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สารจากสภานายกพิเศษ 
 

นับเป็นเวลา 15 ปี ที่สภาวิศวกรได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
ได้ยึดมั่นและดําเนินภารกิจด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรอย่างเที่ยงตรงเสมอมา 
ทั้งในด้านการพิจารณาออกใบอนุญาต การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อควบคุมการดําเนินงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม 

15 ปีของสภาวิศวกร ปรากฏชัดในความเป็นองค์กรหลักด้านวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 
ซึ่งนอกจากการมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ภาครัฐในกรณีประเด็นปัญหาสาธารณะแล้วยังมี 
การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรม 
ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ                   
ซึ่ง ในปี 2557 สภาวิศวกรได้รับคําขอยื่นจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อรองรับการก้าวสู่                
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปลายปี 2558  

ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร ขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการ                 
สภาวิศวกร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่าน ให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามภารกิจและเป้าหมายที่กําหนดทุกประการและให้ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพในการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน
ด้านวิศวกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล และรวมพลังสร้างความเชื่อมั่นต่อ
สาธารณชนและนานาประเทศ ในความเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ในนาม  
“สภาวิศวกร”อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 

                                                 พลเอก  
 (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

สารจากสภานายกพิเศษ
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สารจากนายกสภาวิศวกร 
 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555-2558) ได้เข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่  
20 กันยายน 2555 โดยกําหนดแนวทางการทํางานจะร่วมมือกันบริหารสภาวิศวกร
เพื่อให้บริการสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและจริงใจ ทั้งนี้ได้กําหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายที่เน้นแนวทางการทํางานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ภายใต้ความร่วมมือทั้งจากพันธมิตรภายนอกและภายใน การสร้างบรรยากาศการ
ทํางานเป็นทีมที่ให้ความสําคัญทุกคนในทีมงาน และการกําหนดมาตรฐานการทํางาน
ให้สอดคล้องนโยบายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในเดือนกันยายน 

2558 นี้ จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ขึ้น โดยเริ่มเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 - 16 
กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกสามัญจะมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการฯ ตามมาตรา 24 (1) จํานวน  
10 คน และตามมาตรา 24 (2) จํานวน 5 คน คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร จะได้จัดส่ง
บัตรเลือกตั้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งตามรายช่ือและส่งบัตรเลือกตั้งกลับทางไปรษณีย์ ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่  
3 กรกฎาคม 2558 และกําหนดนับคะแนนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศักด์ิ  ผาสุขนิรันดร์ 
หอประชุมพ่อขุนรามคําแหง มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

คณะกรรมการสภาวิศวกร ตระหนักดีถึงความสําคัญของการที่ประเทศไทย จะเข้าร่วมใน 
ข้อผูกพันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสาขาวิศวกรรม จึงจัดตั้งฝ่ายต่างประเทศขึ้นในสภาวิศวกร  
เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินการของอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศให้มีผลเชิงรูปธรรม 

ในส่วนของการบริการสมาชิก นอกจากจะให้บริการที่สํานักงานสภาวิศวกรในวันเสาร์เต็มวัน
แล้ว ยังได้เปิดบริการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ด้วย สมาชิกที่ประกอบวิชาชีพฯ ในภูมิภาคดังกล่าว 
สามารถที่จะติดต่อกิจกรรมต่างๆ กับสภาวิศวกรได้ที่ศูนย์บริการฯ ทั้งสองแห่ง 

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมมากกว่า 750 คน 
และที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับหลายฉบับ คณะกรรมการสภาวิศวกร ใคร่จะขอขอบคุณสมาชิก 
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ ที่นี้ด้วย 

เมื่อส้ินเดือนธันวาคม 2557 สมาชิกถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรวมทั้งหมด 
208,685 ใบ โดยมีจํานวนสมาชิกรวม 146,060 คน เป็นสมาชิกสามัญ 142,922 คน และวิสามัญ 3,138 คน   
สภาวิศวกรมีรายได้รวม 116,952,676.95 บาท  ค่าใช้จ่ายรวม 80,017,499.18 บาท และมีเงินทุนและสินทรัพย์
รวม 519,558,758.65 ล้านบาท 

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะตัวแทนกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาวิศวกร
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหารงานในสมัยนี้ สนับสนุนการดําเนินการของสภาวิศวกรมาโดย
ตลอด ตลอดจนถึงสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ 
การร่วมประชุมสัมมนาหลายๆ ครั้ง ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการทํางานและประสานงานต่อเนื่อง 
อย่างดียิ่ง นอกจากน้ี ยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ก็ใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เช่นกัน และใคร่ขอยืนยันว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร 
จะบริหารสภาวิศวกรด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 (นายกมล ตรรกบุตร) 
 นายกสภาวิศวกร 

