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สารจากสภานายกพิเศษ

สภาวิศวกรเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ภายใตการ
กํ า กั บดู แ ลข อ งกระทรว งมหาด ไทย  มี ภ า ร กิ จ อํ า น า จหน า ที่ ใ น ก า รดู แ ล
และสงเสริมผูประกอบวิชาชีพวิศวกรตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิศวกร
รวมถึงการใหคําแนะนํา เผยแพร และใหคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและปญหาดาน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีตอรัฐบาลสูสาธารณชน

วิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสรางสรรคความเจริญและรายไดใหแก
ประเทศในขณะเดียวกันการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม ดังนั้น
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจึงตองพรอมในเร่ืองของความรู คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการกาวสูการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
เออีซี (Asean Economic Community:AEC) ในป 2558 สภาวิศวกรไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน โดยจัดบรรยายในเร่ืองของการเตรียมความพรอมที่จะใหวิศวกรไทยไดข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ใหแก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และวิศวกรทุกระดับ ไดทราบถึงรายละเอียดเบื้องตน
เพื่อนําไปปฏิบัติและเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนา ทั้งนี้ ผมใครขอฝากถึงสถาบันการศึกษา
ควรยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานในกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือวิศวกร
ไทยจะไดมีคุณภาพและสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันและเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ผมขอชื่นชมตอการดําเนินงานของสภาวิศวกร และผมมีความมั่นใจวาสภาวิศวกรจะเปนองคกร
หลักดานวิศวกรรมที่สําคัญของประเทศ ในการยกระดับใหวงการวิศวกรไทย มีความทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศในยุคที่มีการแขงขันอยางทุกวันนี้

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิศวกรตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายที่ไดรวมกัน
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งเสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชนแกวิชาชีพวิศวกรรม
ด วยดี เสมอมา ขอสิ่ ง ศักดิ์ สิทธิ์ ทั้ งหลายที่ท านนับ ถือ โปรดอวยพรใหทุกท านสมความปรารถนา
มีพลานามัยดี และประสบแตความสุข ความเจริญตลอดไป

(นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร
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คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558)

นายประศาสน จันทราทิพย
กรรมการสภาวิศวกร

นายจํารูญ มาลัยกรอง
กรรมการสภาวิศวกร

นางสุรี ขาวเธียร
กรรมการสภาวิศวกร

นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล
กรรมการสภาวิศวกร

นายวินิต ชอวิเชียร
กรรมการสภาวิศวกร

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยสวัสด์ิ กิตติพรไพบูลย*
กรรมการสภาวิศวกร

นายสุรชัย พรภัทรกุล
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
กรรมการสภาวิศวกร

นายมงคล มงคลวงศโรจน
กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล
กรรมการสภาวิศวกร

นายจักรพงศ อุทธาสิน
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชิต ลํายอง
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
กรรมการสภาวิศวกร

นายอมร พิมานมาศ
กรรมการสภาวิศวกร

นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

นายการุญ จันทรางศุ
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหนึ่ง

นายประสงค ธาราไชย
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีสอง

นายเกชา ธีระโกเมน
เลขาธิการสภาวิศวกร

นายชัชวาลย คุณค้ําชู
เหรัญญิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ *ลาออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2556รายงานประจาํป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 2

สารจากนายกสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดเขารับงานบริหารสภาวิศวกร มาตั้งแตเดือน
กันยายน 2555 โดยกําหนดแนวทางการทํางานใหบรรลุเปาหมายภายใตความรวมมือ
ทั้งจากพันธมิตรภายนอกและภายในคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ตลอดจน
เจาหนาที่ของสํานักงานสภาวิศวกร ในการรวมมือกันทํางานเปนทีม

ในรอบปที่ผานมาไดดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดข้ึนใหเปนเชิงรูปธรรมอยางเต็มที่
เนนการใหความสําคัญทุกคนในทีมงาน ประกอบกับการกําหนดมาตรฐานการทํางาน
ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนรวมและเปนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีการ

ปลูกฝงใหผูปฏิบัติงานในสํานักงานสภาวิศวกรมีความภูมิใจในหนาที่การงาน และใหบริการสมาชิกอยางมี
ประสิทธิภาพและจริงใจ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป พ.ศ. 2556 ที่ทานไดรับฉบับนี้

การจัดกิจกรรมสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากทุก ๆ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและสมาชิก
สภาวิศวกรทั้ง 4 ภาค เปนการรวมกันของสมาชิกจากทุกๆ หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการเตรียมการดาน
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ทําใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนอยางสูง

อนึ่ง การจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556 และการประชุมใหญวิสามัญ
สภาวิศวกร คร้ังที่ 1/2556 ในปที่ผานมา ก็ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกเปนอยางดียิ่งโดยเดินทางไปรวมประชุม
มากถึง 800 คน และ 600 คนเศษ ตามลําดับ

ในสวนของกิจกรรมตางประเทศที่เก่ียวของกับขอตกลงการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ไดดําเนินการจัดตั้งฝายตางประเทศข้ึน เพื่อทําหนาที่ใหการสนับสนุน
คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยนี้ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธและริเร่ิม
จัดสงสารสภาวิศวกรใหแกสมาชิกอีกวาระหนึ่ง  และแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือระหวางสมาคม
วิชาชีพวิศวกรรมข้ึน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมทุกสาขา
และสมาชิกสภาวิศวกร

การลงนามความรวมมือระหวางสภาวิศวกรกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในบันทึก
ขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบ
คอมพิวเตอร และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งจะชวยให
ฐานขอมูลของสมาชิกสภาวิศวกรเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบขอมูลบุคคลของสมาชิกไดอยาง
ถูกตองและเปนปจจุบัน

ในภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมาของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 นับไดวา ไดรับ
ความรวมมือทั้งจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 สมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาตางๆ
รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนเปนอยางดี ทําใหการดําเนินการตามที่ไดสรุปประเด็นสําคัญไป
แลว เปนไปไดอยางราบร่ืนและเรียบรอยดี คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 จึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกๆ
ทาน มา ณ ที่นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทุกทานในโอกาสตอไป

สุดทายนี้ใครขอเรียนวา ในกรณีที่สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือมีขอทวงติงประการใด
สภาวิศวกรขอนอมรับคําติชมและยินดีใหคําปรึกษาแกสมาชิกอยางเต็มที่

นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร
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คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558)

นายประศาสน จันทราทิพย
กรรมการสภาวิศวกร

นายจํารูญ มาลัยกรอง
กรรมการสภาวิศวกร

นางสุรี ขาวเธียร
กรรมการสภาวิศวกร

นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล
กรรมการสภาวิศวกร

นายวินิต ชอวิเชียร
กรรมการสภาวิศวกร

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยสวัสด์ิ กิตติพรไพบูลย*
กรรมการสภาวิศวกร

นายสุรชัย พรภัทรกุล
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
กรรมการสภาวิศวกร

นายมงคล มงคลวงศโรจน
กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล
กรรมการสภาวิศวกร

นายจักรพงศ อุทธาสิน
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชิต ลํายอง
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
กรรมการสภาวิศวกร

นายอมร พิมานมาศ
กรรมการสภาวิศวกร

นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

นายการุญ จันทรางศุ
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหนึ่ง

นายประสงค ธาราไชย
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีสอง

นายเกชา ธีระโกเมน
เลขาธิการสภาวิศวกร

นายชัชวาลย คุณค้ําชู
เหรัญญิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ *ลาออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2556 รายงานประจาํป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 3

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558)

นายประศาสน จันทราทิพย
กรรมการสภาวิศวกร

นายจํารูญ มาลัยกรอง
กรรมการสภาวิศวกร

นางสุรี ขาวเธียร
กรรมการสภาวิศวกร

นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล
กรรมการสภาวิศวกร

นายวินิต ชอวิเชียร
กรรมการสภาวิศวกร

นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยสวัสด์ิ กิตติพรไพบูลย*
กรรมการสภาวิศวกร

นายสุรชัย พรภัทรกุล
กรรมการสภาวิศวกร

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
กรรมการสภาวิศวกร

นายมงคล มงคลวงศโรจน
กรรมการสภาวิศวกร

นายลือชัย ทองนิล
กรรมการสภาวิศวกร

นายจักรพงศ อุทธาสิน
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชิต ลํายอง
กรรมการสภาวิศวกร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
กรรมการสภาวิศวกร

นายอมร พิมานมาศ
กรรมการสภาวิศวกร

นายกมล ตรรกบุตร
นายกสภาวิศวกร

นายการุญ จันทรางศุ
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีหนึ่ง

นายประสงค ธาราไชย
อุปนายกสภาวิศวกรคนท่ีสอง

นายเกชา ธีระโกเมน
เลขาธิการสภาวิศวกร

นายชัชวาลย คุณค้ําชู
เหรัญญิกสภาวิศวกร

หมายเหตุ *ลาออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2556
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คณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2553 – 2556 

 
ผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. 2553 – 2556 

 

 
 
 

นายวริทธิ์  อึ๊งภากรณ์ 

 
 
 

นายเขียน วงศ์สุรีย์ 

 

 
 
 

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข 

 
 
 

 
 
 

นายสมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์ 
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

 

 
 
 

นายประสป  กระแสสินธุ์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายบุญชู ปโกฏิประภา 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายประศาสน์  จันทราทิพย์
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

นายวัฒนา  สุภรณ์ไพบูลย์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายเรืองศักดิ์   วัชรพงศ์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายธเนศ  วีระศิริ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

4 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558) 

                                             

 

                                              

 
นายประศาสน์ จันทราทิพย์ 

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายจ ารูญ มาลัยกรอง  
กรรมการสภาวิศวกร 

 
นางสุรี ขาวเธียร  

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายวินิต ช่อวิเชียร 
กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ 

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ 

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายสุรชัย พรภัทรกุล  
กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ 

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายมงคล มงคลวงศ์โรจน์  

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายลือชัย  ทองนิล 
กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายจักรพงศ์ อุทธาสิน 
กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายพิชิต ล ายอง 

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

กรรมการสภาวิศวกร 

 
นายอมร พิมานมาศ 
กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล ตรรกบุตร  
นายกสภาวิศวกร 

นายการุญ จันทรางศุ 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง 

นายประสงค์ ธาราไชย  
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง 

นายเกชา ธีระโกเมน 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายชัชวาลย์ คุณค  าช ู
เหรัญญิกสภาวิศวกร 

*
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คณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2553 – 2556 

 
ผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. 2553 – 2556 

 

 
 
 

นายวริทธิ์  อึ๊งภากรณ์ 

 
 
 

นายเขียน วงศ์สุรีย์ 

 

 
 
 

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข 

 
 
 

 
 
 

นายสมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์ 
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

 

 
 
 

นายประสป  กระแสสินธุ์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายบุญชู ปโกฏิประภา 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายประศาสน์  จันทราทิพย์
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

นายวัฒนา  สุภรณ์ไพบูลย์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายเรืองศักดิ์   วัชรพงศ์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 
กรรมการจรรยาบรรณ 

 
 
 

นายธเนศ  วีระศิริ 
กรรมการจรรยาบรรณ 
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ผูตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559)

นายสุขุม สุขพันธโพธาราม นายวิรัช กาญจนพิบูลย นายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

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

นายสมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายประสป กระแสสินธุ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายบุญชู ปโกฏิประภา
กรรมการจรรยาบรรณ

นายดิเรก  ลาวัณยศิริ
กรรมการจรรยาบรรณ

นายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
กรรมการจรรยาบรรณ

นายประศาสน  จันทราทิพย
กรรมการจรรยาบรรณ

นายวัฒนา  สุภรณไพบูลย
กรรมการจรรยาบรรณ

นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ
กรรมการจรรยาบรรณ
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การจัดประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2556

การจัดประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร คร้ังท่ี 1/2556
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจาพระยาปารค

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

งานแถลงขาว งานเสวนาวิชาการ

งานออกบูธประชาสัมพันธสภาวิศวกร

โครงการปรับปรุงสาํนักงานสภาวิศวกรสวนพ้ืนที่การใหบริการสมาชิก
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2556

การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร
Building Better Council of Engineers”

14 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน

25 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 26 กุมภาพันธ 2556 การไฟฟานครหลวง

26 มีนาคม 2556 โรงแรมโกลเดนซิตี้ จ.ระยอง

กิจกรรมและการสัมมนาในหัวขอตางๆ

ลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมการปกครอง

กรมทหารส่ือสารมอบเคร่ืองหมายผูทําคุณประโยชน

5 สิงหาคม 2556

20 กันยายน 2556

27 มีนาคม 2556 สัมมนายุทธศาสตรตางประเทศ 21 พฤษภาคม 2556 สนับสนุนการอบรมสมาคม
วิชาชีพ

4 กรกฎาคม 2556 สมาชิกสมัพันธสญัจร ม.บรูพา
วิชาชีพ

28 กุมภาพันธ 2556 ความพรอมตอสถานการณพลังงาน

14 กันยายน 2556 อบรมความพรอม
เชียงใหม

19 กรกฎาคม 2556 Hi Tea Talk 26 กรกฎาคม 2556 การบริหารความปลอดภัย
โรงงาน

4 ตุลาคม 2556 อาคารตานแผนดินไหว

3 กันยายน 2556 ASEAN CCS 75th 16 กรกฎาคม 2556 สัมมนารางระเบียบ
อาเซียน

29 พฤศจิกายน 2556 บริหารความปลอดภัย
พลังงาน

17 ธันวาคม 2556 ดูงานโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว1 กันยายน 2556 ดูงานรถไฟฟาสายสีนํ้า
เงิน

26 ธันวาคม 2556 เหลียวหนาแลหลังสภาวิศวกร 15 สิงหาคม 2556 หารือรวมกับสภาคณบดี

15 ธันวาคม 2556 แบงปนธารนํ้าใจโรงเรียนบานวังโบสถ26 ตุลาคม 2556 สอบภาคีขอนแกน 13 กุมภาพันธ 2556 หารือแนวทางการรับรองปรญิญา

16 - 18 พฤษภาคม 2556 ประชุมผูนํานํ้า
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8. ผลการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5
ประจําป พ.ศ. 2556

8.1 ดานการประกอบวิชาชีพ
8.1.1 ปลุกจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพท่ีตองรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 โดยคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดจัดสัมมนาใหความรูกับ
วิศวกรและประชาชนท่ัวไป เพ่ือปลุกจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพ มุงเนนใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสาธารณะ โดยมีกิจกรรมการสัมมนาใหความรูตางๆ จํานวนท้ังสิ้น 14 ครั้ง มีรายละเอียด
ดังนี้

1) จัดการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ กรณีการเกิดภัยพิบัติ
2) จัดการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความพรอมของไทยตอสถานการณพลังงาน
3) จัดการเสวนา เรื่อง วิศวกรกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงระบบราง
4) จัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารความปลอดภัย-มาตรการ และเทคนิคการอนุรักษพลังงาน

ท่ีวิศวกรควรรู
5) จัดการสัมมนาและศึกษาดู งานการกอสรางรถไฟฟาสายสี เ ขียว (ส วนตอขยาย

แบริ่ง-สมุทรปราการ)
6) จัดการสัมมนาเชิ งวิชาการ เรื่ อง  แนวทางการประเ มินและเสริม กําลั งอาคาร

เพ่ือตานแผนดินไหว
7) จัดการสัมมนา เรื่อง ปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางท่ีเก่ียวกับกฎหมายท่ีนิติบุคคลและ

วิศวกรควรทราบ
8) จัดการสัมมนา เรื่อง เรียนลัดจากผู มีประสบการณ ทํางานระดับสากล ประเทศ

ในกลุม ASEAN ดานการออกแบบกับเจาของงานตางชาติ
9) จัดการสัมมนาประชาสัมพันธใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ียังไมมีใบอนุญาตฯ ตลอดท้ัง

ผูท่ีไมไดจบสาขาวิศวกรรมศาสตรโดยตรง ไดมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใหถูกกฎหมาย

8.1.2 สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและ
การตออายุใบอนุญาตฯ
คณะกรรมการสภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

เปนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรใหมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันสภาวิศวกรมีสมาชิก
ท่ีมีใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร จํานวน 175,515 คน แตระดับสามัญวิศวกรมีเพียง 18,983 คน
และระดับวุฒิวิศวกรมีเพียง 4,188 คน จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการสงเสริมและพัฒนา ดังนี้

1) คณะกรรมการสภาวิศวกรไดเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแนวทาง
ในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนระดับสามัญวิศวกร ท้ัง 7 สาขาวิศวกรรม
โดยคณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนระดับสามัญวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา ไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ
รายละเอียดหัวขอ หลักเกณฑและแนวทางในการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตฯ ไปแลวจํานวน 2 ครั้ ง  และสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดลอมอยู ระหวาง
การดําเนินการใหรวมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซตสภาวิศวกร สวนสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ
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อยูระหวางดําเนินการรางรายละเอียดหัวขอ หลักเกณฑและแนวทางฯ เม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จจะไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองตอไป

2) จัดการสัมมนาเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณเ พ่ือ
การสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม 7 สาขา

3) จัดใหมีการทดสอบความรูทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบขอเขียน) จํานวน 3 ครั้ง

4) จัดประชุมกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผูชํานาญการพิเศษชุดตางๆ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการเรื่องการสงเสริม พัฒนา และเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา

8.1.3 การรับรองความรูความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ศึกษาแนวทางในการยกรางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดรับ

การสงเสริมวิชาชีพ ตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการขอ

ความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมซึ่งไมใชวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ท่ีมีความประสงคจะไดรับการสงเสริมจากสภาวิศวกร จากความคิดเห็นท่ีไดรับดังกลาว
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา มีสาขาวิศวกรรมท่ีควรไดรับการสงเสริม จํานวน
ท้ังสิ้น 20 สาขาดวยกัน โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารายละเอียดลักษณะเฉพาะของแตละสาขาท่ี
จะใหการสงเสริม เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา รวมท้ังจะได
ดําเนินการจัดการสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของตอไป ท้ังนี้เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการและไดขอสรุปแลว จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบ
จะดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ่ือเพ่ิมเติมสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมในลําดับตอไป

8.1.4 สงเสริมการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและรับรองเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
สภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีไดรับการรับรอง

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีสมาคมวิชาชีพไดมีการดําเนินการ
จัดทําไวแลวหรือท่ีอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา รวมท้ังเปนการสงเสริมใหวิศวกรไดมีมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ ท่ีสามารถใชแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได  โดยจัดใหมีการดําเนินการ
ตางๆ ดังนี้

1) ศึกษาแนวทางรวมกับสมาคมวิชาชีพตางๆ ในการยกรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (6) (ฌ)

2) เสวนา เรื่อง รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน
เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอมูลท่ีไดจากการเสวนาไปพัฒนาและหาแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตอไป

3) สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง และอบรมการใชโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมตอเนื่อง เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานท่ีเปนองคกรแมขายของ
สภาวิศวกร หรือหนวยงานท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกร
มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องรับทราบประเภท
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อยูระหวางดําเนินการรางรายละเอียดหัวขอ หลักเกณฑและแนวทางฯ เม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จจะไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองตอไป

2) จัดการสัมมนาเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณเ พ่ือ
การสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม 7 สาขา

3) จัดใหมีการทดสอบความรูทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบขอเขียน) จํานวน 3 ครั้ง

4) จัดประชุมกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผูชํานาญการพิเศษชุดตางๆ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการเรื่องการสงเสริม พัฒนา และเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา

8.1.3 การรับรองความรูความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ศึกษาแนวทางในการยกรางกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดรับ

การสงเสริมวิชาชีพ ตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการขอ

ความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมซึ่งไมใชวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ท่ีมีความประสงคจะไดรับการสงเสริมจากสภาวิศวกร จากความคิดเห็นท่ีไดรับดังกลาว
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา มีสาขาวิศวกรรมท่ีควรไดรับการสงเสริม จํานวน
ท้ังสิ้น 20 สาขาดวยกัน โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารายละเอียดลักษณะเฉพาะของแตละสาขาท่ี
จะใหการสงเสริม เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา รวมท้ังจะได
ดําเนินการจัดการสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของตอไป ท้ังนี้เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการและไดขอสรุปแลว จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบ
จะดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ่ือเพ่ิมเติมสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมในลําดับตอไป

8.1.4 สงเสริมการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและรับรองเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
สภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีไดรับการรับรอง

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีสมาคมวิชาชีพไดมีการดําเนินการ
จัดทําไวแลวหรือท่ีอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา รวมท้ังเปนการสงเสริมใหวิศวกรไดมีมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ ท่ีสามารถใชแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได  โดยจัดใหมีการดําเนินการ
ตางๆ ดังนี้

1) ศึกษาแนวทางรวมกับสมาคมวิชาชีพตางๆ ในการยกรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (6) (ฌ)

2) เสวนา เรื่อง รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน
เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอมูลท่ีไดจากการเสวนาไปพัฒนาและหาแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตอไป

3) สัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง และอบรมการใชโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมตอเนื่อง เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานท่ีเปนองคกรแมขายของ
สภาวิศวกร หรือหนวยงานท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกร
มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องรับทราบประเภท
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กิจกรรมท่ีนํามานับหนวยความรู และองคกรแมขายมีความเขาใจสามารถใชโปรแกรม
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนของสมาชิก

4) ประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)และการนําไปใช ระหวาง
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องกับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรู
ทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมลักษณะกิจกรรมท่ีจะนํามานับหนวยความรู รวมถึงกําหนด
จํานวนหนวยความรู ท่ีควรไดรับในแตละกิจกรรม เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับ
กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

8.1.5 พัฒนาระบบการเขาเปนสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาตฯ
ดําเนินการปรับปรุงการใหบริการสมาชิกท่ีสํานักงานสภาวิศวกรท้ังในเรื่องการบริการ

ของเจาหนาท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด
กรณีสมาชิกมาติดตอใชบริการท่ีเคานเตอรบริการของสํานักงานสภาวิศวกรเพ่ือความรวดเร็วและอํานวย
ความสะดวกใหผูมาใชบริการกอนไดรับบริการกอน จึงไดติดตั้งระบบบัตรคิวไวบริการสมาชิก
ติดตั้งระบบสํารวจความพึงพอใจในการมารับบริการของสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกม่ันใจไดวาทานจะไดรับ
บริการท่ีดี สะดวก และรวดเร็วจากเจาหนาท่ีทุกทาน

นอกจากนี้ยังไดดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหการสมัครเขาเปนสมาชิกรวมถึงการออกใบอนุญาตฯ
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) มีอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกบัตรสมาชิกและบัตรใบอนุญาตฯไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2) มีบริการถายรูปใหสมาชิก เพ่ือใชประกอบการยื่นเรื่องตางๆ
3) จัดใหบริการเครื่องด่ืม ของวางและอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการทดสอบความรู

ผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร และผูเขารับการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับ
ความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4) จัดทําคลังขอสอบระดับภาคีวิศวกร โดยมีการจัดทําขอสอบข้ึนมาใหม และแกไขขอสอบ
บางสวนซึ่งเปนการทดสอบความรูความเขาใจของสมาชิกไดมากข้ึน

5) จัดสอบระดับภาคีวิศวกร ท้ังในสวนกลางท่ีสํานักงานสภาวิศวกรซึ่งสามารถจัดสอบไดทุกวัน
และจัดสอบสวนภูมิภาคจํานวน 9 ครั้ง มีผูเขาสอบท้ังสิ้น 1,704 คน

6) พัฒนาโปรแกรมระบบการสอบระดับภาคีวิศวกร เพ่ือใหระบบการสอบระดับภาคีวิศวกร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7) อบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สวนกลาง จํานวน
33 ครั้ง และ สวนภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง โดยมีผูเขาสอบระดับภาคีวิศวกร จํานวนท้ังสิ้น
6,436 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 135 คน

8) สัมมนาและประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จํานวน 3 ครั้ง

9) สัมมนาใหกับนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตฯ ใหมีความรูความเขาใจในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมมากข้ึนในเรื่องของ “ปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ีนิติบุคคลควรทราบ” “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากลประเทศในกลุม
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ASEAN ดานการออกแบบกับเจาของงานตางชาติ” จํานวน 3 ครั้ ง  และสัมมนา
เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” อีก 1 ครั้ง

10) ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะผูชํานาญการพิเศษระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ัง 7 สาขา
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ และติดตามกํากับดูแล ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว

11) จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร 2 ครั้งท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุงเนนใหนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาไดรับความรู เรื่องข้ันตอน
การขอรับใบอนุญาตฯ และโนมนาวใหนักศึกษาเหลานี้ไดมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง

8.2 ดานองคกร
8.2.1 พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของสมาชิก

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ไดดําเนินนโยบายท่ีมุง ม่ันพัฒนาองคกรเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน จึ ง ไดนํ าระบบการบั ง คับบัญชาแนวราบ เนนการมองภาพแบบ
องครวมท้ังองคกร โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน กระบวนการความคิดและโครงสรางการบริหาร
จัดการใหมีการกระจายภาระงานโดยเพ่ิมตําแหนงผูชวยหัวหนาฝายข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองคกรในระยะยาว ในสวนของการเงินการบัญชีนั้น ไดมีการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆของสภาวิศวกร
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้แลว ยังไดดําเนินการตางๆ ดังนี้

1) จัดประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556 เม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2556
มีสมาชิกเขารวมประชุม 537 คน ซึ่งท่ีประชุมไดเห็นชอบแผนและงบประมาณประจําป
2556 นอกจากนี้สภาวิศวกรไดจัดประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้ง ท่ี 1/2556
เม่ือวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556 มีสมาชิกเขารวมประชุม 549 คน โดยท่ีประชุมเห็นชอบ
รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

2) ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกรตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญ
สภาวิศวกร ประจําป 2556 ซึ่งขณะนี้สวนบริการสมาชิกชั้น 2 แลวเสร็จ และสวนสํานักงาน
จะแลวเสร็จประมาณกลางป 2557 เพ่ือสนองตอบตอการใหความสะดวกในการบริการ
สมาชิกใหมากข้ึน

3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานมานาน จํานวน 50 เครื่อง
ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกสมาชิก

4) ปรับระบบการใหบริการผานเว็บไซตโดยพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายอินเตอรเน็ต
ผาน Leased line เพ่ือใหการติดตอสามารถทําไดอยางรวดเร็ว

5) เปดบัญชี อีเมลของกรรมการและเจาหนา ท่ี เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภายในองคกร

6) ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก
ฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีการบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(Counter service) และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตร
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ASEAN ดานการออกแบบกับเจาของงานตางชาติ” จํานวน 3 ครั้ ง  และสัมมนา
เรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” อีก 1 ครั้ง

10) ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะผูชํานาญการพิเศษระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ัง 7 สาขา
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ และติดตามกํากับดูแล ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีกําหนดไว

11) จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร 2 ครั้งท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุงเนนใหนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาไดรับความรู เรื่องข้ันตอน
การขอรับใบอนุญาตฯ และโนมนาวใหนักศึกษาเหลานี้ไดมายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง

8.2 ดานองคกร
8.2.1 พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของสมาชิก

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ไดดําเนินนโยบายท่ีมุง ม่ันพัฒนาองคกรเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน จึ ง ไดนํ าระบบการบัง คับบัญชาแนวราบ เนนการมองภาพแบบ
องครวมท้ังองคกร โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน กระบวนการความคิดและโครงสรางการบริหาร
จัดการใหมีการกระจายภาระงานโดยเพ่ิมตําแหนงผูชวยหัวหนาฝายข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองคกรในระยะยาว ในสวนของการเงินการบัญชีนั้น ไดมีการปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆของสภาวิศวกร
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้แลว ยังไดดําเนินการตางๆ ดังนี้

1) จัดประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556 เม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2556
มีสมาชิกเขารวมประชุม 537 คน ซึ่งท่ีประชุมไดเห็นชอบแผนและงบประมาณประจําป
2556 นอกจากนี้สภาวิศวกรไดจัดประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร ครั้ง ท่ี 1/2556
เม่ือวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556 มีสมาชิกเขารวมประชุม 549 คน โดยท่ีประชุมเห็นชอบ
รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

2) ดําเนินการปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกรตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญ
สภาวิศวกร ประจําป 2556 ซึ่งขณะนี้สวนบริการสมาชิกชั้น 2 แลวเสร็จ และสวนสํานักงาน
จะแลวเสร็จประมาณกลางป 2557 เพ่ือสนองตอบตอการใหความสะดวกในการบริการ
สมาชิกใหมากข้ึน

3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหมทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานมานาน จํานวน 50 เครื่อง
ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการแกสมาชิก

4) ปรับระบบการใหบริการผานเว็บไซตโดยพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายอินเตอรเน็ต
ผาน Leased line เพ่ือใหการติดตอสามารถทําไดอยางรวดเร็ว

5) เปดบัญชี อีเมลของกรรมการและเจาหนา ท่ี เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภายในองคกร

6) ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก
ฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีการบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(Counter service) และขอตกลงวาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตร
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ประจําตัวประชาชนรวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
ขอมูลและสถานะของสมาชิกใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือไดและทันสมัย

7) จัดใหมีเลขหมายโทรศัพท 4 หลัก หมายเลข 1303
8) จัดใหมีการบริการรับชําระเงินนอกสถานท่ีในสวนภูมิภาค เม่ือมีการจัดสัมมนาใหความรู

ความเขาใจกับสมาชิกทุกครั้ง นอกจากนี้แลวสมาชิกยังสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆ
ผานทางธนาคารพาณิชยไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

9) ปรับปรุงระบบ Call center ใหมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยยิ่งข้ึน พรอมท้ังจัดทําคูมือ
ท่ีมีขอมูลทันสมัยสามารถใหบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพมาก รวมท้ังจัดใหมีระบบ
การควบคุม กํากับ ดูแล บุคลากรในดานทักษะการทํางาน การติดตามดูแลการรับสาย
ทําใหจํานวนสายท่ีไมไดรับ ลดลงจาก 16% เหลือประมาณ 10%

10) สัมมนาเรื่อง บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร ใน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีจุดประสงคเพ่ือนําเสนอนโยบายและ
แผนการดําเนินงานดานตางๆ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนํามาประกอบการดําเนิน
แผนงานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของสมาชิก

11) จัดสัมมนาใหความรูดานสุขภาพแกสมาชิก ในหัวขอเรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รูกอน
ปองกันได”

8.2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางเครือขายเพื่อประโยชนในงานดานวิศวกรรมและสมาชิก
มีการสงขอมูลขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต Facebook อีเมล และ SMS

ทําใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ยังไดจัดระบบ
การจัดเก็บเอกสารโดยแปลงขอมูลตางๆ จากเอกสารตนฉบับเปนไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการคนหาขอมูลและประวัติสมาชิก

สภาวิศวกรไดมีการลงนามความรวมมือระหวางสภาวิศวกรกับกรมการปกครอง เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมูล โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองผานระบบคอมพิวเตอร

ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางเครือขายดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําการขยาย
ชองสัญญาณ Leased line เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ พรอมท้ังติดตั้ง
ระบบ DR site (Disaster Recovery Site) เพ่ือปองกันความเสี่ยงกรณีเกิดความเสียหายจาก
เหตุไมคาดคิด อีกท้ังไดริเริ่มพัฒนาระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสผาน Applicationบนโทรศัพท
ซึ่งเปนบริการขอมูลออนไลนผานระบบมือถือใหแกสมาชิกในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง

นอกจากนี้ ได ศึกษาแนวทางในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ พ่ือสนับสนุน
การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยคาดวาจะแลวเสร็จเพ่ือรองรับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร
สมัยท่ี 6

8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุมครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในการกํากับดูแลและคุมครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินคดีกับผูฝาฝนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไมไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามมาตรา 45 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542

 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำาการขยาย
ช่องสัญญาณ Leased line เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบ DR site (Disaster Recovery Site) เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีเกิดความเสียหายจาก 
เหตุไม่คาดคิด อีกทั้งได้ริเริ่มพัฒนาระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Applicationบนโทรศัพท ์
ซึ่งเป็นบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบมือถือให้แก่สมาชิกในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง
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2) เผยแพรความรูความเขาใจถึงเหตุผลท่ีนิติบุคคลตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยอางอิงความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

3) จั ดหาประ กันภั ย เ พ่ือ คุ มครองการดํ า เนิ น งานสภาวิ ศวกรและผู ปฏิ บั ติ หน า ท่ี
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการสงเสริมความเขาใจใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล เ ก่ียวกับประโยชนของการประกันภัยความรับผิด
ทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

นอกจากนี้เพ่ือเปนการใหผูตรวจสอบอาคารมีความรูความชํานาญในเรื่องการตรวจสอบอาคาร
และเพ่ือรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดจัดสัมมนาและจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร
ซึ่งมีผูสนใจเขารับการสอบ จํานวนถึง 421 คน

8.3 ดานการศึกษา
8.3.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

องคกรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อใหมีนโยบายท่ีสอดรับกัน
สภาวิศวกรไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ในอนาคต ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ท้ังในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงใหมีคณะทํางานศึกษาขอมูลและแนวทาง
การเขาเปนสมาชิก Washington Accord และศึกษาระบบการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และมีแผนท่ีจะดําเนินงานรวมกับสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษา
โดยมีจุดประสงคเ พ่ือรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ ท่ีจะทําใหองคกรวิชาชีพ
ตางประเทศ รวมท้ังผูวาจางหรือบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเปนผูใชบริการทางดานวิศวกรรมมี
ความม่ันใจในความสามารถและคุณภาพของวิศวกรไทย

8.3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไดมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556

โดยการประชุมระดมสมองดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ท้ังนี้สภาวิศวกรไดนําขอสรุปจากการประชุมรวมมาดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับรอง
ปริญญา อนึ่ ง เฉพาะในป พ.ศ. 2556 ได มีการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนจํานวนท้ังสิ้น 265 หลักสูตร

8.4 ดานตางประเทศ
8.4.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศตางๆ

สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยไดปฏิบัติตามขอตกลง
ยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนของประเทศไทยไดสําเร็จ และไดเปนตัวแทนของประเทศไทยในการเขารวมประชุมระดับ
องคกรวิชาชีพระหวางประเทศ เพ่ือเสริมสรางพันธมิตรและเครือขายระดับชาติและระดับภูมิภาค

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร12
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2) เผยแพรความรูความเขาใจถึงเหตุผลท่ีนิติบุคคลตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยอางอิงความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

3) จั ดหาประ กันภั ย เ พ่ือ คุ มครองการดํ า เนิ น งานสภาวิ ศวกรและผู ปฏิ บั ติ หน า ท่ี
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการสงเสริมความเขาใจใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล เ ก่ียวกับประโยชนของการประกันภัยความรับผิด
ทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

นอกจากนี้เพ่ือเปนการใหผูตรวจสอบอาคารมีความรูความชํานาญในเรื่องการตรวจสอบอาคาร
และเพ่ือรักษาไวซึ่งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดจัดสัมมนาและจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร
ซึ่งมีผูสนใจเขารับการสอบ จํานวนถึง 421 คน

8.3 ดานการศึกษา
8.3.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

องคกรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อใหมีนโยบายท่ีสอดรับกัน
สภาวิศวกรไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ในอนาคต ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ท้ังในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงใหมีคณะทํางานศึกษาขอมูลและแนวทาง
การเขาเปนสมาชิก Washington Accord และศึกษาระบบการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และมีแผนท่ีจะดําเนินงานรวมกับสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษา
โดยมีจุดประสงคเ พ่ือรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ ท่ีจะทําใหองคกรวิชาชีพ
ตางประเทศ รวมท้ังผูวาจางหรือบริษัทอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเปนผูใชบริการทางดานวิศวกรรมมี
ความม่ันใจในความสามารถและคุณภาพของวิศวกรไทย

8.3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไดมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556

โดยการประชุมระดมสมองดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิ บัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ท้ังนี้สภาวิศวกรไดนําขอสรุปจากการประชุมรวมมาดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับรอง
ปริญญา อนึ่ ง เฉพาะในป พ.ศ. 2556 ได มีการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนจํานวนท้ังสิ้น 265 หลักสูตร

8.4 ดานตางประเทศ
8.4.1 เสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศตางๆ

สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยไดปฏิบัติตามขอตกลง
ยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนของประเทศไทยไดสําเร็จ และไดเปนตัวแทนของประเทศไทยในการเขารวมประชุมระดับ
องคกรวิชาชีพระหวางประเทศ เพ่ือเสริมสรางพันธมิตรและเครือขายระดับชาติและระดับภูมิภาค

การเข้าเป็นสมาชิก  Washington  Accord  และศึกษาระบบการรับรองมาตรฐานหลักสูตร

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร 13
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9. ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2556

9.1 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต

9.1.1 ขยายระยะเวลาการใหบริการสมาชิกท่ีสํานักงานสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ได มีนโยบายปรับปรุงการใหบริการของสภาวิศวกร

เพ่ือใหสมาชิกไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยขยายระยะเวลา
การใหบริการสมาชิกท่ีมาติดตอท่ีสํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร
เพ่ิมเติมในวันเสาร ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยการความสะดวกใหแกสมาชิกท่ีไมสามารถมาติดตอขอรับบริการ
ท่ีสํานักงานสภาวิศวกรในวันจันทร - ศุกร ซึ่งในการเปดใหบริการดังกลาวตั้งแตวันเสารท่ี 5 มกราคม
2556 ถึงวันเสารท่ี 21 ธันวาคม 2556 ไดมีสมาชิกเขารับบริการดังนี้

ตารางสรุปผลการใหบริการสมาชิกในวันเสาร

การดําเนินการ จํานวนสมาชิก (คน)

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ(ไมชาํระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ผาน web site) 1,282
- ระดับสามัญวิศวกร 34
- ระดับวุฒิวิศวกร 3
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล 0
การย่ืนคําขอและตออายุใบอนุญาตฯ (ชําระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ณ สํานักงานสภาวิศวกร) 43
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 5
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล 2
- ตออายใุบอนุญาตฯ (บุคคล) 202
- ตออายใุบอนุญาตฯ (นิติบุคคล) 4
- ใบแทนใบอนุญาตฯ/วุฒิบัตร 39
- หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 3
การชําระเงิน
- คาใบอนุญาตใหม (ทุกระดับ) 202
- คาทดสอบความรู (ทุกระดับ) 720
- คาอบรมและทดสอบความพรอม 636
- อ่ืน ๆ 75

รวม 3,250
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8.4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล
สภาวิ ศวกร  ไดต ระหนั ก ถึงความสํ า คัญในการ พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให

มีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล โดยประสานความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพและหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของในการวิจัยขีดความสามารถในการแขงขันของวิศวกรไทย เพ่ือการข้ึนทะเบียนและสงเสริม
ใหมีการเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติ

8.5 ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
8.5.1 กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหอยู ในมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีดี

เพื่อประโยชนสุขของสังคม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิศวกรจํานวน 98 เรื่อง  พิจารณาเรียบรอยแลวจํานวน 20 เรื่อง นอกจากนี้แลวไดมีการเผยแพร
ความรูความเขาใจใหแกสมาชิกเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณผานเว็บไซตสภาวิศวกร
รวมท้ังมีการยกรางปรับปรุงแกไขขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2543
ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมมากข้ึน

8.5.2 มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นแกภาครัฐในการแกปญหาทางดานวิศวกรรม ท่ีเปนประเด็น
สาธารณะ
จัดเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ 2 ครั้งใหสมาชิก องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ได

แลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น รับทราบถึงขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบในแตละภาคสวนอยางชัดเจน เพ่ือให
การประสานงานดานภัยพิบัติเปนไปอยางรวดเร็ว

8.5.3 สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิง่แวดลอมอยางย่ังยืน
จัดทําระบบ E-learning ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยสงเสริมการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง

(Life-long learning) ใหแกสมาชิกไดใชประโยชนโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และไดจัดทํา
สารสภาวิศวกรราย 3 เดือน ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูระหวางการจัดทํา
เปน Mobile Application

(Life-long learning) ให้แก่สมาชิกได้ใช้ประโยชน์โดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่ และได้จัดทำา
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9. ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2556

9.1 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต

9.1.1 ขยายระยะเวลาการใหบริการสมาชิกท่ีสํานักงานสภาวิศวกร
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ได มีนโยบายปรับปรุงการใหบริการของสภาวิศวกร

เพ่ือใหสมาชิกไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยขยายระยะเวลา
การใหบริการสมาชิกท่ีมาติดตอท่ีสํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร
เพ่ิมเติมในวันเสาร ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยการความสะดวกใหแกสมาชิกท่ีไมสามารถมาติดตอขอรับบริการ
ท่ีสํานักงานสภาวิศวกรในวันจันทร - ศุกร ซึ่งในการเปดใหบริการดังกลาวตั้งแตวันเสารท่ี 5 มกราคม
2556 ถึงวันเสารท่ี 21 ธันวาคม 2556 ไดมีสมาชิกเขารับบริการดังนี้

ตารางสรุปผลการใหบริการสมาชิกในวันเสาร

การดําเนินการ จํานวนสมาชิก (คน)

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ(ไมชาํระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ผาน web site) 1,282
- ระดับสามัญวิศวกร 34
- ระดับวุฒิวิศวกร 3
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล 0
การย่ืนคําขอและตออายุใบอนุญาตฯ (ชําระเงิน)
- ระดับภาคีวิศวกร (ณ สํานักงานสภาวิศวกร) 43
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 5
- ใบอนุญาตใหมนิติบุคคล 2
- ตออายใุบอนุญาตฯ (บุคคล) 202
- ตออายใุบอนุญาตฯ (นิติบุคคล) 4
- ใบแทนใบอนุญาตฯ/วุฒิบัตร 39
- หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 3
การชําระเงิน
- คาใบอนุญาตใหม (ทุกระดับ) 202
- คาทดสอบความรู (ทุกระดับ) 720
- คาอบรมและทดสอบความพรอม 636
- อ่ืน ๆ 75

รวม 3,250
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9.1.2 การบริการดานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1) จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร

ประเภทสามัญสมาชิก สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิกภาพ สมาชกิท้ังหมด
สมาชกิสามัญ 8,944 29,963 139,959

สมาชกิวิสามัญ 189 447 3,144

สมาชกิกิตติมศักด์ิ - - -

รวม 9,133 30,410 143,103

2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(1) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการตออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ตั้งแตวันท่ี

1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ไดดังนี้
ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม

อนุมัติใบอนุญาตฯ 6,581 672 76 155 7,484

ตออายุใบอนุญาตฯ 16,103 2,250 131 294 18,778

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

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม
จํานวน 175,515 18,983 4,188 7,054 205,740

(3) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการตออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ตั้งแตวันท่ี
1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

การอนุมัติและ
ตออายุใบอนุญาตฯ

อนุมัติใบอนุญาตฯ ตออายุใบอนุญาตฯ จํานวนใบอนุญาตฯ
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2556

จํานวน 80 538 618

9.1.3 การจัดทดสอบความรูทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบขอเขียน)
สภาวิศวกรได ดํ า เนินการจัดการทดสอบความรูทางวิศวกรรมเ พ่ือขอรับ ใบอนุญาตฯ

ระดับสามัญวิศวกร (สอบขอเขียน) จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาขา ผูสมัครสอบ (คน) ผูสอบผาน (คน)
วิศวกรรมโยธา 184 44
วิศวกรรมไฟฟา 44 7
วิศวกรรมเครื่องกล 23 0

รวม 251 51
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9.1.4 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรแยกตามสาขา ไดดังนี้
เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ท่ียังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเดนจํานวนมาก คณะอนุกรรมทดสอบ
ความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
จึงไดจัดการสัมมนาใหคําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือใหผูยื่นขอรับใบอนุญาตฯมีความเขาใจถึงหลักเกณฑ
ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเดนมากข้ึน และเพ่ือใหวิศวกรเขาใจเก่ียวกับ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งข้ึน

ในการนี้ จึงไดดําเนินการจัดสัมมนาใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว สงผลใหสมาชิก
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเขาใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานการเสนอผลงานดีเดน และเขาใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้

1) สาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาจํานวน 4 ครั้ง
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ

เพ่ือการสอบเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 188 คน

(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2556
ณ หองอุดรธานี 2 โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 136 คน

(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วันท่ี 16 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนดแมเนจเมนท จํากัด
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 72 คน

(4) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วันท่ี 6 มกราคม 2557 ณ หองประชุมวทัญู ณ ถลาง ชั้น 2 การเคหะแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 48 คน

2) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร”
วันท่ี 17 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 30 คน

3) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช
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9.1.4 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรแยกตามสาขา ไดดังนี้
เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ท่ียังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเดนจํานวนมาก คณะอนุกรรมทดสอบ
ความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
จึงไดจัดการสัมมนาใหคําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือใหผูยื่นขอรับใบอนุญาตฯมีความเขาใจถึงหลักเกณฑ
ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเดนมากข้ึน และเพ่ือใหวิศวกรเขาใจเก่ียวกับ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งข้ึน

ในการนี้ จึงไดดําเนินการจัดสัมมนาใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว สงผลใหสมาชิก
ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเขาใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานการเสนอผลงานดีเดน และเขาใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้

1) สาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนาจํานวน 4 ครั้ง
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ

เพ่ือการสอบเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556
ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 188 คน

(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2556
ณ หองอุดรธานี 2 โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 136 คน

(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วันท่ี 16 ธันวาคม 2556 ณ บริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนดแมเนจเมนท จํากัด
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 72 คน

(4) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วันท่ี 6 มกราคม 2557 ณ หองประชุมวทัญู ณ ถลาง ชั้น 2 การเคหะแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 48 คน

2) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร”
วันท่ี 17 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 30 คน

3) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล” วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช

(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์ 
เพื่อการสอบเลื่อนระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิก
เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 188 คน

(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ์ 
เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 
ณ ห้องอุดรธานี 2  โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 136 คน
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ชั้น 9 อาคาร ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกเขารวม
สัมมนาท้ังสิ้น 215 คน

4) สาขาวิศวกรรมไฟฟา จัดสัมมนาจํานวน 2 ครั้ง
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ

วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา” วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ณ หองเจาพระยาบอลรูม
ชั้น 2 โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 328 คน

(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา” วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ณ หองราชพฤกษ
โรงแรมลักษวรรณ รีสอรท จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 70 คน

5) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขียนเอกสารและการสอบสัมภาษณ
เพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”
วันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสมาชิก
เขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 58 คน

6) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม” วันท่ี 11 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร
30 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 70 คน

7) สาขาวิศวกรรมเคมี จัดสัมมนาจํานวน 1 ครั้ง
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ณ หองสรอยทอง1 โรงแรมโกลเดนซิตี้
จังหวัดระยอง มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 33 คน

8) สัมมนารวมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟาและภาคีวิศวกรพิเศษ
จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟา และการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ” วันท่ี 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุป
จังหวัดชลบุรี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 536 คน

9) สาขาวิศวกรรมภาคีวิศวกรพิเศษ จัดสัมมนาจํานวน 3 ครั้ง
(1) จัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ"

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ณ หองคอนเวนชั่น ซีดี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 134 คน

(2) จัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ"
วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 ณ หองคอนเวนชั่น ซีดี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 88 คน

(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 328 คน

(2) จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องราชพฤกษ ์
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 70 คน
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(3) จัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ"
วันท่ี 24 กันยายน 2556 ณ หองสรอยเพชร1 โรงแรมโกลเดนซิตี้  จังหวัดระยอง
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 92 คน

10) สัมมนาบริหารความปลอดภัย จํานวน 2 ครั้ง
(1) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน

ท่ีวิศวกรควรรู " วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 ณ หองสรอยทอง1 โรงแรมโกลเดนซิตี้
จังหวัดระยอง มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 109 คน

(2) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
ท่ีวิศวกรควรรู" วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หองบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน
จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 95 คน

9.1.5 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรประเภทนิติบุคคล
เนื่องดวยตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 มีแนวทางสงเสริมการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับ
ใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล จึงดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกนิติบุคคลอยางสูงสุด

ในการนี้ จึงไดมีการจัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมาย การประกอบวิชาชีพและการ
ประกันภัยวิชาชีพท่ีนิติบุคคลควรทราบเรียบรอยแลว สงผลใหนิติบุคคลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง
การประกอบวิชาชีพและขอกฎหมายตาง ๆ มากยิ่งข้ึนมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้

(1) จัดสัมมนาเรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางท่ีเก่ียวกับกฎหมายท่ีนิติบุคคล และ
วิศวกรควรทราบ" วันท่ี 18 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 50 คน

(2) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 42 คน

(3) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 31 คน

(4) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 31 คน

(5) จัดสัมมนาเรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII)
วันท่ี 22 มกราคม 2556 ณ หองพระรามเกา ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 48 คน
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(3) จัดสัมมนาเรื่อง “การประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ"
วันท่ี 24 กันยายน 2556 ณ หองสรอยเพชร1 โรงแรมโกลเดนซิตี้  จังหวัดระยอง
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 92 คน

10) สัมมนาบริหารความปลอดภัย จํานวน 2 ครั้ง
(1) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน

ท่ีวิศวกรควรรู " วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 ณ หองสรอยทอง1 โรงแรมโกลเดนซิตี้
จังหวัดระยอง มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 109 คน

(2) จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
ท่ีวิศวกรควรรู" วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หองบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน
จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 95 คน

9.1.5 สรุปการจัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกรประเภทนิติบุคคล
เนื่องดวยตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 มีแนวทางสงเสริมการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมของผูไดรับใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับ
ใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล จึงดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล
เพ่ือใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกนิติบุคคลอยางสูงสุด

ในการนี้ จึงไดมีการจัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมาย การประกอบวิชาชีพและการ
ประกันภัยวิชาชีพท่ีนิติบุคคลควรทราบเรียบรอยแลว สงผลใหนิติบุคคลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง
การประกอบวิชาชีพและขอกฎหมายตาง ๆ มากยิ่งข้ึนมีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้

(1) จัดสัมมนาเรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางท่ีเก่ียวกับกฎหมายท่ีนิติบุคคล และ
วิศวกรควรทราบ" วันท่ี 18 กันยายน 2556 ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 50 คน

(2) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 42 คน

(3) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 31 คน

(4) จัดสัมมนาเรื่อง “เรียนลัดจากผูมีประสบการณทํางานระดับสากล ประเทศในกลุม ASEAN
ดานการออกแบบ กับเจาของงานตางชาติ" วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม 2 ชั้น 4
อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 31 คน

(5) จัดสัมมนาเรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance : PII)
วันท่ี 22 มกราคม 2556 ณ หองพระรามเกา ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร
มีสมาชิกเขารวมสัมมนาท้ังสิ้น 48 คน

(5) จัดสัมมนาเรื่อง “ประกันภัยวิชาชีพ” (Professional Indemnity Insurance:PII)  
วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 48 คน
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9.2 ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

9.2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 มาตรา 7 (1)

คือ สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีสภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ
และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

จํานวนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา สําหรับการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556

สาขา
จํานวนหลกัสูตรท่ีพิจารณา

รับรอง ปฏิเสธ
สาขาวิศวกรรมโยธา 37 1
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 51 0
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 29 1
สาขาวิศวกรรมไฟฟา - งานไฟฟากําลัง 62 4

- งานไฟฟาสื่อสาร 51 0
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร - งานเหมืองแร 1 0

- งานโลหการ 0 0
สาขาวิศวกรรมเคมี 21 0
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 13 0

รวม 265 6

9.2.2 การประชุมรวมรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
จัดใหมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556

โดยการประชุมระดมสมองดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท้ังนี้สภาวิศวกรจะไดนําผล
การระดมสมองดังกลาว เพ่ือไปดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญาตอไป โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 320 คน จาก 69 สถาบัน

9.2.3 การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูเขารับการอบรมและทดสอบความพรอม คือ สมาชิกผูย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ท่ีผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร
ในป 2556 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ท้ังในสวนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และ

สวนภูมิภาคท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกสมาชิก โดยมีการจัดการอบรมสวนกลางจํานวน 33 ครั้ง สวนภูมิภาคจํานวน 4 ครั้ง
รวมจํานวนท้ังสิ้น 37 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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9.1.6 การจัดทําผังปฏิบัติงาน ( Work Flow Chart)
ไดดําเนินการจัดทําผังปฏิบัติงาน (Work Flow Chart) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเขาใจงาย

และเขาใจระบบการทํางานมากข้ึนเรียบรอยแลวโดยมีผังการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร
2. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
3. การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
4. การขอรับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
5. การตออายุใบอนุญาตฯประเภทนิติบุคคล

9.1.7 การปรับปรุงการบริการสมาชิกหนาเคานเตอร
ไดมีการปรับปรุงการใหบริการสมาชิกท่ีมาติดตอสํานักงานใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและไดรับ

ความพึงพอใจมากข้ึน โดยการสงตองานระหวางกันทันทีหรือเสร็จในข้ันตอนในจุดใหบริการเดียว เปนตน
ท้ังนี้อยูในข้ันตอนการนําบัตรคิว เพ่ือมาชวยเพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานมากยิ่งข้ึนอีกดวย

 ได้ดำาเนินการจัดทำาผังปฏิบัติงาน (Work Flow Chart) เพื่อให้การปฏิบัติงานเข้าใจง่าย                    
และเข้าใจระบบการทำางานมากขึ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีผังการปฏิบัติงาน ดังนี้
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9.2 ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

9.2.1 การรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 มาตรา 7 (1)

คือ สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีสภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ
และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

จํานวนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา สําหรับการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556

สาขา
จํานวนหลกัสูตรท่ีพิจารณา

รับรอง ปฏิเสธ
สาขาวิศวกรรมโยธา 37 1
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 51 0
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 29 1
สาขาวิศวกรรมไฟฟา - งานไฟฟากําลัง 62 4

- งานไฟฟาสื่อสาร 51 0
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร - งานเหมืองแร 1 0

- งานโลหการ 0 0
สาขาวิศวกรรมเคมี 21 0
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 13 0

รวม 265 6

9.2.2 การประชุมรวมรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
จัดใหมีการประชุมรวมระหวางสภาวิศวกรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556

โดยการประชุมระดมสมองดังกลาว เปนการระดมความคิดเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท้ังนี้สภาวิศวกรจะไดนําผล
การระดมสมองดังกลาว เพ่ือไปดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญาตอไป โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 320 คน จาก 69 สถาบัน

9.2.3 การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูเขารับการอบรมและทดสอบความพรอม คือ สมาชิกผูย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ท่ีผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร
ในป 2556 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ท้ังในสวนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และ

สวนภูมิภาคท่ีจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกสมาชิก โดยมีการจัดการอบรมสวนกลางจํานวน 33 ครั้ง สวนภูมิภาคจํานวน 4 ครั้ง
รวมจํานวนท้ังสิ้น 37 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก
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ระดับ ผูเขาสอบ ผูสอบผาน(คน)
ภาคีวิศวกร 6,436 4,614
ภาคีวิศวกรพิเศษ 135 86

1) การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร

คร้ังที่
วัน เดือน ป

ผูเขาอบรม
(คน)

โยธา
(คน)

เคร่ืองกล
(คน)

ไฟฟา
(คน)

อุตสาหการ
(คน)

เหมืองแร
(คน)

ส่ิงแวดลอม
(คน)

เคมี
(คน)

ผูสอบผาน
(คน)

1/2556 17-18 ม.ค. 2556 298 99 65 113 8 1 7 15 247
2/2556  24-25 ม.ค. 2556 297 99 71 90 10 1 12 14 297
3/2556  14-15 ก.พ. 2556 302 104 77 73 11 1 21 15 253
4/2556  21-22 ก.พ. 2556 295 67 69 111 23 2 5 18 266
5/2556  14-15 มี.ค. 2556 303 66 104 90 13 - 17 13 249
6/2556  21-22 มี.ค. 2556 302 71 85 86 28 3 9 20 261
7/2556  27-28 มี.ค. 2556 337 99 98 90 16 4 13 17 270
8/2556  22 เม.ย. 2556 159 18 48 45 14 4 5 25 49
9/2556  29 เม.ย. 2556 163 44 41 44 21 2 9 2 100
10/2556 13 พ.ค. 2556 158 16 54 46 14 - 12 16 86
11/2556  20 พ.ค. 2556 162 25 47 29 36 2 8 15 115
12/2556  27 พ.ค. 2556 158 13 37 54 28 2 8 16 47
13/2556 3 มิ.ย. 2556 155 21 44 56 24 - 4 6 73
14/2556 10 มิ.ย. 2556 161 18 38 60 13 - 8 24 92
15/2556 17 มิ.ย. 2556 161 28 59 53 9 1 5 6 40
16/2556 24 มิ.ย. 2556 159 29 44 42 20 2 11 11 121
17/2556 8 ก.ค. 2556 157 22 32 53 28 - 8 14 137
18/2556 15 ก.ค. 2556 158 23 43 44 19 2 4 23 66
19/2556 29 ก.ค. 2556 157 17 51 50 10 2 9 18 94
20/2556 5 ส.ค. 2556 155 14 43 47 22 4 14 11 134
21/2556 19 ส.ค. 2556 152 30 39 49 10 2 4 18 100
22/2556 26 ส.ค. 2556 148 26 53 35 7 - 19 8 101
23/2556 2 ก.ย. 2556 150 22 47 33 12 - 12 24 112
24/2556   9 ก.ย. 2556 153 27 50 33 10 1 14 18 120
25/2556  16 ก.ย. 2556 149 25 49 43 10 4 5 13 103
26/2556 23 ก.ย. 2556 145 30 48 43 8 1 4 11 101
27/2556 7 ต.ค. 2556 141 46 25 47 8 - 4 11 117
28/2556 14 ต.ค. 2556 148 56 33 38 5 1 5 10 102
29/2556 21 ต.ค. 2556 142 44 30 41 4 1 8 14 110
30/2556 28 ต.ค. 2556 146 44 25 46 8 - 15 8 129
32/2556 11 พ.ย. 2556 135 36 34 35 5 1 11 13 118
34/2556 25 พ.ย. 2556 128 45 29 31 6 4 7 6 86
37/2556 23 ธ.ค. 2556 138 37 38 32 7 - 8 16 110
38/2556 11 พ.ค. 2556 71 20 8 38 2 1 2 19
39/2556 26 ต.ค. 2556 93 19 20 34 7 5 8 81
40/2556 14 ก.ย. 2556 130 19 25 35 18 7 24 2 62
41/2556 23 พ.ย. 2556 70 12 21 23 3 - 5 6 46

หมายเหต:ุ- ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 31/2556, 33/2556, 35/2556 และ 36/2556

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2556

แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุมคน

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 54 4,845 2,154 3,388 504 60 660 445

ป 55 3,377 1,838 2,842 493 76 402 345

ป 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับภาคีวิศวกร
เปรียบเทียบระหวางป 2554 - 2556คน
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2556

แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุมคน

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 54 4,845 2,154 3,388 504 60 660 445

ป 55 3,377 1,838 2,842 493 76 402 345

ป 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับภาคีวิศวกร
เปรียบเทียบระหวางป 2554 - 2556คน
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2) การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

คร้ังที่
วัน เดือน ป

ผูเขาอบรม
(คน)

โยธา
(คน)

เคร่ืองกล
(คน)

ไฟฟา
(คน)

อุตสาหการ
(คน)

เหมืองแร
(คน)

ส่ิงแวดลอม
(คน)

เคมี
(คน)

ผูสอบผาน
(คน)

1/2556 17-18 ม.ค. 2556 13 8 3 2 - - - - 9
2/2556 24-25 ม.ค. 2556 6 2 3 1 - - - - 6
3/2556 14-15 ก.พ. 2556 4 2 1 1 - - - - 2
4/2556 21-22 ก.พ. 2556 9 7 1 1 - - - - 8
5/2556 14-15 มี.ค. 2556 3 - 2 1 - - - - 3
6/2556 21-22 มี.ค. 2556 1 1 - - - - - - -
7/2556 27-28 มี.ค. 2556 4 2 - 2 - - - - 1
8/2556  22 เม.ย. 2556 - - - - - - - - -
9/2556  29 เม.ย. 2556 - - - - - - - - -
10/2556 13 พ.ค. 2556 - - - - - - - - -
11/2556  20 พ.ค. 2556 - - - - - - - - -
12/2556  27 พ.ค. 2556 1 - - 1 - - - - -
13/2556 3 มิ.ย. 2556 4 - - 2 - - - - 2
14/2556 10 มิ.ย. 2556 1 1 - - - - - - 1
15/2556 17 มิ.ย. 2556 - - - - - - - - -
16/2556 24 มิ.ย. 2556 - - - - - - - - -
17/2556 8 ก.ค. 2556 5 2 2 1 3
18/2556 15 ก.ค. 2556 2 - - 2 - - - - -
19/2556 29 ก.ค. 2556 1 1 - - - - - - -
20/2556 5 ส.ค. 2556 1 - - - 1 - - - 1
21/2556 19 ส.ค. 2556 2 1 1 - - - - - 1
22/2556 26 ส.ค. 2556 7 - 1 6 - - - - 4
23/2556 2 ก.ย. 2556 - - - - - - - - -
24/2556   9 ก.ย. 2556 1 1 - - - - - - 1
25/2556  16 ก.ย. 2556 4 3 - 1 - - - - 3
26/2556 23 ก.ย. 2556 8 4 2 2 - - - - 6
27/2556 7 ต.ค. 2556 6 3 - 3 - - - - 4
28/2556 14 ต.ค. 2556 8 2 4 2 - - - - 1
29/2556 21 ต.ค. 2556 11 6 2 2 1 6
30/2556 28 ต.ค. 2556 4 1 2 1 - - - - 4
32/2556 11 พ.ย. 2556 5 2 - 3 - - - - 4
34/2556 25 พ.ย. 2556 17 9 1 6 - - 1 - 13
37/2556 23 ธ.ค. 2556 6 6 - - - - - - 2
38/2556 11 พ.ค. 2556 - - - - - - - - -
39/2556 26 ต.ค. 2556 1 - - 1 - - - - 1
40/2556 14 ก.ย. 2556 - - - - - - - - -
41/2556 23 พ.ย. 2556 - - - - - - - - -
หมายเหต:ุ- ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 31/2556, 33/2556, 35/2556 และ 36/2556
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 56 64 25 41 2 0 1 0
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ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2556

แยกตามสาขาวิศวกรรมคน

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 54 85 27 51 5 0 7 9

ป 55 89 45 78 3 3 4 0

ป 56 64 25 41 2 0 1 0
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ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ
เปรียบเทียบระหวางป 2554-2556คน
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 56 64 25 41 2 0 1 0
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ผูเขาอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2556

แยกตามสาขาวิศวกรรมคน

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ เหมืองแร ส่ิงแวดลอม เคมี

ป 54 85 27 51 5 0 7 9

ป 55 89 45 78 3 3 4 0

ป 56 64 25 41 2 0 1 0
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ผูเขาอบรมและทดสอบความพรอมฯ ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ
เปรียบเทียบระหวางป 2554-2556คน
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3) การสอบซอมสําหรับผูท่ีสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯจํานวน 34 ครั้ง
ดังนี้

ครั้งที่ ผูมีสิทธิ์ เขาสอบ ภาคีวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ สอบผาน
วัน เดือน ป สอบซอม

(คน)
( คน ) ( คน ) ( คน ) ( คน )

23/2555 สอบซอม 9 ม.ค. 56 42 42 42 - 39
24/2555 สอบซอม 16 ม.ค. 56 61 60 59 1 57
1/2556 สอบซอม 30 ม.ค. 56 55 55 51 4 44
2/2556 สอบซอม 6 ก.พ. 56 43 43 43 - 33
3/2556 สอบซอม 27 ก.พ. 56 51 51 49 2 46
4/2556 สอบซอม 6 มี.ค. 56 30 30 29 1 29
5/2556 สอบซอม 27 มี.ค. 56 54 53 53 - 48
6/2556 สอบซอม 3 เม.ย. 56 42 42 41 1 37
7/2556 สอบซอม 17 เม.ย. 56 70 69 66 3 64
8/2556 สอบซอม 8 พ.ค. 56 110 92 92 - 66
9/2556 สอบซอม 15 พ.ค. 56 63 61 61 - 45

10/2556 สอบซอม 29 พ.ค. 56 72 71 71 - 59
11/2556 สอบซอม 5 มิ.ย. 56 47 46 46 - 41
12/2556 สอบซอม 12 มิ.ย. 56 112 111 10 1 80
13/2556 สอบซอม 19 มิ.ย. 56 84 79 77 2 67
14/2556 สอบซอม 26 มิ.ย. 56 69 66 66 - 54
15/2556สอบซอม 3 ก.ค. 56 121 118 118 - 81
16/2556 สอบซอม 10 ก.ค. 56 38 37 37 - 31
17/2556 สอบซอม 24 ก.ค. 56 22 22 20 2 16
18/2556 สอบซอม 31 ก.ค. 56 94 91 89 2 65
19/2556 สอบซอม 14 ส.ค. 56 (เชา) 64 58 58 - 46
20/2556 สอบซอม 14 ส.ค. 56 (บาย) 21 21 21 - 18
21/2556 สอบซอม 4 ก.ย. 56 (เชา) 53 49 48 1 43
22/2556 สอบซอม 4 ก.ย. 56 (บาย) 50 48 46 2 46
23/2556 สอบซอม 18 ก.ย. 56 (เชา) 38 36 36 - 32
24/2556 สอบซอม 18 ก.ย. 56 (บาย) 33 32 32 - 27
25/2556 สอบซอม 2 ต.ค. 56 (เชา) 47 45 44 1 43
26/2556 สอบซอม 9 ต.ค. 56 (เชา) 46 43 41 2 34
27/2556 สอบซอม 30 ต.ค. 56 (เชา) 26 26 24 2 24
28/2556 สอบซอม 30 ต.ค. 56 (บาย) 53 50 43 7 39
29/2556 สอบซอม 6 พ.ย. 56 (เชา) 37 36 31 5 31
30/2556 สอบซอม 6 พ.ย. 56 (บาย) 17 15 15 - 14
32/2556 สอบซอม 20 พ.ย. 56 (เชา) 18 16 15 1 15
34/2556 สอบซอม 4 ธ.ค. 56 (เชา) 46 45 41 4 39
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9.2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
1) องคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เม่ือสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรม หรีอสัมมนา จากองคกรแมขายท่ีไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหนวยความรูท่ีไดรับ มาใชเปนตัวคูณคะแนนในการสอบขอเขียนเพ่ือ
เลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และใชในการตออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได ปจจุบันสภาวิศวกรมีองคกร
แมขาย ท่ีไดรับการรับรองจํานวนท้ังหมด 63 องคกร

หมายเหตุ :

2) การจัดประชุมรวมระดมสมองเพื่อกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)
และการนําไปใช
จัดการประชุมรวมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU) และการนําไปใช

ระหวางคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง กับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรูทาง
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
การใชคะแนนหนวยความรู (PDU) เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมลักษณะกิจกรรมท่ีจะนํามานับ
หนวยความรู รวมถึงกําหนดจํานวนหนวยความรูท่ีควรไดรับในแตละกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และงานฝาย
กิจการตางประเทศ รวมถึงเตรียมพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
เม่ือวันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน

ป 54 3,755 3,214 541

ป 55 1,850 1,644 206

ป 56 1,759 1,453 306

-
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

เปรียบเทียบการสอบซอมสําหรับผูสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯ
ระหวางป 2554 - 2556คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน
ภาคีวิศวกร 1,715 1,416 299
ภาคีวิศวกรพิเศษ 44 37 7
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9.2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
1) องคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เม่ือสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรม หรีอสัมมนา จากองคกรแมขายท่ีไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหนวยความรูท่ีไดรับ มาใชเปนตัวคูณคะแนนในการสอบขอเขียนเพ่ือ
เลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และใชในการตออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได ปจจุบันสภาวิศวกรมีองคกร
แมขาย ท่ีไดรับการรับรองจํานวนท้ังหมด 63 องคกร

หมายเหตุ :

2) การจัดประชุมรวมระดมสมองเพื่อกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)
และการนําไปใช
จัดการประชุมรวมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU) และการนําไปใช

ระหวางคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง กับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรูทาง
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
การใชคะแนนหนวยความรู (PDU) เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมลักษณะกิจกรรมท่ีจะนํามานับ
หนวยความรู รวมถึงกําหนดจํานวนหนวยความรูท่ีควรไดรับในแตละกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และงานฝาย
กิจการตางประเทศ รวมถึงเตรียมพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
เม่ือวันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน

ป 54 3,755 3,214 541

ป 55 1,850 1,644 206

ป 56 1,759 1,453 306
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เปรียบเทียบการสอบซอมสําหรับผูสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯ
ระหวางป 2554 - 2556คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน
ภาคีวิศวกร 1,715 1,416 299
ภาคีวิศวกรพิเศษ 44 37 7
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9.2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
1) องคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เม่ือสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรม หรีอสัมมนา จากองคกรแมขายท่ีไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหนวยความรูท่ีไดรับ มาใชเปนตัวคูณคะแนนในการสอบขอเขียนเพ่ือ
เลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และใชในการตออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได ปจจุบันสภาวิศวกรมีองคกร
แมขาย ท่ีไดรับการรับรองจํานวนท้ังหมด 63 องคกร

หมายเหตุ :

2) การจัดประชุมรวมระดมสมองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)
และการนําไปใช
จัดการประชุมรวมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU) และการนําไปใช

ระหวางคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง กับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรูทาง
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
การใชคะแนนหนวยความรู (PDU) เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมลักษณะกิจกรรมท่ีจะนํามานับ
หนวยความรู รวมถึงกําหนดจํานวนหนวยความรูท่ีควรไดรับในแตละกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และงานฝาย
กิจการตางประเทศ รวมถึงเตรียมพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
เม่ือวันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน

ป 54 3,755 3,214 541

ป 55 1,850 1,644 206

ป 56 1,759 1,453 306
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เปรียบเทียบการสอบซอมสําหรับผูสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯ
ระหวางป 2554 - 2556คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน
ภาคีวิศวกร 1,715 1,416 299
ภาคีวิศวกรพิเศษ 44 37 7
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9.2.4 การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
1) องคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เม่ือสมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรม หรีอสัมมนา จากองคกรแมขายท่ีไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหนวยความรูท่ีไดรับ มาใชเปนตัวคูณคะแนนในการสอบขอเขียนเพ่ือ
เลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร และใชในการตออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได ปจจุบันสภาวิศวกรมีองคกร
แมขาย ท่ีไดรับการรับรองจํานวนท้ังหมด 63 องคกร

หมายเหตุ :

2) การจัดประชุมรวมระดมสมองเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU)
และการนําไปใช
จัดการประชุมรวมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนหนวยความรู (PDU) และการนําไปใช

ระหวางคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง กับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญ
การประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ทุกสาขาวิศวกรรม คณะอนุกรรมการทดสอบความรูทาง
วิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ
การใชคะแนนหนวยความรู (PDU) เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมเติมลักษณะกิจกรรมท่ีจะนํามานับ
หนวยความรู รวมถึงกําหนดจํานวนหนวยความรูท่ีควรไดรับในแตละกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคลอง กับกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ และงานฝาย
กิจการตางประเทศ รวมถึงเตรียมพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
เม่ือวันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน

ป 54 3,755 3,214 541
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เปรียบเทียบการสอบซอมสําหรับผูสอบไมผานในการอบรมและทดสอบความพรอมฯ
ระหวางป 2554 - 2556คน

เขาสอบ สอบผาน สอบไมผาน
ภาคีวิศวกร 1,715 1,416 299
ภาคีวิศวกรพิเศษ 44 37 7

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายได้ที่ภาคผนวก
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3) การจัดสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องและอบรมการใชโปรแกรมพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
จัดสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องและอบรมการใชโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ

วิศวกรรมตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหองคกรแมขาย หนวยงานราชการ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
สนใจเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกร มีความเขาใจถึงหลักเกณฑการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
รับทราบประเภทกิจกรรมท่ีนํามานับเปนหนวยความรู  และอบรมใชโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่องแกองคกรแมขายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา
09.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. มีองคกรแมขายเขารวมสัมมนาและอบรมการ
ใชโปรแกรมท้ังหมด 33 องคกร จํานวน 52 คน

9.2.5 งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

1) การจัดประชุมเสวนาเรื่อง รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงิน
อุดหนุน (Code of practice)
จัดการประชุมเสวนาเรื่อง รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงิน

อุดหนุน (Code of practice) เพ่ือใหสภาวิศวกร หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคม
วิชาชีพไดแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น ในการลดปญหาความไมเขาใจกัน การดําเนินการซ้ําซอนกัน
ในการกําหนดรูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน เพ่ือนําไปพัฒนาและ
หาทางออกในการดําเนินการตอไป เม่ือวันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอง Jupiter 12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 35 คน

2) การจัดประชุมระดมสมอง เพื่อกําหนดหลักเกณฑและองคความรูในการจัดทําแนวทางการ
สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา
(1) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขา

วิศวกรรมโยธา จัดการประชุมระดมสมองเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากคณะทํางาน
จัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร หมวดวิชายอยในสาขา
วิศวกรรมโยธา เก่ียวกับรายละเอียดหัวขอหลักเกณฑ และแนวทางในการจัดทําแนวทางการ
สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เม่ือวันจันทร ท่ี 4
พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม อาคาร วสท. เวลา เวลา 09.00 - 16.00 น.
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําความเห็นเบื้องตนท่ีไดจาก
การประชุมระดมสมองไปใชนําเสนอในการประชุมระดมสมองรวมกับคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
และผูชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรูความชํานาญ ระดับสามัญวิศวกร

(2) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จัดการประชุมระดมสมองรวมกับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และคณะผูชํานาญการ
พิเศษเพ่ือทดสอบความรูความชํานาญ ระดับสามัญวิศวกร โดยนําเสนอความเห็นเก่ียวกับ
รายละเอียดหัวขอและแนวทางการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปน
สามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งไดจากการประชุมระดมสมอง เม่ือวันจันทรท่ี 4
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการกําหนดหลักเกณฑและองคความรู

 จัดการประชุมเสวนาเรื่อง รูปแบบ เกณฑ์การรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงิน
อุดหนุน (Code of practice) เพื่อให้สภาวิศวกร หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคม
วิชาชีพได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ในการลดปัญหาความไม่เข้าใจกัน การดำาเนินการซำ้าซ้อนกัน 
ในการกำาหนดรูปแบบ เกณฑ์การรับรองมาตรฐานประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน เพื่อนำาไปพัฒนา
และหาทางออกในการดำาเนินการต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้อง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร์3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 35 คน

(1) คณะทำางานจัดทำาแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จัดการประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากคณะทำางาน
จัดทำาแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเป็นสามัญวิศวกร หมวดวิชาย่อยในสาขา
วิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับรายละเอียดหัวข้อหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำาแนวทางการ
สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. เวลา เวลา 09.00 - 16.00 น.      
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาความเห็นเบื้องต้นที่ได้จาก
การประชุมระดมสมองไปใช้นำาเสนอในการประชุมระดมสมองร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชำานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
และผู้ชำานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำานาญ ระดับสามัญวิศวกร
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ประกอบการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา เพ่ือสมาชิกสภาวิศวกรสามารถนําแนวทางดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมวินเซอร
สวีทส ซ.สุขุมวิท 20 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 39 คน

9.2.6 การจัดสอบผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร

สภาวิศวกรเปนหนวยงานจัดสอบเพ่ือวัดผลผูท่ีตองการขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร ใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรใหมีโอกาสและชองทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม โดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือใชนําไปเปนหลักฐานในการขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในป 2556 จัดการทดสอบ จํานวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง

วันท่ี ผูสมัคร
ผูสอบผานท่ีสามารถขึ้นทะเบียน

เปนผูตรวจสอบอาคาร
19 มกราคม 2556 44 10
16 มีนาคม 2556 65 7

18 พฤษภาคม 2556 68 6
27 กรกฎาคม 2556 96 8
21 กันยายน 2556 77 7

16 พฤศจิกายน 2556 71 13

1/2556 2/2556 3/2556 4/2556 5/2556 6/2556

ผูสมัครสอบ 44 65 68 96 77 71

สอบผานขึ้นทะเบยีน 10 7 6 8 7 13
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ผูเขารับการทดสอบวัดผลขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2556

คน

ครั้ง/ป
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ประกอบการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา เพ่ือสมาชิกสภาวิศวกรสามารถนําแนวทางดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมวินเซอร
สวีทส ซ.สุขุมวิท 20 มีผูเขารวมประชุมจํานวน 39 คน

9.2.6 การจัดสอบผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร

สภาวิศวกรเปนหนวยงานจัดสอบเพ่ือวัดผลผูท่ีตองการขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร ใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรใหมีโอกาสและชองทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม โดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือใชนําไปเปนหลักฐานในการขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในป 2556 จัดการทดสอบ จํานวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง

วันท่ี ผูสมัคร
ผูสอบผานท่ีสามารถขึ้นทะเบียน

เปนผูตรวจสอบอาคาร
19 มกราคม 2556 44 10
16 มีนาคม 2556 65 7

18 พฤษภาคม 2556 68 6
27 กรกฎาคม 2556 96 8
21 กันยายน 2556 77 7

16 พฤศจิกายน 2556 71 13

1/2556 2/2556 3/2556 4/2556 5/2556 6/2556

ผูสมัครสอบ 44 65 68 96 77 71
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วันที่ ผู้สมัคร
ผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
19 มกราคม 2556 44 10
16 มีนาคม 2556 65 7

18 พฤษภาคม 2556 68 6
27 กรกฎาคม 2556 96 8
21 กันยายน 2556 77 7

16 พฤศจิกายน 2556 71 13
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9.2.7 การสงเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดมีการขอความ
คิดเห็นจากสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมซึ่งไมใชวิชาชีพควบคุมท่ีมีความ
ประสงคจะไดรับการสงเสริม จากความคิดเห็นท่ีไดรับจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องตนแลว
เห็นวามีสาขาวิศวกรรมท่ีควรไดรับการสงเสริม มีจํานวนท้ังสิ้น 20 สาขาดวยกัน ดังนี้

1. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
2. สาขาวิศวกรรมชีวภาพ
3. สาขาวิศวกรรมอาหาร
4. สาขาวิศวกรรมเกษตร
5. สาขาวิศวกรรมบริการอาคาร
6. สาขาวิศวกรรมอัคคีภัย
7. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
8. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9. สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม
10. สาขาวิศวกรรมสํารวจ
11. สาขาวิศวกรรมแหลงน้ํา
12. สาขาวิศวกรรมนอกฝง
13. สาขาวิศวกรรมชายฝง
14. สาขาวิศวกรรมวัสดุ
15. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
16. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
17. สาขาวิศวกรรมยานยนต
18. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
19. สาขาวิศวกรรมระบบราง
20. สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ

ท้ังนี้อยูในระหวางการพิจารณารายละเอียดลักษณะเฉพาะของแตละสาขาท่ีจะใหการสงเสริม เพ่ือ
มิใหเกิดความซ้ําซอนกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท้ัง 7 สาขา รวมท้ังจะไดดําเนินการจัดการสัมมนา
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของตอไป ท้ังนี้เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการและไดขอสรุปแลว
จะไดนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบจะดําเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ่ือเพ่ิมเติมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมในลําดับตอไป
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9.3 ฝายบริหารและประชาสัมพันธ

