้าง ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและสมาคมหม้อน้ าและภาชนะรับความดันไทย 
11) จัดเสวนาเรื่อง การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคม

วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12) สภาวิศวกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือกิจกรรม
อาสามูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม และงานช่าง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยไม่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  

13) จัดสัมมนาเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อประชาชนและวิชาชีพ ร่วมกับ
สภาวิชาชีพ 11 แห่ง ได้แก่ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 
สภาเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยสภา สภากายภาพบ าบัด สัตวแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาทนายความ  

14) สนับสนุนการจัดอบรมให้แก่สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ในรูปแบบ
ของการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรตามอัตราค่าตอบแทนวิทยากรของสภาวิศวกร โดยเบิกจ่าย
ตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการโดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่ได้รับการอนุมัติ
การสนับสนุนการอบรม จ านวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 

15) ด าเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง จ านวน 5 องค์กร และรับรอง
องค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ิมเติม จ านวน 23 องค์กร รวมจ านวนองค์กรแม่ข่ายฯ ทั้งสิ้น 71 องค์กร 
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16) จัดอบรมการเป็นองค์กรแม่ข่าย มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที่เป็นองค์กร
แม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับทราบทิศทางการพัฒนาวิศวกร บทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และน าเสนอกรณีศึกษาขององค์กรแม่ข่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรม โดยมีองค์กรแม่ข่ายฯ จ านวน 36 องค์กร เข้ารับการอบรม 

17) จัดสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การน าคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) 
มาใช้จ านวน 3 ครั้ง 

18) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการสนับสนุนการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับสภาวิศวกร โดยมี
เจตจ านงที่จะร่วมกันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านตรวจรับรองแบบอาคาร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

2.4 พัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการเพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่  
สภาวิศวกร 
สภาวิศวกร ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการพัฒนาขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง อีกทั้งได้
ผลงานที่มีคุณภาพ และท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดอบรมภายในหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 
สภาวิศวกรในด้านการใช้งานระบบ Hardware, Software และระบบ Network เพ่ือน าความรู้ที่
ไดม้าปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  

2) จัดอบรมระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200 ในห้อง SERVER ของสภาวิศวกร เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ และวิธีการจัดการต่างๆ เมื่อเกิดสัญญาณเตือนให้กับ
เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรทุกคน 

3) จัดอบรมภายนอกแก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 45 คน รวม 24 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่สามารถ
น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาวิศวกร 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปีละ 2ครั้ง โดยใช้ระบบการประเมินผล 360 
องศา 

5) จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เรื่อง การปรับตัวในการท างาน
ให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล 

2.5 ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การ
บริการและการด าเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 
2) ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับช าระเงิน ระหว่างสภาวิศวกรกับบริษัท เคาน์เตอร์

เซอร์วิส จ ากัด(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)เพ่ือเพ่ิมประเภทการให้บริการรับช าระค่าธรรมเนียมของ
ผู้รับบริการด้วยบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ให้บริการ ภายใต้ชื่อบริการ “เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์” 
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2.6 ศึกษาและวิจัยองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
สภาวิศวกร ได้ด าเนินการบริหารจัดการองค์กร โดยเริ่มต้นจากระดับเจ้าหน้าที่ ให้มีประสบการณ์  

ความช านาญในการท างาน เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการถ่ายทอดวิธีการท างานให้ระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ต่อกัน มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องท าหรือรับผิดชอบ 
เพ่ือให้มีความรู้อย่างชัดเจนก่อนท างานนั้น ในระดับกลุ่มหรือทีมงาน มีการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ร่วมงานเพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนางาน มีการร่วมวางแผนการท างาน ร่วมประเมินผลงาน และร่วมแก้ไข
ปรับปรุงการท างานเป็นทีม และในระดับองค์กร มีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการ
บริหารงาน รูปแบบและวิธีการด าเนินการ โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร ในปัจจุบันสภาวิศวกรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นการจัดให้การด าเนินงานมีความสัมพันธ์กัน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ก าหนดสายงานการบังคับบัญชา การพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจและขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานมากท่ีสุด  

2.7 ศึกษาและจัดเตรียมสถานที่ตั้งส านักงานรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี  2559 สมาชิก สภาวิศวกรมีข้อ เสนอแนะ 

ให้สภาวิศวกรจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกรเป็นของตนเอง ต่อจากนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญ 
สภาวิศวกร ประจ าปี 2561 มีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกรเป็นจ านวน
เงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่
ท าการสภาวิศวกร เพ่ือด าเนินการพิจารณาคัดเลือกที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น หลังจากนั้นคณะกรรมการ
สภาวิศวกรให้ความเห็นชอบการจัดซื้อที่ดินติดถนนลาดพร้าว บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร  
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2.8 ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในวงกว้าง 
สภาวิศวกร ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ

สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสาธารณชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย โดย
การเผยแพร่นโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง e-mail และ SMS เ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสาร  
การแจ้งเตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรจัดขึ้น ซึ่งในปี 2561 ได้ให้บริการส่ง  e-mail  
กว่า 2,589,885 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 86,183 ข้อความ 

2) การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร โดยให้บริการตอบค าถาม 
ของสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook และเว็บบอร์ดของสภาวิศวกร โดยได้ตอบค าถามสมาชิก 
สภาวิศวกรผ่าน Facebook 1,170 คน และเว็บบอร์ดสภาวิศวกร 135 ข้อความ และ Line Official 
151 ข้อความ 

3) การประชาสั ม พันธ์ ข่ า ว ส า รถึ ง สมาชิ กผ่ านทา ง  Facebook fan page ของสภาวิ ศ วกร 
(www.facebook.com/coethai) เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จ านวน 271 ข่าว 

4) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line Official รวมถึงบริการตอบข้อซักถาม
จากสมาชิก ในชื่อ @coethai 

3. ด้านการศึกษา 

3.1  สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ 
อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน 
สภาวิศวกร ได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีนโยบาย  

ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
1) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบั ตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กับสถาบันการศึกษา  
ที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ  
ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) และ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศต่อไป 

2) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม 
และสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือหารือร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ทั้ งนี้ เปิดโอกาสให้
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชา 

3) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรอง
ปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ือชี้แจงการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ในปัจจุบัน  และเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาและ
เนื้อหารายวิชา ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ(แผน ข.) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป 
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4) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์/
สนใจจัดท าหลักสูตรในลักษณะทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดรายวิชา
และเนื้อหาวิชา ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ (แผน ข.) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 

5) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับ
รองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจกับสถาบันการศึกษา
เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ปัญหา/อุปสรรคในการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในปัจจุบัน และ
หารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนส าหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3.2 ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ วุฒิบั ตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

 สภาวิศวกรมีการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) การ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เ พ่ือให้ เกิด  
ความเชื่อมั่นว่าวิศวกรที่จบจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสภาวิศวกรได้พิจารณาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 153 หลักสูตร 

2) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรา  8 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ให้กับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบ  
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3.3   ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย
คณะท างานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีความประสงค์
ร่วมมือ ดังนี้ 

1) เป็นศูนย์จัดการทดสอบความรู้ ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ระเบียบ และประกาศสภาวิศวกรที่เก่ียวข้อง 

2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ อ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี    

3) การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี   
4) การจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
5) ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร  

โดยมีสถาบันการศึกษามีหนังสือแสดงเจตจ านงเพ่ือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจ านวน  
36 แห่ง 
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3.4   ส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้พิจารณาด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมระบบการรับรองปริญญาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่สถาบันการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) ออกประกาศสภาวิศวกร ที่ 53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

2) จัดสัมมนาเรื่อง การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 
3) จัดการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน TABEE และผู้แทนประเทศสมาชิกข้อตกลง Washington Accord  
4) ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5) ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการการทดลองประเมิน (Mock Visit) ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 
6) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงเอกสารวิธีการและขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของ TABEE  
7) ร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่  2/2560 โดยผู้แทนหน่วยงาน Institute of Engineering Education 
Taiwan (IEET) ซึ่งเป็นสมาชิกข้อตกลง Washington Accord จากสาธารณรัฐไต้หวัน ณ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ด้านต่างประเทศ 
4.1  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันใน

ระดับสากล 
สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะในการประกอบวิชาชีพของ

วิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล โดยการจัดสัมมนาเพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์การน าคะแนน
หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  (PDU) เพ่ือมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) เพ่ือเปิด
โอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีวิศวกรไทย  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 217 คน 

2) ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) เพ่ือรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับว่า
เทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากลโดยมีจ านวนผู้ที่ ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 327 คน 

3) จัดสัมมนาเรื่อง เตรียมความพร้อมเพ่ือขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ 

4.2  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ สนับสนุนการเข้าร่วม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งด้านการประกอบวิชาชีพและการศึกษา 

 สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมระดับองค์กร
วิชาชีพระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับภูมิภาคอาเซียน ในการเสริมสร้างพันธมิตร
และเครือข่ายระดับชาติ เพ่ือความร่วมมือในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพออกสู่ต่างประเทศ และรับ
วิศวกรต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพภายในประเทศ สรุปกิจกรรมที่ผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1) The International Engineering Alliance (IEA) 2018 
2) The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ประกอบด้วย 
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(1) ด้ า น บ ริ ก า ร วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง อ า เ ซี ย น The ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC) จ านวน 3 ครั้ง 

(2) ด้ านการส า รวจของอา เซี ยน  The ASEAN Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition of Surveying Qualifications จ านวน 3 ครั้ง 

3) การประชุม Construction and Competition Regulation Workshop 
4) การประชุม The 36th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisation 

(CAFEO)  

4.3 ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติ  และก าหนดหลักเกณฑ์ ส าหรับวิศวกรต่างด้าว 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน 
จากผลการเข้าร่วมประชุมความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม  

ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
มีการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมดังกล่าวได้มีความพยายามใน
การผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกรับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) ได้ภายในต้นปี 2561 เพ่ือแสดง
ถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างชัดเจน ปัจจุบัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....  
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.4 แก้ไขปรับปรุงระบบการก ากับ และส่งเสริมวิชาชีพในประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 
สภาวิศวกร ได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบการก ากับ และส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือจัดรับฟังความคิดเห็น 

2) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือจัดรับฟังความคิดเห็น 

5. ด้านสังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 

5.1  ส่งเสริมบทบาทของสภาวิศวกรในการให้ความเห็นแก่ประชาชน ภาครัฐและสื่อมวลช น 
ในประเด็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การด าเนินโครงการทางวิศวกรรม ภัยพิบัติและ 
ความปลอดภัยสาธารณะ 
สภาวิศวกร ให้ความส าคัญในการด าเนินตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 

7 (8) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น ในการส่งเสริมบทบาทตาม
วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักทางวิศวกรรมที่มุ่งพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรมให้มีมาตรฐาน รับผิดชอบ
ต่อสังคม โปร่งใส เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นแก่ประชาชน 
ภาครัฐและสื่อมวลชนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม โดยได้เข้าส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเข้าช่วยเหลือและ 
ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) ตรวจสอบปัญหาการรื้อถอนอาคารตึกแถวบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 
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2) วิศวกรอาสาลงพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าจ านวน 
14 ครั้ง ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดมหาสารคาม  
จงัหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดยะลา  

3) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชย์บริเวณตลาดส าเพ็ง ถนนราชวงศ์  
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ เพ่ือประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้  

4) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชย์ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ เพ่ือประเมินความเสี่ยงภายหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้กลางดึก 

5) ตรวจสอบความวิบัติของโครงสร้างภายหลังเกิดเหตุนั่งร้านชั้น 2 ถล่มและโครงเหล็กของพ้ืนชั้น 2 
พังราบลงมากองกับพื้น มีผู้เสียชีวิต 2 ราย 

6) ตรวจสอบความวิบัติของสะพานเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป จังหวัดตราด กับอาคารห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดถล่ม ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก 

7) ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนล้ม บริเวณก่อสร้างอาคารเดอะไรส์ คอนโดมิเนียม ถนนพระรามท่ี 9 
8) ลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบนั่งร้านถล่มบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ถนนชัยพฤกษ์ หมู่ 5 ต าบลคลองพระอุดม 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
9) ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเจดีย์วัดพระยาท าถล่ม 

5.2   จัดท าข้อเสนอแก่ภาครัฐในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การด าเนินโครงการทางวิศวกรรม 
ภัยพิบัติ และความปลอดภัยสาธารณะ 
สภาวิศวกร มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7 (6) ให้

ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี โดยสภา
วิศวกรได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและเสนอความเห็นในงานที่ เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมให้แก่ภาครัฐ และ
สาธารณชน สรุปผลการด าเนินงานไดด้ังนี้ 

1) ยื่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

2) ยื่ นหนั งสื อ เ พ่ือ เสนอความคิด เห็ น เกี่ ยวกับผลกระ ทบต่ อวิ ชาชีพ และประชาชนจาก  
“ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....”  

3) จัดงานแถลงข่าว โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” 
4) จัดแถลงข่าว (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของ

ประชาชนไทย” 
5) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือหารือเรื่อง “(ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ผลกระทบ

ต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนไทย”  
6) จัดงานแถลงข่าว ประเด็น “กรณีมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาก่อให้เกิดผลกระทบ

และความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร” 
7) จัดเสวนาเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน 
8) ยื่นหนังสือข้อเสนอแนะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
9) จัดงานแถลงข่าวเรื่อง สงกรานต์นี้... กลับบ้านอย่างปลอดภัย ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ส านักนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น ภายใต้สโลแกน “ขับช้า 
เปิดไฟหน้ารถ คาดเข็มขัด” 
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6. ด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร 
6.1  พัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

ภายในประเทศ 
สภาวิศวกร ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าของวิศวกรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้

วิศวกรมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ทางด้านอุตสาหกรรมของตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จ านวน 7 ครั้ง 
2) จัดสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพ่ืออพยพผู้ ใช้

อาคาร  
3) ด าเนินโครงการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ค าแนะน า 

ที่เป็นประโยชน์แก่วิศวกรอาสากรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ  จ านวน 2 ครั้ง รวมถึงการลงพ้ืนที่ 
เพ่ือตรวจสอบปัญหาทางด้านวิศวกรรม จ านวน 21 ครั้ง  นอกจากนี้สภาวิศวกรยังได้ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งหมด 17 หน่วยงาน เพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือกิจกรรมอาสา มูลนิธิ
นายช่างไทย ใจอาสา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ
งานช่างด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือองค์การการกุศลอื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

4) จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาร่วมกัน
ระหว่างสภาวิศวกรกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 11 ครั้ง มีสมาคมวิชาชีพเข้าร่วม 12 สมาคม 

5) จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนโครงการแก่สมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม จ านวน 3 โครงการ จาก 3 สมาคมวิชาชีพ 

6.2  ประชาสัมพันธ์คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของวิศวกรไทย 
สภาวิศวกร มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์คุณค่าด้วยการยกย่องวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

อีกท้ังการเชิดชูเกียรติของสภาวิศวกรและวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติแก่วิศวกรไทยที่มีบทบาทส าคัญด้านวิชาชีพวิศวกรรมทาง

บทความ Who's who in Thailand Engineering ในสารสภาวิศวกร  
2) จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรเพ่ือเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ท าคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก  
ในทุกเดือน และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสภาวิศวกร  