สารจากนายกสภาวิศวกร

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร2
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นายประศาสน ์ จันทราทิพย์   

นายจํารูญ  มาลัยกรอง   
นางสุรี  ขาวเธียร 

 
นางนิตยา มหาผล 

 
นายวินิต  ช่อวิเชียร 

 

 
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ 

 

 
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ 

 

 
นายสุรชัย  พรภัทรกุล 

 

 
นายชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ 

 

 
นายมงคล มงคลวงศ์โรจน์

 
นายลือชัย  ทองนลิ

 
นายจักรพงศ์  อุทธาสิน

 
นายพิชิต  ลํายอง 

 

 
นายสมศักดิ์ ดํารงค์เลิศ   

นายมงคล ดํารงคศ์รี
 

นายบวร วงศ์สนิอดุม 
 

* 30 ต.ค 57 * 15 ต.ค 57

* 15 พ.ย 57

* 15 ต.ค 57

* 1 พ.ย 57* 1 ก.ย.56* 15 ต.ค 57 

** 10 พ.ย. 57 ** 10 พ.ย. 57 ** 25 พ.ย. 57 

หมายเหตุ :   * วันที่ลาออก 
               ** วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง  

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558) 

นายกมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายการุญ  จันทรางศ ุ
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีห่นึง่ 

นายประสงค ์ ธาราไชย 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายเกชา  ธีระโกเมน 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายชัชวาลย์  คุณค้ําชู 
เหรัญญิกสภาวิศวกร นายอมร  พิมานมาศ 

รองเลขาธิการสภาวิศวกร 
นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน ์
รองเหรัญญิกสภาวิศวกร 

กรรมการสภาวิศวกร 

หมายเหตุ :  * วันที่ลาออก
 ** วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558)

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร 3



คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 4 (พ.ศ. 2553 – 2556)

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

ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559)

นายสมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายเกษม  กุหลาบแก้ว
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายสุรสิทธิ์  อินทรประชา

นางนิตยา มหาผล

นายประสป  กระแสสินธุ์

นายสนั่น  ศิริอ่อน

นายมั่น  ศรีเรือนทอง

นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร

นายสุขุม  สุขพันธ์โพธาราม นายวิรัช  กาญจนพิบูลย์ นายมนต์ชัย  ราบรื่นทวีสุข

นายอเนก  ศิริพานิชกร

นายจุลละพงษ์  จุลละโพธิ

นายไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

นายยุทธชัย  บรรเทิงจิตร

นายจิม  พันธุมโกมล

นายขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์

นางสาวสมสงวน  บุราคม

นายสุวิช  ลิ่มทอง

นางพูลพร  แสงบางปลา

นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์

นายประศาสน์  จันทราทิพย์

นายชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ

นายบุญชู ปโกฏิประภา

นายวัฒนา  สุภรณ์ไพบูลย์

นายประเสริฐ  ตปนียางกูร

นายดิเรก  ลาวัณย์ศิริ

นายเรืองศักดิ์  วัชรพงศ์

นายธเนศ  วีระศิริ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร4



ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2557

การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี 2557
9 เมษายน 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557
17 ตุลาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

25 มีนาคม 2557 
แถลงข่าวภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะ 
ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

19 สิงหาคม 2557 
ลงพื้นที่ตรวจสอบหม้อต้มไอนำ้าระเบิด จ.สมุทรปราการ

18 สิงหาคม 2557 
แถลงข่าวแนวทางป้องกันตึกถล่ม
ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

25 สิงหาคม 2557 
แถลงข่าวหม้อต้มไอนำ้าระเบิด

ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร

งานแถลงข่าว 

ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร 5
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2557 

พิธีเปิดศูนย์บริการสมาชิก 

27–30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

การสัมมนา 

การออกบูธประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตฯ 

12 มิถุนายน 2557  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

จ.นครนายก 

3 กันยายน 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จ.นครปฐม 

18 กันยายน 2557 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ.ชลบุรี 

4 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล 

จ.นครราชสีมา

14 มิถุนายน 2557  
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

2 สิงหาคม 2557  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

งานวิศวกรรม’57  

ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2557

พิธีเปิดศูนย์บริการสมาชิก

งานวิศวกรรม’57

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตฯ

14 มิถุนายน 2557
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

27–30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา

การออกบูธประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร

2 สิงหาคม 2557
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.นครนายก

3 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จ.นครปฐม

4 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล

จ.นครราชสีมา

18 กันยายน 2557
มหาวิทยาลัยบูรพา

จ.ชลบุรี

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร6
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2557 

การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร 
สํานักงานสภาวิศวกร 
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ.สงขลา 

การอบรมและทดสอบความพร้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ.สงขลา
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร 

การสัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ 
30 สิงหาคม 2557 จ.นครราชสีมา 