9.3.1 การจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป พ.ศ. 2556

เม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร
ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกเขารวมประชุม
จํานวนท้ังสิ้น 537 คน แบงเปน สมาชิกสามัญ จํานวน 524 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 13 คน
ผูสังเกตการณ จํานวน 11 คน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 2 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) รายงานผลการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5

(2) นําเสนอวิสัยทัศนและนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5
(3) รับรองงบดุลประจําป 2555
(4) อนุมัติแตงตั้งนางอาภรณ พุทธรักษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 หรือนาง

อนงคนุช ตันมณีวัฒนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร
ประจําป 2556 โดยกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชี จํานวน 120,000 บาทตอป
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)

(5) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําป 2556 และเห็นควรอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 20 ลานบาท โดยกําหนดใหรวมอยูในงบกลาง เพ่ือใชในโครงการ
ท่ีเก่ียวของกับงานสนองตอบตอนโยบายท่ียังไมครบถวน อาทิ การสงเสริมความสามัคคี งาน
การศึกษาและวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรจะพิจารณาดําเนินการ

(6) เห็นชอบใหมีการแตงตั้งผูตรวจสภาวิศวกร จํานวน 3 คน คือนายสุขุม สุขพันธโพธาราม
นายวิรัช กาญจนพิบูลย และนายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

9.3.2 การจัดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดให มีการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกรครั้ ง ท่ี 1/2556

เม่ือวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลลูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเขารวมประชุม จํานวนท้ังสิ้น 543 คน แบงเปน
สมาชิกสามัญ จํานวน 540 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 3 คน และผูสังเกตการณ จํานวน 5 คน โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และรายงานการประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2555

(2) รายงานความคืบหนาในการดําเนินการพิจารณาเบิกจายคาตอบแทนผูตรวจสภาวิศวกร
ซึ่งอยูระหวางการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับนํามาใชประกอบ
การออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือรองรับการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวให
ถูกตองตามพระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542

(3) อนุมัติแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณ จํานวน 13 คน จากจํานวนท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนดไว จํานวน 15 คน

(4) เห็นชอบใหคณะกรรมการสภาวิศวกร ดําเนินการสรรหาตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอท่ีประชุมใหญ
สภาวิศวกรเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 เพ่ิมเติม ท่ีขาดอยูอีก 2

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร30



รายงานประจาํป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 31

9.3 ฝายบริหารและประชาสัมพันธ

9.3.1 การจัดการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป พ.ศ. 2556

เม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร
ต. 040 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกเขารวมประชุม
จํานวนท้ังสิ้น 537 คน แบงเปน สมาชิกสามัญ จํานวน 524 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 13 คน
ผูสังเกตการณ จํานวน 11 คน และผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 2 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) รายงานผลการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5

(2) นําเสนอวิสัยทัศนและนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5
(3) รับรองงบดุลประจําป 2555
(4) อนุมัติแตงตั้งนางอาภรณ พุทธรักษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 หรือนาง

อนงคนุช ตันมณีวัฒนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 เปนผูสอบบัญชีสภาวิศวกร
ประจําป 2556 โดยกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูสอบบัญชี จํานวน 120,000 บาทตอป
(หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)

(5) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําป 2556 และเห็นควรอนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 20 ลานบาท โดยกําหนดใหรวมอยูในงบกลาง เพ่ือใชในโครงการ
ท่ีเก่ียวของกับงานสนองตอบตอนโยบายท่ียังไมครบถวน อาทิ การสงเสริมความสามัคคี งาน
การศึกษาและวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรจะพิจารณาดําเนินการ

(6) เห็นชอบใหมีการแตงต้ังผูตรวจสภาวิศวกร จํานวน 3 คน คือนายสุขุม สุขพันธโพธาราม
นายวิรัช กาญจนพิบูลย และนายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข

9.3.2 การจัดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดให มีการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกรครั้ ง ท่ี 1/2556

เม่ือวันศุกรท่ี 2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลลูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกเขารวมประชุม จํานวนท้ังสิ้น 543 คน แบงเปน
สมาชิกสามัญ จํานวน 540 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 3 คน และผูสังเกตการณ จํานวน 5 คน โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และรายงานการประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2555

(2) รายงานความคืบหนาในการดําเนินการพิจารณาเบิกจายคาตอบแทนผูตรวจสภาวิศวกร
ซึ่งอยูระหวางการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับนํามาใชประกอบ
การออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือรองรับการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวให
ถูกตองตามพระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542

(3) อนุมัติแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณ จํานวน 13 คน จากจํานวนท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกร
กําหนดไว จํานวน 15 คน

(4) เห็นชอบใหคณะกรรมการสภาวิศวกร ดําเนินการสรรหาตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอท่ีประชุมใหญ
สภาวิศวกรเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 เพ่ิมเติม ท่ีขาดอยูอีก 2

 คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี พ.ศ. 2556 
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร 
ต. 040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  
จำานวนทั้งสิ้น 537 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญ จำานวน 524 คน สมาชิกวิสามัญ จำานวน 13 คน ผู้สังเกตการณ์ 
จำานวน 11 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำานวน 2 คน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(4) อนุมัติแต่งตั้งนางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 หรือนาง
อนงค์นุช ตันมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร 
ประจำาปี 2556 โดยกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับผู้สอบบัญชี จำานวน 120,000 บาทต่อปี 
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
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ตําแหนง ในสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 คน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน
และนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ครั้งตอไป

(5) เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ….

(6) เห็นชอบใหแกไขคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ในบัญชีทาย
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ี
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2551 คาใบรับรองการข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน และคาใบรับรองการตออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จากฉบับละ
4,000 บาท เปนฉบับละ 2,000 บาท และรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนด
คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

(7) เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ิมเติม ประจําป 2556
(จํานวน 20 ลานบาท)

9.3.3 การจัดการสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers”
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดจัดใหมีการสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร

Building Better Council of Engineers” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอนโยบายของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร สมัยท่ี 5 โครงสรางและการดําเนินงานดานตางๆ ของสภาวิศวกร ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็น
ปญหาและขอเสนอแนะจากสมาชิกสภาวิศวกรผูเขารวมการสัมมนา เพ่ือนํามาประกอบการกําหนด
บทบาทและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวศิวกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดการสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง ดังตอไปนี้

(1) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers” โดยสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สาขาภาคใต รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในวัน ท่ี 25
มกราคม 2556 เวลา 08 .00 - 15.30 น . ณ หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 82 คน

(2) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers” รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟา
สวนภูมิภาคในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมใหญ
ชั้น 18 การไฟฟานครหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 87 คน

(3) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers” รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในวันท่ี 14
มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หองสัมมนา1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 168 คน

(4) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of
Engineers” ในวันท่ี 26 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ หองสรอยทอง1-2
โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 168 คน

(1) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of 
Engineers” โดยสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาภาคใต้ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 25 
มกราคม 2556 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวนทั้งสิ้น 82 คน

(2) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of 
Engineers” ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวนทั้งสิ้น 87 คน

(3) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of 
Engineers” ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในวันที่ 14 
มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวนทั้งสิ้น 168 คน

(4) การสัมมนาเรื่อง “บทบาทและทิศทางของสภาวิศวกร Building Better Council of 
Engineers” ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ ห้องสร้อยทอง1-2 
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวนทั้งสิ้น 168 คน
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9.3.4 การเขารวมจัดงานวิศวกรรมแหงชาติ ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดเขารวมจัดการสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธในงานวิศวกรรม

แหงชาติ ประจําป 2556 ภายใตหัวขอ “70 ป วิศวกรรมไทย กาวไกลไปกับ AEC” (70 Years of Thai
Engineering Growing with AEC) ในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร3 ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม
ดังนี้

1) การจัดเสวนา เรื่อง “ความคืบหนากฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.15 น.
ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา จํานวน 149 คน

2) การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ ในเรื่องภัยพิบัติ” ในวันท่ี
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา
จํานวน 71 คน

3) การเสวนา เรื่อง “รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน
(Code of practice)” ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 17.15 น. ณ หอง
Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีผูเขารวมเสวนา จํานวน 31 คน

4) การออกบูธประชาสัมพันธสภาวิศวกรในงานวิศวกรรมแหงชาติในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน
2556 ณ อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมภายในบูธดังนี้
(1) การรับบริการสมาชิกสภาวิศวกร
(2) การรับบริการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําทางดานวิศวกรรมโดยผูเชี่ยวชาญจากสมาคม

วิชาชีพวิศวกรรมตางๆ
(3) การทดลองทําขอสอบสําหรับการทดสอบความรูฯ ระดับภาคีวิศวกร
(4) การโชวการแสดงหุนยนตกูภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(5) การรวมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและรับของท่ีระลึกจากสภาวิศวกร

5) การใหบริการงานทะเบียนและใหคําปรึกษาทางดานวิศวกรรมนอกสถานท่ีโดยในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีผูใหความสนใจในการขอรับบริการสมาชิก อาทิเชน การขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิ
วิศวกร การตออายุใบอนุญาตฯ และมีผูมาขอรับคําปรึกษาทางดานวิชาชีพวิศวกรรมจาก
ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมตางๆ ดวย

9.3.5 การจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” และ “COE Thank You
Party and Happy New Year”
สภาวิศวกรจัดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” ในวันพฤหัสบดีท่ี

26 ธันวาคม 2556 เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หองคอนเวนชั่นเอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบและนําเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับผลงานและ
แนวทางการดําเนินงานของสภาวิศวกรในปท่ีผานมา และแนวทางท่ีจะดําเนินการตอไป รวมท้ังรับฟง
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มองไปขางหนาทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับอาชีพวิศวกรรม” โดยมีจํานวน

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร32
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9.3.4 การเขารวมจัดงานวิศวกรรมแหงชาติ ประจําป 2556
คณะกรรมการสภาวิศวกรไดเขารวมจัดการสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธในงานวิศวกรรม

แหงชาติ ประจําป 2556 ภายใตหัวขอ “70 ป วิศวกรรมไทย กาวไกลไปกับ AEC” (70 Years of Thai
Engineering Growing with AEC) ในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร3 ศูนย
แสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม
ดังนี้

1) การจัดเสวนา เรื่อง “ความคืบหนากฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.15 น.
ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา จํานวน 149 คน

2) การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ ในเรื่องภัยพิบัติ” ในวันท่ี
15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผูเขารวมเสวนา
จํานวน 71 คน

3) การเสวนา เรื่อง “รูปแบบ เกณฑการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน
(Code of practice)” ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 17.15 น. ณ หอง
Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีผูเขารวมเสวนา จํานวน 31 คน

4) การออกบูธประชาสัมพันธสภาวิศวกรในงานวิศวกรรมแหงชาติในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน
2556 ณ อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมภายในบูธดังนี้
(1) การรับบริการสมาชิกสภาวิศวกร
(2) การรับบริการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําทางดานวิศวกรรมโดยผูเชี่ยวชาญจากสมาคม

วิชาชีพวิศวกรรมตางๆ
(3) การทดลองทําขอสอบสําหรับการทดสอบความรูฯ ระดับภาคีวิศวกร
(4) การโชวการแสดงหุนยนตกูภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(5) การรวมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและรับของท่ีระลึกจากสภาวิศวกร

5) การใหบริการงานทะเบียนและใหคําปรึกษาทางดานวิศวกรรมนอกสถานท่ีโดยในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้มีผูใหความสนใจในการขอรับบริการสมาชิก อาทิเชน การขอรับใบอนุญาตฯ
ระดับภาคีวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิ
วิศวกร การตออายุใบอนุญาตฯ และมีผูมาขอรับคําปรึกษาทางดานวิชาชีพวิศวกรรมจาก
ผูเชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมตางๆ ดวย

9.3.5 การจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” และ “COE Thank You
Party and Happy New Year”
สภาวิศวกรจัดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” ในวันพฤหัสบดีท่ี

26 ธันวาคม 2556 เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ หองคอนเวนชั่นเอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบและนําเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับผลงานและ
แนวทางการดําเนินงานของสภาวิศวกรในปท่ีผานมา และแนวทางท่ีจะดําเนินการตอไป รวมท้ังรับฟง
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มองไปขางหนาทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับอาชีพวิศวกรรม” โดยมีจํานวน

3) การเสวนา เรื่อง “รูปแบบ เกณฑ์การรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและเงินอุดหนุน 
(Code of practice)” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 17.15 น. ณ ห้อง 
Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร์3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำานวน 31 คน
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9.3.8 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1) โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร

ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกรและสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร มีผลงานดังนี้
(1) จัดทําสารสภาวิศวกรรูปแบบ วารสารราย 3 เดือน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย

ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนมกราคม–มีนาคม 2557 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ

ท้ังนี้ สารสภาวิศวกรท่ีสงไปยังสมาชิกจํานวน 3 ฉบับ ไดแนบแบบสอบถามเพ่ือใหสมาชิกมี
โอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และมีสมาชิกหลายทานใหขอคิดเห็น  เชน
สารสภาวิศวกรควรจัดทําตอไปเพ่ือทําใหทราบขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
รวมท้ังขอใหเพ่ิมบทความท่ีเก่ียวของกับ เทคโนโลยีสมัยใหมกับงานดานวิศวกรรมเทคนิคเฉพาะในงาน
ดานวิศวกรรมควบคุมจํานวน 7 สาขา บทเรียนจากอุบัติเหตุงานวิศวกรรม พรอมแนวทางแกไข
เรื่องเลาประสบการณในการทํางานจากวิศวกรอาวุโส บทความดานกฎหมายและจรรยาบรรณ และขาว
ความเคลื่อนไหวในงานดานวิศวกรรมในกลุม Asean Economic Community:AEC เปนตน

สําหรับสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามมายังสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธไดมอบ
รางวัล Apple iPad mini Wi-Fi (16GB) จํานวน 3 เครื่อง โดยการสุมจับฉลากผูโชคดีท่ีสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสารสภาวิศวกร

ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2556 จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับท่ี 3 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 จํานวน 1 เครื่อง

(2) จัดทําสารสภาวิศวกร รูปแบบ อิเล็กทรอนิกสไฟล
สมาชิกสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th

2) โครงการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน
จัดงานแถลงขาวการจัดงานวิศวกรรมแหงชาติ 2556 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธรวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภกําหนดจัดงานแถลงขาว
งานวิศวกรรมแหงชาติ 2556 ในวันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หองแกรน
บอลรูม บี โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด สุขุมวิท19 กรุงเทพมหานคร

3) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบตางๆ

ไดแก อุปกรณออกบูธ Back wall X-stand Roll-up แผนพับ บอรด โปสเตอร ฯลฯ เพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร ในงานตางๆ ของสภาวิศวกร อาทิเชน งานเสวนา งานสัมมนา งานอบรม
งานประชุมตางๆ หรืองานท่ีทางสภาวิศวกรไดรับเชิญจากองคกรวิชาชีพใหไปรวมจัดกิจกรรมนั้นๆ

4) โครงการปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําสภาวิศวกร
จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําสภาวิศวกร ป 2555 - 2558 โดยจัดทําท้ังภาคภาษาไทย

และภาคภาษาอังกฤษ ความยาว 3-5 นาที เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 เขารับดํารง
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ผูเขารวมเสวนา จํานวนท้ังสิ้น 161 คน พรอมท้ังไดจัดงานสังสรรคปใหมสภาวิศวกร ภายใตชื่อ “COE
Thank You Party and Happy New Year” เวลา 18.00 - 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ขอบคุณและสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ผูชํานาญการพิเศษ สมาชิกสภาวิศวกร ผูแทนสมาคมวิชาชีพ และเจาหนาท่ีสภาวิศวกรโดยมีจํานวน
ผูเขารวมงานสังสรรคปใหมสภาวิศวกร จํานวนท้ังสิ้น 229 คน

ท้ังนี้ ในการเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เหลียวหลัง...แลหนาสภาวิศวกร” ไดรับขอเสนอแนะจาก
อนุกรรมการ คณะทํางาน ผูชํานาญการพิเศษฯ ตลอดจนสมาชิกสภาวิศวกรท่ีเขารวมเสวนา ดังนี้

(1) การขยายสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (วิศวกรรมไมควบคุม) สภาวิศวกรควรสงเสริมใหมีการรับรอง
วิชาชีพวิศวกรรมไมควบคุม เชน การแกระเบียบ ขอบังคับท่ีกีดกัน เพ่ือใหโอกาสวิศวกรไดทํางาน

(2) สภาวิศวกรควรจัดทํามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ท่ีมีความสําคัญตอการประกอบวิชาชีพ
เนนความปลอดภัยและการประกอบวิชาชีพขามชาติ

(3) สภาวิศวกรควรมีการจัดอบรมเพ่ือการเตรียมความพรอมวิศวกรไทยในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการใหความรู เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีผลตอการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม

(4) นโยบายของสภาวิศวกรควรมี KPIs เพ่ือจะไดทราบวาไดดําเนินการตามนโยบายท่ีตั้งไวหรือไม
นอกจากนี้ ตองมีการรายงานผลใหกับสมาชิกเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงานของ
สภาวิศวกรดวย

(5) ควรกระจายการบริการไปสูภูมิภาค เชน การมีสํานักงานสภาวิศวกรตามจังหวัดตางๆ
เพ่ือใหบริการสมาชิกในสวนภูมิภาคอยางท่ัวถึง

9.3.6 การลงนามบันทึกขอตกลง วาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจาก
ฐานขอมูลทะเบียนกลางดวยระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(Counter service) และขอตกลง วาดวยการขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจาก
บัตรประจําตัวประชาชน รวมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สภาวิศวกรและสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดตกลงรวมกันจัดทํา

บันทึกขอตกลง วาดวยการขอใชประโยชนขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลทะเบียนกลางดวย
ระบบคอมพิวเตอร โดยวิธีบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Counter service) และขอตกลงวาดวยการ
ขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมี
วัตถุประสงคในการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสมาชิกสภาวิศวกรกับทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูล
ทะเบียนกลางสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลและสถานะของ
สมาชิกสภาวิศวกรใหมีความถูกตองและสงผลใหสมาชิกสภาวิศวกรไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของ
สภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

9.3.7 การไดรับอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก
สภาวิศวกรไดรับอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 1303 จากสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารและใหขอมูลความรูแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
เอกชน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งถือวาเปนการเพ่ิมชองทางการติดตอท่ีสะดวกและรวดเร็ว ขณะนี้ไดเปดใช
บริการสายดวน 1303 เปนท่ีเรียบรอยแลว

9.3.6 การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter service) 
และข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชน ร่วมกับ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร34



รายงานประจาํป พ.ศ. 2556 สภาวิศวกร หนา 35

9.3.8 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
1) โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร

ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกรและสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร มีผลงานดังนี้
(1) จัดทําสารสภาวิศวกรรูปแบบ วารสารราย 3 เดือน จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย

ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2556 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ
ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนมกราคม–มีนาคม 2557 จัดพิมพจํานวน 144,000 ฉบับ

ท้ังนี้ สารสภาวิศวกรท่ีสงไปยังสมาชิกจํานวน 3 ฉบับ ไดแนบแบบสอบถามเพ่ือใหสมาชิกมี
โอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม และมีสมาชิกหลายทานใหขอคิดเห็น  เชน
สารสภาวิศวกรควรจัดทําตอไปเพ่ือทําใหทราบขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง
รวมท้ังขอใหเพ่ิมบทความท่ีเก่ียวของกับ เทคโนโลยีสมัยใหมกับงานดานวิศวกรรมเทคนิคเฉพาะในงาน
ดานวิศวกรรมควบคุมจํานวน 7 สาขา บทเรียนจากอุบัติเหตุงานวิศวกรรม พรอมแนวทางแกไข
เรื่องเลาประสบการณในการทํางานจากวิศวกรอาวุโส บทความดานกฎหมายและจรรยาบรรณ และขาว
ความเคลื่อนไหวในงานดานวิศวกรรมในกลุม Asean Economic Community:AEC เปนตน

สําหรับสมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามมายังสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธไดมอบ
รางวัล Apple iPad mini Wi-Fi (16GB) จํานวน 3 เครื่อง โดยการสุมจับฉลากผูโชคดีท่ีสละเวลา
ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสารสภาวิศวกร

ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2556 จํานวน 1 เครื่อง
ฉบับท่ี 3 ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 จํานวน 1 เครื่อง

(2) จัดทําสารสภาวิศวกร รูปแบบ อิเล็กทรอนิกสไฟล
สมาชิกสามารถดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตสภาวิศวกร www.coe.or.th

2) โครงการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน
จัดงานแถลงขาวการจัดงานวิศวกรรมแหงชาติ 2556 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธรวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภกําหนดจัดงานแถลงขาว
งานวิศวกรรมแหงชาติ 2556 ในวันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หองแกรน
บอลรูม บี โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด สุขุมวิท19 กรุงเทพมหานคร

3) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร
จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบตางๆ

ไดแก อุปกรณออกบูธ Back wall X-stand Roll-up แผนพับ บอรด โปสเตอร ฯลฯ เพ่ือใชในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร ในงานตางๆ ของสภาวิศวกร อาทิเชน งานเสวนา งานสัมมนา งานอบรม
งานประชุมตางๆ หรืองานท่ีทางสภาวิศวกรไดรับเชิญจากองคกรวิชาชีพใหไปรวมจัดกิจกรรมนั้นๆ

4) โครงการปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําสภาวิศวกร
จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนําสภาวิศวกร ป 2555 - 2558 โดยจัดทําท้ังภาคภาษาไทย

และภาคภาษาอังกฤษ ความยาว 3-5 นาที เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 เขารับดํารง

 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำาหนดจัดงานแถลงข่าว
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องแกรน
บอลรูม บี โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท19 กรุงเทพมหานคร

 จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำาเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ อุปกรณ์ออกบูธ Back wall X-stand Roll-up แผ่นพับ บอร์ด โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงานต่างๆ ของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา งานสัมมนา งานอบรม 
งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วมจัดกิจกรรมนั้นๆ
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ตําแหนงเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 เปนผลใหนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสภาวิศวกร
เปลี่ยนแปลงไป

5) โครงการพิเศษ กิจกรรมประชาสัมพันธสภาวิศวกร
(1) จัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ความพรอมของไทยตอสถานการณพลังงาน"

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธไดจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ความ
พรอมของไทยตอสถานการณพลังงาน กรณีประเทศพมาไดแจงหยุดสงกาซธรรมชาติจาก
แหลงยาดานา-เยตากุน” ระหวางวันท่ี 4 - 12 เมษายน 2556 เนื่องจากตองหยุดซอมบํารุง
เพราะแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติยาดานามีปญหาทรุดตัว เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ
2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยไดรับเกียรติจากผูอํานวยการฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เปนผูบรรยายในครั้งนี้ โดยมีจํานวนผูเขารวมเสวนา 59 คน

(2) จัดนิทรรศการในงานสัมมนา/เสวนา/อบรมตางๆ ของสภาวิศวกร
ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรองคกรผานการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา

งานเสวนา หรืองานอบรมตางๆ ของสภาวิศวกร รวมกับการบริการนอกสถานท่ี ซึ่งจะ
ดําเนินการทุกเดือน และในการจัดนิทรรศการแตละครั้งจะมีสมาชิกสภาวิศวกรเขามาสอบถาม
เก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร  รวมถึงการตออายใุบอนุญาตฯ ฯลฯ

9.3.9 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา

เก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีสําคัญจาก AEC ในการประกอบ
วิชาชีพดานวิศวกรรมของประเทศไทย”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการรวมกับคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเก่ียวกับการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีสําคัญจาก AEC ในการประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรมของประเทศ
ไทย” เม่ือวันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 21.30 น. ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยจัดการเสวนาในรูปแบบการประชุมโตะกลม มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือ
แนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกลุมประเทศอาเซียน การควบคุมวิศวกรตางชาติท่ีจะเขามา
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และรวบรวมประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
กลุ ม ป ร ะ เ ท ศ อา เ ซี ย น พ ร อ ม ท้ั ง แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห าแ ล ะ ก ร อ บ เ ว ล า ดํ า เ นิ น ก า ร
ท่ีชัดเจน มีผูเขารวมเสวนา จํานวน 64 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) เสนอใหมีการจัดทําแผนกลยุทธ (Roadmap) การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
ตางประเทศ, คูมือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และคูมือการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ
ตางดาวจดทะเบียน (RFPE)

(2) เสนอใหมีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (CPD) ให
สอดคลองกับระเบียบการข้ึนทะเบียน ACPE และประสานงานใหเปนท่ียอมรับของ
คณะกรรมการ ACPECC
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(3) สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาไทยใหเปนสากลและสอดคลองกับการรองรับ AEC
(4) เสนอใหมีการขยายสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมากกวา 7 สาขา และเพ่ิมแขนงใน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมถึงเปนผูรับผิดชอบการข้ึนทะเบียน ACPE และออก
ใบอนุญาตฯ RFPE

(5) ขอใหสภาวิศวกรเปนสื่อกลางในการจัดทํา Technology transfer ใหเปนรูปธรรม เปน
ตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐใหปรับปรุงมาตรฐานคาบริการวิชาชีพให
เปนมาตรฐานสากล และสงผูแทนเขารวมประชุมในกิจการตางประเทศท่ีเก่ียวของกับงาน
ข้ึนทะเบียน ACPE

(6) มุงเนนการสงเสริมและกระตุนวิศวกรไทยใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพมากข้ึน และกระตุนใหวิศวกรตางดาวท่ีประกอบวิชาชีพในประเทศไทยใหมากข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง

2) จัดการเสวนาหัวขอ “วิศวกรกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงระบบราง”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการจัดการเสวนาหัวขอ “วิศวกรกับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงระบบราง” เม่ือวันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.15 น.
ณ โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอมูลและรายละเอียดท่ี
เปนประโยชน เพ่ือใหวิศวกรท่ีเขารวมฟงการเสวนาและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง รวมถึงเปด
โอกาสใหวิศวกรในฐานะผูท่ีมีประสบการณและความรูความสามารถในดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ไดมีสวนรวมในการอภิปรายและเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในประเด็นดังกลาวตอภาครัฐและ
สังคมไทย เพ่ือใหการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยาง
สูงสุด มีผูเขารวมเสวนา จํานวน 165 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
เก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงของประเทศไทยและการลงทุน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงป 2556 - 2563 จํานวน 2ลานลานบาท
เพ่ือการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(2) ผูเขาเสวนาไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปประเด็นในการอภิปรายท่ีเก่ียวของ
กับงานดานวิศวกรรมไดดังนี้
(2.1) วิศวกรท่ีเก่ียวของในการดําเนินการจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ในดานการวางผังเมือง เพ่ือใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการ
คมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด โดยจะตองพิจารณาถึง
การจัดวางระบบเพ่ือรองรับการดําเนินการใหเหมาะสม และควรจะเขาถึงใจกลาง
เมือง รวมท้ังจะตองพิจารณาถึงงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินการใหมีความ
เหมาะสมดวย