3) การส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิศวกรโดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน  ทีมฟุตบอลหมูป่า 
อะคาเดมี่แม่สายออกจากถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย จ านวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 2. กรมทางหลวง 3. กรมทางหลวงชนบท 4. กรมชลประทาน  
5. การไฟฟ้านครหลวง 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8. กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 9. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 10. บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 11. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) 

4) มอบรางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องดีเด่น ประจ าปี 2561 จ านวน 12 องค์กร  

 

https://www.sanook.com/news/6935318/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangrai/
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6.3  รักษาสิทธิและหน้าที่และส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก คณะก รรมการ 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของสภาวิศวกร สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) สนับสนุนโครงการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมใน
การลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี 
(หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  โดยมีองค์กรแม่ข่ายฯ ของสภาวิศวกรที่
ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จ านวน 6 สมาคม รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ และมีสมาชิก 
สภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุนการอบรม  จ านวน 84 คน  

2) ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 หมวด 2 การเงิน ส่วนที่ 
5 เรื่องอ่ืนๆ ข้อ 114 เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพ แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่เสียชีวิตตามประเพณีให้
ใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงาน
ศพไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย หรือค่าพวงหรีดไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย 

3) ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในการลดอัตราค่าสินค้าและ
บริการให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

7. ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
7.1  สร้างจิตส านึกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

สภาวิศวกร มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม โดยคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ได้ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จ านวน 55 เรื่อง โดยมีแผนด าเนินอย่าง
ชัดเจนในการเร่งรัดการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการ 32 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 
23 เรื่อง 

2) เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือเผยแพร่ความรู้และปลูกฝัง 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จ านวน 4 ครั้ง 

7.2 ส่งเสริมให้ มีการด าเนินการโครงการทางวิศวกรรมอย่างโปร่งใส และต่อต้านคอร์รัปชั่น  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทางวิศวกรรม 
สภาวิศวกรในฐานะที่ เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 

ในการให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี 
ตามมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยให้ข้อเสนอแนะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร  
หลังที่ 2 (Terminal 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

1.1 การขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิกที่ส านักงานสภาวิศวกร 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 6 มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสภาวิศวกร เพ่ือให้สมาชิกได้รับ

การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อ
ที่ส านักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร เพ่ิมเติมในวันเสาร์ 
ทั้งนี้  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ ไม่สามารถมาติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานสภาวิศวกร   
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งในการเปิดให้บริการดังกล่าวตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 
2561 ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการดังนี้ 

ตารางสรุปผลการให้บริการสมาชิกในวันเสาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.2 การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
1.2.1  จ านวนสมาชิกสภาวิศวกร ในรอบปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 

- สมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ จ านวน 6,981 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 404 คน 
- ต่ออายุสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิกสามัญ จ านวน 30,557 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 583 คน 
- สมาชิกท่ีหมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จ านวน 5,684 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 123 คน 

1.2.2  จ านวนสมาชิกสภาวิศวกรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
- สมาชิกสามัญ จ านวน 253,486 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 18,535 คน 
- สมาชิกท่ีไม่หมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จ านวน 166,595 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 3,938 คน 
- สมาชิกท่ีหมดอายุ ประเภทสมาชิกสามัญ จ านวน 86,891 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 14,597 คน 

การด าเนินการ จ านวนสมาชกิ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ   
- ระดับภาคีวิศวกร  1,038 
- ระดับสามัญวิศวกร 149 
- ระดับวุฒิวิศวกร 15 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 44 
- นิติบุคคล 8 

การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ/ใบแทน  
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล 1,406 
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนติบิุคคล 17 
- ใบแทนใบอนุญาตฯ /วุฒิบัตร 62 

การช าระเงิน  
- ค่าใบอนุญาตใหม่ (ทุกระดับ) 516 
- ค่าทดสอบความรู้ (ทุกระดับ) 973 
- ค่าอบรมและทดสอบความพร้อม 829 
- ค่าหนังสือรับรอง 39 ทวิ 84 
- อื่น ๆ 84 

รวม 5,225 
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1.2.3 จ านวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
1)  จ านวนการอนุมัติ ใบอนุญาตฯ และการต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ตั้ งแต่วันที่   

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 
ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 

อนุมัติใบอนุญาตฯ 5,313 680 189 262 6,444 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 20,942 2,731 207 417 24,297 

2)  จ านวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
แยกตามระดับใบอนุญาตฯ และสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 

ระดับใบอนุญาต 
                            จ านวน 

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 

จ านวนใบอนุญาตปกติ 123,852 17,393 4,110 3,877 149,232 
จ านวนใบอนุญาตหมดอายุ 68,238 4,180 671 4,290 77,379 
จ านวนใบอนุญาตทั้งหมด 
(ปกติและหมดอายุ) 

192,090 21,573 4,781 8,167 226,611 

หมายเหต ุสมาชิก 1 คน มีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ 

5,313 ใบ

680 ใบ
189 ใบ 262 ใบ

20,942 ใบ

2,731 ใบ

207 ใบ
417 ใบ

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ

จ านวนการอนุมัติใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ปี 2561

อนุมัติใบอนุญาตฯ ต่ออายุใบอนุญาตฯ
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123,852 ใบ

17,393 ใบ

4,110 ใบ 3,877 ใบ

จ านวนใบอนุญาตทั้งส้ินสถานะปกติ แยกตามระดับใบอนุญาต

รวม 149,232 ใบ

68,238 ใบ

4,180 ใบ

671 ใบ
4,290 ใบ

จ านวนใบอนุญาตทั้งสิ้นสถานะหมดอายุ แยกตามระดับใบอนุญาต

รวม 77,379 ใบ

192,090 ใบ

21,573 ใบ

4,781 ใบ 8,167 ใบ

จ านวนใบอนุญาตทั้งสิ้นสถานะปกติและหมดอายุ แยกตามระดับใบอนุญาต

รวม 226,611 ใบ 
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3) จ านวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่                
1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

- อนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ จ านวน 165 ราย  ต่ออายุใบอนุญาต จ านวน 890 ราย 

4)  จ านวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 แยกตามสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 

สถานะใบอนุญาต 
           จ านวน       

ใบอนุญาตปกต ิ ใบอนุญาตหมดอาย ุ
ใบอนุญาตทั้งหมด  
(ปกติและหมดอายุ) 

จ านวนใบอนุญาต 1,005 430 1,435 

1.3 การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขียน) 
สภาวิศวกรได้ด าเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร(สอบ

ข้อเขียน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2561  จ านวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) 

วิศวกรรมโยธา 86 14 
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 
วิศวกรรมเครื่องกล 21 9 

รวม 110 25 
 
1.4 สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เนื่องจากมีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจ านวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบ
ความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้
จัดการสัมมนาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นผลงานเพ่ือขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน
รวมถึงการน าเสนอผลงานดีเด่นมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้วิศวกรเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งข้ึน 

ในการนี้ จึงได้ด าเนินการจัดสัมมนาให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

1.4.1 สาขาวิศวกรรมโยธา 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

สาขาวิศวกรรมโยธา  
วันท่ี 20 มกราคม 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

136 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา  
วันท่ี 3 มีนาคม 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

120 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 
วันท่ี 28 มีนาคม 2561 บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

26 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 

วันท่ี 4 เมษายน 2561 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั กรุงเทพมหานคร 
28 

5. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 6                                     
วันท่ี 7 เมษายน 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

44 

6. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 7 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

41 

7. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม ่

181 

8. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร 

69 
 

9. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 8 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

48 

10. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

170 

11. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

100 

12. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 9 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

40 

13. การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รสีอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

97 

14. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 10 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

44 

15. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 11 
วันท่ี 18 กันยายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

42 

16. มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน 
วันท่ี 28 กันยายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

163 

17. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา  
วันท่ี 20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

130 

18. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 12 
วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

40 

19. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

25 

20. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 13 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

44 

21. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญวิศวกรโยธา รุน่ท่ี 14 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

38 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
22. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

19 

23. หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามญัวศิวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

88 

รวม 1,733 

1.4.2 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหมอืงแร่และโลหะการ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

วันท่ี 14 กันยายน 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
31 

รวม 31 

1.4.3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

วันท่ี 2 มีนาคม 2561 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

86 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดสงขลา 

39 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามญัวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
วันท่ี 2 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

100 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง 

82 

5. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

83 

6. แนะน าการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  
และการเพิ่มพูนความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2561 โรงแรมวินทรี ซิตี้ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม ่

87 

รวม 477 

 

 

 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 32 

1.4.4  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. แนะน าการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับ

สามัญวศิวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้  
วันท่ี 3 มีนาคม 2561 โรงแรมเวียงอินน์ จังหวัดเชียงราย 

111 
 
 

2. แนะน าการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับ
สามัญวศิวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วันท่ี 3 เมษายน 2561 โรงแรมโกลเด้นซติี้ จังหวัดระยอง 

126 

3. แนะน าการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับ
สามัญวศิวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และการเพิ่มพูนความรู้  
วันท่ี 21 เมษายน 2561 โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์                
จังหวัดขอนแก่น 

92 
  

4. การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเลื่อนระดับเป็นระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

162 

5. การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 โรงแรมดิเอ็มเมอรลัด์ กรุงเทพมหานคร 

183 

6. แนะน าการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับ
สามัญวศิวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
วันท่ี 9 มิถุนายน 2561 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม ่

107 

รวม 781 

1.4.5  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2561 หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์จังหวัดล าพูน 

27 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
วันท่ี 14-15 มีนาคม 2561  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง 

56 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
วันท่ี 1 กันยายน 2561 โรงแรมสนุีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์                        
จังหวัดอุบลราชธาน ี

38 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

74 

รวม 195 
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1.4.6 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การบริหารจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้างและการเตรียมความพร้อมเพื่อ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา 

57 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง  
วันท่ี 7-8 มิถุนายน 2561 ศูนย์สัมมนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

101 

3. การบริหารจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะ และการจดัซื้อจัดจ้างและการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับสามัญวิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  

47 

รวม 205 

1.4.7 สาขาวิศวกรรมเคมี 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี   
วันท่ี 2 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                
จังหวัดขอนแก่น 

16 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามญัวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคม ี
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษัท ดาว เคมีคอล จ ากัด (SCG – DOW Group) จังหวัดระยอง 

31 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี   
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชาจังหวัดชลบุรี 

41 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญและ
ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี   
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จ ากัด จังหวัดระยอง 

32 

5. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี   
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี 

22 

รวม 142 

1.4.8 ภาคีวิศวกรพิเศษ  

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันท่ี 6 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
100 

2. แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 17 มีนาคม 2561 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

62 

3. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 21 เมษายน 2561 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

50 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
4. แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
45 

รวม 257 

1.5 จัดสัมมนาให้กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวิศวกรและข้อบังคับ                 

สภาวิศวกร และจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องใบอนุญาตนิติบุคคลกับการรับเหมาก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ ได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเพ่ือการพัฒนางานและสามารถแข่งขันกันในระดับสากล
ได้มากขึ้น มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. การเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
87 

2. กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี 

142 

รวม 229 
 

 
 

 
 
 
 
 

โยธา
1,733 คน
(23 ครั้ง)

ไฟฟ้า
781 คน
(6 ครั้ง)

เครื่องกล
477 คน
(6 ครั้ง)

อุตสาหการ
195 คน
(4 ครั้ง)

เหมืองแร่
31 คน
(1 ครั้ง)

สิ่งแวดล้อม
205 คน
(3 ครั้ง)

เคมี
142 คน
(5 ครั้ง)

ภาคีวิศวกรพิเศษ
257 คน
(4 ครั้ง)

นิติบุคคล
229 คน
(2 ครั้ง)

จ านวนครั้งและจ านวนผู้เข้าสัมมนา แยกตามสาขา

รวมจ านวนผู้เข้าสัมมนาท้ังสิน้ 4,050 คน  
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1.6 การจัดทดสอบความรู้ ระดับภาคี วิศวกรพิ เศษ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิ วิศวกร  
ณ ศูนย์บริการสมาชิก 

สถานทีจ่ัดทดสอบความรู้ สาขา จ านวนสมาชกิ (คน) 
ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ วิศวกรรมโยธา 34 

วิศวกรรมไฟฟ้า 24 
วิศวกรรมเครื่องกล 25 
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 

ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

รวม 90 
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2. ฝ่ายรับรองปริญญาและจัดสอบ 

2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สภาวิศวกรมีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(1) คือ 
ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัด  
การเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 

จ านวนหลักสูตรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2561 

สาขา 
จ านวนหลกัสูตรที่พิจารณา 

รับรอง ปฏิเสธ รวม 
สาขาวิศวกรรมโยธา   27 0 27 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  22 0 22 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้าก าลัง 32 0 32 

 - งานไฟฟ้าสื่อสาร 15 0 15 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   38 0 38 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ่ - งานเหมืองแร่ 1 0 1 

 - งานโลหะการ 2 0 2 
สาขาวิศวกรรมเคม ี   10 0 10 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   6 0 6 

 รวม 153 0 153 
หมายเหต ุ ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

2.2 การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการรับรองปริญญา 

2.2.1 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ส าหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการกับสถาบันการศึกษา

ที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
รับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE) 
และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคมภายในประเทศต่อไป  เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วม จ านวน 56 คน จาก 32 สถาบัน 

2.2.2 จัดสัมมนาแนวทางการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ส าหรับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กับผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือหารือร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชา  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปทางเดียวกันระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ทั้งนี้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาและ
เนื้อหาวิชา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานครโดยมีผู้ประกอบการ  
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กลุ่มอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่สนใจเข้าร่วม จ านวน 13 คน จาก 11 แห่ง 
และมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จ านวน 72 คน จาก 40 สถาบัน 

2.2.3 จัดสัมมนารายวิชาและเนื้อหารายวิชา ส าหรับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ วุฒิบัตร  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

 จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขา
วิศวกรรมโยธาเพ่ือชี้แจงการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาและเนื้อหารายวิชา ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ  
(แผน ข.) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บ 
การเรียนการสอนในอนาคตต่อไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี
สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จ านวน 55 คน จาก 39 สถาบัน 

2.2.4 จัดสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลกับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์/สนใจจัดท าหลักสูตร 
ในลักษณะทางวิชาชีพ/ปฏิบัติการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดรายวิชาและเนื้อหาวิชา ส าหรับหลักสูตร
ปฏิบัติการ (แผน ข.) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จ านวน 47 คน จาก 29 สถาบัน 

2.2.5 จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร เพื่อขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ 
ปัญหา/อุปสรรคในการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ในปัจจุบัน และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น ส าหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วม จ านวน 18 คน จาก 13 สถาบัน 

2.3 การจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร 

2.3.1  ผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจ าปี 2561 
สภาวิศวกรได้ด าเนินการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี

วิศวกร ทั้งในส่วนกลาง ณ ส านักงานสภาวิศวกร และเพ่ือเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
สมาชิกที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกในการเดินทางมาที่สภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มีนโยบายให้ 
ด าเนินการจัดการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจ าปี 
2561 ดังนี้ 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
ผู้เข้าสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) 

10,983 4,552 13,229 3,966 
หมายเหต ุ -  สภาวิศวกรจัดทดสอบความรู้ฯระดับภาคีวิศวกรที่สภาวิศวกร จ านวน 187 ครั้ง และศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจ านวน  

24 ครั้ง รวมจัดทดสอบ 211 ครั้ง 
- ข้อมูลการสอบ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจ าปี 2561 
ล าดับ เดือน 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
ผู้เข้าสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) ผู้สอบผ่าน (คน) 