19 กันยายน 2557 กรุงเทพมหานคร 

25 ตุลาคม 2557 จ.เชียงราย 

การสัมมนาแนะแนวทางเลื่อนระดับใบอนุญาต 

11 กันยายน 2557  
แนวทางการเล่ือนระดับสามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

13 กันยายน 2557
แนวทางการเล่ือนระดับสามญั และวุฒวิิศวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

21 พฤษภาคม 2557  
แนวทางการเล่ือนระดับสามญั และวุฒวิิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง 

25 พฤษภาคม 2557
แนวทางการเล่ือนระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

29 พฤษภาคม 2557  
แนวทางการเล่ือนระดับสามญั และวุฒวิิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

โรงแรมเอสซีปารค์ กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2557
แนวทางการเล่ือนระดับสามญั และวุฒวิิศวกร สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด จ.สระบุรี

19 พฤศจิกายน 2557 จ.ระยอง 

ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2557

การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร

การอบรมและทดสอบความพร้อม

การสัมมนาแนะแนวทางเลื่อนระดับใบอนุญาต
การสัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร 7
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2557 

การรับรองปริญญาฯ 
สาขาวิศวกรรมโยธา  
19 สิงหาคม 2557  
ม.พะเยา จ.พะเยา 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
23 กันยายน 2557 รร.นายเรือ 

จ.ชลบุรี 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
24 ธันวาคม 2557 ม.บูรพา 

จ.ชลบุรี 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
3 เมษายน 2557 มทร.สกลนคร 

จ.สกลนคร 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
29 กรกฎาคม 2557 ม.ธนบุรี 

จ.สมุทรปราการ 

สาขาวิศวกรรมเคมี
25 มิถุนายน 2557 มทร.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 

การประชุมสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษา 
10 ตุลาคม 2557 การเสวนาปรับปรุงรายวิชาและเน้ือหาวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กรุงเทพมหานคร

หารือการดําเนินงานร่วมกับสมาคม 
24 มีนาคม 2557 หารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร

22 ตุลาคม 2557 ประชุมร่วมกับสภาคณบดี กรุงเทพมหานคร 8 ตุลาคม 2557 หารือรว่มกับสภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร

การอบรมสัมมนา ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ 
6 ตุลาคม 2557  

ร่างข้อบังคับฯเสนอที่ประชุมใหญ ่
กรุงเทพมหานคร 

25 ตุลาคม 2557 
เผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ 

กรงเทพมหานคร

18 พฤศจิกายน 2557 
อบรมกฎหมายแก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร

13 ธันวาคม 2557 
เผยแพรค่วามรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณ 

กรุงเทพมหานคร 

งานสัมมนาอื่น ๆ 
9-13 มิถุนายน 2557 

ประชุม The International Engineering Alliance (IEA) 2014  
ประเทศนิวซีแลนด์ 

5 กรกฎาคม 2557 
ป้องกันแผ่นดินไหว จ.เชียงใหม่ 

29 กรกฎาคม 2557 
สภาวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ

กรุงเทพมหานคร 

2 สิงหาคม 2557  
การตรวจสอบอาคาร จ.ขอนแก่น 

30 ตุลาคม 2557  
คะแนน PDU กับการเลื่อนระดับ 

จ.ขอนแก่น 

มอบวุฒิบัตรประจําเดือนให้ผู้เข้าสอบภาคีวิศวกรท่ีทําคะแนนสูงสุด 
17 กันยายน 2557 กรุงเทพมหานคร22 มกราคม 2557 กรุงเทพมหานคร 

งานทําบุญสภาวิศวกร 
1 ธันวาคม 2557 กรุงเทพมหานคร 

26 สิงหาคม 2557 
แนวทางป้องกันตึกถล่ม 

กรุงเทพมหานคร 

26 กันยายน 2557 
การบริหารความปลอดภัย  

จ.ขอนแก่น 

20 กันยายน 2557 
พรบ.เลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ 

กรุงเทพมหานคร 

23 ธันวาคม 2557 
ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

กรุงเทพมหานคร 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

22-26 กันยายน 2557 
ประชุม 79th The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) 

ประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2557

การรับรองปริญญาฯ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

มอบวุฒิบัตรประจำาเดือนให้ผู้เข้าสอบภาคีวิศวกรที่ทำาคะแนนสูงสุด

งานสัมมนาอื่น ๆ

งานทำาบุญสภาวิศวกร

การอบรมสัมมนา ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ

หารือการดำาเนินงานร่วมกับสมาคม
24 มีนาคม 2557 หารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร10 ตุลาคม 2557 การเสวนาปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานสภาวิศวกร พ.ศ. 2557 
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2)  จัดการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 7 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 26 ครั้ง 

3)  จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้ชํานาญการพิเศษ 7 สาขา เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการเร่ืองการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้มีการเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรม
ควบคุมทั้ง 7 สาขา 