(2.2) ควรมีการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการดําเนินการอยางสูงสุด

(2.3) ในฐานะของวิศวกรและสภาวิศวกรควรมีการระดมความคิดเห็นจากแตละภาค
สวนท่ีมีความเก่ียวของ และนําความคิดเห็นดังกลาวมาบูรณาการ เพ่ือใหเกิด
แนวความคิดในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมท่ีเปนประโยชนอยาง
สูงสุดพรอมท้ังมีการติดตามความคุมคาและความคุมทุนของโครงการตางๆ ท่ีได
ดําเนินการ

 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้จัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ความ
พร้อมของไทยต่อสถานการณ์พลังงาน กรณีประเทศพม่าได้แจ้งหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งยาดานา-เยตากุน” ระหว่างวันที่ 4 - 12 เมษายน 2556 เนื่องจากต้องหยุดซ่อมบำารุง
เพราะแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติยาดานามีปัญหาทรุดตัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมระบบกำาลังไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนพลังงาน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมเสวนา 59 คน

กลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบเวลาดำาเนินการที่ชัดเจน มีผู้เข้าร่วม
เสวนา จำานวน 64 คน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(1) เสนอให้มีการจัดทำาแผนกลยุทธ์ (Roadmap) การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ, 
คู่มือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และคู่มือการจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว
จดทะเบียน (RFPE)

(2) เสนอให้มีการกำาหนดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) ให้
สอดคล้องกับระเบียบการขึ้นทะเบียน ACPE และประสานงานให้เป็นที่ยอมรับของ
คณะกรรมการ ACPECC
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(3) สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาไทยใหเปนสากลและสอดคลองกับการรองรับ AEC
(4) เสนอใหมีการขยายสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมากกวา 7 สาขา และเพ่ิมแขนงใน

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรวมถึงเปนผูรับผิดชอบการข้ึนทะเบียน ACPE และออก
ใบอนุญาตฯ RFPE

(5) ขอใหสภาวิศวกรเปนสื่อกลางในการจัดทํา Technology transfer ใหเปนรูปธรรม เปน
ตัวกลางในการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐใหปรับปรุงมาตรฐานคาบริการวิชาชีพให
เปนมาตรฐานสากล และสงผูแทนเขารวมประชุมในกิจการตางประเทศท่ีเก่ียวของกับงาน
ข้ึนทะเบียน ACPE

(6) มุงเนนการสงเสริมและกระตุนวิศวกรไทยใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพมากข้ึน และกระตุนใหวิศวกรตางดาวท่ีประกอบวิชาชีพในประเทศไทยใหมากข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหถูกตอง

2) จัดการเสวนาหัวขอ “วิศวกรกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงระบบราง”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการจัดการเสวนาหัวขอ “วิศวกรกับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงระบบราง” เม่ือวันศุกรท่ี 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 – 16.15 น.
ณ โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคในการใหขอมูลและรายละเอียดท่ี
เปนประโยชน เพ่ือใหวิศวกรท่ีเขารวมฟงการเสวนาและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง รวมถึงเปด
โอกาสใหวิศวกรในฐานะผูท่ีมีประสบการณและความรูความสามารถในดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ไดมีสวนรวมในการอภิปรายและเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในประเด็นดังกลาวตอภาครัฐและ
สังคมไทย เพ่ือใหการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยาง
สูงสุด มีผูเขารวมเสวนา จํานวน 165 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
เก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงของประเทศไทยและการลงทุน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงป 2556 - 2563 จํานวน 2ลานลานบาท
เพ่ือการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(2) ผูเขาเสวนาไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยสรุปประเด็นในการอภิปรายท่ีเก่ียวของ
กับงานดานวิศวกรรมไดดังนี้
(2.1) วิศวกรท่ีเก่ียวของในการดําเนินการจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ในดานการวางผังเมือง เพ่ือใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการ
คมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด โดยจะตองพิจารณาถึง
การจัดวางระบบเพ่ือรองรับการดําเนินการใหเหมาะสม และควรจะเขาถึงใจกลาง
เมือง รวมท้ังจะตองพิจารณาถึงงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินการใหมีความ
เหมาะสมดวย

(2.2) ควรมีการเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการดําเนินการอยางสูงสุด

(2.3) ในฐานะของวิศวกรและสภาวิศวกรควรมีการระดมความคิดเห็นจากแตละภาค
สวนท่ีมีความเก่ียวของ และนําความคิดเห็นดังกลาวมาบูรณาการ เพ่ือใหเกิด
แนวความคิดในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมท่ีเปนประโยชนอยาง
สูงสุดพรอมท้ังมีการติดตามความคุมคาและความคุมทุนของโครงการตางๆ ท่ีได
ดําเนินการ
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(2.4) การนําจริยธรรมมารวมเปนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเปนสิ่งท่ี
สําคัญ ซึ่งควรจะเปนการสรางเสริมในแบบคอยเปนคอยไป โดยเปนอํานาจหนาท่ี
ของสภาวิศวกรท่ีจะออกใบอนุญาตฯ และกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับ
เจตนารมณของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีกําหนดดวย

3) จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการรวมกับวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธ
ใหนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษาไดรับทราบวิธีการและข้ันตอนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ความสําคัญของใบอนุญาตฯ และเพ่ือแนะนําวิธีการปฏิบัติตนและเตรียมความพรอม
กอนเขาสูวิชาชีพวิศวกรรม รวมท้ังเพ่ือเปนการสรางเครือขายวิศวกรและความสัมพันธท่ีดีระหวางวิศวกร
รุนพ่ีสูวิศวกรรุนนอง จํานวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เม่ือวันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 450 คน

(2) จัดโครงการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธสัญจร มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 4
กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 800 คน

โดยผลจากการสัมมนาครั้งนี้ทําใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับทราบถึงบทบาทหนาท่ีของ
สภาวิศวกร และมีความเขาใจเก่ียวกับขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ความสําคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4) จัดการสัมมนา เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รูกอน ปองกันได”
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดการสัมมนา เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

รูกอน ปองกันได” เม่ือวันศุกรท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. เปนการบรรยาย
เ พ่ือใหความรู เ ก่ียว กับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเนน ท่ีการดูแลรักษาสุขภาพของวิศวกร
ท่ีมีความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนไดในปจจุบัน รวมถึงการเตรียมความพรอมใน
การรับมือและปองกันโรคตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน พรอมท้ังมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในเบื้องตนใหแก
สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือใหทราบถึงความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพรางกายดวย มีผูเขารวมสัมมนา
จํานวน 51 คน โดยในการสัมมนาครั้งนี้ทางโรงพยาบาลไดจัดแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานโรคมะเร็งลําไส
และมะเร็งปอด ซ่ึงเปนโรคท่ีมีความเสี่ยงตอผู ท่ีประกอบอาชีพวิศวกรเปนอยางมาก และมีความ
เก่ียวเนื่องกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ใหความรูเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรค ความเสี่ยงตอการเกิดโรค
อาการ การรักษา และวิธีการปองกันตนเองจากโรคมะเร็งดังกลาว ความรูเก่ียวกับอันตรายของการสูบ
บุหรี่ โรคท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการสูบบุหรี่ รวมถึงวิธีการและขอดีของการเลิกสูบบุหรี่

ท้ังนี้ สมาชิกท่ีเขารวมสัมมนาไดรับการตรวจสุขภาพในเบื้องตน ไดแก การวัดความดันโลหิต
วัดชีพจร เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดมวลกระดูก วัดโครงสรางเทา ตรวจสมรรถภาพกลามเนื้อ และ
ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา เพ่ือใหทราบถึงความสมบูรณแข็งแรงของสุขภาพรางกายดวย
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5) จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการกอสรางรถไฟฟาสายสี เขียว (สวนตอขยาย
แบริ่ง-สมุทรปราการ)
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการกอสราง

รถไฟฟาสายสี เขียว (สวนตอขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ) ณ พ้ืนท่ีกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว
จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 – 13.30 น. มีสมาชิกสภาวิศวกร
และนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเขารวมสัมมนาจํานวน 34 คน โดยในการสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งนี้
สงผลใหสมาชิกสภาวิศวกรและผูท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจและรับทราบถึงวิธีการและ
ข้ันตอนการกอสรางรถไฟฟา รวมถึงรับทราบความคืบหนาของการดําเนนิงาน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดวย

6) จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผานสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมของสมาคม

วิชาชีพวิศวกรรม โดยสนับสนุนคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนเขาอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกร
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครั้งตอป) เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดการอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมใหมีความ
เขมแข็ง เพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิกสภาวิศวกร และสามารถใชการอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการศึกษาอยางตอเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ใหแกสมาชิกสภาวิศวกรได  โดยมีสมาคมท่ีไดรับการ
อนุมัติการสนับสุนนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมท้ังสิ้น 28 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกร
ท่ีไดรับการสนับสนุนการอบรมแลว จํานวน 52 คน

7) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน โดยการมอบเงินทุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียน
การสอน
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน โดยการมอบ

เงินทุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนใหแกนักเรียน โรงเรียนบานวังโบสถ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันเสารท่ี 14 ธันวาคม 2556 พรอมท้ังรวมทํากิจกรรมสันทนาการ มอบของ
รางวัลใหแกเด็กนักเรียน และรับประทานอาหารกลางวันรวมกันโดยการจัดกิจกรรมดังกลาวมีนักเรียน
เขารวมกิจกรรมจํานวน 85 คน

8) การปรับปรุงคุณภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

โดยปรับความเขมของสีพ้ืนหลังใบอนุญาตฯ ใหออนลง เพ่ือแกไขปญหาการถายสําเนาใบอนุญาตฯ ท่ีมี
สีเขมจนเกินไป ทําใหรายละเอียดของขอความและรูปภาพในสําเนาใบอนุญาตฯ ไมชัดเจน จึงเกิด
เปนปญหาแกสมาชิกท่ีตองการใชสําเนาใบอนุญาตฯ ในการดําเนินการตางๆ อยางมาก ซึ่งมีสาเหตุ
เนื่องจากพ้ืนหลังของใบอนุญาตฯ มีสีเขมเกินไป

9) การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลท่ีเคานเตอร
สภาวิศวกรไดมีนโยบายการติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลการใหบริการสมาชิก

หนาเคานเตอร เพ่ือปรับปรุงระบบการใหบริการสมาชิกใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน พรอมท้ังกําหนดใหมีระบบการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี
สภาวิศวกร เพ่ือนําผลประเมินดังกลาวมาเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการใหบริการสมาชิกใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป ท้ังนี้ การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลการใหบริการสมาชิก
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5) จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการกอสรางรถไฟฟาสายสี เขียว (สวนตอขยาย
แบริ่ง-สมุทรปราการ)
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการกอสราง

รถไฟฟาสายสี เขียว (สวนตอขยายแบริ่ง-สมุทรปราการ) ณ พ้ืนท่ีกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียว
จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 – 13.30 น. มีสมาชิกสภาวิศวกร
และนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเขารวมสัมมนาจํานวน 34 คน โดยในการสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งนี้
สงผลใหสมาชิกสภาวิศวกรและผูท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจและรับทราบถึงวิธีการและ
ข้ันตอนการกอสรางรถไฟฟา รวมถึงรับทราบความคืบหนาของการดําเนนิงาน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดวย

6) จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผานสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมของสมาคม

วิชาชีพวิศวกรรม โดยสนับสนุนคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนเขาอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกร
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครั้งตอป) เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดการอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมใหมีความ
เขมแข็ง เพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิกสภาวิศวกร และสามารถใชการอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการศึกษาอยางตอเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ใหแกสมาชิกสภาวิศวกรได  โดยมีสมาคมท่ีไดรับการ
อนุมัติการสนับสุนนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมท้ังสิ้น 28 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกร
ท่ีไดรับการสนับสนุนการอบรมแลว จํานวน 52 คน

7) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน โดยการมอบเงินทุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียน
การสอน
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการไดจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน โดยการมอบ

เงินทุนอาหารกลางวันและสื่อการเรียนการสอนใหแกนักเรียน โรงเรียนบานวังโบสถ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันเสารท่ี 14 ธันวาคม 2556 พรอมท้ังรวมทํากิจกรรมสันทนาการ มอบของ
รางวัลใหแกเด็กนักเรียน และรับประทานอาหารกลางวันรวมกันโดยการจัดกิจกรรมดังกลาวมีนักเรียน
เขารวมกิจกรรมจํานวน 85 คน

8) การปรับปรุงคุณภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สภาวิศวกรไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

โดยปรับความเขมของสีพ้ืนหลังใบอนุญาตฯ ใหออนลง เพ่ือแกไขปญหาการถายสําเนาใบอนุญาตฯ ท่ีมี
สีเขมจนเกินไป ทําใหรายละเอียดของขอความและรูปภาพในสําเนาใบอนุญาตฯ ไมชัดเจน จึงเกิด
เปนปญหาแกสมาชิกท่ีตองการใชสําเนาใบอนุญาตฯ ในการดําเนินการตางๆ อยางมาก ซึ่งมีสาเหตุ
เนื่องจากพ้ืนหลังของใบอนุญาตฯ มีสีเขมเกินไป

9) การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลท่ีเคานเตอร
สภาวิศวกรไดมีนโยบายการติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลการใหบริการสมาชิก

หนาเคานเตอร เพ่ือปรับปรุงระบบการใหบริการสมาชิกใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน พรอมท้ังกําหนดใหมีระบบการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี
สภาวิศวกร เพ่ือนําผลประเมินดังกลาวมาเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการใหบริการสมาชิกใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป ท้ังนี้ การติดตั้งระบบบัตรคิวและการประเมินผลการใหบริการสมาชิก
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หนาเคานเตอรดังกลาวจะดําเนินการพรอมกับการปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกร ชั้น 2 ในสวนพ้ืนท่ี
รับรองการใหบริการสมาชิก

9.3.10 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ
1) การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือตาน

แผนดินไหว
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรู

เก่ียวกับแนวทางการประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือรับมือกรณีเกิดเหตุการณแผนดินไหวแกสมาชิก
สภาวิศวกร องคกรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผูสนใจ โดยเปนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ขอคิดเห็น และขอมูลภัยพิบัติดานแผนดินไหว รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอันเกิด
จากภัยพิบัติดานแผนดินไหว ในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการประเมินและเสริมกําลัง
อาคารเพ่ือตานแผนดินไหว” ในวันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หองสันพระเนตร
ชั้น 1 โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ซึง่สามารถสรุปผลการจัดสัมมนาไดดังนี้

(1) ผูเขารวมสัมมนา มีจํานวนท้ังสิ้น 174 คน เปนสมาชิกสามัญ 129 คน วิสามัญ 2 คน และ
บุคคลท่ัวไป 43 คน

(2) ภาพรวมของการสัมมนา ท้ังดานความรูความเขาใจเนื้อหาการสัมมนา การนําความรู
ไปประยุกตใช ดานสถานท่ีและการบริการอยูในเกณฑดีถึงดีมาก

(3) ขอเสนอแนะในการจัดสัมมนาครั้งตอไป ควรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องท่ีกําลังเปน
ท่ีสนใจ ในสวนภูมิภาคมากข้ึน เพ่ือเปนการใหบริการสมาชิกอยางท่ัวถึง เนื้อหาของ
การจัดสัมมนาดีมาก  ควรนําไฟลเอกสารประกอบการบรรยายอัพโหลดไปยังหนาเว็บไซต
สภาวิศวกร เพ่ือใหสมาชิกสามารถดาวนโหลดเอกสารจากหนาเว็บไซตได นอกจากนี้
เห็นวาระยะเวลาในการจัดสัมมนาควรเปน 2 - 3 วัน เนื่องจากมีเนื้อหาจํานวนมาก

2) การจัดเสวนา เรื่อง บทบาทของสภาวิศวกรและองคกรวิชาชีพตางๆ กรณีการเกิดภัยพิบัติ
สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ จัดการเสวนา เรื่อง บทบาทของ

สภาวิศวกร และองคกรวิชาชีพต างๆ กรณีเ กิดภัย พิ บัติ วัน ศุกร ท่ี 15 พฤศจิกายน 2556
เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคารชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี

ในการเสวนาครั้ งนี้ เปนการเสวนาเพ่ือให  สภาวิศวกร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น รับทราบถึงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละ
ภาคสวนอยางชัดเจน เพ่ือใหการประสานงานดานภัยพิบัติเปนไปอยางรวดเร็ว โดยมีแนวความคิดพ้ืนฐาน
คือความรวมมือเปนเครือขายเปรียบเสมือนดอกไมดอกเดียวกัน กลาวคือ เปรียบสมาคมวิชาชีพตางๆ
เปนเกสรดอกไม โดยมีสภาวิศวกร ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาครัฐ เปนกลีบดอก
รองรับเปนชั้นๆ

การเสวนาในครั้งนี้ มีผูเขารวมรับฟงการเสวนา จํานวน 71 คน ประกอบดวยสมาชิก
สภาวิศวกร ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ัวไป มีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจดังนี้

(1) ควรมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือวาดวยการประสานงาน ไมวาจะเปนดานภัยพิบัติ
หรือความรวมมือในดานขอมูลวิชาการระหวางหนวยงาน เพ่ือเปนการรวมมือกัน
อยางมีระบบ และดําเนินกิจกรรมทางดานวิชาการ การให คําแนะนํา เผยแพร
ขอมูลขาวสารในการชวยเหลือประชาชน
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(2) ทุกองคกรมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน แตกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเปนเหตุฉุกเฉิน และ
สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ไมควรรอกระบวนการข้ันตอน
เปนเรื่องของจิตอาสา หากเกิดเหตุการณภัยพิบัติตองศึกษาขอมูลและลงพ้ืนท่ีทันที
พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

(3) การเสนอแนะไปยังรัฐบาล ตองพยายามเขาไปมีสวนรวมในสวนการนําเสนอนโยบาย
โดยผานทางองคกรและหนวยงานท่ีมีบทบาท เชน กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ฯลฯ เพ่ือสะทอนนโยบายไปยังรัฐบาล

9.3.11 การปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สภาวิศวกรไดมีนโยบายปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา

องคกรและการใหบริการแกสมาชิกสภาวิศวกรใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) การบริหารงานบุคคล เพ่ือดําเนินการดังนี้
(1) วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางคาจางใหม (Salary structure) เปนหลักเกณฑสําหรับ

การกําหนดคาจางเงินเดือน เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนท้ังสงเสริมในการพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ เชน ทนายความ บัญชี เปนตน รวมถึงพัฒนางานท่ีใชทักษะ
เฉพาะทาง

(2) วิเคราะหและกําหนดรายละเอียดคําบรรยายลักษณะ (Job description) ระดับหัวหนา
ฝายและผูชวยหัวหนาฝาย เพ่ือใหมีขอบเขตการทํางานท่ีชัดเจนและกอใหเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

(3) ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา เพ่ือใหเกิดผลลัพธจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแกสภาวิศวกร
อยางเต็มท่ี พรอมท้ังสงมอบคูมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางยอท่ีสอดคลองกับ
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา

(4) สงเสริมการพัฒนาโอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน (Career path) โดยกระบวนการ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงรักษาการผูชวยหัวหนาฝาย รองรับการปฏิบัติหนาท่ีในขนาดงาน
และความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน จํานวน 6 คน และในปลายป 2556 ไดรับการเลื่อนระดับ
เปนผูชวยหัวหนาฝาย 3 คน คิดเปนรอยละ 50 ของ ผูไดรับการคัดเลือกท้ังหมด

(5) จัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง Supervisory skill ใหแกผูชวย
หัวหนาฝายและรักษาการผูชวยหัวหนาฝายตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานการมีภาวะผูนํา
ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2) การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนา “โครงการ TTSP PROGRAM
โปรแกรมสรางผลลัพธ”
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีสภาวิศวกรทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง จํานวน 20

หลักสูตร เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางชัดเจน ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานใหแกองคกร
อยางเต็มท่ี ซึ่งโครงการสัมมนาดังกลาวไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557
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(2) ทุกองคกรมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน แตกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเปนเหตุฉุกเฉิน และ
สงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ไมควรรอกระบวนการข้ันตอน
เปนเรื่องของจิตอาสา หากเกิดเหตุการณภัยพิบัติตองศึกษาขอมูลและลงพ้ืนท่ีทันที
พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

(3) การเสนอแนะไปยังรัฐบาล ตองพยายามเขาไปมีสวนรวมในสวนการนําเสนอนโยบาย
โดยผานทางองคกรและหนวยงานท่ีมีบทบาท เชน กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ฯลฯ เพ่ือสะทอนนโยบายไปยังรัฐบาล

9.3.11 การปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สภาวิศวกรไดมีนโยบายปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา

องคกรและการใหบริการแกสมาชิกสภาวิศวกรใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) การบริหารงานบุคคล เพ่ือดําเนินการดังนี้
(1) วิเคราะหและปรับปรุงโครงสรางคาจางใหม (Salary structure) เปนหลักเกณฑสําหรับ

การกําหนดคาจางเงินเดือน เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนท้ังสงเสริมในการพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ เชน ทนายความ บัญชี เปนตน รวมถึงพัฒนางานท่ีใชทักษะ
เฉพาะทาง

(2) วิเคราะหและกําหนดรายละเอียดคําบรรยายลักษณะ (Job description) ระดับหัวหนา
ฝายและผูชวยหัวหนาฝาย เพ่ือใหมีขอบเขตการทํางานท่ีชัดเจนและกอใหเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

(3) ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 360 องศา เพ่ือใหเกิดผลลัพธจากการประเมินผลการปฏิบัติงานแกสภาวิศวกร
อยางเต็มท่ี พรอมท้ังสงมอบคูมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางยอท่ีสอดคลองกับ
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา

(4) สงเสริมการพัฒนาโอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน (Career path) โดยกระบวนการ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงรักษาการผูชวยหัวหนาฝาย รองรับการปฏิบัติหนาท่ีในขนาดงาน
และความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน จํานวน 6 คน และในปลายป 2556 ไดรับการเลื่อนระดับ
เปนผูชวยหัวหนาฝาย 3 คน คิดเปนรอยละ 50 ของ ผูไดรับการคัดเลือกท้ังหมด

(5) จัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เรื่อง Supervisory skill ใหแกผูชวย
หัวหนาฝายและรักษาการผูชวยหัวหนาฝายตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานการมีภาวะผูนํา
ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2) การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนา “โครงการ TTSP PROGRAM
โปรแกรมสรางผลลัพธ”
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีสภาวิศวกรทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง จํานวน 20

หลักสูตร เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางชัดเจน ตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานใหแกองคกร
อยางเต็มท่ี ซึ่งโครงการสัมมนาดังกลาวไดดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงมีนาคม 2557

2) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนา “โครงการ TTSP PROGRAM 
โปรแกรมสร้างผลลัพธ์”

(4) ส่งเสริมการพัฒนาโอกาสก้าวหน้าในตำาแหน่งงาน (Career path) โดยกระบวนการคัด
เลือกให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย รองรับการปฏิบัติหน้าที่ในขนาดงาน
และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น จำานวน 6 คน และในปลายปี 2556 ได้รับการเลื่อนระดับ
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
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9.4 ฝายการเงิน บัญชี งบประมาณ และการพัสดุ
9.4.1 สรุปรายไดและคาใชจาย พ.ศ. 2556

1) รายไดของสภาวิศวกร
- รายไดคาจดทะเบียนสมาชิก 35,101,400.00 บาท
- รายไดคาธรรมเนียม 30,825,200.00 บาท
- รายไดการจัดอบรมและทดสอบความรู 2,470,500.00 บาท
- รายไดคาทดสอบความรูป 52 19,090,500.00 บาท
- รายไดการจัดอบรมและทดสอบความพรอม 12,589,500.00 บาท
- รายไดคารับรองปริญญา(หลักสูตร) 2,410,000.00 บาท
- รายไดคารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ 990,000.00 บาท
- รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 11,504,140.78 บาท
- รายไดเงินรางวัลพิเศษ 4,879,200.00 บาท
- รายไดจากการจําหนายหนังสือ 1,500.00 บาท
- รายไดโครงการจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร 395,000.00 บาท
- รายไดอ่ืน 248,659.94 บาท

รวมรายได 120,505,600.72 บาท

2) คาใชจายของสภาวิศวกร
- คาใชจายในการบริหาร 42,340,377.00 บาท
- คาใชจายตามแผนงานดําเนินงาน 30,927,943.55 บาท
- คาเสื่อมราคา 1,209,746.19 บาท

รวมคาใชจาย 74,478,066.74 บาท
ณ วันสิ้นป มีรายไดสูงกวาคาใชจาย 46,027,533.98 บาท

9.4.2 งานบริการสมาชิก
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิกในการรับชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ สภาวิศวกรไดรับชําระ

คาธรรมเนียมและคาบํารุงตาง ๆ เปนเงินสด บัตรเครดิต ท่ีเคานเตอรสํานักงานสภาวิศวกร และนอกจากนี้
สามารถโอนเงินผานเคานเตอรธนาคารในระบบ Counter Payment กับ ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ออมสิน ทุกสาขาท่ัวประเทศ

9.4.3 โครงการแปลงเอกสารเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสและสงจัดเก็บท่ีคลังเอกสาร
สภาวิศวกรไดดําเนินการจัดเก็บเอกสาร โดยแปลงขอมูลตาง ๆ จากเอกสารตนฉบับเปนไฟลขอมูล

อิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บในระบบฐานขอมูล สวนเอกสารตนฉบับจัดเก็บไวท่ีคลังเอกสารซึ่งทําให
สํานักงานสภาวิศวกรมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ิมมากข้ึน
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9.4.4 งานงบประมาณของสภาวิศวกร
การประชุมใหญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2556 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณและแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2556 ดังนี้
รายการ งบประมาณป 2556

ประมาณการรายได 130,589,000.00
ประมาณการคาใชจาย

คาใชจายบริหาร 55,617,688.00
คาใชจายแผนดําเนินงาน 71,533,000.00
คาใชจายท่ัวไป 9,047,400.00

คาใชจายลงทุน 14,455,000.00
รวมประมาณการคาใชจายท้ังสิ้น 150,653,088.00

9.4.5 งานพัสดุ
งานพัสดุเปนหนวยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือใหบริการแกเจาหนาท่ีทุกฝายในการจัดใหมี

การเบิกใชวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ (เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน) ตลอดท้ังเครื่องเขียนแบบ
พิมพตางๆ ใหมีทันใชตามความตองการ อีกท้ังควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม
และจัดทําเอกสารทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถวน ถูกตองสมบูรณ  โดยในป 2556 มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้

1) จัดใหมีการประกวดราคา 10 ครั้ง ดังนี้
(1) ประกวดราคาจัดซื้อ Firewall จํานวน 1 ตัว และ Switch network จํานวน 7 ตัว
(2) ประกวดราคาจัดซื้อ License database oracle สําหรับติดตั้งกับเครื่อง Server
(3) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Document server จํานวน 1 เครื่อง
(4) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่องและโปรแกรม MS-office 25 ชุด
(5) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง
(6) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับหองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง
(7) การประกวดราคาจัดซื้อระบบ DR site
(8) การประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(9) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(10) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สําหรับเว็บไซต

2) จัดทําสัญญา 8 ฉบับ  ดังนี้
(1) สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารชั้น 2 ว.ส.ท.
(2) สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในโถงตอนรับสมาชิก (เฟส 1)
(3) สัญญาวาจางบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(4) สัญญาวาจางบริการทําความสะอาด
(5) สัญญาเชา Leased line สําหรับเว็บไซตสภาวิศวกร
(6) สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในสําหรับพ้ืนท่ีทํางานชั้น 2 (เฟส 2)
(7) สัญญาจางเหมากอสรางงานตกแตงภายใน (เฟส 1)
(8) สัญญาวาจางบริการรับขนสงเอกสาร

3) จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง จํานวนท้ังสิ้น 329 ฉบับ
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9.4.4 งานงบประมาณของสภาวิศวกร
การประชุมใหญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2556 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณและแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2556 ดังนี้
รายการ งบประมาณป 2556

ประมาณการรายได 130,589,000.00
ประมาณการคาใชจาย

คาใชจายบริหาร 55,617,688.00
คาใชจายแผนดําเนินงาน 71,533,000.00
คาใชจายท่ัวไป 9,047,400.00

คาใชจายลงทุน 14,455,000.00
รวมประมาณการคาใชจายท้ังสิ้น 150,653,088.00

9.4.5 งานพัสดุ
งานพัสดุเปนหนวยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือใหบริการแกเจาหนาท่ีทุกฝายในการจัดใหมี

การเบิกใชวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ (เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน) ตลอดท้ังเครื่องเขียนแบบ
พิมพตางๆ ใหมีทันใชตามความตองการ อีกท้ังควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม
และจัดทําเอกสารทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถวน ถูกตองสมบูรณ  โดยในป 2556 มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้

1) จัดใหมีการประกวดราคา 10 ครั้ง ดังนี้
(1) ประกวดราคาจัดซื้อ Firewall จํานวน 1 ตัว และ Switch network จํานวน 7 ตัว
(2) ประกวดราคาจัดซื้อ License database oracle สําหรับติดตั้งกับเครื่อง Server
(3) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Document server จํานวน 1 เครื่อง
(4) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 25 เครื่องและโปรแกรม MS-office 25 ชุด
(5) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 5 เครื่อง
(6) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับหองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง
(7) การประกวดราคาจัดซื้อระบบ DR site
(8) การประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(9) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดหาผูรับจางปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร
(10) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สําหรับเว็บไซต

2) จัดทําสัญญา 8 ฉบับ  ดังนี้
(1) สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารชั้น 2 ว.ส.ท.
(2) สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในโถงตอนรับสมาชิก (เฟส 1)
(3) สัญญาวาจางบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(4) สัญญาวาจางบริการทําความสะอาด
(5) สัญญาเชา Leased line สําหรับเว็บไซตสภาวิศวกร
(6) สัญญาจางออกแบบตกแตงภายในสําหรับพ้ืนท่ีทํางานชั้น 2 (เฟส 2)
(7) สัญญาจางเหมากอสรางงานตกแตงภายใน (เฟส 1)
(8) สัญญาวาจางบริการรับขนสงเอกสาร

3) จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง จํานวนท้ังสิ้น 329 ฉบับ
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9.5 ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

9.5.1 จัดทําระบบเพื่อรองรับการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกรเกณฑใหม
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงระบบในสวนของการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร

เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีฝายทะเบียนและใบอนุญาต เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรในการปรับข้ันตอนการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร

9.5.2 จัดทําระบบ E-service เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสมาชิกผานเว็บไซต
สภาวิศวกรไดพัฒนาเว็บไซตระบบ E-service เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการ

ดําเนินการ และเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในดานตางๆ ผานเว็บไซตประกอบดวย

1) บริการตรวจสอบสถานะการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร
สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกรไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว ผานทางเว็บไซตสภาวิศวกร ซึ่งขอมูลจะมีความทันสมัยเนื่องจากระบบได
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสมาชิกโดยตรง ทําใหประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทางเขามา
ติดตอ

2) การเรียกดูแนวขอสอบจากคลังขอสอบภาคีวิศวกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงคลังขอสอบสําหรับเผยแพรในเว็บไซต สําหรับ

ผูสมัครสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร ใหเปนระบบ E-service โดยสมาชิกสามารถดู
คลังขอสอบท่ีปรับปรุงใหมผานเว็บไซต เพ่ือนํามาศึกษาและทบทวนความรูกอนการสอบ
ไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน สงเสริมใหสมาชิกมีความรูความสามารถและสามารถสอบผาน
และไดรับอนุญาต

3) ระบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสภาวิศวกร
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับกับสมาชิกสภาวิศวกรในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ี

ทางสภาวิศวกรไดจัดข้ึน ไมวาจะเปนการอบรมสัมมนา กิจกรรมตางๆ โดยเปดใหสมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมกิจกรรมไดโดยผานหนาเว็บไซตสภาวิศวกร และประชาสัมพันธผานเว็บไซต
รวมกับ Facebook ซึ่งเปนอีกชองท่ีสื่อสารถึงสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหแกสมาชิกสภาวิศวกร

4) ระบบ Poll สํารวจความพึงพอใจ
เพ่ือเปนการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาวิศวกร ในหัวขอตาง ๆ ท่ีสภาวิศวกรตองการ

สอบถามความเห็นจากสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเขามาทํา Poll สํารวจความพึงพอใจไดผานทาง
เว็บไซตสภาวิศวกรได เชน การสํารวจคํานําหนาชื่อวิศวกร การสํารวจการขอรับสารวิศวกรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล เปนตน สงผลใหสภาวิศวกรสามารถนําขอมูลความคิดเห็นของสมาชิก
ไปวิเคราะห และใชประกอบการดําเนินงานของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชนของสมาชิกตอไป
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4) การปรับปรุงรางระเบียบปฏิบัติของฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เพ่ือใหการดําเนินงาน

ตางๆ ของสภาวิศวกรเปนไปดวยความคลองตัวมากยิ่งข้ึน เหมาะสมกับการท่ีเปนองคกรท่ีบริหารแบบ
นิติบุคคล

9.4.6 งานติดตามการใชงบประมาณ
การพัฒนาใหมีระบบการติดตามการใชงบประมาณในเชิงบริหารมากข้ึน มีระบบการจัดการในการ

ติดตามรายไดรายจายเปรียบเทียบขอมูลในแตละเดือนและเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได
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ขอมูลเปรียบเทียบรายไดรับจริง ประจําป 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จดทะเบียนสมาชิก คาธรรมเนียม คาทดสอบความรู คาอบรมความพรอม
คารับรองปริญญา ดอกเบี้ย/เงินรางวัล รายไดอ่ืน

จดทะเบียนสมาชิก

ดอกเบี้ย/เงินรางวัล

คาทดสอบความรู

คารับรองปริญญา
รายไดอ่ืน

คาอบรมความพรอม

คาธรรมเนียม
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ขอมูลเปรียบเทียบรายไดและคาใชจาย (รวมทุกประเภท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ยอดสะสมรายเดือน)

ประมาณการรายได รับจริง ประมาณการคาใชจาย จายจริง

ประมาณการคาใชจาย

ประมาณการรายได
รับจริง
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9.5 ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

9.5.1 จัดทําระบบเพื่อรองรับการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกรเกณฑใหม
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงระบบในสวนของการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร

เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีฝายทะเบียนและใบอนุญาต เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรในการปรับข้ันตอนการเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร

9.5.2 จัดทําระบบ E-service เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสมาชิกผานเว็บไซต
สภาวิศวกรไดพัฒนาเว็บไซตระบบ E-service เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพลดระยะเวลาในการ

ดําเนินการ และเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในดานตางๆ ผานเว็บไซตประกอบดวย

1) บริการตรวจสอบสถานะการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร
สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกรไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว ผานทางเว็บไซตสภาวิศวกร ซึ่งขอมูลจะมีความทันสมัยเนื่องจากระบบได
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลสมาชิกโดยตรง ทําใหประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทางเขามา
ติดตอ

2) การเรียกดูแนวขอสอบจากคลังขอสอบภาคีวิศวกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงคลังขอสอบสําหรับเผยแพรในเว็บไซต สําหรับ

ผูสมัครสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร ใหเปนระบบ E-service โดยสมาชิกสามารถดู
คลังขอสอบท่ีปรับปรุงใหมผานเว็บไซต เพ่ือนํามาศึกษาและทบทวนความรูกอนการสอบ
ไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน สงเสริมใหสมาชิกมีความรูความสามารถและสามารถสอบผาน
และไดรับอนุญาต

3) ระบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสภาวิศวกร
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับกับสมาชิกสภาวิศวกรในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ี

ทางสภาวิศวกรไดจัดข้ึน ไมวาจะเปนการอบรมสัมมนา กิจกรรมตางๆ โดยเปดใหสมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมกิจกรรมไดโดยผานหนาเว็บไซตสภาวิศวกร และประชาสัมพันธผานเว็บไซต
รวมกับ Facebook ซึ่งเปนอีกชองท่ีสื่อสารถึงสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพและอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหแกสมาชิกสภาวิศวกร

4) ระบบ Poll สํารวจความพึงพอใจ
เพ่ือเปนการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาวิศวกร ในหัวขอตาง ๆ ท่ีสภาวิศวกรตองการ

สอบถามความเห็นจากสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเขามาทํา Poll สํารวจความพึงพอใจไดผานทาง
เว็บไซตสภาวิศวกรได เชน การสํารวจคํานําหนาชื่อวิศวกร การสํารวจการขอรับสารวิศวกรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล เปนตน สงผลใหสภาวิศวกรสามารถนําขอมูลความคิดเห็นของสมาชิก
ไปวิเคราะห และใชประกอบการดําเนินงานของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชนของสมาชิกตอไป
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5) ปฏิทินกิจกรรมบนเว็บไซต
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาวิศวกรทราบถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีสภาวิศวกรไดจัดข้ึน

โดยแสดงในรูปแบบของปฏิทิน ซึ่งสมาชิกสามารถเขาไปดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือก
ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมท่ีสนใจไดอยางสะดวก

9.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Firewall
สํานักงานสภาวิศวกรไดยกระดับ Firewall ใหทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย ชวยควบคุมการเขาออกหรือควบคุมการรับสงขอมูลในระบบเครือขาย
ทําใหขอมูลของสมาชิกสภาวิศวกรมีความปลอดภัย

9.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Switch network
สํานักงานสภาวิศวกรไดยกระดับ Switch network ใหทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

รับสงขอมูลภายในสํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลของสมาชิก
สภาวิศวกรผานทางเว็บไซตสภาวิศวกร โดยการปรับเปลี่ยน Switch network เพ่ือทดแทน Switch
network เดิมท้ังหมดท่ีใชงานมานานและเริ่มเสื่อมสภาพ สามารถใหบริการสมาชิกไดรวดเร็วยิ่งข้ึน

9.5.5 การปรับปรุงรุนของ License database oracle
เพ่ือเปนการสนับสนุนการทํางานดานฐานขอมูลของสภาวิศวกร สํานักงานสภาวิศวกรไดทําการ

ปรับปรุงรุนของ Database oracle ใหฐานขอมูลมีความเปนเสถียรภาพและความปลอดภัย สามารถ
เขาถึงขอมูลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน

9.5.6 การปรับปรุง Document server
สภาวิศวกรไดปรับปรุงเครื่อง Document server ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งข้ึน ซึ่งเครื่อง

Document server คือเครื่องแมขายจัดเก็บระบบงานเอกสารตาง ๆ ในสํานักงานสภาวิศวกร ประโยชน
ของการปรับปรุง Document server คือสามารถควบคุมบริหารและการสํารองขอมูล หรือการ Restore
ทําไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน

9.5.7 จัดซ้ือเครื่อง Server สําหรับเว็บไซตสภาวิศวกร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเว็บไซตสภาวิศวกร รวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิก

สภาวิศวกรและบุคคลท่ัวไปในการติดตอสภาวิศวกรผานทางเว็บไซต จึงไดดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
Server สําหรับเว็บไซตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ

9.5.8 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง PC ภายในสํานักงานสภาวิศวกร
สภาวิศวกรไดเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง PC ภายในสํานักงานสภาวิศวกร จํานวน 50 เครื่อง

ทดแทนเครื่อง PC เดิมท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีสภาวิศวกร
ใหสามารถตอบสนองตอการดําเนินงานภายในสํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการใหบริการสมาชิก
สภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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9.5.9 จัดซ้ือ Notebook สวนกลาง จํานวน 5 เครื่อง
สภาวิศวกรไดจัดซื้อ Notebook สวนกลาง จํานวน 5 เครื่อง เพ่ือรองรับกิจกรรมและ

การดําเนินงาน การจัดประชุมภายในสํานักงาน รวมถึงการจัดอบรมสัมมนานอกสถานท่ี ทําให
การดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

9.5.10 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server
เพ่ือเปนการดูแลรักษาเครื่อง Server รวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ ของสภาวิศวกรซึ่งจัดเก็บ

รวมไวในหองคอมพิวเตอร อันถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานภายในสํานักงานสภาวิศวกร จําเปน
จะตองใชเครื่องสํารองไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server ภายในหองคอมพิวเตอร ทดแทนเครื่องสํารองไฟฟาเดิมท่ี
เริ่มเสื่อมสภาพ

9.5.11 จัดซ้ือระบบ DR Site
เพ่ือปองกันไมใหขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรเกิดความเสียหาย หรือสูญหายจาก

ภัยพิบัติ สํานักงานสภาวิศวกรจึงไดติดตั้งระบบ DR site ( Disaster recovery site) ซึ่งทําหนาท่ีเปนศูนย
สํารองและกู คืนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินและเหตุการณ ไมคาดคิด
จากภัยพิบัติ หรือปญหาตางๆ

9.5.12 การปรับปรุงขอมูลสมาชิกกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการเชื่อมตอฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทําใหสภาวิศวกรสามารถ

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก และปรับปรุงขอมูลสมาชิกใหถูกตองทําใหสภาวิศวกรสามารถติดตอประสานงาน
กับสมาชิก ทําใหสมาชิกไดทราบขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ท่ีสภาวิศวกรประชาสัมพันธถึงสมาชิกได

9.5.13 ตารางประชุมอิเล็กทรอนิกส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโปรแกรมแสดงตารางการประชุมข้ึนจอโทรทัศน ไวใหบริการ

แจงขาวสารการประชุมใหกับกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผูเก่ียวของ ทดแทนการติดบอรด
ตัวอักษรแบบเดิม เพ่ือใหทราบถึงขอมูลหองประชุม และเวลาของการประชุม

9.5.14 การประชาสัมพันธขาวสารถึงสมาชิกผานทาง Facebook และ Twitter
สภาวิศวกรไดเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารขอมูล และกิจกรรมตางๆ ของทาง

สภาวิศวกรผานทาง Social network ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย ประกอบดวย Facebook
สภาวิศวกรแฟนเพจในชื่อ www.facebook.com/coethai ซึ่งปจจุบันมียอดคนกด Like กวา 30,500 คน
นอกจากนี้สภาวิศวกรยังไดเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลผานทาง Twitter โดยใชชื่อ @CoeNews
ชวยใหสื่อสารกับสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

9.5.15 การพัฒนาโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)
สภาวิศวกรมีนโยบายในการจัดทําโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)

บนระบบปฏิบัติการ ios และ Android เพ่ือประชาสัมพันธ ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของสภาวิศวกร
ทําใหสมาชิกทราบขาว และกิจกรรมไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ รวมถึงเพ่ือเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับสภาวิศวกรซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
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9.5.9 จัดซ้ือ Notebook สวนกลาง จํานวน 5 เครื่อง
สภาวิศวกรไดจัดซื้อ Notebook สวนกลาง จํานวน 5 เครื่อง เพ่ือรองรับกิจกรรมและ

การดําเนินงาน การจัดประชุมภายในสํานักงาน รวมถึงการจัดอบรมสัมมนานอกสถานท่ี ทําให
การดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

9.5.10 จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server
เพ่ือเปนการดูแลรักษาเครื่อง Server รวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ ของสภาวิศวกรซึ่งจัดเก็บ

รวมไวในหองคอมพิวเตอร อันถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานภายในสํานักงานสภาวิศวกร จําเปน
จะตองใชเครื่องสํารองไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟา สําหรับเครื่อง Server ภายในหองคอมพิวเตอร ทดแทนเครื่องสํารองไฟฟาเดิมท่ี
เริ่มเสื่อมสภาพ

9.5.11 จัดซ้ือระบบ DR Site
เพ่ือปองกันไมใหขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรเกิดความเสียหาย หรือสูญหายจาก

ภัยพิบัติ สํานักงานสภาวิศวกรจึงไดติดตั้งระบบ DR site ( Disaster recovery site) ซึ่งทําหนาท่ีเปนศูนย
สํารองและกู คืนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินและเหตุการณ ไมคาดคิด
จากภัยพิบัติ หรือปญหาตางๆ

9.5.12 การปรับปรุงขอมูลสมาชิกกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดการเชื่อมตอฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ทําใหสภาวิศวกรสามารถ

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก และปรับปรุงขอมูลสมาชิกใหถูกตองทําใหสภาวิศวกรสามารถติดตอประสานงาน
กับสมาชิก ทําใหสมาชิกไดทราบขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ท่ีสภาวิศวกรประชาสัมพันธถึงสมาชิกได

9.5.13 ตารางประชุมอิเล็กทรอนิกส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโปรแกรมแสดงตารางการประชุมข้ึนจอโทรทัศน ไวใหบริการ

แจงขาวสารการประชุมใหกับกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผูเก่ียวของ ทดแทนการติดบอรด
ตัวอักษรแบบเดิม เพ่ือใหทราบถึงขอมูลหองประชุม และเวลาของการประชุม

9.5.14 การประชาสัมพันธขาวสารถึงสมาชิกผานทาง Facebook และ Twitter
สภาวิศวกรไดเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารขอมูล และกิจกรรมตางๆ ของทาง

สภาวิศวกรผานทาง Social network ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย ประกอบดวย Facebook
สภาวิศวกรแฟนเพจในชื่อ www.facebook.com/coethai ซึ่งปจจุบันมียอดคนกด Like กวา 30,500 คน
นอกจากนี้สภาวิศวกรยังไดเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลผานทาง Twitter โดยใชชื่อ @CoeNews
ชวยใหสื่อสารกับสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

9.5.15 การพัฒนาโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)
สภาวิศวกรมีนโยบายในการจัดทําโปรแกรมผานมือถือ Smart phone (Mobile application)

บนระบบปฏิบัติการ ios และ Android เพ่ือประชาสัมพันธ ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ของสภาวิศวกร
ทําใหสมาชิกทราบขาว และกิจกรรมไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ รวมถึงเพ่ือเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับสภาวิศวกรซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ

 สภาวิศวกรได้จัดซื้อ Notebook ส่วนกลาง จำานวน 5 เครื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและ
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9.5.16 การจัดทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบสอบและจัดทดสอบความรูผูขอรับ

ใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรผานระบบคอมพิวเตอร โดยมีผลการดําเนินงานในป 2556 ดังนี้

ที่ เดือน
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ผูสอบผานทั้ง

2 หมวดผูเขาสอบ ผูสอบผาน ผูเขาสอบ ผูสอบผาน
1 มกราคม 892 775 921 805 784
2 กุมภาพันธ 1,311 1,149 1,330 1,150 1,117
3 มีนาคม 2,511 2,221 2,577 2,270 2,227
4 เมษายน 989 271 976 187 172
5 พฤษภาคม 373 139 400 109 110
6 มิถุนายน 716 262 744 199 170
7 กรกฎาคม 417 190 483 158 151
8 สิงหาคม 675 247 740 208 195
9 กันยายน 495 214 545 179 170
10 ตุลาคม 709 272 785 223 211
11 พฤศจิกายน 656 248 744 200 179
12 ธันวาคม 433 200 511 161 161

รวม 10,177 6,188 10,756 5,849 5,647
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ผูเขาสอบ(หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม) ผูเขาสอบ(หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) ผูสอบผานทั้ง 2 หมวด

คน

ผลการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรประจําป 2556
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ผูเขาสอบ(หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม) ผูเขาสอบ(หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) ผูสอบผานทั้ง 2 หมวด

คน

ผลการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรประจําป 2556
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เพ่ือเปนการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกท่ีอยูหางไกลและไมสะดวกในการ
เดินทางมาท่ีสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรไดมีนโยบายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ดําเนินการจัดการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร
นอกสถานท่ีรวมถึงในสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งในป 2556 ไดจัดรวมท้ังสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี มีสมาชิกสมัคร
สอบ จํานวน 1,704 คน
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เขาสอบหมวดพ้ืนฐาน 12,939 9,848 10,177

เขาสอบหมวดเฉพาะ 13,574 10,082 10,756

สอบผานท้ัง 2 หมวด 11,267 8,341 5,647
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เพ่ือเปนการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกท่ีอยูหางไกลและไมสะดวกในการ
เดินทางมาท่ีสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรไดมีนโยบายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ดําเนินการจัดการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร
นอกสถานท่ีรวมถึงในสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งในป 2556 ไดจัดรวมท้ังสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี มีสมาชิกสมัคร
สอบ จํานวน 1,704 คน
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9.6 ฝายตางประเทศ

9.6.1 การจัดตั้งฝายตางประเทศ
สภาวิศวกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic

Community:AEC) ในป พ.ศ. 2558 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมการเปดเสรีทางการคาและบริการ
คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงอนุมัติจัดตั้งฝายตางประเทศในโครงสรางการบริหารงานของสํานักงาน
สภาวิศวกร ท้ังนี้ เพ่ือการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5
ดานตางประเทศ ในการเสริมสรางความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศตางๆ และ
การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันในระดับสากล ซึ่งอยูภายใตการทํางานของ
คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ

9.6.2 การมอบหมายผูแทนสภาวิศวกรเขารวมประชุมนานาชาติ
1) การประชุม The International Engineering Alliance (IEA)

สภาวิศวกรมอบหมายใหนายมงคล มงคลวงศโรจน และนายอมร พิมานมาศ เปนผูแทน
สภาวิศวกร เขารวมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ระหวางวันท่ี
17 - 21 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

ผลจากการเขารวมการประชุมดังกลาว เปนความรวมมือของกลุมประเทศในระดับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกทําใหสภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
ไดเขารวมรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูแทนจากนานาประเทศ รวมถึงมีโอกาสเปน
ผูสังเกตการณในหัวขอการประชุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม

2) การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และ
การประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating
Committee (ACPECC)
สภาวิศวกรมอบหมายผูแทนสภาวิศวกรเขารวมการประชุม The ASEAN Coordinating

Committeeon Services (CCS) แล ะการประชุ ม The ASEAN Chartered Professional
Engineers Coordinating Committee (ACPECC) ดังนี้

ท่ี ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานท่ี ผูแทนสภาวิศวกร
1. การประชุม CCS ครั้งท่ี 72 และ

การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 19
วันท่ี 15 - 19 มกราคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน

2. การประชุม CCS ครั้งท่ี 73 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 20

วันท่ี 3 - 6 พฤษภาคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธ์ิ ลิ้มสุวรรณ

3. การประชุม CCS ครั้งท่ี 74 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 21

วันท่ี 3 - 6 กรกฎาคม 2556
ณ เมืองบันดารเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธ์ิ ลิ้มสุวรรณ

4. การประชุม CCS ครั้งท่ี 75 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 22

วันท่ี 3 - 6 กันยายน 2556
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธ์ิ ลิ้มสุวรรณ

5. การประชุม CCS ครั้งท่ี 76 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 23

วันท่ี 25 - 29 พฤศจิกายน 2556
ณ เมืองหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1. นายวิชา จิวาลัย
2. นายเอกสิทธ์ิ ลิ้มสุวรรณ
3. นางสาวกนิษฐรินทร
พงศเกษตรชัย
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ผลจากการเขารวมการประชุมดังกลาว เปนความรวมมือของกลุมประเทศในระดับภูมิภาค
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม ซึ่งจากการเขารวมประชุมดังกลาวประเทศไทยไดมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer:ACPE) รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering
Services) รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ

9.6.3 การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ตามท่ีประเทศไทยไดมีขอผูกพันภายใตขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) เพ่ือสงเสริมและผลักดัน
การเคลื่อนยายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรใหมีหลักเกณฑการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ดังนั้นเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว สภาวิศวกรไดจัดทํารางระเบียบ
คณะกรรมการ สภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก
คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบรางระเบียบและรางขอบังคับ
ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้สภาวิศวกรอยูระหวางการดําเนินการกระบวนการตามกฎหมายเพ่ือใหราง
ระเบียบและรางขอบังคับดังกลาวสามารถรองรับการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนไดถูกตองตาม
กฎหมาย

9.6.4 การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional
Engineer)
วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer:RFPE)

คือ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ท่ีขอทํางานและไดรับอนุญาต
โดยผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority:PRA) ของประเทศผูรับ
RFPE ตองประกอบวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายจากประเทศผูรับ (Local partner)

ท้ังนี้ สภาวิศวกรในฐานะเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (RFPE) ซึ่งขณะนี้กําลังอยู
ระหวาง การพิจารณาประเด็นสําคัญเพ่ือเตรียมความพรอมในการผลักดันการเคลื่อนยายวิศวกร
(Mobility) ดังนี้

(1) แนวทางแกไขขอบังคับเรื่องภาคีวิศวกรพิเศษ
(2) ความรับผิดชอบในผลงานวิศวกรรม
(3) เงื่อนไขเรื่อง Technology transfer
(4) สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ของการเปน RFPE

(4.1) การออกใบรับรอง Work permit ควรอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
(4.2) การเสียภาษี (Income taxes) จําเปนตองประสานกับกระทรวงการคลัง เรื่องการ