1. มกราคม 372 198 421 174 
2. กุมภาพันธ ์ 624 304 745 248 
3. มีนาคม 1,463 532 1,645 409 
4. เมษายน 653 252 805 220 
5. พฤษภาคม 917 338 1,106 293 
6. มิถุนายน 1,058 371 1,381 377 
7. กรกฎาคม 671 234 834 227 
8. สิงหาคม 968 441 1,114 364 
9. กันยายน 971 431 1,198 404 
10. ตุลาคม 1,044 493 1,275 447 
11. พฤศจิกายน 1,042 447 1,247 349 
12. ธันวาคม 1,200 511 1,458 454 
 รวม 10,983 4,552 13,229 3,966 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรในหมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ผู้เข้าสอบ 61 ผู้สอบผ่าน 61
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2.4 การปรับปรุงข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร  

ตามที่สภาวิศวกรก าหนดให้ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
วิศวกรต้องผ่านการทดสอบความรู้ ในวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ มีสิทธิ เข้ารับการทดสอบความรู้ เ พ่ือ 
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือให้สภาวิศวกรมีคลังข้อสอบ 
ที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ในปี 2561 ได้มีการ
ปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบใหม่ในแต่ละสาขารายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ สาขา 
ออกใหม่  

ปี 2561 (ข้อ) 
ปรับปรุง  

ปี 2561 (ข้อ) 
รวมปจัจุบัน 

1. วิศวกรรมโยธา 85 674 2,787 
2. วิศวกรรมเครื่องกล - - 3,137 
3. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง 40 975 2,983 
4. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร 30 328 2,845 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ - - 2,800 
6. วิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร ่ - - 2,759 
7 วิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ - - 2,449 
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 3,017 
9. วิศวกรรมเคม ี 610 514 4,084 
 รวมท้ังหมด 765 2,491 26,861 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรในหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

ผู้เข้าสอบ 61 ผู้สอบผ่าน 61



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 40 

3. ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 
3.1 การประชุมใหญ่สภาวิศวกร 

3.1.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2561 
จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2561เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น  
814 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จ านวน 798 คน สมาชิกวิสามัญ จ านวน 5คน ผู้สังเกตการณ์ จ านวน  
11 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 1 คน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 
2) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
3) รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรประจ าปี 2560 
4) อนุมัติงบดุลประจ าปี 2560 
5) อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอพี ออดิท เซอร์วิสจ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจ าปี 2561 และ

อนุมัตคิ่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชี จ านวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 
6) เห็นชอบแผนการด าเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 2561 
7) อนุมัติงบประมาณการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร เป็นจ านวนเงิน 200,000,000 

บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 

3.2 งานสวัสดิการ 

3.2.1 จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบ

วิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความส าคัญของการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแนะน าวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยจัดสัมมนาจ านวน 24 ครั้ง ดังนี้ 

ล าดับ วันที ่ สถานที ่
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 
322 

2. 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 147 
3. 16 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 35 
4. 17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
491 

5. 16 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 301 
6. 18 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยัธนบุรี กรุงเทพมหานคร 376 
7. 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 150 
8. 23 มีนาคม 2561 ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 
52 

9. 27 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 172 
10. 20 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 269 
11. 24 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี 95 
12. 24 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กรุงเทพมหานคร 133 
13. 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย กรุงเทพมหานคร 77 
14. 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี 158 
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ล าดับ วันที ่ สถานที ่
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
15. 26 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุ ี 348 
16. 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

กรุงเทพมหานคร 
100 

17. 3 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 200 
18. 5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 110 
19. 15 สงิหาคม 2561 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 150 
20. 20 กันยายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 
194 

21. 30 ตุลาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 129 
22. 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 336 
23. 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี 226 
24. 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น 
664 

รวม 5,235 

3.2.2 จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรเพ่ือให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยสนับสนุนการอบรม 
แก่สมาชิกสภาวิศวกรและองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 2 กรณี ดังนี้ 

1) สนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี(หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่ 
นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่ได้รับการอนุมัติ
การสนับสนุนการอบรม จ านวน 5 สมาคม รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับ
การสนับสนุนการอบรมจ านวน 84 คน 

2) สนับสนุนการจัดอบรมให้แก่สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมที่ เป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร  
ในรูปแบบของการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรตามอัตราค่าตอบแทนวิทยากรของสภาวิศวกร  
โดยเบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อโครงการ โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรได้รับ
การอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จ านวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 

 

3.2.3 จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เรื่องการลดค่าบริการให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกหรือใบอนุญาต
สภาวิศวกร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือ

หน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ซึ่งสมาชิกสภาวิศวกรจ าเป็นต้องใช้ในการท างานและ
ในชีวิตประจ าวัน ในการลดอัตราค่าสินค้าและบริการขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยมีรายชื่อหน่วยงาน 
ที่ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือมีบัตรสมาชิก  
สภาวิศวกร ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
2) โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 
3) โรงพยาบาลสินแพทย์ 
4) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
5) โรงพยาบาลสมิติเวช 
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6) โรงแรมอินทรา รีเจนท์ 
7) โรงแรมเอเชีย 
8) โรงพยาบาลบางโพ 
9) โรงพยาบาลสุขุมวิท 

3.2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภาวิศวกรได้จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์เพ่ือท าคุณประโยชน์ให้กับ

แผ่นดินโดยการช่วยเหลือสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี โดยได้บริจาค
ทุนการศึกษาและมอบของใช้ที่จ าเป็นให้แก่น้องๆ 

3.2.6 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่ความตาย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร รวมทั้งเป็นการให้เกียรติและให้ความ
ช่วยเหลือแก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่ความตาย และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสภาวิศวกร  
โดยมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพรวมถึงค่าพวงหรีดให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแก่กรรมรายละ 1,000 
บาท ซึ่งมีสมาชิกมาขอรับสวัสดิการ 1 คน 

3.3 งานประชาสัมพันธ์ 

3.3.1 โครงการจัดท าสารสภาวิศวกร 
1)  จัดท าสารสภาวิศวกร จ านวน 3 ฉบับ จัดพิมพ์จ านวนครั้งละ 23,000 เล่ม ประกอบด้วย  

ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561 
ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561 
ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 

3.3.2  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
1) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน  
 1.1) จัดงานแถลงข่าวจ านวน 7 ครั้ง 

ล าดับ หัวข้อแถลงข่าว จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(สื่อ) 
1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “มูลนิธิ 

นายช่างไทยใจอาสา” 
วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี 

- สภาวิศวกร-สภาสถาปนิก  
- สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  
- การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
- การไฟฟ้านครหลวง -การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค  
- บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน)     
- บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
- สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย  
- สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
- สมาคมวศิวกรทีป่รึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  
- สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
- สมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแหง่ประเทศไทย  
- สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  
- สมาคมเครื่องก าเนดิไฟฟ้าไทย 
- สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  
- มูลนิธิมดชนะภัย  
- สมาคมวศิวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

12 
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ล าดับ หัวข้อแถลงข่าว จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(สื่อ) 
2. สงกรานต์นี้...กลับบ้านอย่างปลอดภัย 

วันท่ี 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร  

 1 

3. การเสวนาเรื่ อง “ร่างพระราชบัญญัติ การ
อุดมศึกษา พ.ศ. ....กับผลกระทบต่อวิชาชีพและ
ประชาชน” 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร 

- สภาวิศวกร 
- สภาสถาปนิก  
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
- สภาทนายความ  
- แพทยสภา  
- สภาการพยาบาล  
- สภาเภสัชกรรม  
- ทันตแพทยสภา  
- สัตวแพทยสภา  
- สภาเทคนิคการแพทย์  
- สภากายภาพบ าบัด 

10 

4. โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกัน
อย่างไร” 
วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

 1 

5. (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
ผลกระทบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน
ไทย 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม  
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

- สภาวิศวกร 
- สภาสถาปนิก  
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
- สภาทนายความ  
- แพทยสภา  
- สภาการพยาบาล  
- สภาเภสัชกรรม  
- ทันตแพทยสภา  
- สัตวแพทยสภา  
- สภาเทคนิคการแพทย์  
- สภากายภาพบ าบัด 

24 

6. กรณีมาตรา 48 แห่ งพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย
ต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไร 
วันท่ี 18 กันยายน 2561 ณ อาคารสภาสถาปนิก 
กรุงเทพมหานคร 

- สภาวิศวกร  
- สภาสถาปนิก  
- สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11 

7. การเสวนาเรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสากล
กับอาคารสนามบิน”  
วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 16 
 

รวม 75 
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2) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์

ออกบูธ X-stand Rollup แผ่นพับ และโปสเตอร์เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของสภาวิศวกรในการประชาสัมพันธ์ 
งานอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของสภาวิศวกร 

3) โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารของสภาวิศวกร รวมถึงการให้ความรู้ ข้อแนะน าในงานด้านวิศวกรรม  

แก่สมาชิกสภาวิศวกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ โดยมีผลงานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
จ านวน 18 ครั้ง ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นการสัมภาษณ์ วันที ่ สื่อที่ให้สัมภาษณ์ 

1. ก้าวส าเรจ็วิศวกรไทยได้ร่วมออกแบบโครงการ
รถไฟความเร็วสูง ระยะ 2 

15 มกราคม 2561 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

2. หนุนวิศวกรไทย สร้างรถไฟเช่ือมจนี เฟส 2 27 มกราคม 2561 หนังสือพิมพ์โพสต์ทเูดย ์
3. รถไฟไทย-จีน เฟส 2 หนุนวิศวกรไทย 

ออกแบบ-คุมงาน 
31 มกราคม 2561 สถานีโทรทัศน์ NBT 

4. บทบาทและแนวทางการด าเนินงานนโยบาย
ของนายกสภาวิศวกร 

เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 นิตยสาร Construction 
Variety 

5. ภาพรวมบทบาทภารกิจสภาวิศวกร 8 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
6. การผลักดันและพัฒนาวิศวกรไทยให้ก้าวไกล 15 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
7. 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานการกอ่สร้าง
โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จนี 

16 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 

8. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เติมเต็มประสิทธิภาพ 
งานวิศวกรรม 

1 มีนาคม 2561 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

9. การปฏิวัติงานก่อสร้างไทยด้วยระบบเทคโนโลยี 
BIM 

27 มีนาคม 2561 หนังสือพิมพ์โพสต์ทเูดย ์

10. สภาวิศวกรแนะ 10 ข้อ สร้างความปลอดภัย
ทรัพย์สินในบ้านก่อนเที่ยวสงกรานต์ 

5 เมษายน 2561 รายการไทยไทม์ 4.0  
FM 97.0  

11. บทเรียนกรณีเขื่อนลาวแตกกับแนวทางป้องกัน
ของไทย 

3 สิงหาคม 2561 รายการฮาร์ดคอร์ข่าว 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 

12. 11 สภาวิชาชีพค้าน 4 มาตรา ร่าง พ.ร.บ.
อุดมศึกษา พ.ศ... กับผลกระทบตอ่ชีวิตและ
สวัสดภิาพของประชาชน   

30 สิงหาคม 2561 รายการฮาร์ดคอร์ข่าว 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 

13. แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ าท่วมทั่ว 
ทุกภาคระมัดระวังป้องกันไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูด 
ในภาวะเกิดน้ าท่วมฉบัพลันอย่างไร 

30 สิงหาคม 2561 รายการอสมท.เพื่อชุมชน 
FM 99.75 

14. ข้อห่วงกังวลกรณีร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 30 สิงหาคม 2561 รายการสองมุมข่าว 
FM 100.5 

15. รับมือดินถลม่ภเูขาทรุดพังทลายอย่างไรไม่ให้
เป็นอันตรายและเกิดกรณีน้ าท่วมและฝนตก
ต่อเนื่อง 

20 กันยายน 2561 รายการฮาร์ดคอร์ข่าว 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 

16. การปลดล็อคปญัหาการประมูลงานก่อสร้าง
ขององค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

23 กันยายน 2561 
 

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

17. บทเรียนสึนามิอินโดฯ ไทยเตรยีมหรือยัง รับมือ
อย่างไรไม่ซ้ ารอยประวตัิศาสตรเ์ดมิ 

3 ตุลาคม 2561 
 

รายการฮาร์ดคอร์ข่าว 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 
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ล าดับ ประเด็นการสัมภาษณ์ วันที ่ สื่อที่ให้สัมภาษณ์ 
18. การเตรียมพร้อมใจรับมือภัยพิบัตกิับ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
27 พฤศจิกายน 2561 

 
สถานีโทรทัศน์ NBT 

4) โครงการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา งานเสวนา หรืองานอบรมต่าง ๆ 

ของสภาวิศวกรร่วมกับการบริการนอกสถานที่ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่องาน วันที ่ สถานที ่ หน่วยงาน 

1. TEMCA FORUM & 
EXHIBITION 2018 PATTAYA 

17 – 18  
สิงหาคม 2561 

โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช 
โฮเต็ล พัทยา 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า
และเครื่องกลไทย 

2. วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 1–3  
พฤศจิกายน 2561 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
อิมเเพ็คเมืองทองธาน ี

สมาคมวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

5) โครงการจัดท าเพลงมาร์ชสภาวิศวกร Version ภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 4-5 นาที        
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสภาวิศวกร 

6) จัดท าปฏิทินปี 2562 จ านวน 10,000 ฉบับส าหรับเป็นของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่มาติดต่อขอรับบริการที่ส านักงานสภาวิศวกร และผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ  
สภาวิศวกร ประจ าปี 2562 

3.4 งานส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  

3.4.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดสัมมนาจ านวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ผู้เข้าสัมมนา 
(คน) 

1. ความจ าเป็นและการเตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร
ส ารวจส าหรบัสมาชิกเพื่อเป็นสาขาส่งเสริม 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมการส ารวจและ 
การแผนท่ีประเทศไทย 

73 

2. การเขียนแบบอาคารด้วย Building Information 
Modeling (BIM) 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เครื่องกลไทย 

74 

3. Cathodic Protection 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมการกัดกร่อนโลหะและ
วัสดุไทย 

35 

4. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Load 
Test) 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมเครื่องก าเนดิไฟฟ้าไทย 78 

5. เทคนิคการตรวจสอบจุดส าคัญของหม้อน้ าและภาชนะ 
รับความดันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมหม้อน้ าและภาชนะ 
รับความดันไทย 

88 

6. แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน 
วันท่ี 11 กันยายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 121 

7. เทคนิคการออกแบบระบบบ าบัดมลพิษน้ าเสยีและมลพิษ
อากาศ 
วันท่ี 18 กันยายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมวศิวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

64 

8. ระบบท าความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย 
วันท่ี 25 กันยายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมเครื่องท าความเย็นไทย 46 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา จัดร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ผู้เข้าสัมมนา 
(คน) 

9. เทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการ 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

สมาคมวิชาการและเทคนิค
ไทย-ฝรั่งเศส 

135 

10. การท าหม้อน้ าธรรมดาให้เป็น Smart Boiler แล้วได้อะไร 
มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง 
วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

- สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  
- สมาคมหม้อน้ าและภาชนะ

รับความดันไทย 

56 

11. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสีย่งในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร 

- สมาคมวศิวกรรมเคมีและ
เคมีประยุกต์แห่งประเทศ
ไทย  

- สมาคมวศิวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

94 

รวม 864 

3.4.2 งานส่งเสริมกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
สภาวิศวกรสนับสนุนการจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ สมาคม 
สนับสนุนการจัดท า 

(บาท) 
1. โครงการศึกษาการจัดท าสัญญาโครงการก่อสรา้ง

วิศวกรรมระดับสากลของมาตรฐานสหพันธ์วิศวกร
ที่ปรึกษานานาชาติฉบับภาษาไทย (เล่มที่ 1) 

สมาคมวศิวกรที่ปรึกษา 
แห่งประเทศไทย 265,000 

2. โครงการจดัท าคู่มือระบบการจัดการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิตส าหรับสถาน
ประกอบการที่มสีารเคมีอันตรายรา้ยแรง 

สมาคมวิศวกรรมเคมีและ 
เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
 

265,000 

3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมจ าลองการ
ขยายตัวของเขตเมืองของนครขอนแก่นเพื่อพัฒนา
สู่เมืองอัจฉริยะ 

สมาคมวศิวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

265,000 

รวมเป็นเงิน 795,000 

3.5 การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรวิชาชีพอ่ืน 
สภาวิศวกรได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรวิชาชีพอ่ืน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม 
1. กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรยีน 12 

คณะอนุกรรมการราคากลางงานกอ่สร้าง 3 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 

7 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้าง 

10 

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 1 2 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ดา้น 

การผังเมือง 
10 

  คณะกรรมการควบคุมอาคาร 26 
  คณะอนุกรรมการแก้ไขและปรบัปรุงกฎกระทรวงว่าด้วย 

การก าหนดระบบประปา การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสยี 
และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5 
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ล าดับ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม 
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
40 

  คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 5 
  คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขและการก าหนด

โทษส าหรับผูฝ้่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณี 
ป้ายโฆษณา 

3 

  คณะอนุกรรมการก าหนดแนวทางการจัดท าประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 8 วรรคสองฯ ครั้งท่ี 1/2561 

1 

3. ส านักงาน ป.ป.ช คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัท าคู่มือแนวทาง 
การปฏิบัตสิ าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกร สถาปนิก และบัญช ี

7 

4. ส านกังานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผูม้ีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

12 

 และสิ่งแวดล้อม การประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบรางและจัดท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูง 

2 

ประชุมเรื่อง "การจัดร่างกฎกระทรวงการขอและออก
ใบอนุญาตและการควบคมุการปฎบิัติงานของผู้ไดร้ับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1 

5. 
 