4)  สนับสนุนโครงการจัดการอบรมให้กับสมาชิกสภาวิศวกร ผ่านทางสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม
โดยสภาวิศวกรสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นการส่งเสริมสมาชิกให้เพ่ิมพูนความรู้ 
ซึ่งมีสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมท่ีได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม  
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ  

5)  จัดประชุมระดมสมอง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผู้ชํานาญการพิเศษที่เก่ียวข้อง และ
สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ 
ในการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 7 ครั้ง   

6)   จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง 

 
1.3 การรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

และมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิศวกรรมโยธา 2) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 4) สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 5) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 6) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7) สาขาวิศวกรรมเคมี 
อย่างไรก็ดีมีวิศวกรบางสาขาที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพและควรได้รับการส่งเสริม สภาวิศวกร 
ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
ที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆ 
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการส่งเสริมและรับรองความรู้ ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่
วิศวกรรมควบคุม จํานวนทั้งสิ้น 17 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 2 ) สาขาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 3) สาขาวิศวกรรมอาหาร 4) สาขาวิศวกรรมเกษตร 5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร  
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9) สาขา
วิศวกรรมปิโตรเลียม  10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ 11) สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า 12) สาขาวิศวกรรมชายฝ่ัง 
13) สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 16) สาขา
วิศวกรรมพลังงาน และ 17) สาขาวิศวกรรมระบบราง ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้สาขา
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ประจําปี พ.ศ. 2557 

1. ด้านการประกอบวิชาชพี 
1.1   ปลุกจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ 

สภาวิศวกร ได้ดําเนินกิจกรรมการปลุกจิตสํานึกให้กับวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีน้ี มีการจัดการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 
จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสาธารณะ และเสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพวิศวกรรม ที่ต้องมีจรรยาบรรณต่อสาธารณะ ผ่านที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 
1/2557 ซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือบังคับใช้ต่อไป สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1)  ยกร่างและปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... 
โดยเพ่ิมเร่ืองความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
สภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

2)  จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัย มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานที่วิศวกร
ควรรู้ จํานวน 3 ครั้ง ผลที่ได้วิศวกรเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัย และเกิดจิตสํานึก
ของการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม  

3)  จัดสัมมนาเรื่อง ค่ายจิตอาสาการติดต้ังระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับนํ้า 
ในพ้ืนที่จริง ผลที่ได้เกิดเครือข่ายการทํากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

4)  จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณให้กับวิศวกร เพ่ือปลุกจิตสํานึก 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สังคมและสาธารณะ จํานวน 2 ครั้ง  

5)   จัดสัมมนาเรื่อง อุบัติภัยหม้อนํ้าระเบิด สาเหตุและแนวทางแก้ไข เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่วิศวกร
ในการปฏิบัติงานด้านหม้อนํ้า 

6)   จัดการสัมมนาเร่ือง สาเหตุและแนวทางการป้องกันปัญหาตึกถล่ม เพ่ือให้วิศวกรและหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

 
1.2  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและ 

การต่ออายุใบอนุญาตฯ  
สภาวิศวกร ได้ส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการ 

ขอเลื่อนระดับวิศวกรให้สูงขึ้น โดยการแนะแนวทางการขอเลื่อนระดับวิศวกร และให้สามารถนําหน่วย
ความรู้ของการพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional Development Unit) มาใช้ประกอบในการขอเลื่อน
ระดับ เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้กว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1)  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร เห็นชอบนําหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้เป็นคะแนนเพ่ิม
พิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 
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2)  จัดการสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 7 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 26 ครั้ง 

3)  จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้ชํานาญการพิเศษ 7 สาขา เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการเร่ืองการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้มีการเลื่อนระดับวิศวกรสาขาวิศวกรรม
ควบคุมทั้ง 7 สาขา 

4)  สนับสนุนโครงการจัดการอบรมให้กับสมาชิกสภาวิศวกร ผ่านทางสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม
โดยสภาวิศวกรสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นการส่งเสริมสมาชิกให้เพ่ิมพูนความรู้ 
ซึ่งมีสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมท่ีได้รับการอนุมัติการสนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม  
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ  

5)  จัดประชุมระดมสมอง คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผู้ชํานาญการพิเศษที่เก่ียวข้อง และ
สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ 
ในการจัดทําแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 7 ครั้ง   