งดเวนการเสียภาษีซ้ําซอน
(5) ขีดความสามารถ (Core competency) ของวิศวกรในกลุมประเทศอาเซียน
(6) การเตรียมการของนิติบุคคล (Person juristic)

(6.1) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
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ผลจากการเขารวมการประชุมดังกลาว เปนความรวมมือของกลุมประเทศในระดับภูมิภาค
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม ซึ่งจากการเขารวมประชุมดังกลาวประเทศไทยไดมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer:ACPE) รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียนดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering
Services) รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ

9.6.3 การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
ตามท่ีประเทศไทยไดมีขอผูกพันภายใตขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) เพ่ือสงเสริมและผลักดัน
การเคลื่อนยายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรใหมีหลักเกณฑการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ดังนั้นเพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว สภาวิศวกรไดจัดทํารางระเบียบ
คณะกรรมการ สภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer) พ.ศ. .... และรางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก
คาบํารุง และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมใหญ
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบรางระเบียบและรางขอบังคับ
ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้สภาวิศวกรอยูระหวางการดําเนินการกระบวนการตามกฎหมายเพ่ือใหราง
ระเบียบและรางขอบังคับดังกลาวสามารถรองรับการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนไดถูกตองตาม
กฎหมาย

9.6.4 การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional
Engineer)
วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer:RFPE)

คือ วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ท่ีขอทํางานและไดรับอนุญาต
โดยผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority:PRA) ของประเทศผูรับ
RFPE ตองประกอบวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายจากประเทศผูรับ (Local partner)

ท้ังนี้ สภาวิศวกรในฐานะเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของกระบวนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (RFPE) ซึ่งขณะนี้กําลังอยู
ระหวาง การพิจารณาประเด็นสําคัญเพ่ือเตรียมความพรอมในการผลักดันการเคลื่อนยายวิศวกร
(Mobility) ดังนี้

(1) แนวทางแกไขขอบังคับเรื่องภาคีวิศวกรพิเศษ
(2) ความรับผิดชอบในผลงานวิศวกรรม
(3) เงื่อนไขเรื่อง Technology transfer
(4) สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ของการเปน RFPE

(4.1) การออกใบรับรอง Work permit ควรอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
(4.2) การเสียภาษี (Income taxes) จําเปนตองประสานกับกระทรวงการคลัง เรื่องการ

งดเวนการเสียภาษีซ้ําซอน
(5) ขีดความสามารถ (Core competency) ของวิศวกรในกลุมประเทศอาเซียน
(6) การเตรียมการของนิติบุคคล (Person juristic)

(6.1) การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
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การประชุมโตะกลม ก็เพ่ือใหวิศวกรวิชาชีพของแตละประเทศสมาชิกไดรูจัก เขาใจและให
ความสําคัญทางวิศวกรรมไดชัดเจนมากยิ่งข้ึนและมีการรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึน

ในสวนของการศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีหัวลําโพงนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศ
สมาชิกเห็นถึงศักยภาพของการวางโครงการการบริหารการกอสราง รวมไปถึงการพิจารณา
ตรวจสอบ และการปฏิบัติการและบํารุงรักษาในโครงการขนาดใหญของประเทศไทย

4) เสวนาเรื่อง “ความคืบหนากฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคาร

ชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการรวมกับอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศจัดสัมมนาเชิงวิชาการดังกลาวข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพ่ือเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธกฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน

จากการเสวนาดังกลาว สภาวิศวกรไดแจงความคืบหนาและประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
ข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมรับฟงและถามคําถามเปน
จํานวนมาก รวมถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนของสภาวิศวกร
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(6.2) การประกันความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ (Professional Indemnity
Insurance:PII)

(6.3) การกําหนดใหนิติบุคคลตองมี Local contents

9.6.5 การจัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ

1) สัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกร”
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ และผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใหไดรับความรูและรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีการคาบริการวิชาชีพ
วิศวกรรม รวมท้ังสามารถนําขอมูลไปใชในการศึกษา และจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับตอขอผูกพันระหวางประเทศของไทยท่ีมีอยู ในปจจุบัน และท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เม่ือวันพุธท่ี 17 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองวาสนา6-7
ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิปซอฟเฟอริน ถนนพระรามเกา กรุงเทพมหานคร

จากการสัมมนาดังกลาว สภาวิศวกรไดรับฟงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการวางแนวทาง
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานดานตางประเทศระยะเวลา 3 ป โดยไดรับการเสนอความ
คิดเห็นใน 2 มิติ ประกอบดวย ดานนโยบายและแผนดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกร
เพ่ือรองรับการเปดเสรีการคาบริการวิชาชีพวิศวกรรม

2) สัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineers) พ.ศ. ....”
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน

สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เก่ียวกับหลักเกณฑการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ตามท่ีประเทศไทยไดมีขอผูกพันภายใตขอตกลงยอมรับรวมของ
อาเซียน ดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering
Services) เม่ือวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองแกรนดรัชดา
ชั้น 5 อาคารธารทิพย โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

จากการสัมมนารับฟงความคิดเห็นดังกลาว สภาวิศวกรไดรับขอมูลในการวิเคราะหและศึกษา
ขอมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered
Professional Engineer) การจัดทําระเบียบ (เกณฑ) การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาว
จดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer) และการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
(Continuing Professional Development)

3) ประชุม Roundtable Discussion on ASEAN Coordinating Committee on
Services (CCS 75th)
เม่ือวันอังคารท่ี 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หองสุขุมวิท6 ชั้น 3

โรงแรมแลนดมารค สุขุมวิท และศึกษาดูงานอุโมงครถไฟฟาใตดินสายสีน้ําเงิน เวลา 13.30 -
15.00 น. ณ สถานีรถไฟฟาหัวลําโพง

จากการประชุมโตะกลมดังกลาว สภาวิศวกรในฐานะผูแทนวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
ไดแสดงความกาวหนาในการเตรียมการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนโดยวัตถุประสงคของ

3) ประชุม Roundtable Discussion on ASEAN Coordinating Committee on Services 
(CCS 75th)

การประกันความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ (Professional Indemnity 
Insurance:PII)
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การประชุมโตะกลม ก็เพ่ือใหวิศวกรวิชาชีพของแตละประเทศสมาชิกไดรูจัก เขาใจและให
ความสําคัญทางวิศวกรรมไดชัดเจนมากยิ่งข้ึนและมีการรวมมือระหวางกันมากยิ่งข้ึน

ในสวนของการศึกษาดูงานสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีหัวลําโพงนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศ
สมาชิกเห็นถึงศักยภาพของการวางโครงการการบริหารการกอสราง รวมไปถึงการพิจารณา
ตรวจสอบ และการปฏิบัติการและบํารุงรักษาในโครงการขนาดใหญของประเทศไทย

4) เสวนาเรื่อง “ความคืบหนากฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน”
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอง Jupiter12-13 อาคาร

ชาเลนเจอร3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการรวมกับอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศจัดสัมมนาเชิงวิชาการดังกลาวข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคหลัก เพ่ือเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธกฎระเบียบและการบังคับใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศอาเซียน

จากการเสวนาดังกลาว สภาวิศวกรไดแจงความคืบหนาและประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
ข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมรับฟงและถามคําถามเปน
จํานวนมาก รวมถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนของสภาวิศวกร
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9.7 สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ

9.7.1 การดําเนินเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร
คณะกรรมการจรรยาบรรณไดรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาท้ังหมด จํานวน 98 เรื่อง พิจารณาเสร็จ

จํานวน 20 เรื่อง อยูระหวางพิจารณา จํานวน 78 เรื่อง ดังนี้

จํานวนเร่ืองรองเรียน รับจาก
ป 2555

รับใหม
ป 2556

รวม

ในป 2556 67 31 98
พิจารณาเสร็จ 11 9 20

อยูระหวางการพิจารณา 56 22 78
สรุปผลการการพิจารณาแบงออกเปน 1) ยกขอกลาวหาจํานวน 9 คน 2) พักใชใบอนุญาตฯฯ

จํานวน 2 คน 3) ไมรับเรื่องรองเรียน จํานวน 13 เรื่อง

9.7.2 งานคดีปกครอง
สภาวิศวกรถูกฟองดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในป พ.ศ. 2556 มีคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล

ปกครองท้ังหมด จํานวน 17 คดีแบงออกเปน

1) ศาลปกครองช้ันตน จํานวน 7 คดีดังนี้

คดีดําท่ี ศาล ผูฟองคดี ประเด็นแหงคดี กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน

11/2554 ศาลปกครองกลาง นางสาวทัศนี  สุชินพงศ ใบอนุญาตฯ อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

1530/2554 ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ ลิมสัมพันธ
เจริญ

ใบอนุญาตฯ อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

525/2554 ศาลปกครองกลาง บริษัท สมารท เอ็นจเินียริ่ง
แอนด คอนซัลแทนส จํากัด
ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน

ใบอนุญาตฯ รอศาลแจงกําหนดวันอานคําพิพากษา

1602/2554 ศาลปกครองกลาง นายอัครพงศ พงษทองพูล ใบอนุญาตฯ+เรียก
คาเสียหายจํานวน
62.5 ลานบาท

อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

713/2555 ศาลปกครองกลาง นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

344/2555
345/2555
346/2555

ศาลปกครอง
เชียงใหม

นายสุขุม สุขพันธโพธาราม การเลือกตั้งและ
การแตงตั้งกรรมการ
สภาวิศวกร

อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

664/2556 ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ ลิมสัมพันธ
เจริญ

จรรยาบรรณ อยูระหวางตลุาการเจาของสํานวนแสวงหา
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

หมายเหตุ (1) ใบอนุญาตฯ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยช้ีขาดลงโทษทางดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
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2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 9 คดีดังนี้

คดีดําท่ี ชื่อผูฟองคดี ประเด็นแหงคดี กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
อ.492-

494/2548
นายวุฒิชัย แกวนิมิตร
นายณรงคเดช จันทรศรี ท่ี 1 กับพวกรวม 108 คน
นายสุรัตน ไทยทองสุขสกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 728 คน

ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.256/2553 นายเช่ียวชาญ พาหุสัจจะลักษณ จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.951/2553 บริษัท พี ดับบลิว เอชแอล วิศวกรท่ีปรึกษา จํากัด จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1073/2553 นายภูวนารถ  จัดพล จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1085/2554 นายพิทักษพงษ ติ๊บแกว ท่ี 1 กับพวกรวม 119 คน ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จาํกัด จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1337/2556 นายกิตติพงษ กกมาศ การเลือกตั้ง
กรรมการ

สภาวิศวกร

อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1697/2556 นายอาคม มานะแกว จรรยาบรรณ อยูระหวางยื่นคําใหการแกอุทธรณ

หมายเหตุ (1) ใบอนุญาตฯ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยช้ีขาดลงโทษทางดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม

3) งานคดแีพง

คดีดําท่ี ศาล ผูฟองคดี ประเด็นแหงคดี กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
1001/2556 ศาลแพง นายจรินทร จริายศ ล ะ เ มิ ด , เ รี ย ก

ค า เ สี ย ห า ย
1,100,000 บาท

อยูระหวางรอผลคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาท่ีระหวางศาลแพงกับศาลปกครอง

4) งานคดีอาญา
สํานักกฎหมายฯ ไดแจงความรองทุกข/กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับ

ผูฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47 ในป 2556 จํานวน 2 เรื่อง
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2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 9 คดีดังนี้

คดีดําท่ี ชื่อผูฟองคดี ประเด็นแหงคดี กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
อ.492-

494/2548
นายวุฒิชัย แกวนิมิตร
นายณรงคเดช จันทรศรี ท่ี 1 กับพวกรวม 108 คน
นายสุรัตน ไทยทองสุขสกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 728 คน

ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.256/2553 นายเช่ียวชาญ พาหุสัจจะลักษณ จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.951/2553 บริษัท พี ดับบลิว เอชแอล วิศวกรท่ีปรึกษา จํากัด จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1073/2553 นายภูวนารถ  จัดพล จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1085/2554 นายพิทักษพงษ ติ๊บแกว ท่ี 1 กับพวกรวม 119 คน ใบอนุญาตฯ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จาํกัด จรรยาบรรณ อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1337/2556 นายกิตติพงษ กกมาศ การเลือกตั้ง
กรรมการ

สภาวิศวกร

อยู ระหวางตุลาการเจาของสํานวน
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
จากสํานวนคดีศาลปกครองช้ันตน

อ.1697/2556 นายอาคม มานะแกว จรรยาบรรณ อยูระหวางยื่นคําใหการแกอุทธรณ

หมายเหตุ (1) ใบอนุญาตฯ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยช้ีขาดลงโทษทางดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม

3) งานคดแีพง

คดีดําท่ี ศาล ผูฟองคดี ประเด็นแหงคดี กระบวนการพิจารณาคดีปจจุบัน
1001/2556 ศาลแพง นายจรินทร จริายศ ล ะ เ มิ ด , เ รี ย ก

ค า เ สี ย ห า ย
1,100,000 บาท

อยูระหวางรอผลคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาท่ีระหวางศาลแพงกับศาลปกครอง

4) งานคดีอาญา
สํานักกฎหมายฯ ไดแจงความรองทุกข/กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับ

ผูฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47 ในป 2556 จํานวน 2 เรื่อง
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9.7.3 งานตอบปญหาขอหารือทางกฎหมาย
สํานักกฎหมายฯไดดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปญหาขอหารือทางกฎหมาย ในป 2556 จํานวน

60 เรื่องโดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ใหความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติวิศวกร

พ.ศ. 2542 ขอบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนท่ัวไป
รวมถึงบุคลากรภายในหนวยงาน และหนวยงานอ่ืนๆ

(2) การใหคําแนะนําแกสมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตางๆ  เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน

(3) การแสดงความคิดเห็นหรือขอแนะนําแกหนวยงานราชการในการแกไขกฎหมายตางๆ
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

(4) การใหคําแนะนําแกสมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสรางความเขาใจและปองกันการกระทําท่ีอาจ
เขาขายประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

9.7.4 งานยกรางกฎหมาย
สภาวิศวกรไดดําเนินการยกรางกฎหมาย จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้

ลําดับ ชื่อกฎหมาย การดําเนินการปจจุบัน
1 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง

และคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

ท่ีประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร
ครั้งท่ี 1/2556 ใหความเห็นชอบแลว

2 รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการข้ึนทะเบียนเปนวิศวกร
อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ....

ท่ีประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร
ครั้งท่ี 1/2556 ใหความเห็นชอบแลว

3 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากการดํารงตําแหนงของผูตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย

4 รางขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย

5 ร า ง ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า วิ ศ ว ก ร  ว า ด ว ย ก า ร เ งิ น
การบัญชีและการเบิกจายเงินของสํานักงานสภาวิศวกร พ.ศ. ....

อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการการบริหาร

9.7.5 งานตรวจสอบหรือยกรางสัญญาตาง ๆ

ลําดับ ชื่อสัญญา
1 สัญญาจางบํารุงรักษาเครื่องอานกระดาษคําตอบ
2 สัญญาเชาพ้ืนท่ีของสมาคมวิศวกรรมสถานฯ
3 สัญญาการขอเช่ือมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรและขอใชโปรแกรมสําหรับอานขอมูลจากบัตรประจําตัว

ประชาชนกับกรมการปกครอง
4 สัญญาบริการรับขนสงเอกสาร
5 สัญญาวาจางบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสํานักงานสภาวิศวกร
6 สัญญาวาจางบริการสถานท่ีสําหรบัอบรมความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
7 สัญญาการใหบริการ Leased line internet
8 สัญญาวาจางบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร
9 สัญญาวาจางออกแบบตกแตงภายในบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการสมาชิกสภาวิศวกร (เฟส 1)
10 สัญญาวาจางออกแบบตกแตงภายในสํานักงานสภาวิศวกร (เฟส 2)
11 สัญญาจางเหมากอสรางงานตกแตงภายใน และงานระบบประกอบอาคารตาง ๆ ภายในบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการ

สมาชิกสภาวิศวกร (เฟส 1)
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ภาคผนวก
ก.รายช่ือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2556

การอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคุม ประเภทนิติบุคคล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556
มีจํานวนท้ังสิ้น 870 ราย โดยในป พ.ศ. 2556 มีนิติบุคคลไดรับใบอนุญาตฯ จํานวน 80 ราย ดังนี้
ลําดับที่ ชื่อนิติบุคคล ลําดับที่ ชื่อนิติบุคคล

1 บริษัทคลีนแอรโปรดักท จาํกัด 41 บริษัท เอซีเอสดี คอนซัลต้ิงเอนจิเนียรส จํากัด
2 บริษัท คาบิเน็ทอินจิเนียร จํากัด 42 บริษัท ไฮบริดอินทิเกรชั่น จํากัด
3 บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 43 บริษัทอินสเปคเตอร คอนซัลแตนทพลัส จํากัด
4 หางหุนสวนจาํกัด โปรเกรซอิเลคทริค เอ็นจิเนียร่ิง 44 หางหุนสวนจาํกัดนิวต้ันเทค
5 บริษัท แอเรีย จํากัด 45 บริษัทเอส.เจ. เอ็นจิเนียร เซอรวิส จาํกดั
6 หางหุนสวนจาํกัด สัญชยัซอยสเทสต้ิง 46 บริษัทคอนซัลแทนทออฟอารคิเทกเชอร จํากัด
7 บริษัท แปลน รีโนเวชั่น จาํกัด 47 บริษัท 3 คิว บิลด้ิงอินสเปคเตอร จํากัด
8 บริษัท เอสพีที จโีอเทค จาํกัด 48 บริษัทชาญ คอนซัลแตนท จาํกัด
9 บริษัท ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จํากัด 49 บริษัทชีตารเอ็นยิเนียร่ิงซิสเต็มส จํากัด
10 บริษัท ไทยเอ็นเนอรยี่ ออดิเตอร จาํกัด 50 บริษัทอีคอน พลัส จํากัด
11 บริษัท ว.ไชยา อินเตอรเนชั่นแนล จาํกดั 51 บริษัท อะเลิรท คอนซัลแตนท จาํกัด
12 บริษัท ซิดเอ็น จํากัด 52 บริษัท ซีวิลพารค อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด
13 บริษัท อี แอนด บ ีพลัส เอ็นจิเนียร่ิงจํากัด 53 บริษัท เอ็นเซฟ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด
14 บริษัท เออีคอม คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 54 หางหุนสวนจาํกัด แชมปเอ็นจวีี
15 บริษัท สยาม มารีน คอนซัลแทน จํากัด 55 หางหุนสวนจาํกัด เบสทพอลลูชั่น คอนโทรล
16 บริษัท หงษทอง ออโตแกส จํากัด 56 บริษัท เซ็นทรัล เอ็นจิเนียร่ิงแอนด คอนซัลแทนต จํากัด
17 บริษัทผูตรวจสอบอาคาร 1 (ประเทศไทย) จาํกัด 57 บริษัท ตนคูน เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด
18 บริษัทพรวิเศษ วิศว จาํกัด 58 บริษัท ซีเคเอสซัพพลาย แอนด เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด
19 บริษัทเอ็น.ดี.ที เทคโนโลยี่ จาํกัด 59 บริษัท จ2ี2 วิศวกร และ สถาปนิก จํากดั
20 บริษัทเจษฎาเอ็นจิเนียร่ิงแอนดเซอรวิสเซส จํากัด 60 บริษัท ชูไพบูลย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
21 บริษัทโรเดียม คอนซัลแทนท จาํกัด 61 หางหุนสวนจาํกัด เกรทเทสตเซฟต้ี
22 บริษัท ไทยโกลบอล เอ็นเนอรจี ้จํากัด 62 บริษัท ซีเอสอีไอ(ไทยแลนด) จาํกัด
23 บริษัท พีเอ อี เทคนิคอล เซอรวิส จาํกัด 63 บริษัท บาลานซสตรัคเจอร จาํกัด
24 บริษัท เอสเอ็น เอ็นจิเนียร่ิงคอลซัลแตนท จํากัด 64 บริษัท จีโอ เมเนจเมนท จํากัด
25 บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาเอ็คโก จํากัด 65 บริษัท อีเอ็มกรุป จํากัด
26 บริษัท เคาทออน ม ีอินสเปคชั่น เซอรวสิเซส จํากัด 66 บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี ่เน็ทเวอรค จาํกดั
27 บริษัท เกทเวยอารคิเท็ค จํากัด 67 บริษัท ดาคอน อินสเปคชั่น เซอรวิสเซส จํากัด
28 บริษัท พี เอ็น ซิงคโครไนซ จํากัด 68 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จาํกดั
29 บริษัทเช็คคอน โปรเฟสชั่นนอลอินสเปคชั่น จํากัด 69 บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่นเมเนจเมนท จํากัด
30 บริษัทคาแนล ออโตเมชั่นซิสเต็ม จํากัด 70 บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร คอนซัลแตนท จํากัด
31 บริษัทฟลัดเวย จํากัด 71 หางหุนสวนจาํกัด นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม
32 บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 72 บริษัท สยามเทคเอส.อี แอนด ซี จาํกัด
33 หางหุนจํากัดเอ็นซีเอ แอนดแอสโซซิเอท คอนซัลแตนท 73 บริษัท ดี.เอ็กซเพิรท เอ็นจิเนียร่ิงแอนด
34 บริษัทโซลูชั่นเอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแทนท จํากัด 74 บริษัท เอ ทริปเปลเอ็ม เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด
35 บริษัทศูนยวิจยัโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จํากัด 75 บริษัท ออพติมัม คอนซัลแตนส จํากัด
36 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จาํกัด 76 หางหุนสวนจาํกัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น
37 บริษัท ออมทอง อินเตอรเทรด จํากัด 77 บริษัท เซค ดีไซน จํากัด
38 บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา (2532) จํากัด 78 บริษัท แอรโฟลวโปรเฟสชั่นแนล จํากัด
39 บริษัท ซีวิลเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 79 บริษัท โมสท คอนซัลแตนท จํากัด
40 บริษัท เคเอส ดีซายนแอนด คอนซัลแตนทส จํากัด 80 บริษัท แอสโคนา เอ็ม จํากัด

หมายเหตุ รายชือ่นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม จํานวน 870 ราย ปรากฏอยูในแผน CD และตรวจสอบรายชื่อได
ในเว็บไซตสภาวิศวกร
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ข. รายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556
ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคมี 50 - 54
3 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 52 - 54
6 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) เคมี 51
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เคมี 51 - 53
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55
12 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
13 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 55
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 56 - 60
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ใหม พ.ศ. 2535) เคมี 35 - 40 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2541) เคมี 41 - 45 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เคมี 46 - 48 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เคมี 56 - 60
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55 - 59
21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 54 - 58
22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 -53
24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
27 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
29 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 50 - 52
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 58
33 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
34 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 54 - 58
35 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 55
36 สถาบันรัชตภาคย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรม.ไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
40 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข. สุรินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 59
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 52 - 54
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 55 - 59
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 54
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 52
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
54 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (กลุมวิชาชีพเคร่ืองจักรกลเกษตร)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
เคร่ืองกล 50 - 54

55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
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ข. รายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556
ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคมี 50 - 54
3 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 52 - 54
6 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) เคมี 51
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เคมี 51 - 53
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55
12 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
13 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 55
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 56 - 60
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ใหม พ.ศ. 2535) เคมี 35 - 40 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2541) เคมี 41 - 45 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เคมี 46 - 48 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เคมี 56 - 60
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55 - 59
21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 54 - 58
22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 -53
24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
27 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
29 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 50 - 52
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 58
33 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
34 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 54 - 58
35 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 55
36 สถาบันรัชตภาคย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรม.ไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
40 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข. สุรินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 59
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 52 - 54
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 55 - 59
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 54
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 52
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
54 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (กลุมวิชาชีพเคร่ืองจักรกลเกษตร)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
เคร่ืองกล 50 - 54

55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
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ข. รายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2556
ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคมี 54 - 58
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคมี 50 - 54
3 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 52 - 54
6 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคมี 51 - 54
7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) เคมี 51
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2539) เคมี 51 - 53
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55
12 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
13 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคมี 55
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 56 - 60
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ใหม พ.ศ. 2535) เคมี 35 - 40 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2541) เคมี 41 - 45 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) เคมี 46 - 48 เฉพาะรายเงื่อนไข 1.เคยทํางานมา 2.

เรียนตามหลักสูตร 2549
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคมี 55 - 59
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เคมี 56 - 60
20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 55 - 59
21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศ.บ. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคมี 54 - 58
22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 -53
24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 53
25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
27 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
29 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 50 - 52
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 58
33 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
34 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 54 - 58
35 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 55
36 สถาบันรัชตภาคย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรม.ไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
40 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 55
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข. สุรินทร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 55 - 59
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 52 - 54
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 55 - 59
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวข.ชุมพร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 51 - 54
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 52
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 56
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
54 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (กลุมวิชาชีพเคร่ืองจักรกลเกษตร)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
เคร่ืองกล 50 - 54

55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 57
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ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 52 - 54
58 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 54 - 58
59 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 54 - 58
60 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 54 - 58
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
63 มหาวิทยาลัยธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เคร่ืองกล 52 - 55
64 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
65 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 56 ปฏิเสธ
67 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55- 59
68 โรงเรียนนายเรืออากาศ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 53 - 57
69 วิทยาลัยเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตร พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 48 - 52 ปฏิเสธ
70 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
71 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (เคร่ืองจักรกลเกษตร) (ปรับปรุง พ.ศ.

2555)
เคร่ืองกล 55 - 59

72 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมขนถายวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 51 - 54
74 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59
75 โรงเรียนนายเรืออากาศ วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 53 - 57
76 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 55 - 59
77 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 55 - 59
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) เคร่ืองกล 50 - 54
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (ใหม พ.ศ. 2546) เคร่ืองกล 51 - 55
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน (ใหม พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54
81 วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา

เขตศรีราชา
วศ.บ. วิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เคร่ืองกล 51 - 55

82 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา (ดอยสะเก็ด)

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (ใหม พ.ศ. 2550) เคร่ืองกล 50 - 54 ปฏิเสธ

83 มหาวิทยาลัยบูรพา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เคร่ืองกล 54 - 58
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม พ.ศ. 2548) เคร่ืองกล 52
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เคร่ืองกล 53 - 54
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 56 ปฏิเสธหลักสูตรท่ีย่ืนไมตรงกับสกอ.
87 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) เคร่ืองกล 52 - 54
88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
89 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ไฟฟากําลัง 50 - 52
90 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
91 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
92 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวข.ศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 54
93 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51- 54
94 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากําลัง (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
95 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง พ.ศ.