สถาบันอนุญาโตตลุาการ 
 

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตลุาการ 7 
งาน IPBA-THAC Arbitration Day 2018 1 
ร่วมสมัมนา เรื่อง แนวปฏิบัติตนทีด่ีในการเป็นผู้แทนคู่พิพาท
ในกระบวนอนุญาโตตลุาการ 

1 

6. กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน 5 
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม คณะท างานวิชาการโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน

ในระบบไอน้ าส าหรบัโรงงานควบคุม 
2 

คณะท างานการศึกษาทบทวนกฏหมายความปลอดภัย
เกี่ยวกับหม้อน้ า หม้อตม้ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าร้อนและ
ภาชนะรับแรงดัน 

3 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตโิรงงาน 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ... (ครั้งท่ี 2) 

1 

8. สมาพันธ์สภาวิชาขีพ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 2 
งานแถลงข่าว "ร่างพระราชบัญญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ผลกระทบต่อชีวิตและสวสัดภิาพของประชาชนไทย 

1 

9. สภาสถาปนิก การประชุมหารือ เรื่อง ร่างระราชบัญญัติการผังมือง พ.ศ... 3 
10. ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบื้องต้น 

1 

11. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการขึ้นทะเบยีนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามพระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 

8 

การประชุมหารือเรื้องแนวนโยบายการพัฒนาและรับรอง
วิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

2 
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ล าดับ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการให้การสนับสนุน โครงการ
ส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลภาครัฐนอกข่ายควบคมุ 

3 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจรับรอง
แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

1 

คณะกรรมการพิจารณาการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานฯ 

4 
 

12. SETA 2018 งานแถลงข่าว โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่ง
เอเชีย 2561 

1 

13. ส านักนโยบายและแผนการ
ขนส่งและการจราจร 

คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบรางและจดัท าแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ
ความเร็วสูง ครั้งท่ี 1/2561 

1 

14. ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2 
คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 4 

15. ส านักงานศาลปกครอง งาน 17 ปี ก้าวไกลในครรลองเพื่อความเป็นธรรม 1 
16. มูลนิธิประเมินคา่ทรัพย์สิน

ประเทศไทย 
ร่วมเสวนาครั้งที่ 187 ปัญหาการใช้ทางส่วนบุคคล + 
อัพเดทผังเมือง กทม. ล่าสุด 

1 

17. ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบราง 

1 

18. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการก าหนดลักษณะ มาตรฐานแบบอาคารและ
ส่วนบริการต่างๆของโรงพยาบาลเอกชน 

1 

  คณะอนุกรรมการก าหนดลักษณะ มาตรแบบอาคารและ
ส่วนต่างของโรงพยาบาลเอกชน 

2 
 

คณะกรรมการมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ
ข้อก าหนดและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 

1 

คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
และข้อก าหนดและรายละเอียดอปุกรณ์ประกอบอาคาร 

1 

19. มูลนิธิวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการมลูนิธิ วสท. 1 

20. 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

การประชุมร่วมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใต้
โครงการความร่วมมือ 

1 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศระบบราง 

1 

การอบรมหลักสตูรการออกแบบรายละเอียดงานโยธาตาม
มาตรฐานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 
โครงการความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูง 

1 

21. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

การประชุมพิจารณาข้อมูลแผนการกฎหมายรองรับ
ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2561 

1 

22. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

การสัมมนาเผยแพร่งานวิจัย 1 

    



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 49 

ล าดับ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม 
23. กรมเจรจาการค้าระหว่าง การสัมมนาระบบคลังข้อมลูทางการค้าไทย 1 

ประเทศ การประชุมเพื่อจัดท าท่าทีด้านการค้าบริการ และลงทุน 
ภายใต้ความตกลง RCEP 

3 

  การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกับความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหนา้ส าหรับหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการค้า
บริการ และการลงทุน 

2 

การประชุมเรื่องข้อเสนอการเปิดตลาดบริการและข้อสงวน 
การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง RCEP 

1 

24. สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ การประชุมกับคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัติการผังเมือง 

1 

การสัมมนา เรื่อง การผังเมือง...แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้
ประชาสุข 

1 

การศึกษาดูงานด้านพลังงานกับคณะกรรมาธิการพลังงาน 1 
25. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค งานแถลงข่าวและเสวนา Smart EEC-A Great 

Opportunity 
1 

26. สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

การสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

1 

การสัมมนาเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคาร
คอนกรตเสริมเหล็กฉบบัปรับปรุง ครั้งท่ี 1 

1 

ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 1 
ร่วมพิธีเปิดงานและมอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่  
ศาสตราจารย์กิตตคิุณ อรณุ ชัยเสรี 

1 

การประชุม 36th Conference of the ASEAN 
Federation of Engineering Organizations (CAFEO 36) 

1 

27. สมาคมสถาปนิกสยาม การประชุมหารือเรื่องโครงการพฒันาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 1 
งาน ASA Real Estate Forum 2018 :Dinner Talks 1 
การประชุมหารือเรื่องโครงการพฒันาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 1 

28. กรมการจดัหางาน การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคดิเห็นในการจดัท า
กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการก าหนดงานที่ห้ามต่างดา้วท า 

1 

29. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

การสัมมนาช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน "โครงการบริหาร
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

1 

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางพัฒนาโปรแกรม BEC 
ระบบ Web-based 

1 

งานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษพ์ลังงานและโล่ประกาศ
เกียรติคณุ ประจ าปี 2561 

1 

30. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

ร่วมจัดกิจกรรมเปิดคลินิกให้ค าปรกึษาและออกบูธ 
ประชาสมัพันธ์การแสดงสินค้าและบริการ 

1 

31. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

การสัมมนาOpen Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนตร์
ไฟฟ้า EP:1 ความปลอดภัย 

1 

32. ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Toward Big Data ด้าน
พลังงาน 2018 

1 
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ล าดับ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ี

ประชุม 
33. ส านักคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองฯ 

1 

34. มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะท างานทางวิชาการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
หม้อไอน้ าส าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 

1 

35. ส านักงานเทศบาลต าบล 
บางม่วง 

การประชุมหารือข้อปฏิบตัิตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแตล่ะระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 ใน
เรื่องการรับรองงานออกแบบและค านวณของวิศวกรรมโยธา 

1 

36. กรมการปกครอง การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมลู
ประชาชนและการบริการภาครัฐตามนัยมตคิณะรัฐมนตร ี

1 

37. 
 

กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดของขอบข่ายงาน  
ในการจ้างท่ีปรึกษาศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1 

38. OSBIM การประชุมหารือเรื่องทิศทางการท างานในระบบ BIM ของ
ประเทศไทย 

1 

39. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ การอบรมหลักสตูรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม 

1 

40. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน การประชุมชี้แจงแนวทางการประกาศสาขาอาชีพท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะ 

1 

41. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ร่วมชี้แจงรายละเอียด ประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง 1 

42. ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 2 

43. กรมควบคุมมลพิษ การประชุมหารือแนวทางการปฏบิัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมระบบบ าบดัน้ าเสีย 

1 

44. ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์

1 

45. มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา แถลงข่าวและเข้าร่วมการประชุมการด าเนินงาน โครงการ
สวนสาธารณะกทม.ปลอดภัย ภายใต้มูลนิธิ นายช่างไทย 
ใจอาสา 

1 

46. ส านักงานคณะกรรมการ 
การแข่งขันทางการค้า 

การประชุมเชิงปฎบัติการเรื่อง Construction and 
Compettion Regulalion 

1 

47. สมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย 

การประชุมเทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการออกแบบระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 1 

1 

48. กระทรวงการต่างประเทศ การประชุมและลงพื้นที่เขื่อนเซเปยีน - เซน้ าน้อย 1 
รวมจ านวนการเข้าร่วมประชุม 256 

3.6 การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างท่ีท าการสภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอขายที่ดินเพ่ือก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร โดยสภาวิศวกร

ได้พิจารณาคัดเลือกที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นและได้คัดเลือกที่ดินแปลงติดถนนลาดพร้าว บริเวณ 
ปากซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนที่ 2 ไร่ 0 งาน  
20 ตารางวา เป็นที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร 
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4. ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
4.1. สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2561  
     รายได้ของสภาวิศวกร 

- รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิก 37,695,300.00 บาท 
- รายได้ค่าธรรมเนียม 36,209,150.00 บาท 
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความรู้ 3,237,000.00 บาท 
- รายได้ค่าทดสอบความรู้ปี 52 26,136,000.00 บาท 
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความพร้อม 6,936,000.00 บาท 
- รายได้ค่ารับรองปริญญา(หลักสูตร) 4,045,000.00 บาท 
- รายได้ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ 1,580,000.00 บาท 
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,782,692.15 บาท 
- รายได้เงินรางวัลพิเศษ 3,673,400.00 บาท 
- รายได้โครงการจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 567,000.00 บาท 
- รายได้อ่ืน 212,537.54 บาท 
     รวมรายได ้ 125,074,079.69 บาท 

 
     ค่าใช้จ่ายของสภาวิศวกร 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56,316,463.56 บาท 
- ค่าใช้จ่ายตามแผนงานด าเนินงาน 42,971,617.77 บาท 
- ค่าเสื่อมราคา 7,237,442.89 บาท 
     รวมค่าใช้จ่าย 106,525,524.22 บาท 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 18,548,555.47 บาท 

 
4.2 งานบริการ 
4.2.1 งานบริการรับช าระเงินสมาชิกนอกสถานที่ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สภาวิศวกรได้รับช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงต่าง ๆ เป็นเงินสด บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์ส านักงานสภาวิศวกรและนอกสถานที่ใน
ต่างจังหวัด  นอกจากนี้สามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในระบบ Counter Payment กับ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน ) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ และปัจจุบันสภาวิศวกรได้เพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ผ่านบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ และปรับปรุงการเพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือแอพพลิเคชั่น ของธนาคารต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
 
4.2.2 การจัดเก็บเอกสารเข้าคลังเอกสาร 
 สภาวิศวกรได้ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร ไว้ที่คลังเอกสารซึ่งท าให้ส านักงานสภาวิศวกรมีพ้ืนที่ใช้สอย
มากขึ้น เพ่ือการเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกท้ังปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิก 
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4.3  งานงบประมาณและงานการติดตามการใช้งบประมาณประจ าปีของสภาวิศวกร 
 การประชุมใหญ่สภาวิศวกร ประจ าปี 2561  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณปี 2561 
ประมาณการรายได้ 129,000,000.00 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  
     ค่าใช้จ่ายบริหาร 51,425,050.00 
     ค่าใช้จ่ายแผนด าเนินงาน 59,589,000.00 
     ค่าใช้จ่ายทั่วไป 13,620,950.00 
     ค่าใช้จ่ายลงทุน 4,435,000.00 
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 129,070,000.00 

 

 การพัฒนาให้มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณในเชิงบริหารมากขึ้น มีระบบการจัดการในการ
ติดตามรายได้รายจ่ายเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละเดือนและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารได้   
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4.4  งานพัสดุ  เป็นหน่วยบริการกลางของส านักงาน เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีเบิกใช้วัสดุ
ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน) ตลอดทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ให้มีทันใช้
ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม  และจัดท าเอกสารทางการพัสดุ
ของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  โดยในปี 2561มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.4.1 จัดให้มีการประกวดราคาจ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
1) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อประจ าปี 2561” 
2) การประกวดราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Suppression System ห้องคอมพิวเตอร์ 
3) การประกวดราคาจัดพิมพ์บัตรและเอกสารส าหรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 
4) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคาร  ที่ท าการสภาวิศวกร 

(Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ 1” 
5) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการท าความสะอาดส านักงานสภาวิศวกร ประจ าปี 2562” 
6) การประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ าปี 2562” 

4.4.2 จัดซื้อจัดจ้างจ านวน 6 โครงการ  ดังนี้ 
1) จัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Suppression System ห้องคอมพิวเตอร์ 
2) จัดจ้างงานจัดพิมพ์บัตรและเอกสารส าหรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 
3) จัดจ้างบริการรับขนส่งเอกสารของส านักงานสภาวิศวกร 
4) จัดจ้างงานจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจ าปี 2561 
5) จัดจ้างงานที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสภาวิศวกร (Project Management 

Consultant : PMC) ระยะที่ 1 
6) จัดจ้างงานบริการท าความสะอาดส านักงานสภาวิศวกร ประจ าปี 2562 

4.4.3 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 518 ฉบับ 
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5. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
5.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกร รมการ อนุกรรมการ 

สภาวิศวกร 

5.1.1 จัดท า QR Code ลงในใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการเพ่ิม QR Code ลงในใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมของสภาวิศวกร  

ซ่ึงเพ่ิมความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงิน 

5.1.2 จัดท าระบบรองรับการช าระค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ 
ตามที่สภาวิศวกรได้มีการให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ อาทิเช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ การอบรมทดสอบความพร้อม การต่ออายุ ซึ่งแต่เดิมจะใช้วิธีการออกใบเสร็จด้วย
มือ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดท าระบบการช าระค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขึ้นมารองรับ ท าให้สามารถ
สั่งพิมพ์ใบเสร็จออกมาจากระบบได้โดยตรง เพ่ิมความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งข้ึน 