6)   จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง 

 
1.3 การรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

และมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิศวกรรมโยธา 2) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 4) สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ 5) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 6) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7) สาขาวิศวกรรมเคมี 
อย่างไรก็ดีมีวิศวกรบางสาขาที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพและควรได้รับการส่งเสริม สภาวิศวกร 
ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
ที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆ 
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการส่งเสริมและรับรองความรู้ ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่
วิศวกรรมควบคุม จํานวนทั้งสิ้น 17 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 2 ) สาขาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 3) สาขาวิศวกรรมอาหาร 4) สาขาวิศวกรรมเกษตร 5) สาขาวิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร  
6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 8) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9) สาขา
วิศวกรรมปิโตรเลียม  10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ 11) สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า 12) สาขาวิศวกรรมชายฝ่ัง 
13) สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 14) สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 16) สาขา
วิศวกรรมพลังงาน และ 17) สาขาวิศวกรรมระบบราง ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร มีมติเห็นชอบ 
ให้มีการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดให้สาขา
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4) จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 8 ครั้ง 

5) จัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน  
4 ครั้ง 

 
2. ด้านองค์กร 
2.1   พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
 สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย ด้วยการนําเทคโนโลยี 
เข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ด้วยการดําเนินโครงการต่างๆ สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดทําระบบ Mobile Application ของสภาวิศวกร บน Smart Phone และ Tablet PC  
สมาชิกสภาวิศวกรสามารถติดตามสารสภาวิศวกร ข่าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม บทความ
เผยแพร่ วีดีโอ และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสภาวิศวกรได้ ทางระบบ iOS  
และ  Android ค้นหา  App “COE Thailand” เ พ่ืออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก 
สภาวิศวกรที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสภาวิศวกรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกทางอีเมล (E-mail) และทางเอสเอ็มเอส (SMS)  
อีกช่องทางหนึ่งของกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 

3) ทดสอบระบบสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webinar จํานวน 5 ครั้ง โดยสมาชิกที่สนใจ
สามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์แบบถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
ทางมือถือ Smart Phone/Tablet PC ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบระบบเป็น
อย่างดี 

4) นํ า ระบบ  Teleconference สํ าห รับประชุ มทา ง ไกล  มาทดลอง ใ ช้ ในการประ ชุม
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานของสภาวิศวกร ทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปประชุม 

5) ศึกษาความเป็นไปได้ของการนําระบบเลือกต้ัง Electronic มาใช้ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรในอนาคต เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก และดําเนินการยกร่าง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6) ปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงานสภาวิศวกร ในส่วนของบริการสมาชิกและส่วนสํานักงาน ช้ัน 2  
แล้วเสร็จ เพ่ือสนองตอบต่อการให้บริการแก่สมาชิกท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

7) เพ่ิมศูนย์บริการสมาชิกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ืออํานวยความสะดวกและในการให้บริการสมาชิกมากขึ้น 

8) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระยะยาวตามโครงการ โปรแกรมสร้างผลลัพธ์ (Trust 
Teamwork System Performance Program) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร จํานวน 12 หลักสูตร จัดอบรมทั้งหมด 17 ครั้ง โดยมีรายช่ือหลักสูตรดังต่อไปนี้  
1) พลังคิดเชิงบวก 2) EQ การบริหารอารมณ์และความเครียด 3) การทํางานด้วยหัวใจ 4) ผู้นํา
ทีมที่มีประสิทธิผล  5) พลังทีมสู่ความสําเร็จ 6) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 7) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคน 4 มิติ  8) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 9) ทักษะการบริหารเวลา 10) การทํางาน
เชิงรุก...ปลุกไฟ  11) ทักษะการวางแผน และ 12) ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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วิศวกรรม ทั้ง 17 สาขา เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือการส่งเสริมให้มีการประกอบวิชาชีพ โดย 
สภาวิศวกรจะรับรองความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมน้ัน เพ่ือให้มีศักยภาพแข่งขันกับต่างชาติได้ 

1.4 ส่งเสริมการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติ วิชาชีพและรับรองเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพ 
คณะกรรมการสภาวิศวกร เล็งเห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือเป็น 

การส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐานในการทํางาน ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

1)  จัดทํายกร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
โดยครอบคลุมถึงมาตรฐานในการให้บริการ มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

2)  กําหนดเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ โดยประสานกับ
สมาคมวิชาชีพที่ต้องการจัดทํามาตรฐาน ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสภาวิศวกร  
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

3)  จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร 
สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน รับทราบถึงมาตรฐานของการ
ตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า  

 
1.5 พัฒนาระบบการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาตฯ 

สภาวิศวกร ให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสนับสนุนให้มีการสมัครเป็น
สมาชิกและอํานวยความสะดวกในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้มากขึ้น ซึ่งสรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) ปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงาน พร้อมนําระบบการบริการจุดเดียว (One stop service) เพ่ิมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการออกบัตรสมาชิกและบัตรใบอนุญาตฯ มาใช้ในการรับสมาชิก  
เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็ว และเพ่ิมการให้บริการในวันเสาร์ ทั้งนี้ ได้มีการต้ังศูนย์บริการสมาชิก
เพ่ิมเติมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ืออํานวยความสะดวกสมาชิก
และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากรุงเทพฯ 