2550)
ไฟฟากําลัง 50 - 54

96 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ใหม พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 50 เฉพาะราย
97 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 54
98 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 54
99 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไฟฟากําลัง 52 - 53
100 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
101 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 55
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 54 - 58
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
105 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
106 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 54 - 58
107 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
108 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 55 - 59
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (ปรับปรุง

พ.ศ. 2551)
ไฟฟากําลัง 51 - 54

110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ไฟฟากําลัง 51 - 54

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
112 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 54 - 58
113 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
114 มหาวิทยาลัยธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) ไฟฟากําลัง 52 - 54
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ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

115 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 55 - 59
116 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 55 - 59
117 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
118 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 55 - 59
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (ปรับปรุง พ.ศ.

2552)
ไฟฟากําลัง 52 - 56

120 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) ไฟฟากําลัง 52 - 55
121 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (สมุทรปราการ) วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ใหม พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
122 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (สมุทรปราการ) วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ใหม พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 55 - 57
123 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากําลัง (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 57
124 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53
125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ไฟฟากําลัง 55

127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 56 - 60
128 วิทยาลัยเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ. 2549) ไฟฟากําลัง 50 - 52
129 วิทยาลัยเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ. 2549) ไฟฟากําลัง 48 - 49 ปฏิเสธเน่ืองจากไมมีหลักฐานท่ีแสดงให

สามารถเช่ือถือไดวานักศึกษาในป
การศึกษาดังกลาวไดมีการเรียนการสอน
ในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา งาน
ไฟฟากําลังตามมาตรฐานท่ีควรจะเปน

130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 57
131 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
132 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานไฟฟา (ใหม พ.ศ. 2554) ไฟฟากําลัง 55 - 59
133 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 55

134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟากําลัง 55 - 59
135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟากําลัง 53 - 54
136 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟากําลัง 51 - 54
137 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไฟฟากําลัง 52 - 55
138 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง พ.ศ.

2555)
ไฟฟากําลัง 55 - 59

139 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2549) ไฟฟาสื่อสาร 49 - 53
140 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2549) ไฟฟาสื่อสาร 54
141 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) ไฟฟาสื่อสาร 50 - 52
142 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟาสื่อสาร 53 - 54
143 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง

พ.ศ. 2549)
ไฟฟาสื่อสาร 49 - 53

144 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54
145 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.

2553)
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 54

146 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง
พ.ศ. 2550)

ไฟฟาสื่อสาร 50 - 54

147 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไฟฟาสื่อสาร 52 - 53

148 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟาสื่อสาร 51 - 55
149 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง

พ.ศ. 2555)
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59

150 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2553)

ไฟฟาสื่อสาร 53 - 57

151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54

152 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟาสื่อสาร 54 - 58
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเลก็ทรอนิกส (ปรับปรุง

พ.ศ. 2552)
ไฟฟาสื่อสาร 52 - 53

154 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเลก็ทรอนิกส (หลักสูตร
นานาชาติ) (ใหม พ.ศ. 2553)

ไฟฟาสื่อสาร 53 - 54

155 โรงเรียนนายเรืออากาศ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) ไฟฟาสื่อสาร 53 - 57
156 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง

พ.ศ. 2551)
ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54

157 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
158 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ.

2555)
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59

159 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
พ.ศ. 2554)

ไฟฟาสื่อสาร 54 - 58
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ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

160 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟาสื่อสาร (ปรับปรุง พ.ศ.
2555)

ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59

161 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
162 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59
163 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง

พ.ศ. 2552)
ไฟฟาสื่อสาร 53 - 55

164 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ใหม พ.ศ. 2554) ไฟฟาสื่อสาร 54 - 58
165 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ไฟฟาสื่อสาร 51 - 54
166 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) ไฟฟาสื่อสาร 52 - 55
167 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส (ปรับปรุง

พ.ศ. 2555)
ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59

168 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
(กรุงเทพฯ)

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟาสื่อสาร 55 - 59

169 มหาวิทยาลัยบูรพา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) โยธา 51 - 55
170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) โยธา 51 - 55
171 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) โยธา 51 - 55
172 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร พ.ศ. 2554) โยธา 55
173 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) โยธา 51 - 55

174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55
175 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55

176 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55
177 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โยธา 51 - 55
178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.อุเทนถวาย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) โยธา 51 - 55
179 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55
180 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โยธา 55
181 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โยธา 56 - 60
182 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) โยธา 51 - 55
183 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) โยธา 51 - 55
184 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) โยธา 51 - 52
185 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55
186 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) โยธา 51 - 55
187 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 55
188 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 56 - 60
189 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 55
190 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 56 - 60
191 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 54 - 55
192 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 56 - 60
193 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 55
194 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 56 - 60
195 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 53 - 55
196 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 53 - 55
197 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55

198 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาอังกฤษ) (ปรับปรุง พ.ศ.
2547)

โยธา 51

199 มหาวิทยาลัยนครพนม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 55
200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

วิทยาเขตวังไกลกังวล
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 51 - 55

201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) โยธา 51 - 55
202 โรงเรียนนายเรืออากาศ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 56 - 60
203 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ) โยธา 56 - 60
204 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โยธา 56 - 60
205 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและบริหารการกอสราง

(ปรับปรุง พ.ศ. 2555 )
โยธา 52 - 55

206 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โยธา 52 - 55 ปฏิเสธ
207 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม ถึงป 41 เทียบเฉพาะราย
208 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วศ.บ. วิศวกรรมเสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) สิ่งแวดลอม 54 - 58
209 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) สิ่งแวดลอม 54 - 58
210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง

พ.ศ. 2554)
สิ่งแวดลอม 54 - 58

211 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สิ่งแวดลอม 55 - 59
212 มหาวิทยาลัยรามคําแหง วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) สิ่งแวดลอม 52 - 55
213 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม ถึงป 41 เฉพาะราย
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ลําดับ สถาบัน หลักสตูร สาขา รับรองสาขา การรบัรอง หมายเหตุ

214 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สิ่งแวดลอม 55 - 59
215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) สิ่งแวดลอม 53 - 54
216 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สิ่งแวดลอม 56 - 60
217 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) สิ่งแวดลอม 54 - 58
218 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) สิ่งแวดลอม 52 - 54
219 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สิ่งแวดลอม 55 - 59
220 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) เหมืองแร-

เหมืองแร
53 - 54

221 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) อุตสาหการ 50 - 52
222 มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2545) อุตสาหการ 50
223 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) อุตสาหการ 54 - 58
224 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ใหม พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 56
225 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจสิติกส (ใหม พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
226 มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
227 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 54
228 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) อุตสาหการ 55 - 59
229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
230 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 53 - 54
231 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
232 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
233 มหาวิทยาลัยรังสิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
234 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) อุตสาหการ 54 - 58
235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) อุตสาหการ 51
236 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองมือ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) อุตสาหการ 51
237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) อุตสาหการ 51
238 มหาวิทยาลัยธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 54
239 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 55
240 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 52 - 54
241 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2550) อุตสาหการ 51 - 54
242 โรงเรียนนายเรืออากาศ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ. 2553) อุตสาหการ 53 - 57
243 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2547) อุตสาหการ 52 - 53
244 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 56 - 60
245 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) อุตสาหการ 53 - 57
246 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
247 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (หลักสตูร

นานาชาติ)
อุตสาหการ 46 - 50 โดยมีเงื่อนไขการรับรองเชนเดียวกับ

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

248 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ใหม พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 55
249 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) อุตสาหการ 53 - 54
250 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) อุตสาหการ 53 - 54
251 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
252 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) อุตสาหการ 55 - 59
253 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
254 สถาบันรัชตภาคย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 51 - 55
255 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
256 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 53 - 54
257 มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 53 - 54
258 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 51 - 54
259 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
260 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
261 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 55
262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) อุตสาหการ 56 - 60
263 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 56 - 60
264 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
265 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) อุตสาหการ 53 - 57
266 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2548) อุตสาหการ 48 - 52
267 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 53 - 55
268 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2551) อุตสาหการ 51 - 55
269 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) อุตสาหการ 52 - 55
270 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

(ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
อุตสาหการ 56 - 60

271 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 55 - 59
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ง. รายช่ือคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผูชํานาญการพิเศษ ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5
คณะอนุกรรมการ จํานวน 40 คณะ ดังนี้
1 คณะอนุกรรมการการบริหาร
2 คณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานสภาวิศวกร
3 คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
4 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
5 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
6 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
7 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
8 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
9 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
10 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
11 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
12 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
13 คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
14 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร
15 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
16 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
17 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
18 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
19 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
20 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
21 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
22 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
23 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
24 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
25 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
26 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
27 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
28 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
29 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
30 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
31 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
32 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
33 คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ
34 คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
35 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
36 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ
37 คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร
38 คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
39 คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ
40 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ ป 2557
41 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสภาวิศวกร
42 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร
43 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ
44 คณะอนุกรรมการกํากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)

คณะทํางาน จํานวน 38 คณะ ดังนี้
1 คณะทํางานรางนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
2 คณะทํางานปรับปรุงหนังสือและขอสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธา
4 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
5 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

*หมายเหตุ รายชื่อปรากฏอยูในแผน CD
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ค. รายช่ือองคกรแมขายสําหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องท่ีสภาวิศวกรใหการรับรอง
ท่ี รหัสองคกรแมขาย ช่ือ
1 1000 สภาวิศวกร

สมาคมวิชาชีพ
2 2001 สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
3 2002 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
4 2003 สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย
5 2004 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
6 2005 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
7 2006 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
8 2007 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย
9 2008 สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
10 2009 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย
11 2010 สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12 2013 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
13 2015 สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย
14 2017 สมาคมคอนกรีตไทย
15 2018 สมาคมชางเหมาไฟฟา และเครื่องกลไทย
16 2019 สมาคมเครื่องทําความเย็นไทย
17 2020 สมาคมเหมืองแรไทย
18 2021 สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
19 2022 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
20 2023 มูลนิธิอาคารเขียวไทย

คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
21 3001 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
22 3002 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
23 3003 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24 3004 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
25 3005 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
26 3006 คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
27 3007 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 3008 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
29 3009 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั
30 3010 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
31 3011 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
32 3012 คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
33 3013 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34 3014 คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
35 3015 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
36 3016 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
37 3017 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
38 3018 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
39 3019 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของเอกชน
40 4001 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
41 4002 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
42 4003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
43 4004 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
44 4006 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชธานี
45 4007 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
46 4009 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
47 4010 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
48 4011 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประเภทสถาบัน ศูนย องคกร
หนวยงานราชการ

49 5001 ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลังคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
50 5002 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ (MTEC)
51 5003 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
52 5005 สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
53 5007 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
54 5008 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
55 5009 ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
56 6001 การไฟฟานครหลวง
57 6002 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

บริษัทเอกชน
58 7004 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
59 7005 บริษัท  อีอีซี  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ทเวิรค  จํากัด
60 7006 บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวลอปเมนต  จํากัด (มหาชน)
61 7007 บริษัท โปรดักติวิต้ีแอสโซซิเอทส  จํากัด
62 7008 บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง โพรวายเดอร จํากัด
63 7009 บริษัท โปรเซส อีควปิเมนทเทคโนโลย่ี จํากัด

ท่ี รหัสองคกรแมขาย ช่ือ
1 1000 สภาวิศวกร

สมาคมวิชาชีพ
2 2001 สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
3 2002 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
4 2003 สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย
5 2004 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
6 2005 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
7 2006 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
8 2007 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย
9 2008 สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย
10 2009 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย
11 2010 สมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12 2013 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
13 2015 สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย
14 2017 สมาคมคอนกรีตไทย
15 2018 สมาคมชางเหมาไฟฟา และเครื่องกลไทย
16 2019 สมาคมเครื่องทําความเย็นไทย
17 2020 สมาคมเหมืองแรไทย
18 2021 สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
19 2022 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
20 2023 มูลนิธิอาคารเขียวไทย

คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
21 3001 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
22 3002 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
23 3003 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24 3004 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
25 3005 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
26 3006 คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
27 3007 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28 3008 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
29 3009 คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั
30 3010 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
31 3011 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
32 3012 คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
33 3013 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34 3014 คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
35 3015 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
36 3016 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
37 3017 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
38 3018 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
39 3019 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของเอกชน
40 4001 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
41 4002 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
42 4003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
43 4004 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
44 4006 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชธานี
45 4007 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
46 4009 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
47 4010 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
48 4011 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประเภทสถาบัน ศูนย องคกร
หนวยงานราชการ

49 5001 ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานเทคโนโลยีไฟฟากําลังคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
50 5002 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวสัดุแหงชาติ (MTEC)
51 5003 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
52 5005 สถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
53 5007 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
54 5008 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
55 5009 ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
56 6001 การไฟฟานครหลวง
57 6002 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

บริษัทเอกชน
58 7004 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
59 7005 บริษัท  อีอีซี  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ทเวิรค  จํากัด
60 7006 บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวลอปเมนต  จํากัด (มหาชน)
61 7007 บริษัท โปรดักติวิต้ีแอสโซซิเอทส  จํากัด
62 7008 บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง โพรวายเดอร จํากัด
63 7009 บริษัท โปรเซส อีควปิเมนทเทคโนโลย่ี จํากัด
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ง. รายช่ือคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผูชํานาญการพิเศษ ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5
คณะอนุกรรมการ จํานวน 40 คณะ ดังนี้
1 คณะอนุกรรมการการบริหาร
2 คณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานสภาวิศวกร
3 คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
4 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
5 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
6 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
7 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
8 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
9 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
10 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
11 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
12 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
13 คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
14 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร
15 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
16 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
17 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
18 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
19 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
20 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
21 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
22 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
23 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
24 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
25 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
26 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
27 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
28 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
29 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
30 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
31 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
32 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
33 คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ
34 คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ
35 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
36 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ
37 คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร
38 คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
39 คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอประชุมใหญสภาวิศวกรเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการจรรยาบรรณ
40 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ ป 2557
41 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของสภาวิศวกร
42 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร
43 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ
44 คณะอนุกรรมการกํากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)

คณะทํางาน จํานวน 38 คณะ ดังนี้
1 คณะทํางานรางนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
2 คณะทํางานปรับปรุงหนังสือและขอสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธา
4 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
5 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

สาขาวิศวกรรมไฟฟา
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6 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

7 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร

8 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเคมี

9 คณะทํางานออกขอสอบสําหรับทดสอบความรู ผูขอรับ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

10 คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คณะทํางานจัดทํารางเอกสารนโยบาย แผนการดําเนินงานและงบประมาณ
12 คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
13 คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกรสําหรับวิศวกรไทย เพื่อรองรับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)
14 คณะทํางานกํากับการทบทวนรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร คร้ังที่

1/2555
15 คณะทํางานโครงการประชาสัมพันธส่ือวิทยุและโทรทัศน
16 คณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกร และส่ือประชาสัมพันธสภาวิศวกร
17 คณะทํางานเฉพาะกิจสอบทานรายงานการประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2555 และการประชุมใหญวิสามัญสภาวิศวกร คร้ังที่

1/2555
18 คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซตสภาวิศวกร
19 คณะทํางานปรับปรุงระเบียบของฝายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เปนระเบียบการเงินสภาวิศวกร
20 คณะทํางานจัดทําคูมือประกอบการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร 7 สาขา
21 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
22 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
23 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
24 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
25คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
26 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
27 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
28 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตฯเปนสามัญวิศวกร หมวดวิชายอยในสาขาวิศวกรรมโยธา
29 คณะทํางานเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (Registered Foreign

Professional Engineer)
30 คณะทํางานรางแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบุตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเล่ือน

ระดับเปนสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร
31 คณะทํางานศึกษาและกล่ันกรองกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
32 คณะทํางานเตรียมการเขาเปนสมาชิก Washington Accord
33 คณะทํางานจัดทําโครงการ E-Learning
34 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา
35 คณะทํางานเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงกรณีหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
36 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล
37 คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปของสภาวิศวกร ประจําป 2556
38 คณะทํางานจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําป 2557

รายชื่อผูชํานาญการพิเศษจํานวน 14 คณะ ดังนี้
1 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
2 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
3 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
4 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
6 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
7 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี
8 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
9 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
10 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา
11 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
12 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
13 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
14 ผูชํานาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
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จ. รายช่ือเจาหนาท่ีสภาวิศวกร

ลําดับ ชื่อ-สกุล ฝาย ตําแหนง
1 นางสาวณาจารัฐ เซงไพเราะห สํานักงานสภาวิศวกร หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร
2 นางสาวกนกวรรณ แกวฉีด สํานักงานสภาวิศวกร ผูชวยหวัหนาสํานักงานสภาวิศวกร
3 นายสรศักด์ิ เอี่ยมเลิศ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ ผูชวยหวัหนาสํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
4 นางสาวบุญฑริกา นาคฤทธิ์ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
5 นางสาวกัลยา เพ็ชรขาํ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ เจาหนาทีธุ่รการ
6 นางสาวพรพรรณ อิสสอาด สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
7 นางสาวธรรมจารี เสริมทองหลาง ฝายบริหารและประชาสัมพันธ หัวหนาฝายบริหารและประชาสัมพันธ
8 นางสาวสุกัญญา บาํรุงพงษ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
9 นางสาวเทพิน เกษะศิริ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
10 นางสาวเกสรี รือชยั ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
11 นางสาววจันารัตน วารีย ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริหารงานบุคคล
12 นายอารักษ พูลศักด์ิ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
13 นางสาวณัฐธนภัทร นรถี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
14 นางสาวอนันตยา ทองแวน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่งานเลขานกุาร
15 นางสาวเพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
16 นายกรีฑาพล ดนตรี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
17 นางสาวชลมาส ซกซ่ือ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
18 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว ฝายทะเบียนและใบอนุญาต หัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
19 นายยุทธชัย สิริวนาสรรค ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
20 นางสาวดวงรัชนี วัฒนกุล ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
21 นายวิราช ไชยวงษ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต รักษาการผูชวยหัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
22 นางสาวชนมน เพ็ญจันทร ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
23 นายสัญญา ศรีเมือง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานตออายุใบอนุญาตฯ
24 นางวรรณธนา ติยวัฒน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
25 นางสาวสมสุข ยี่ตัน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
26 นางสาวจุรีพร สงยัง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
27 นางสาวกัตติกา ตันประเสริฐ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานประชุม/สัมมนา
28 นายณัฐชนน ทองสุทธิ์ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานธุรการ
29 นางสาวมณฑา ศาสตรเพ็ง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ หัวหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
30 นางสาวอิศราภรณ สาธิตภาณุวัฒน ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ ผูชวยหวัหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
31 นางสาวสายชล วังบุญคง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่พัสดุ
32 นางสาววัทนพร สาครพันธ ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่บัญชี
33 นายนัฐภณ รีพลฉัตร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
34 นายสาโรช ประทุมตา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยหวัหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 นายชิตชัย อังจันทรเพ็ญ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เทคนิคและธุรการ
36 นางสาวภัลภัส บุญชวยเจริญพร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เว็บมาสเตอร
37 นางสาวธันยธรณ พกุมนต ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวศิวกรรม
38 นางลัดดาวัลย ศรีเมือง ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
39 นางสาวกนกพร สองศรี ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
40 นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรสุวรรณ ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
41 นางสาวชีวารัตน ยายิรัมย ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
42 นางสาวภาวิณี แสนสุข ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
43 นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
44 นางสาวกนิษฐรินทร พงศเกษตรชัย ฝายตางประเทศ หัวหนาฝายตางประเทศ
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จ. รายช่ือเจาหนาท่ีสภาวิศวกร

ลําดับ ชื่อ-สกุล ฝาย ตําแหนง
1 นางสาวณาจารัฐ เซงไพเราะห สํานักงานสภาวิศวกร หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร
2 นางสาวกนกวรรณ แกวฉีด สํานักงานสภาวิศวกร ผูชวยหวัหนาสํานักงานสภาวิศวกร
3 นายสรศักด์ิ เอี่ยมเลิศ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ ผูชวยหวัหนาสํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
4 นางสาวบุญฑริกา นาคฤทธิ์ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
5 นางสาวกัลยา เพ็ชรขาํ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ เจาหนาทีธุ่รการ
6 นางสาวพรพรรณ อิสสอาด สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
7 นางสาวธรรมจารี เสริมทองหลาง ฝายบริหารและประชาสัมพันธ หัวหนาฝายบริหารและประชาสัมพันธ
8 นางสาวสุกัญญา บาํรุงพงษ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
9 นางสาวเทพิน เกษะศิริ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
10 นางสาวเกสรี รือชยั ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
11 นางสาววจันารัตน วารีย ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริหารงานบุคคล
12 นายอารักษ พูลศักด์ิ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
13 นางสาวณัฐธนภัทร นรถี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
14 นางสาวอนันตยา ทองแวน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่งานเลขานกุาร
15 นางสาวเพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
16 นายกรีฑาพล ดนตรี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
17 นางสาวชลมาส ซกซ่ือ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
18 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว ฝายทะเบียนและใบอนุญาต หัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
19 นายยุทธชัย สิริวนาสรรค ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
20 นางสาวดวงรัชนี วัฒนกุล ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
21 นายวิราช ไชยวงษ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต รักษาการผูชวยหัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
22 นางสาวชนมน เพ็ญจันทร ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
23 นายสัญญา ศรีเมือง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานตออายุใบอนุญาตฯ
24 นางวรรณธนา ติยวัฒน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
25 นางสาวสมสุข ยี่ตัน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
26 นางสาวจุรีพร สงยัง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
27 นางสาวกัตติกา ตันประเสริฐ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานประชุม/สัมมนา
28 นายณัฐชนน ทองสุทธิ์ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานธุรการ
29 นางสาวมณฑา ศาสตรเพ็ง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ หัวหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
30 นางสาวอิศราภรณ สาธิตภาณุวัฒน ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ ผูชวยหวัหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
31 นางสาวสายชล วังบุญคง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่พัสดุ
32 นางสาววัทนพร สาครพันธ ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่บัญชี
33 นายนัฐภณ รีพลฉัตร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
34 นายสาโรช ประทุมตา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยหวัหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 นายชิตชัย อังจันทรเพ็ญ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เทคนิคและธุรการ
36 นางสาวภัลภัส บุญชวยเจริญพร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เว็บมาสเตอร
37 นางสาวธันยธรณ พกุมนต ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวศิวกรรม
38 นางลัดดาวัลย ศรีเมือง ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
39 นางสาวกนกพร สองศรี ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
40 นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรสุวรรณ ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
41 นางสาวชีวารัตน ยายิรัมย ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
42 นางสาวภาวิณี แสนสุข ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
43 นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
44 นางสาวกนิษฐรินทร พงศเกษตรชัย ฝายตางประเทศ หัวหนาฝายตางประเทศ
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จ. รายช่ือเจาหนาท่ีสภาวิศวกร

ลําดับ ชื่อ-สกุล ฝาย ตําแหนง
1 นางสาวณาจารัฐ เซงไพเราะห สํานักงานสภาวิศวกร หัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร
2 นางสาวกนกวรรณ แกวฉีด สํานักงานสภาวิศวกร ผูชวยหวัหนาสํานักงานสภาวิศวกร
3 นายสรศักด์ิ เอี่ยมเลิศ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ ผูชวยหวัหนาสํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ
4 นางสาวบุญฑริกา นาคฤทธิ์ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
5 นางสาวกัลยา เพ็ชรขาํ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ เจาหนาทีธุ่รการ
6 นางสาวพรพรรณ อิสสอาด สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร
7 นางสาวธรรมจารี เสริมทองหลาง ฝายบริหารและประชาสัมพันธ หัวหนาฝายบริหารและประชาสัมพันธ
8 นางสาวสุกัญญา บาํรุงพงษ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
9 นางสาวเทพิน เกษะศิริ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารฯและปฏิบัติงานเลขานุการ
10 นางสาวเกสรี รือชยั ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
11 นางสาววจันารัตน วารีย ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่บริหารงานบุคคล
12 นายอารักษ พูลศักด์ิ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
13 นางสาวณัฐธนภัทร นรถี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาทีธุ่รการ
14 นางสาวอนันตยา ทองแวน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่งานเลขานกุาร
15 นางสาวเพ็ญพิรุฬห ศรีประสาธน ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
16 นายกรีฑาพล ดนตรี ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
17 นางสาวชลมาส ซกซ่ือ ฝายบริหารและประชาสัมพันธ เจาหนาที่สมาชกิสัมพันธและประชาสัมพันธ
18 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว ฝายทะเบียนและใบอนุญาต หัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
19 นายยุทธชัย สิริวนาสรรค ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
20 นางสาวดวงรัชนี วัฒนกุล ฝายทะเบียนและใบอนุญาต ผูชวยหวัหนาฝายทะเบยีนและใบอนุญาตฯ
21 นายวิราช ไชยวงษ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต รักษาการผูชวยหัวหนาฝายทะเบียนและใบอนุญาตฯ
22 นางสาวชนมน เพ็ญจันทร ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
23 นายสัญญา ศรีเมือง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานตออายุใบอนุญาตฯ
24 นางวรรณธนา ติยวัฒน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
25 นางสาวสมสุข ยี่ตัน ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานออกใบอนุญาตฯใหมและสมัครสมาชิก
26 นางสาวจุรีพร สงยัง ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานเล่ือนระดับใบอนญุาตฯ
27 นางสาวกัตติกา ตันประเสริฐ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานประชุม/สัมมนา
28 นายณัฐชนน ทองสุทธิ์ ฝายทะเบียนและใบอนุญาต เจาหนาที่งานธุรการ
29 นางสาวมณฑา ศาสตรเพ็ง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ หัวหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
30 นางสาวอิศราภรณ สาธิตภาณุวัฒน ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ ผูชวยหวัหนาฝายการเงินบัญชี งบประมาณและการพัสดุ
31 นางสาวสายชล วังบุญคง ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่พัสดุ
32 นางสาววัทนพร สาครพันธ ฝายการเงิน บัญชีงบประมาณและการพสัดุ เจาหนาที่บัญชี
33 นายนัฐภณ รีพลฉัตร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
34 นายสาโรช ประทุมตา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยหวัหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 นายชิตชัย อังจันทรเพ็ญ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เทคนิคและธุรการ
36 นางสาวภัลภัส บุญชวยเจริญพร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่เว็บมาสเตอร
37 นางสาวธันยธรณ พกุมนต ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวศิวกรรม
38 นางลัดดาวัลย ศรีเมือง ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
39 นางสาวกนกพร สองศรี ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผูชวยหัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
40 นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรสุวรรณ ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
41 นางสาวชีวารัตน ยายิรัมย ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
42 นางสาวภาวิณี แสนสุข ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
43 นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
44 นางสาวกนิษฐรินทร พงศเกษตรชัย ฝายตางประเทศ หัวหนาฝายตางประเทศ
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