5.1.3 ปรับปรุงระบบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรผ่านเว็บไซต์ 
ปรับปรุงระบบให้สามารถเลือกสมัครสมาชิกอย่างเดียว หรือสมั ครสมาชิกพร้อมสมัครทดสอบ 

ความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกรได้ และสามารถสมัครทดสอบความรู้ฯ เพ่ือยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ในสาขาอ่ืนเพ่ิมเติม
ได ้

5.1.4 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนสมาชิกผ่านข้อความ SMS 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการพัฒนาระบบส่ง SMS แจ้งข้อมูลถึงสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ  

โดยในเบื้องต้นได้พัฒนา 4 งาน ประกอบด้วย  
1) ส่งข้อความตอบรับเมื่อสมาชิกช าระค่าธรรมเนียม 
2) แจ้งเตือนสมาชิกเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ 
3) แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา  
4) แจ้งเตือนวัน เวลา นัดสัมภาษณ์เลื่อนระดับสามัญ  

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ และ Social Media 

5.2.1  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง Line Offcial 
สภาวิศวกรได้เปิดบัญชีทางการ @LineOffcial เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ

สมาชิก รวมถึงบริการตอบข้อสักถามจากสมาชิก ในชื่อ @coethai เมือ่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งปัจจุบันมียอด
ผู้ติดตาม จ านวน 6,239 คน  

5.2.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง E-mail และ SMS 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง Email และ SMS เพ่ือ

เป็ นการประชาสั ม พันธ์ ให้ ข่ า วสาร  การแจ้ ง เ ตื อน  หรื อกิ จกรรมต่ า งๆ  ที่ สภาวิ ศวกร ได้ จั ดขึ้ น  
ซึ่งในปี 2561 ได้ให้บริการส่ง Email กว่า 2,810,237 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 97,916 ข้อความ 

5.2.3 การตอบข้อสงสัยของสมาชิกบน Facebook และ เว็บบอร์ด สภาวิศวกร 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ให้บริการตอบค าถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่ าน Facebook และ  

เว็บบอร์ด ของสภาวิศวกรโดยได้ตอบค าถามสมาชิกสภาวิศวกรผ่าน Facebook 1,401 คน เว็บบอร์ด  
สภาวิศวกร 199 ข้อความ และ Line Offcial 570 ข้อความ 
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5.2.4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง facebook 
สภาวิศวกรได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook fan page ของสภาวิศวกร 

(www.facebook.com/coethai) เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จ านวน 338 ข่าว ซึ่งปัจจุบัน 
มียอดคนกด Like จ านวน 146,108 คน  

5.2.5 การเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Youtube ช่อง COE Channel 
สภาวิศวกรได้เปิดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปผ่านทาง Youtubeภายใต้

ชื่อ COE Channel ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม (subscribers) จ านวน 3,264 

5.2.6 ปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  

โดยแสดงในรูปแบบของปฏิทิน ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมที่สนใจได้อย่างสะดวกบนเว็บไซต์สภาวิศวกรโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

-  ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา 141 ครั้ง 
-  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่นๆ 42 ครั้ง 
-  ประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานภายนอก 4 ครั้ง 
-  ประชาสัมพันธ์ภาพเป็นข่าว 160 ครั้ง 

5.3   การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1 ปรับปรุงระบบเสียงส าหรับการถ่ายทอดสด 
จัดซื้ออุปกรณ์และสายส่งสัญญาณเสียงส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเสียงของโรงแรม เข้ากับอุปกรณ์

ถ่ายทอดสดของสภาวิศวกร เพ่ือตัดเสียงรบกวนรอบข้าง และเพ่ิมคุณภาพเสียงในการถ่ายทอดสดให้ 
มีความคมชัดยิ่งขึ้น  

5.3.2 ปรับปรุงห้อง Server ของสภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้ปรับปรุงห้อง Server ของสภาวิศวกร ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็น

มาตรฐาน โดยมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมการเข้าออกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และติดตั้งตู้แลคส าหรับวาง Server  

5.3.3 ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ห้อง Server ของสภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้ติ ดตั้ ง ระบบดับ เพลิ ง อัต โนมัติ  FM-200 ส าหรับห้อง  Server ของสภาวิศวกร  

เพ่ือป้องกันความเสียหายของข้อมูลและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ 

5.3.4 จัดซื้อระบบตรวจข้อสอบ 
จัดซื้อระบบตรวจข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมตรวจข้อสอบ และเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับ

ตรวจข้อสอบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในท างาน สามารถแจ้งผลสอบให้กับสมาชิกได้รวดเร็วขึ้น 

5.4 การถ่ายทอดสดงานสัมมนาของสภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความส าคัญในการให้บริการสมาชิก จึงได้น าเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดมาใช้  

ในงานสัมมนาต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มีความสนใจแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง  
ได้ติดตามรับชมการสัมมนาของสภาวิศวกรผ่านทาง Facebook Live ของสภาวิศวกร โดยที่ผ่านมา 
ได้ด าเนินงานเป็นจ านวน16ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา ผู้เข้าชม 
1. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ

วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 5 
วันท่ี 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1มีผู้ชมสดสูงสดุ 111 คน ผู้ชมจนจบ 52 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 71 คน ผูช้มจนจบ 38 คน 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 51 คน ผูช้มจนจบ 17 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 78 คน ผูช้มจนจบ 27 คน 

3. แนะน าการเตรียมความพร้อม เพือ่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดับสามัญวศิวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร และการเพิ่มพูนความรู้ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ชมสดสูงสุด 73 คน ผู้ชมจนจบ 56 คน 

4. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นที่ 6  
วันท่ี 7 เมษายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 94 คน ผูช้มจนจบ 74 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 103 คน ผู้ชมจนจบ 20 คน 

5. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 7 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 111 คน ผู้ชมจนจบ 89 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 74 คน ผูช้มจนจบ 28 คน 

6. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 8 
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 74 คน ผูช้มจนจบ 61 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 92 คน ผูช้มจนจบ 22 คน 

7. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 9 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ชมสดสูงสุด 169 คน ผู้ชมจนจบ 104 คน 

8. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 10 
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 108 คน ผู้ชมจนจบ 63 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 98 คน ผูช้มจนจบ 20 คน 

9. เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภยัพิบัต ิ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 29 คน ผูช้มจนจบ 7 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 39 คน ผูช้มจนจบ 6 คน 

10. เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภยัพิบัต ิ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 20 คน ผูช้มจนจบ 12 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 21 คน ผูช้มจนจบ 4 คน 

11. แนวทางการขอรับใบอนุญาต ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ชมสดสูงสุด 92 คน ผู้ชมจนจบ 18 คน 
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ล าดับ หัวข้อสัมมนา ผู้เข้าชม 
12. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ

วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 11 
วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 58 คน ผูช้มจนจบ 35 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 42 คน ผูช้มจนจบ 14 คน 

13. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 12 
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 87 คน ผูช้มจนจบ 30 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 37 คน ผูช้มจนจบ 16 คน 

14. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 13 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 89 คน ผูช้มจนจบ 50 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 33 คน ผูช้มจนจบ 23 คน 

15. การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสมัภาษณเ์ป็นสามัญ
วิศวกรโยธา รุ่นท่ี 14 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 57 คน ผูช้มจนจบ 29 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 30 คน ผูช้มจนจบ 23 คน 

16. หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสามญัวศิวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

การถ่ายทอดสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 มีผู้ชมสดสูงสุด 75 คน ผูช้มจนจบ 26 คน 
ช่วงที่ 2 มีผู้ชมสดสูงสุด 39 คน ผูช้มจนจบ 35 คน 

5.5 การถ่ายท าคลิปวีดีโอรายการ COE Channel 
สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความส าคัญในการให้ความรู้และค าแนะน ากับสมาชิก ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับต่าง ๆ จึงได้จัดท าคลิปบันทึกรายการเพื่อเผยแพร่
ลงใน Youtube ช่อง COE Channel ของสภาวิศวกร ซึ่งได้ท าคลิปบันทึกรายการจ านวน 4 ตอน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเร่ือง วันที่บันทึก วันที่เผยแพร่ 
ตอนท่ี 4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนือ่ง (CPD) ตามเกณฑ์. 

สภาวิศวกร 
23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 

ตอนท่ี 5 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนือ่ง (CPD) ตามเกณฑ ์
สภาวิศวกร ตอน 2 

23 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 

ตอนท่ี 6 หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ (สาขาโยธา) 

10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 

ตอนท่ี 7 ข้อแนะน าในการเตรียมสอบสมัภาษณ์ และการกรอกผลงาน 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (สาขาโยธา) 

10 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 

5.6 การประชุมระบบทางไกล (Video-Conferencing) 
สภาวิศวกรได้น าระบบการประชุมทางไกลมาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้ง

ยั ง เป็ นการลดภาระในการ เดิ นทางของผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ให้ ได้ รั บความสะดวกมากขึ้ นซึ่ ง จ า ก 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดประชุมทางไกลให้คณะต่าง ๆ ของสภาวิศวกรมาแล้วรวม 13 ครั้ง 
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6. ฝ่ายต่างประเทศ 

6.1 การด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangementon Engineer Services : MRA)  

การด าเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม  
มีความคืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 

6.1.1 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) 
สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้สภาวิศวกรสามารถขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย และมีมาตรฐานคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม 

จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ที่ได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิศวกรรมวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating 
Committee) แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม 

จ านวนวิศวกรไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

สาขา 
วันที่ 1 ม.ค.-31ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

ขอใหม่ (คน) ต่ออายุ (คน) จ านวนรวมทั้งหมด (คน) 
วิศวกรรมโยธา 3 12 96 
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 10 40 
วิศวกรรมเครื่องกล 2 12 49 
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 3 17 
วิศวกรรมเหมืองแร ่ - - 4 
วิศวกรรมเคม ี - 2 5 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 1 6 

รวม 9 40 217 

6.1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: 
RFPE) 
ประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดการด าเนินการอ่ืนอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560  

เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศ วกรรม รวมทั้ง
ข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน 

 ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ได้เห็นชอบ  
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน  
ด้านบริการวิศวกรรม พ.ศ. ....  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ทั้งนี้เพ่ือให้สภาวิศวกร
สามารถรับขึ้นทะเบียนและก ากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวที่เข้ามาให้บริการด้านวิศวกรรมในประเทศไทยได้ 
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6.2 การด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Agreement)  
สภาวิศวกรมีการด าเนินการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 นั้น 

สภาวิศวกรได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
ที่ผลักดันให้ตระหนักถึงความสามารถของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และมีคุณสมบัติเป็น
ที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล 

จ านวนผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวิศวกรเอเปค 

สาขา 
วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

ขอใหม่ (คน) ต่ออายุ (คน) จ านวนรวมทั้งหมด (คน) 
วิศวกรรมโยธา 2 2 171 
วิศวกรรมไฟฟ้า - 2 65 
วิศวกรรมเครื่องกล - 2 75 
วิศวกรรมอุตสาหการ - - 10 
วิศวกรรมเหมืองแร ่ - - 3 
วิศวกรรมเคม ี - - 1 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 2 

รวม 2 6 327 

6.3 การด า เนินงานด้านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  (Thailand 
Accreditation Board of Engineering Education: TABEE) 

ตามที่ สภาวิศวกรได้มีการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  
ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome based) ขึ้นในสภาวิศวกร โดยมีคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาระบบดังกล่าวให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืน 

สภาวิศวกรได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจควบคู่ไปกับการประชุม  
เพ่ือติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของหลักสูตรที่สนใจในระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตลอดทั้งปี พร้อมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  
ในเครือข่ายเพ่ือรองรับกิจกรรมการตรวจประเมินฯ 

ประกอบกับ สภาวิศวกรได้เปิดรับสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จัดส่งรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรที่ประสงค์จะขอรับการรับรองฯจาก 
สภาวิศวกร และมีการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพ่ือให้การรับรองว่าสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ ได้มั่นใจในการด าเนินงานของสภาวิศวกรจึงได้มีการ  
ยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... เพ่ือรองรับหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ข้อบังคับฯดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่ง 
สภาวิศวกร ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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6.3.1 ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน TABEE ในปี 2561 
1) ปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 

ให้เป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 

2) แก้ไขข้อบังคับสภาวิศวกร ระเบียบ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสภาวิศวกรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

3) เชิญผู้แทน BEM ประเทศมาเลเซีย และ ABEEK ประเทศเกาหลี มาสังเกตการณ์การประชุม 
Decision Meeting วันที่ 26 มีนาคม 2561  และการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา วันที่ 28 – 30  
มีนาคม 2561 

4) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ 
ที่ก าหนด โดยผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจประเมินเอกสาร ตรวจเยี่ยมสถาบันและเขียนรายงานผล  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 

5) เพ่ิมกระบวนงานพิจารณารับรองผลและปรับปรุงแบบรายงานผลการรับรองเพ่ือให้เกิดความ 
เป็นธรรมและโปร่งใส  

6) จัดการประชุม Decision Meeting เพ่ือรับรองฯ จ านวน 3 หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาที่ขอรับ
รองฯ รอบที่ 1/2560 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และ รอบที่ 2/2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
นอกจากนี้ยังได้เปิดรับสถาบันการศึกษาเพ่ือรับรองฯ รอบท่ี 3/2561 

7) อบรมและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) รุ่นที่ 3 จ านวน 15 คน  
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และผู้ตรวจประเมินฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียมพร้อมก่อน 
การตรวจเยี่ยมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการน าร่องของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 3 – 6  กรกฎาคม 2561 

8) จัดแปลเอกสารระบบงาน เอกสารอบรมผู้ตรวจประเมินฯ และข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
9) จัดท ารายงานประเมินตนเองของ TABEE และเอกสารประกอบเพ่ือสมัครเป็นสมาชิก Provisional 

member ของ Washington Accord 
10) เชิญผู้แทน IEET ไต้หวัน ร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 

3 ตุลาคม 2561 

6.3.2 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้ด าเนินการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เป็นจ านวน 3 หลักสูตร ดังรายละเอียด 
ในตารางต่อไปนี้ 

ตารางช่ือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ รอบการรับรอง มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลารับรอง 

(ปีการศึกษา) 
1. 1/2560 (2017) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคม ี 2560-2562 

(2017-2019) 
2. 1/2560 (2017) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเครื่องกล 2560-2562 

(2017-2019) 
3. 2/2560 (2017) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี วิศวกรรมโยธา 2560-2562 

(2017-2019) 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
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6.3.3 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 3/2561 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้ด าเนินการเปิด 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 3/2561 และมีหลักสูตรได้แสดงเจตนารมณ์  
เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

ล าดับ รอบการรับรอง มหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร 
1. 3/2561 (2018) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมโยธา 
2. 3/2561 (2018) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

6.4 การมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มอบหมายผู้แทนสภาวิศวกร

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ดังนี้ 

6.4.1 การประชุม The International Engineering Alliance (IEA) 
คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิ ศวกรเข้าร่วมการประชุม The International 

Engineering Alliance (IEA) ดังนี้ 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้ง
ด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกสภาวิศวกรในฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวคิดของ
ผู้แทนจากนานาประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในการสนับสนุนความร่วมมือและยอมรับ
สภาวิศวกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงระดับนานาชาติทั้งภาคการศึกษาและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

6.4.2 การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)  และการประชุม  
The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC) 
คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม The ASEAN Coordinating 

Committee on Services (CCS)  แ ล ะกา รปร ะชุ ม  The ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC) ดังนี้ 

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม IEA 2018 วันท่ี 24 – 30 มิถุนายน 2561 