2) ขยายห้องจัดทดสอบระดับภาคีวิศวกร รองรับความต้องการของสมาชิกที่ เ พ่ิมข้ึน เพ่ือ 
ใช้ในการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร จาก 50 เครื่อง เป็น 80 เครื่อง 
ได้ทําการจัดทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 201 ครั้ง และเพิ่มการจัดทดสอบความรู้ฯ ที่สนามสอบ
ภูมิภาคและนอกสถานท่ี จํานวน 12 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตได้รับการบริการ 
ด้านการสอบอย่างเพียงพอ และเข้าถึงสมาชิกในภูมิภาค ให้ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการสมัครเป็นสมาชิก 

3) ปรับปรุงวิธีการจัดอบรมและทดสอบความพร้อม ในส่วนภูมิภาคให้กระชับและรวดเร็วขึ้น  
จนสามารถดําเนินการจัดสอบซ่อมในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันอบรมฯ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนภูมิภาคจํานวน 10 ครั้ง และจัดอบรมและทดสอบความพร้อมฯ 
ในส่วนกลาง จํานวน 20 ครั้ง 
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4) จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 8 ครั้ง 

5) จัดสัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน  
4 ครั้ง 

 
2. ด้านองค์กร 
2.1   พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
 สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย ด้วยการนําเทคโนโลยี 
เข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ด้วยการดําเนินโครงการต่างๆ สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดทําระบบ Mobile Application ของสภาวิศวกร บน Smart Phone และ Tablet PC  
สมาชิกสภาวิศวกรสามารถติดตามสารสภาวิศวกร ข่าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม บทความ
เผยแพร่ วีดีโอ และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสภาวิศวกรได้ ทางระบบ iOS  
และ  Android ค้นหา  App “COE Thailand” เ พ่ืออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก 
สภาวิศวกรที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสภาวิศวกรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกทางอีเมล (E-mail) และทางเอสเอ็มเอส (SMS)  
อีกช่องทางหนึ่งของกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 

3) ทดสอบระบบสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webinar จํานวน 5 ครั้ง โดยสมาชิกที่สนใจ
สามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์แบบถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
ทางมือถือ Smart Phone/Tablet PC ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบระบบเป็น
อย่างดี 

4) นํ า ระบบ  Teleconference สํ าห รับประชุ มทา ง ไกล  มาทดลอง ใ ช้ ในการประ ชุม
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานของสภาวิศวกร ทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปประชุม 

5) ศึกษาความเป็นไปได้ของการนําระบบเลือกต้ัง Electronic มาใช้ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรในอนาคต เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก และดําเนินการยกร่าง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6) ปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงานสภาวิศวกร ในส่วนของบริการสมาชิกและส่วนสํานักงาน ช้ัน 2  
แล้วเสร็จ เพ่ือสนองตอบต่อการให้บริการแก่สมาชิกท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

7) เพ่ิมศูนย์บริการสมาชิกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ืออํานวยความสะดวกและในการให้บริการสมาชิกมากขึ้น 

8) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระยะยาวตามโครงการ โปรแกรมสร้างผลลัพธ์ (Trust 
Teamwork System Performance Program) เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร จํานวน 12 หลักสูตร จัดอบรมทั้งหมด 17 ครั้ง โดยมีรายช่ือหลักสูตรดังต่อไปนี้  
1) พลังคิดเชิงบวก 2) EQ การบริหารอารมณ์และความเครียด 3) การทํางานด้วยหัวใจ 4) ผู้นํา
ทีมที่มีประสิทธิผล  5) พลังทีมสู่ความสําเร็จ 6) การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 7) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคน 4 มิติ  8) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 9) ทักษะการบริหารเวลา 10) การทํางาน
เชิงรุก...ปลุกไฟ  11) ทักษะการวางแผน และ 12) ทักษะการเจรจาต่อรอง 
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3) คุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล โดยสภาวิศวกรได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้พิจารณารับบริการจากนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ เท่าน้ัน  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล โดยการให้ความรู้แก่ตัวแทนนิติบุคคล 
โดยจัดอบรมเรื่องการพัฒนาผู้นําวิศวกรรุ่นใหม่ (Young Professional Forum) 

 

3. ด้านการศึกษา 
3.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์กรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน  
 สภาวิศวกร  พิจารณาเห็น ว่าการดําเ นินงานด้านการศึกษาทาง วิศวกรรมศาสตร์  ควร 
มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตวิศวกร ผู้กํากับดูแลหลักสูตรการเรียน
การสอน ตลอดจนผู้ใช้บริการวิศวกร เพ่ือให้ได้วิศวกรท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ        
สภาวิศวกร เพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ 
สภาวิศวกรเกี่ยวกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินการของสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2) ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในหลักการท่ีสภาวิศวกรจะใช้ระบบ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 
(Outcome based) ให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ที่องค์กรวิชาชีพต่างประเทศ ให้การยอมรับและเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทย  