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
1. นายไกร ตั้งสง่า 
2. นายอมร พิมานมาศ 
3. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม CCS ครั้งท่ี 89 

และการประชุม ACPECC ครั้งท่ี 36 
วันท่ี 16-19 มกราคม 2561 
ณ กรุงเทพมหานคร 

1. นายไกร ตั้งสง่า 
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร 
3. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 
4. นายมานติย์ กู้ธนพัฒน์ 
5. นายเอกสิทธ์ิ ลิ้มสุวรรณ 
6. นายวิชา จิวาลัย 
7. นางสาวธิดารัตน์ ขอประสิทธ์ิ 

2. การประชุม CCS ครั้งท่ี 90  
และการประชุม ACPECC ครั้งท่ี 37 

วันท่ี 21-26 พฤษภาคม 2561 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์

1. นายไกร ตั้งสง่า 
2. นายวิชา จิวาลัย 
3. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
4. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 
5. นางสาวกนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย 
 

http://www.ieagreements.org/IEM.cfm
http://www.ieagreements.org/IEM.cfm
http://www.ieagreements.org/IEM.cfm
http://www.ieagreements.org/IEM.cfm
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 ผลจากการเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียนด้านบริการ
วิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ที่มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว 
มีความพยายามที่จะผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกรับจดทะเบียน RFPE ได้ภายในต้นปี 2561 เพ่ือแสดงถึง 
ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างชัดเจน 

6.4.3 การประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ 
 คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ ตามรายละเอียดดังนี้ 

6.5 การจัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ 
6.5.1 งานประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ 

ล าดับ งานประชุม/สมันา จ านวนผู้เข้าร่วม(คน) 
1. สัมมนา “เตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
104 

รวม 104 

6.5.2 งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 
ล าดับ งานประชุม/สมัมนา/การตรวจประเมินฯ จ านวนผู้เข้าร่วม(คน) 

1. สัมมนาการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 3 
วันท่ี 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส านักงานสภาวิศวกร 

15 

2. ประชุมร่วมระหวา่งคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) และผูแ้ทนประเทศสมาชิกข้อตกลง Washington Accord 
วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 ส านักงานสภาวิศวกร 

14 

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
3. การประชุม CCS ครั้งท่ี 91  

และการประชุม ACPECC ครั้งท่ี 38 
วันท่ี 5-10 พฤศจิกายน 2561 
ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า 

1. นายไกร ตั้งสง่า 
2. นายวิชา จิวาลัย 
3. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 
4. นางสาวกนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย 

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม  

Construction and competition 
regulation workshop 

วันท่ี 30 – 31 ตุลาคม 2561                   
ณ กรุงบันดาเสรเีบกาวัน บรไูนดารุส
ซาลาม 

1. นายไกร ตั้งสง่า 

2. การประชุม The International 
Conference of General 
Specification for Engineering 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
ณ กรุงเทพฯ ราชอาณาจักรไทย 

1. นายกมล ตรรกบุตร 
2. นายไกร ตั้งสง่า 
3. นายอมร พิมานมาศ 
4. นายจิระศักดิ์ แสงพุ่ม 
5. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
6. นายชายชาญ โพธิสาร 

3. การประชุมThe 36th Conference of 
the ASEAN Federation of 
Engineering Organisation (CAFEO) 

วันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน 2561          
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์

1. นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 

4. การประชุมInternational Forum 
on Engineering Capacity 

วันท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 
ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. นายกมล ตรรกบุตร 
2. นายไกร ตั้งสง่า 
3. นายอมร พิมานมาศ 
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ล าดับ งานประชุม/สมัมนา/การตรวจประเมินฯ จ านวนผู้เข้าร่วม(คน) 
3. การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
ระหว่างวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2561 

7 

4. ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการการทดลองประเมิน (mock visit) 
วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
และภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวทิยาลัยมหิดล 

4 

5. ร่วมสังเกตการณ์ในโครงการการทดลองประเมิน (mock visit) 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

4 

6. สัมมนารับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงเอกสารวิธีการและขั้นตอนการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ TABEE” 
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

77 

7. การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ระหว่างวันท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 

- 

รวม 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 65 

7. ฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
7.1 การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ 

ในปี 2561 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ 
ส่วนภูมิภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
สมาชิก โดยจัดการอบรมส่วนกลาง จ านวน 25 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจ านวน 12 ครั้ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 37 ครั้ง   
ซึ่งผลการทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังนี้ 

ระดับ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ (คน) สอบผ่าน(คน) สอบไม่ผ่าน(คน) 
ภาคีวิศวกร 4,235 4,093 137 
ภาคีวิศวกรพิเศษ 184 175 9 

รวม 4,419 4,268 146 
หมายเหตุ :  1.ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ/ปรับตก 
 2.ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

แยกเป็นสาขาวิศวกรรม ดังนี้ 
สาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน  1,907 คน 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน    859 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน  1,049 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน    135 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จ านวน      31 คน 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน    209 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี จ านวน      229 คน 
 รวม จ านวน 4,419 คน 

 
 

 

โยธา
1,907 คน

(42%)

เครื่องกล
859 คน
(20%)

ไฟฟ้า
1,049 คน 

(24%)

อุตสาหการ
135 คน
(3%)

เหมืองแร่
31 คน
(1%)

สิ่งแวดล้อม
209 คน
(5%)

เคมี
229 คน
(5%)

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ในปี 2561

รวมท้ังหมด 4,419 คน 
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7.2 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

7.2.1 องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

สภาวิศวกรมีองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องจ านวนทั้งสิ้น 72 องค์กร ซึ่งในปี 2561  
ได้ด าเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จ านวน 23 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ิมเติม จ านวน 6 องค์กร 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

7.2.2 รายช่ือองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องดีเด่น 
 สภาวิศวกรมอบรางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องดีเด่น ประจ าปี 2561 โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อองค์กรแม่ข่าย รหัสองค์กร หมดอายุ 
1. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2001 11 พฤษภาคม 2563 
2. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 2002 8 มีนาคม 2564 
3. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 2003 11 พฤษภาคม 2563 
4. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 2009 11 พฤษภาคม 2563 
5. สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 2017 11 พฤษภาคม 2563 
6. สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 2021 11 พฤษภาคม 2563 
7. ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง 5001 11 พฤษภาคม 2563 
8. มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5003 11 พฤษภาคม 2563 
9. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 5007 11 พฤษภาคม 2563 
10. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6002 11 พฤษภาคม 2563 
11. บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ทเวิร์ค จ ากัด 7005 11 พฤษภาคม 2563 
12. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 7010 20 กรกฎาคม 2563 

 องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1) มีสภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 
2) เป็นองค์กรแม่ขา่ยการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3) จัดกิจกรรมด้านพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องและบันทึกข้อมูลบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรม

มาตรฐานและจ านวนหน่วยความรู้ที่ได้รับเข้าสู่ระบบของสภาวิศวกรอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 

7.2.3 จัดอบรมการเป็นองค์กรแม่ข่ายฯ และการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 
จัดอบรมให้องค์กรแม่ข่าย มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที่เป็นองค์แม่ข่าย  

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
รับทราบทิศทางการพัฒนาวิศวกร บทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และน าเสนอ
กรณีศึกษาขององค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจ านวน 100 คน จาก 36 องค์กรแม่ข่ายและสมาชิกสภาวิศวกร 

7.2.4 จัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การน าคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU)  
มาใช”้ 
จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การน าคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU)  

มาใช้” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การน าคะแนนหน่วยความรู้ 
(PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจ านวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม 
เพ่ือมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยอบรมท้ังหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 
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ล าดับ รายละเอียด 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์  จังหวัดล าพูน 34 
2. เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามโิอ จังหวัดระยอง 49 
3. เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนยี์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซน็เตอร์  

จังหวัดอบุลราชธาน ี
48 

รวม 131 

7.3 งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

7.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
สภาวิศวกรด าเนินการสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 5 
มาตรฐาน จาก 4 หน่วยงาน เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อมาตรฐาน หน่วยงาน 

1. 
มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบตัิวิชาชีพเหมืองแร่ - งานขุดตักขนด้วย
เครื่องจักรกลหนักในพ้ืนท่ีหน้าเหมืองผิวดิน 

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

2. มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง  
3. มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบริเวณอันตราย การไฟฟ้านครหลวง 
4. มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพงานบริหารโครงการก่อสร้าง สมาคมวศิวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
5. มาตรฐานการออกแบบระบบบ าบดัมลพิษอากาศ เล่มที่ 2 สมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 

แห่งประเทศไทย 

7.3.2 จัดสัมมนารับฟังความเห็น “หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ” 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือให้  

ประเทศไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของสังคม สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย โดยเชิญคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 
27 คน 

7.3.3 จัดสัมมนารับฟังความเห็น “การก าหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการก าหนดกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือให้

สอดคล้องตามงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาและน าไปใช้ประเมินวิศวกรในการขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้วิศวกรสามารถสร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม
กรอบของสภาวิศวกรได้ โดยเชิญคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ช านาญการพิเศษ 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 
การสัมมนา จ านวน 30 คน 

7.3.4 จัดสัมมนารับฟังความเห็น “การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความสามารถ แบบประเมินตนเองของวิศวกร และแนวทาง

การพัฒนาขอบเขตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรให้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
วิศวกรมีคุณภาพและศักยภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทัดเทียมกับต่างประเทศได้ โดยเชิญ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้ช านาญการพิเศษที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 33 คน 
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7.3.5 จัดสัมมนารับฟังความเห็น “กรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการก าหนดหน่วยพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกร” 
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความสามารถ การประเมินตนเองของวิศวกร และการก าหนด

หน่วยพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรมีคุณภาพและศักยภาพในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมทัดเทียมกับต่างประเทศได้ โดยเชิญคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สมาชิกสภาวิศวกร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
การสัมมนา จ านวน 112 คน 

7.4 งานตรวจสอบอาคาร 

7.4.1 การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร  
สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่

คณะกรรมการควบคุมอาคาร ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม
โดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2561 จัดการทดสอบจ านวน7ครั้ง โดยมีผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จ านวนทั้งสิ้น 84 คน 

คร้ังท่ี วันที ่ สถานที ่
ผู้สมัครสอบ 

(คน) 
ผู้สอบผ่านที่สามารถขึน้ทะเบียน 

เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร(คน) 
1/2561 10 กุมภาพันธ์ 2561 กทม. 69 4 
2/2561 7 เมษายน 2561 กทม. 89 8 
3/2561 9 มิถุนายน 2561 กทม. 89 17 

3-1/2561 23 มิถุนายน 2561 เชียงใหม ่ 34 3 
4/2561 19 สิงหาคม 2561 กทม. 104 26 
5/2561 20 ตุลาคม 2561 กทม. 112 11 
6/2561 15 ธันวาคม 2561 กทม. 111 15 

รวม 84 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 

7.4.2 การจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบอาคาร 
จัดสัมมนาเรื่อง “การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพ่ืออพยพผู้ใช้

อาคาร” สนับสนุนให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้มีการเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภาวิศวกรสนใจเข้าร่วม 90 คน 

7.5 การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพส าหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

7.5.1 การจัดสัมมนารับฟังความเห็น “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

มีการด าเนินการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 คือ ผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดสาขาวิศวกรรม
เพ่ิมเติม 17 สาขา ดังนี้ 
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1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
2) สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
3) สาขาวิศวกรรมอาหาร 
4) สาขาวิศวกรรมเกษตร 
5) สาขาวิศวกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 
8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
9) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
10) สาขาวิศวกรรมส ารวจ 
11) สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ า 
12) สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง 
13) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 
16) สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
17) สาขาวิศวกรรมระบบราง 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออก
ใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้มอบหมาย
คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมจัดสัมมนารับฟังความเห็นร่างกรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกรจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้องจ านวน 16 สาขา ดังนี้ 

ล าดับ วันที่จัดสัมมนา สาขา 
จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

(คน) 
1. 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิศวกรรมระบบราง 104 
2. 5 เมษายน 2561 วิศวกรรมปโิตรเลียม 43 
3. 19 เมษายน 2561 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 64 
4. 2 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมสารสนเทศ 44 
5. 3 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมยานยนต ์ 41 
6. 9 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั 100 
7. 21 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมแหล่งน้ า 90 
8. 24 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมต่อเรือ 67 
9. 31 พฤษภาคม 2561 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 62 
10. 26 มิถุนายน 2561 วิศวกรรมชายฝั่ง 86 
11. 13 กรกฎาคม 2561 วิศวกรรมพลังงาน 93 
12. 20 กันยายน 2561 วิศวกรรมอากาศยาน 61 
13. 21 กันยายน 2561 วิศวกรรมส ารวจ 78 
14. 11ตุลาคม 2561 วิศวกรรมเกษตร 65 
15. 8 พฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมชีวการแพทย ์ 81 
16. 29 พฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมอาหาร 51 

รวม 1,130 
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7.6 งานประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 

7.6.1 โครงการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และการวิบัติของอาคาร คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัย

พิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ และคณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับ วันที ่ กิจกรรม 

1. 11 มกราคม 2561 
ลงพื้นที่ตรวจสอบปญัหาการรื้อถอนอาคารตึกแถวบรเิวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

2. 14 มกราคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธมิหาราชและบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 

3. 31 มกราคม 2561 
ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชยบ์ริเวณตลาด 
ส าเพ็งถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสมัพันธวงศ์ เพื่อประเมินความเสีย่งภายหลังจาก
การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2561 

4. 7 กุมภาพันธ์ 2561 
ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารพาณิชยถ์นนกรุงเทพ-นนทบุรี 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้
กลางดึก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

5. 11 กุมภาพันธ์ 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กชาย 
บ้านละมุง จังหวัดชลบุร ี

6. 3 มีนาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดหนองบัวล าพูน 

7. 4 มีนาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเลย 

8. 11 มีนาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ และสถานแรกรับเด็กหญิง
บ้านธัญญพร จังหวัดปทมุธาน ี

9. 19 มีนาคม 2561 
ลงพื้นที่ตรวจสอบความวิบัติของโครงสร้างภายหลังเกิดเหตุนั่งร้านช้ัน 2 ถล่ม บริเวณริม
ถนนชัยพฤกษ์ หมู่ 5 ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

10. 23 มีนาคม 2561 
ลงพื้นทีต่รวจสอบความวิบัติของสะพานเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป จังหวัดตราด กับ
อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ถลม่ท าให้มีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บจ านวน
มาก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 

11. 20 มีนาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครปฐม 

12. 20 พฤษภาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร 

13. 20 พฤษภาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย/บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวดันครราชสีมา 

14. 16 มิถุนายน 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลพบุร ี

15. 16 มิถุนายน 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุร ี
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ล าดับ วันที ่ กิจกรรม 

16. 30 มิถุนายน 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม 

17. 30 มิถุนายน 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดบุรีรมัย ์

18. 15 กรกฎาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 

19. 4 สิงหาคม 2561 
ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
ณ สถานสงเคราะห์ชาย จังหวัดยะลา 

20. 31 สิงหาคม 2561 
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนล้ม บรเิวณก่อสร้างอาคาร เดอะไรส์ คอนโดมิเนยีม ถนน
พระรามที่ 9 ตามหนังสือร้องขอของสถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง 

21. 26 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเจดีย์วดัพระยาท าถล่ม 

7.6.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลง 
 สภาวิศวกรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือกิจกรรมอาสา 
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ืออบรมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ 
งานช่างด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือองค์การการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ โดย ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง 
แต่ประการใด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 

7.6.3 โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร ” 
สภาวิศวกร โดยคณะท างานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิด โครงการ 

“ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร” เป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ “บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัย
จากอัคคีภัย” เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพ่ือช่วยเหลือตรวจแนะน าให้บ้านและหอพักมีความปลอดภัยจากอัคคีภัยและ
การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในการลงพ้ืนที่
พบประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเน้นวิธีการป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง คือ 1. การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย 
2. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ (Smoke Alarm)หน้าห้องนอน 3. ทุกห้องนอนต้องมีทางหนีไฟส ารอง และการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 1. การเดินสายไฟฟ้า 2. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กพ่วง 3. การตรวจและซ่อมแซมส่วน 
ที่ช ารุด 4. เครื่องป้องกันวงจรไฟฟ้านอกจากอาสาสมัครแล้วสิ่งที่ต้องการใช้ในการท างานให้ส าเร็จผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ในการเผยแพร่ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้  

ล าดับ วันที ่ กิจกรรม 
1. 24 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรม รณรงค์ แนะน า และเผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกัน

อัคคีภัยแบบง่ายๆ ให้กับประชาชน ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

2. 19 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม รณรงค์ แนะน า และเผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกัน
อัคคีภัยแบบง่ายๆ ให้กับประชาชน ณ ชุมชนหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมา 

3. 14 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม รณรงค์ แนะน า และเผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกัน
อัคคีภัยแบบง่ายๆ ให้กับประชาชน ณ ชุมชนสมอแข อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

4. 15 กันยายน 2561 จัดกิจกรรม รณรงค์ แนะน า และเผยแพร่ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและวิธีการป้องกัน
อัคคีภัยแบบง่ายๆ ให้กับประชาชน ณ ชุมชนคลองน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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7.6.4 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แนะน า การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แนะน า การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเผยแพร่ เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
และวิธีการป้องกันอัคคีภัยแบบง่าย ๆ ให้กับประชาชน ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกัน
อย่างไร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเตือนควันไฟ ให้กับ
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เพ่ือใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของมูลนิธิ ฯ เมื่อวันที่  
22 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 166 คน แบ่งเป็น 4 เส้นทาง เพ่ือเดินรณรงค์ไปยังส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

1) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต 
2) การไฟฟ้านครหลวง ส านักงานใหญ่เพลินจิต 
3) การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 
4) สวนสาธารณะสะพานพระราม 8 หน้ามูลนิธิชัยพัฒนา 

7.6.5 จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ  และ

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติร่วมกับองค์กรวิชาชีพและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้กับสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อสัมมนา 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภยัพิบัต ิ

วันท่ี15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
144 

2. เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภยัพิบัต ิ
วันท่ี16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

158 

3. การแนะน าความรู้เพื่อวิศวกรอาสาและสถาปนิกอาสา 
วันท่ี 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไดมอนปารค์อิน เชียงราย รสีอร์ต จังหวัดเชียงราย 

94 

4. 
 

เตรียมตัวพร้อมใจรับมือภยัพิบัติดา้นวาตภัยและดินโคลนถล่ม 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

83 

5. เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รสีอร์ต จังหวัดขอนแก่น 

105 

6. การแนะน าความรู้เพื่อวิศวกรอาสา 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

61 

รวม 645 
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8. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
8.1  ศูนยบ์ริการสมาชิกตามภูมิภาค จ านวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย 

8.1.1 ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ติดกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือ 086-340-8572 

8.1.2 ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาคาร 50 ปี เทคนิค
ไทย-เยอรมันขอนแก่น (อาคาร 18) เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 โทรศัพท0์43-283708 โทรศัพท์มือถือ 086-340-8574  

8.1.3 ศูนย์บริการสมาชิกภาคใต้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาคารสตางค์มงคลสุข)ต าบลคอหงส์ อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท ์074-287007 โทรศัพท์มือถือ 086-369-6017  

สรุปการใหบ้ริการสมาชิกของศูนย์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

การด าเนินการ 
การบริการศูนย์บริการสมาชิก จ านวน (คน) 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

สมัครสมาชิกใหม่ (สามัญและวิสามัญ) 514 84 280 
ขอรับใบอนุญาต ประเภทบุคคล    
- ระดับภาคีวิศวกร 173 197 132 
- ระดับสามญัวิศวกร 262 35 20 
- ระดับวุฒิวิศวกร 81 5 6 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 8 14 11 
ต่ออายุใบอนุญาต 440 322 214 
ขอใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร 33 27 24 
ขอรับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล 15 7 7 
บริการอื่น ๆ  141 497 61 
ติดต่อทางโทรศัพท ์ 293 527 160 

รวม 2,015 1,715 915 

8.2  โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและติดตามสมาชิกสภาวิศวกร 
ด าเนินการให้บริการแก่สมาชิกในการโทรศัพท์แจ้งเตือนสมาชิกในการด าเนินการต่างๆ เช่น  

การช าระเงินค่าใบอนุญาตใหม่ การต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนหมดอายุ และติดตามสมาชิกให้มาด าเนินการ 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาต่างๆ เพ่ือให้สมาชิก 
ได้เพ่ิมพูนความรู้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและการขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ของสภาวิศวกร 
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ตารางแสดงการติดตามสมาชิก (ประเภทบุคคล) ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 

เดือน 
จ านวนรวม 

ทีโ่ทรศัพท์ติดต่อ 
(สาย) 

จ านวนทีช่ าระเงิน 
(คน) 

เดือน 
จ านวนรวม 

ที่โทรศัพท์ติดต่อ 
(สาย) 

จ านวนทีช่ าระเงิน 
(คน) 

มกราคม 3,084 1,070 กรกฎาคม 2,743 1,007 
กุมภาพันธ ์ 1,848 622 สิงหาคม 3,047 1,244 
มีนาคม 1,906 721 กันยายน 2,996 1,055 
เมษายน 1,457 664 ตุลาคม 2,506 1,103 

พฤษภาคม 2,215 1,000 พฤศจิกายน 2,459 1,049 
มิถุนายน 2,588 1,403 ธันวาคม 2,762 819 

   รวม 29,611 11,757 

ตารางแสดงการติดตามสมาชิก (ประเภทบุคคล) หลังใบอนุญาตฯ หมดอายุ 

เดือน 
จ านวนรวม 

ที่โทรศัพท์ติดต่อ 
(สาย) 

จ านวนทีช่ าระเงิน 
(คน) 

เดือน 
จ านวนรวม 

ที่โทรศพัท์ติดต่อ 
(สาย) 

จ านวนทีช่ าระเงิน 
(คน) 

มกราคม 693 17 กรกฎาคม 1,024 9 
กุมภาพันธ ์ 1,711 13 สิงหาคม 585 2 
มีนาคม 2,296 11 กันยายน 1,168 11 
เมษายน 330 0 ตุลาคม 1,018 112 

พฤษภาคม 1,096 32 พฤศจิกายน 1,042 3 
มิถุนายน 2,017 31 ธันวาคม 809 3 

   รวม 13,789 244 

8.3 โครงการกิจการพิเศษ 
คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษด า เนินงานตอบสนองต่อนโยบายด้านการประกอบวิชาชีพ  

ด้านคุณภาพและคุณค่าวิศวกร และด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงรักษาสิทธิของสมาชิกและ
องค์กรตลอดจนต้องด าเนินภารกิจให้ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาวิศวกรในการ ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมของหน่วยงานภาครัฐต่อต้าน  
การคอร์รัปชั่น และส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่ประกอบวิช าชีพวิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการประชุม จ านวน 12 ครั้ง และได้มีการด าเนินงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้

8.3.1 การเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่ต้องมีการว่าจ้างนิติบุคคล/บุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
โดยผู้แทนของคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ  

ในปี 2561 จ านวน 2 หน่วยงาน คือ กรมช่างโยธาทหารอากาศ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) 

8.3.2 การก าหนดค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส าหรับวิศวกรตามระดับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มีค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามระดับใบอนุญาตฯ คือ ผู้ที่ถือ

ใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรควรได้ค่าวิชาชีพ 3,000 บาท ต่อเดือน ระดับสามัญวิศวกร ควรได้ค่าวิชาชีพ 5,000 
บาท ต่อเดือน และระดับวุฒิวิศวกรควรได้ค่าวิชาชีพ 9,000 บาท ต่อเดือน 

 

 



รายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาวิศวกร หน้า 75 

8.3.3 การก าหนดค าน าหน้าชื่อของวิศวกร 
ผลักดันการประกาศสภาวิศวกรเพ่ือใช้ค าน าหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ 

ผู้ ได้รับใบรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือประโยชน์ในการสื่อสาร  
การปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับการใช้ค าน าหน้าชื่อในวิชาชีพอ่ืนๆ และการใช้ค าน าหน้าชื่อในต่างประเทศ 
รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการแอบอ้าง 

8.3.4  การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกเพื่อส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรมและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ 
คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมการบริการวิชาชีพอย่างยุติธรรม

และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ จึงจัดการสัมมนา 2 เรื่อง ดังนี้ 

3 พ.ค. 61 จัดการสัมมนาร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบ
ต่อประชาชนและวิชาชีพ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าวผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 
11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย 1. แพทยสภา 2. สภาการพยาบาล 3. สภาทนายความ  
4. สภาเภสัชกรรม 5. ทันตแพทยสภา 6. สภาวิศวกร 7. สภาสถาปนิก  8. สัตวแพทยสภา  
9. สภาเทคนิคการแพทย์ 10. สภากายภาพบ าบัด 11. สภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งสิ้น 261 คน
และมีสื่อมวลชน จ านวน 10 สื่อ 

4 ต.ค. 61 สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ ขอบเขตของงานจ้าง (TOR)  
ที่ปรึกษาและออกแบบคุมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.วัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องของค่าใบอนุญาตตามระดับ ส าหรับร่างหลักเกณฑ์ขอบเขต
งานจ้าง (TOR) ของวิศวกรที่ปรึกษา  และร่างหลักเกณฑ์ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของงาน
ออกแบบคุมงาน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ สภาวิศวกร 
ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐจึงได้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ขอบเขตงานจ้าง ( TOR)  
ของวิศวกรที่ปรึกษาหลักเกณฑ์ของงานออกแบบคุมงานในหน่วยงานภาครัฐก่อนเสนอ 
เป็นตัวอย่างต่อกรมบัญชีกลางในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 149 คน 

8.3.5 จัดท าขอบเขตงาน (TERMS OF REFERENCE; TOR) งานจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน 
ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

4 สิงหาคม 2560 คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษจึงได้จัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าขอบเขตงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง (TERMS OF REFERENCE; TOR) เพ่ือเสนอต่อกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินการจัดท าขอบเขตงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  
ในการจัดท าขอบเขตงานจ้าง งานโครงการสาธารณูปโภคและงานอาคาร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
มีบรรทัดฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

8.3.6 โครงการเปิดไฟหน้ารถเพื่อช่วยลดอุบัติภัย 
สภาวิศวกรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง  เป็นต้น ในการรณรงค์ให้ประชาชนเปิดไฟหน้ารถในขณะขับขี่ 
ตอนกลางวัน และขอให้ภาครัฐ ออกกฎหมายให้รถยนต์ที่ผลิตในปี 2560 เป็นต้นไป ได้ติดตั้ง DRL (Daytime 
Running Lights) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน และยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทผลิตรถยนต์ในการติดตั้ง DRL  
ในรถรุ่นใหม ่ 
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โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษยังไดจ้ัดแถลงข่าว 
เรื่อง “สงกรานต์นี้...กลับบ้านอย่างปลอดภัย” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ “ขับช้า เปิดไฟหน้ารถ  
คาดเข็มขัด” โดยได้รับความร่วมมือจาก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 

8.3.7 ประชาสัมพันธ์คุณค่าของวิชาชีพวิศวกรรม เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของวิศวกรไทย 
สภาวิศวกรส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิศวกรโดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย 
ออกจากถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย จ านวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. กรมทางหลวง 3. กรมทางหลวงชนบท 4. กรมชลประทาน 5. การไฟฟ้านครหลวง 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 9. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย 10. บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 11. บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดการเดินทางของอนุกรรมการกิจการพิเศษท าหน้าที่เป็นผู้แทน
สภาวิศวกรในการมอบโล่แก่หน่วยงานต่างๆ  ดังนี้ 

ล าดับ วันมอบโล่ประกาศ หน่วยงาน/ผู้รับ 
1. 25 กันยายน 2561 นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง  

รับโล่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11 
2. 2 ตุลาคม 2561 นายสมชาย เมธาวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพงษ์นรา  

เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  
รับมอบโล่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 

3. 10 ตุลาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารเป็นผู้แทน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบโล่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 

4. 12 ตุลาคม 2561 นายพศิักดิ์  จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่
กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทรับมอบโล่  ณ กรมทางหลวงชนบท  
เขตบางเขน 

5. 17 ตุลาคม 2561 นายบรรพต ธีระวาส อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย รับมอบโล่ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถ.จรัญสนิทวงศ์  
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

6. 26 ตุลาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้แทนกรมชลประทานรับมอบโล่  
ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต 

7. 19 พฤศจิกายน 2561 นายบัณฑิต  พัฒนศักดิ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ และ ดร. ธนา  สราญเวทย์พันธ์ุ รักษาการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร
เทคโนโลยีและองค์ความรู้  เป็นผู้แทนบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) รับมอบโล่ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เขตจตุจักร 

8. 14 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รับมอบโล่ ณ ศาลาว่าการ 
จ.พะเยา 

9. 19 ธันวาคม 2561 นายอภิสิทธิ์ พรมเสน รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงทาง นายอภิชาต จันทรทรัพย์ รองอธิบดี 
ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชนัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารบ ารุงทาง และ 
นายภูวนัย ไพบูลย์สิน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลเป็นผู้แทนกรมทาง
หลวงรับมอบโล่ ณ กรมทางหลวง ถนนพระราม 6 

10. 21 ธันวาคม 2561 นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และนายรอง นาคราช ผู้ช่วยรอง
ประธานบริหาร (สายงานธุรกิจเหมืองแร่) เป็นผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) รับมอบโล่ ณ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

https://www.sanook.com/news/6935318/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangrai/
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=90401&aYear=2018&aNo=134
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=90401&aYear=2018&aNo=134
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=90401&aYear=2018&aNo=134
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ล าดับ วันมอบโล่ประกาศ หน่วยงาน/ผู้รับ 
11. 26 ธันวาคม 2561 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พร้อมคณะผู้อ านวยการ

กรม เป็นผู้แทนรับมอบโล่ ณ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ถนนพหลโยธิน 

8.4 งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center 
จ านวนสายในการติดต่อ Call Center ผ่านหมายเลข 1303 ประจ าปี 2561 จ านวนทั้งสิ้น 45,183 สาย 

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร การยื่นขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาต การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน เป็นต้น 

8.5 การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 
ฝ่ายกิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งโดยท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ในคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ งฯ จ านวน 13 ครั้ง  
จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและจัดส่งบัตรและเอกสารเลือกตั้ ง  จ านวน 2 ครั้ ง  จัดประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจคะแนน จ านวน 3 ครั้ง จัดประชุมคณะท างานรับใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สภาวิศวกร (สมัยที่ 7) จ านวน 2 ครั้ง อบรมหัวหน้าและลูกหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการ จ านวน  
2 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ด าเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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9.1 การด าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

9.1.1  เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6) ได้รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร ในปี 2561 จ านวน 

56 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ จ านวน 23 เรื่อง   

สถิติคดีเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ปี 2561 

เร่ืองร้องเรียนจรรยาบรรณ จ านวน (เร่ือง) 
เรื่องที่ได้รบัมาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5)  42 
เรื่องที่ได้รบัการร้องเรียนในปี 2560 39 
เรื่องที่ได้รบัการร้องเรียนในปี 2561 56 

สถิติการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 – 31 ธันวาคม 2561 

เร่ืองร้องเรียนจรรยาบรรณ จ านวน (เร่ือง) 
เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ 160* 
เรื่องที่อยู่ระหว่างพิจารณา 107 

รวม 267 
หมายเหตุ  * พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2561 จ านวน 23 เร่ือง 

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จในปี 2561 จ านวน 23 เรื่อง แบ่งเป็น  

1)  เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาด จ านวน 15 เรื่อง (วิศวกรผู้ถูกกล่าวหาจ านวน 17 คน) ดังนี้ 

ยกข้อกล่าวหา  จ านวน   4 คน 
ตักเตือน   จ านวน   4 คน 
ภาคทัณฑ์   จ านวน   2 คน 
พักใช้ใบอนุญาตฯ  จ านวน   7 คน 
เพิกถอนใบอนุญาตฯ  จ านวน   0 คน 

2)  เรื่องร้องเรียนที่ไม่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ไม่มีมูลอันควรได้รับ
การพิจารณา หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีค าสั่งไม่
รับเรื่องร้องเรียน จ านวน 8 เรื่อง 

9.1.2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร และจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  

ล าดับ รายละเอียด 
ผู้เข้าสัมมนา 

(คน) 
1. วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 86 

2. วันท่ี 12 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลจ.นครปฐม  283 
3. วันท่ี 15 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 45 
4. วันท่ี 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โฮเตล็ แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์  

จังหวัดระยอง 
42 

รวม 456 
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9.2 การด าเนินงานด้านคดีความ และการบังคับใช้กฎหมาย 

9.2.1  คดีปกครอง 
สภาวิศวกรถูกฟ้องด าเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี  2561 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ทั้งหมด จ านวน 13 คด ีแบ่งออกเป็น 
1)  ศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 8 คดี 

ล าดับ คดีด าท่ี ศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการพิจารณา

คดีปัจจุบัน 
1. 166/2558 ขอนแก่น นายสิทธิพร สาระพาณิชย ์ จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
2.  693/2559 กลาง นางสาวกฤษณา เหล่าไพโรจน์ ที่ 1 

กับพวกรวม 99 คน 
ใบอนุญาต* อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
3. 801/2560 กลาง นายอนุนาท เสือสมิง จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
4. 1652/2560 กลาง นายอ านวย ทุ่งมาศ จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
5. 1710/2560 กลาง นายเกษม เพชรเกต ุ จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
6. 1814/2560 กลาง บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จ ากดั จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
7. 1822/2560 กลาง นายประเสริฐ จิรัสคามิน 

นายสราวุฒิ พิพัฒนพงศ์โสภณ 
จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
8. 1046/2561 กลาง นางเตือนใจ เจริญพงษ ์ จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
หมายเหต ุ1)  *ใบอนุญาต หมายถึง คดพีิพาทเกีย่วกบัค าสั่งทางปกครองในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  **จรรยาบรรณ หมายถงึ คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉยัชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

2)  ศาลปกครองสูงสุด จ านวน 5 คดี 

ล าดับ คดีด าท่ี ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการ 

พิจารณาคดีปัจจุบัน 
1. อ.130/2558 บริษัท นวจิตร การก่อสร้าง 

จ ากัดที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
2. อ. 185/2560 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการ 

สภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียนพ.ศ. 2557 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 

3. อร. 202/2560 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
ห ลั ก เ ก ณฑ์ แ ล ะคุณสม บั ติ ข อ ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุ ต ส าหกา ร  พ . ศ .  2 551  และ
ข้ อ บั ง คั บ ส ภ า วิ ศ ว ก ร ว่ า ด้ ว ย
ห ลั ก เ ก ณฑ์ แ ล ะคุณสม บั ติ ข อ ง 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม 
อุตสาหการ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล 
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ล าดับ คดีด าท่ี ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี 
กระบวนการ 

พิจารณาคดีปัจจุบัน 
4. อร.69/2561 นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต*และเรียกค่าเสียหาย

จ านวน 62.5 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
5. อร.270/2561 นางนิตยา มหาผล จรรยาบรรณ** อยู่ระหว่างการพิจารณา

คดีของศาล 
หมายเหต ุ 1)  *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกบัค าสั่งทางปกครองในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  **จรรยาบรรณ หมายถงึ คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉยัชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

9.2.2 คดีแพ่ง จ านวน 1 คดีดังนี้ 

ล าดับ คดีด าท่ี คดีแดงท่ี ศาล ชื่อคู่ความในคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการ 
พิจารณาคดีปัจจุบัน 

1. ผบ.
124/2557 

ผบ.
118/2557 

แพ่ง
กรุงเทพ

ใต ้

สภาวิศวกร (โจทก์) 
กับบริษัท นิวแฮมพ์
เชอร์อินชัวรันส์ สาขา
ประเทศไทย (จ าเลย) 

ผิดสญัญาประกันภัย 
กรณีนายอัครพงศ์  
พงษท์องพูล 
เรียกร้องค่าเสียหาย              
62.5 ล้านบาท 

- วันที่ 31 ตุลาคม 2561ศาล
ฎีกาพิพากษากลับค าพิพากษา
ข อ ง ศ า ล ช้ั น ต้ น แ ล ะ ศ า ล
อุทธรณ์ โดยให้รับค าฟ้องของ
โจทก์ไว้พิจารณา 

- วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ศาล
แพ่งกรุงเทพใต้มีค าสั่งจ าหน่าย
คดีช่ัวคราว(เลื่อนคดีช่ัวคราว 
โดยยังไม่ก าหนดวันนัด) เพื่อ
รอฟังผลในส่วนคดีของศาล
ปกครองสูงสุด 
 
 
 

9.2.3 คดีปกครองที่มีค าสั่งหรือค าพิพากษาในปี 2561 
ล าดับ ชื่อศาล คดีแดงท่ี ชื่อผู้ฟ้องคด ี ประเด็นแห่งคดี สรุปค าส่ัง/พิพากษา หมายเหตุ 

1. ปกครองกลาง 241/2561 นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต*และเรียก
ค่าเสียหาย จ านวน 
62.5 ล้านบาท 

ยกฟ้อง 
 

ยื่นอุทธรณ์  
ศาลปกครองสูงสุด 

2. ปกครองกลาง 218/2561 นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ** ยกฟ้อง  

3 ปกครองกลาง 570/2561 นายเกชา ธีระโกเมน จรรยาบรรณ** จ าหน่ายคดี  

4. ปกครองกลาง 1566/2561 นายชัยฤทธ์ิ สัตยาประเสริฐ ใบอนุญาต* ยกฟ้อง  

5. ปกครองกลาง 1889/2561 นางนิตยา มหาผล จรรยาบรรณ** ยกฟ้อง ยื่นอุทธรณ์  
ศาลปกครองสูงสุด 

6. ปกครองกลาง 1637/2561 นายสุรพล จรรยากูล จรรยาบรรณ** ยกฟ้อง  

7. ปกครองสูงสุด อ.883/2561 นางสาวทัศนีย์ สุชินพงศ์ ใบอนุญาต* ยกฟ้อง  
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ล าดับ ชื่อศาล คดีแดงท่ี ชื่อผู้ฟ้องคด ี ประเด็นแห่งคดี สรุปค าส่ัง/พิพากษา หมายเหตุ 
8. ปกครองสูงสุด อ.648/2561 

อ.649/2561 
นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง

กรรมการสภาวิศวกร 
(สมัยท่ี 5) 

พิพากษากลับค าพิพากษา
ศาลชั้นต้น เป็นให้เพิกถอน
ป ร ะ ก า ศ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร 
สภาวิ ศวกร  ท่ี  5 /2555  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
ข้อ 2 เฉพาะล าดับท่ี 2.2 
ผู้ ไ ด้ รั บการ เลื อกตั้ ง เป็ น
กรรมการสภาวิศวกรสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 24 วรรคหน่ึง (2) 
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ท้ังน้ี นับตั้งแต่
วันประกาศ 

 

9. ปกครองกลาง 2571/2561 นายสมพจน์ ค าแก้ว จรรยาบรรณ** ยกฟ้อง อยู่ในระยะ เวลา
ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

หมายเหตุ  1)  *ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเกี่ยวกับค าสั่งทางปกครองในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  **จรรยาบรรณ หมายถงึ คดีพิพาทเกี่ยวกับค าวินิจฉยัชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

9.3 คดีอาญา 
ส านักกฎหมายฯ ได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้ กระท าความผิดฐานปลอม  

และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึ งผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามมาตรา 45 และมาตรา 47 ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 5 เรื่อง 

9.4 งานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย 
ส านักกฎหมายฯได้ด าเนินการเกี่ยวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี 2561 โดยตอบ 

เป็นหนังสือ หารือที่ส านักงานสภาวิศวกร และโทรศัพท์ จ านวน 556 เรื่อง โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ให้ความเห็นและค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับและระเบียบของสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
2) การให้ค าแนะน าแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 

3) การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะน าแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

4) การให้ค าแนะน าแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระท าที่อาจเข้าข่าย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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9.5 งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 

9.5.1 ร่างกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561  
ที่ ชื่อกฎหมาย สรุปสาระส าคัญ หมายเหต ุ

1 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาต เป็ นผู้ ป ร ะกอบวิ ชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร   
พ.ศ.2561 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ ในการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวศิวกร เพื่อให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมให้ผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญาฯ 
สามารถเข้าสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทา งด้าน
วิศวกรรม และหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยสามารถเก็บผลการผ่านการ
ทดสอบความรู้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อใช้ประกอบการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้ 

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
 

2 ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก  (ฉบับที่  4) พ.ศ. 
2561 

ปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงเพื่อให้รองรับการ
ออกใบแทนใบรับรองผลการทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร การขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว และการรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

3 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 

( 1 )  แก้ ไขจ านวนหน่ วยกิ ตรวมจาก ไม่น้ อยกว่ า  84  หน่ วยกิต  
เป็นไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

(2) ก าหนดเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาในการยื่นขอรับรองปริญญา 
(3) เพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรปฏิบัติการ และคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชา

ปฏิบัติการในหลักสูตรปฏิบัติการ 
(4) แก้ไขค าว่า“หลักสูตร” และ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” รวมถึงการ

เพิ่มนิยามค าว่า “อาจารย์ประจ าที่น ามาคิดสัดส่วน” 

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
 

4 ข้อบั ง คับสภาวิศวกรว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวตาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้าน
บริการวิศวกรรม พ.ศ. 2561 

ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Engineering Services)และกฎกระทรวง
ก าหนดการด าเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐      

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 

5 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและ
อ า ยุ ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

แก้ไขรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด้วยวิธีการเพิ่ม
ข้อความภาษาอังกฤษก ากับภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับ
ต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่ม QR Code เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และ
ติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์และข่าวสารของสภาวิศวกร และยังสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

6 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2561 
 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐาน รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบความสามารถหรือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

(2) ก าหนด “มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ” คือ ข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์ในการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(3) ก าหนด“มาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิ” คือ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตพึงยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(4)  ก าหนด “มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ”คือ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

*อยู่ระหว่าง
รอประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 
 
 

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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9.5.2 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิศวกร 

ล าดับ เร่ือง สรุปสาระส าคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การด าเนินงาน 
1. ร่ า งพระราชบัญญัติ วิ ศวกร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
แก้ไขสาระส าคัญที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือมีความไม่ชัดเจน 

อยู่ระหว่างการพิจารณา             
ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ . . )          
พ.ศ. .... 

แก้ไขประเภทและขนาดของงานในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับ
ที่ ..) 

แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมค่าทดสอบความรู้ในการ
ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีความ
เหมาะสมกับขั้นตอนการทดสอบความรู้ ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

4. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ประกอบวิ ชา ชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี    
พ.ศ. .... 

ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาฯ สาขาเคมีเทคนิคหรือสาขาวิศวกรรมเคมี 
ซึ่ งสภาวิศวกรได้ รับรองปริญญาฯ ไว้ ในสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับใบอนุญาตสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ สามารถยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมีได้ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

5. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขา
วิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญา
ฯ ไว้ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต
สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ สามารถยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

6. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การรับรองความรู้ความช านาญ
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรม พ.ศ. .... 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการให้บริการวิชา ชีพวิศวกรรม
ภายในประเทศรวมถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้ านบริการ
วิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่
เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

7. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
การรับรองความรู้ความช านาญ
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในประเทศรวมถึง
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอมรับร่วมของ
อาเซียนด้านบริการวิศวกรรม ตลอดจนข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรม
ข้ามแดน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
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ล าดับ เร่ือง สรุปสาระส าคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การด าเนินงาน 
8. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย

การก าหนดค่ าจดทะเบี ยน
ส ม า ชิ ก ค่ า บ า รุ ง  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ก าหนดค่าหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็น 
 

9.6  งานตรวจสอบหรือยกร่างสัญญาต่าง ๆ 
1)  ร่างสัญญาจ้างระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) ห้องคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน

สภาวิศวกร 
2) ร่างสัญญาจ้างจ้างพิมพ์บัตรและเอกสารส าหรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร  
3) ร่างสัญญาจ้างประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ ประจ าปี 2561 
4) ร่างสัญญาจ้างบริการรับขนส่งเอกสาร 
5) ร่างสัญญาโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 3 เรื่อง 

  6) ร่างสัญญาโครงการสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน 5 เรื่อง 
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10. ส านักงานสภาวิศวกร 
10.1 การพัฒนาบุคลากร 

สภาวิศวกรได้มีนโยบายจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสภาวิศวกร 
ให้สามารถปฏิบัตหิน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

10.1.1 การจัดอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ดังนี้ 
1) หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรในด้านการใช้

งานระบบ Hardware, Software และระบบ Network เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานได้จริง  
โดยการจัดอบรม ครั้งที่ 1วันที่ 27 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561, และครั้งที่ 3 วันที่  
11 กรกฎาคม 2561 

2) การจัดอบรมระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200ในห้อง SERVER ของสภาวิศวกร เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจระบบสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ และวิธีการจัดการต่างๆ เมื่อเกิดสัญญาณเตือน ให้กับเจ้าหน้าที่ 
สภาวิศวกรทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

3) การสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน เรื่อง การปรับตัวในการท างานให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงไปประยุกต์ใช้กับงานหลักขององค์กร และชีวิตประจ าวัน
โดยจัดสัมมนาในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

4)หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ Microsoft PowerPoint เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยจัดการอบรมครั้งที่ 1 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561, และครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

10.1.2 การฝึกอบรมภายนอก 
ส านักงานสภาวิศวกรได้ด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรเข้าฝึกอบรมภายนอก กับบริษัทผู้จัด

ฝึกอบรมภายนอก จ านวน 45 คน /24 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถน ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาวิศวกรได้ 

10.1.3 การส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร 
สภาวิศวกรส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในส านักงานสภาวิศวกร โดยมีการตรวจ

สุขภาพเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ประจ าปี 2561 กับโรงพยาบาลพระรามเก้าถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 
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