3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

 สภาวิศวกรมีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) 
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า วิศวกรที่จบจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยสภาวิศวกรได้มีการประชุมหารือการปรับปรุงวิธีการและเนื้อหา
การรับรองปริญญากับสถาบันการศึกษา อย่างต่อเน่ือง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาเรื่อง เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้สถาบันการศึกษารับทราบข้อมูลและแนวทาง 
การดําเนินการเพ่ือขอรับรองปริญญาฯ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย  
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
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9) จัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (ระดับหัวหน้างาน) เพ่ือสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่      
สภาวิศวกร ( Core Competency) ในเรื่อง 1) การมุ่งเน้นบริการลูกค้า (ภายในและภายนอก)      
2) การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 3) การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งต่อไปจะนํามาสู่
การทําเป็นกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีโดยมุ่งให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

10) ทบทวนเกณฑ์การพัฒนาโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (Career path) ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
โดยเพ่ิมตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ที่เป็นการวัดผลลัพธ์ 
เชิงรูปธรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนระดับ 

11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงระบบการประเมิน 
360 องศา 

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก 
 สภาวิศวกรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องแม่นยํา และสามารถดึง

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และจัดทําเครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิกเพ่ือหาทาง
ป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรประจําปี 2557 เพ่ือพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ระบบเอกสารภายใน 
สภาวิศวกร ระบบการจัดสอบภาคีวิศวกร ระบบการจัดอบรม และการปรับปรุงเว็บไซต์ 
สภาวิศวกร ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลสําคัญถึงกัน และทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ปรับปรุงระบบ Call Center ให้ตอบสนอง รองรับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการติดต่อกับ
สภาวิศวกรเพื่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการกับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาติดต่อสภาวิศวกร 

3) ขยาย Internet Bandwidth เพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์สภาวิศวกร เพ่ือให้สมาชิก
สามารถทําธุรกรรมบนเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

4) สร้างเครือข่ายข้อมูลสภาวิศวกรให้เข้าถึงได้ง่ายโดยการส่งข่าวสารผ่านทาง facebook 
(www.facebook.com/coethai) ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจมียอดกด like จํานวนมาก 

5) จากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสํานักงานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย สภาวิศวกร
สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภาวิศวกรได้อย่างรวดเร็ว 

6) สร้างระบบประเมินการให้บริการสมาชิกของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรที่หน้าเคาน์เตอร์ เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการสมาชิก 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 สภาวิศวกร ตระหนักถึงความสําคัญการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กับสมาชิก  สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1)   ดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47 
ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงใบอนุญาตฯ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2) จัดทําโครงการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก โดยการประสานงานกับหน่วยงานทั่วประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของวิศวกร โดยการขอรายชื่อวิศวกรท่ีมีในโครงการ นําขึ้นเว็บไซต์
สภาวิศวกรเพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลว่ามีช่ือตนเองทํางานจริง หรือถูกปลอมแปลงชื่อ 
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3) คุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล โดยสภาวิศวกรได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้พิจารณารับบริการจากนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตฯ เท่าน้ัน  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล โดยการให้ความรู้แก่ตัวแทนนิติบุคคล 
โดยจัดอบรมเรื่องการพัฒนาผู้นําวิศวกรรุ่นใหม่ (Young Professional Forum) 

 

3. ด้านการศึกษา 
3.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์กรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน  
 สภาวิศวกร  พิจารณาเห็น ว่าการดําเ นินงานด้านการศึกษาทาง วิศวกรรมศาสตร์  ควร 
มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ผลิตวิศวกร ผู้กํากับดูแลหลักสูตรการเรียน
การสอน ตลอดจนผู้ใช้บริการวิศวกร เพ่ือให้ได้วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ        
สภาวิศวกร เพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ 
สภาวิศวกรเกี่ยวกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินการของสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในหลักการท่ีสภาวิศวกรจะใช้ระบบ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 
(Outcome based) ให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ที่องค์กรวิชาชีพต่างประเทศ ให้การยอมรับและเช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทย  

3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

 สภาวิศวกรมีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) 
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า วิศวกรทีจ่บจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยสภาวิศวกรได้มีการประชุมหารือการปรับปรุงวิธีการและเนื้อหา
การรับรองปริญญากับสถาบันการศึกษา อย่างต่อเน่ือง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาเรื่อง เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้สถาบันการศึกษารับทราบข้อมูลและแนวทาง 
การดําเนินการเพ่ือขอรับรองปริญญาฯ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย  
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร 15



รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร หน้า 17 

4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล 
สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ

วิศวกรไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เนื่องจากประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการค้า
และบริการตามกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 น้ี  สรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยขึ้น
ทะเบียน และสามารถไปประกอบวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนได้ 

2) แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจ    
บริการในประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV ได้แก่     
ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศพม่า และประเทศ    
เวียดนาม เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายวิศวกรข้ามชาติ 

3) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล โดยศึกษาระบบการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome 
based) และเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord  

4) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร 
สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และรับทราบถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1  กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดีเพื่อประโยชน์สุข
ของสังคม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร  
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จํานวน 106 เรื่อง โดยมีแผนดําเนินการ 
อย่างชัดเจนในการเร่งรัดการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 75 เรื่อง พิจารณาเสร็จ  
31 เรื่อง 

2) ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... เพื่อให้วิศวกร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 แล้ว 

3) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และกรรมการ ใน 5 เรื่อง ดังน้ี  
1) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  2) การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ความรู้ทางกฎหมายเบ้ืองต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 3) โครงการอบรมกฎหมายแก่คณะกรรมการ 
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วิศวกรรมควบคุม  พ .ศ .  2554 และรับฟังข้อคิดเห็นในการดําเนินงานดังกล่าวจาก
สถาบันการศึกษา  

2) จัดเสวนาระหว่างสภาวิศวกรร่วมกับสถาบันการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา และเนื้อหาวิชา เพ่ือให้สามารถประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้สอดคล้องตามกฎกระทรวง 

3) จัดประชุมหารือร่วมกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพ่ือนํามาปรับปรุง
ระเบียบ วิธีการและเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ และเชิญผู้แทนสภาคณบดีฯ เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกร 

 
4. ด้านต่างประเทศ 
4.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ 
 สภาวิศวกรในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมองค์กร
วิชา ชีพระห ว่ า งประ เทศ  ทั้ ง ในระ ดับ ภูมิ ภ าค เอ เ ชีย -แปซิ ฟิ ก  และระดั บ ภูมิ ภ าคอา เ ซี ยน  
ในการเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายระดับชาติ เพ่ือความร่วมมือในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกร
วิชาชีพออกสู่ต่างประเทศ และแนวทางการรับวิศวกรต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพภายในประเทศ  
เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้และนวัตกรรมอันนําไปสู่การพัฒนาความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) ต้อนรับคณะผู้แทนสภาวิศวกรรมจากประเทศปากีสถาน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนความเห็นในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นการกระชับความร่วมมือ 
ด้านวิศวกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถาน 

2) เข้าร่วมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่งเป็นการประชุม 
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุมใน
ฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค เป็นการติดตามการดําเนินงานของประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3) เข้าร่วมการประชุม  The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และ 
การประชุม The ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee 
(ACPECC) เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนด้านงานบริการวิศวกรรม ปัจจุบัน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer : ACPE) ของประเทศตน และบางประเทศมีการข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer : RFPE) แล้ว  
เพ่ือเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้าย (Mobility) ตามกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในเดือนธันวาคม 2558 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการออกข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การจดทะเบียน ACPE และ RFPE 

4) เตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสาขาสํารวจภายใต้
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสํารวจของอาเซียน (ASEAN Framework 
Arrangement for  Mutual Recognition of Surveying Qualifications) 
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4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล 
สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ

วิศวกรไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เนื่องจากประเทศไทยต้องเปิดเสรีด้านการค้า
และบริการตามกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 น้ี  สรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
(ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 เพ่ือเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยขึ้น
ทะเบียน และสามารถไปประกอบวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียนได้ 

2) แต่งต้ังคณะทํางานศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจ    
บริการในประเทศท่ีมีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV ได้แก่     
ประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศพม่า และประเทศ    
เวียดนาม เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายวิศวกรข้ามชาติ 

3) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล โดยศึกษาระบบการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome 
based) และเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord  

4) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 4 ครั้ง เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร 
สมาชิกสมาคมวิชาชีพฯ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และรับทราบถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1  กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดีเพื่อประโยชน์สุข
ของสังคม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร  
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1) รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จํานวน 106 เรื่อง โดยมีแผนดําเนินการ 
อย่างชัดเจนในการเร่งรัดการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 75 เรื่อง พิจารณาเสร็จ  
31 เรื่อง 

2) ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... เพื่อให้วิศวกร
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณะ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 แล้ว 

3) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และกรรมการ ใน 5 เ ร่ือง ดังน้ี  
1) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม  2) การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ความรู้ทางกฎหมายเบ้ืองต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 3) โครงการอบรมกฎหมายแก่คณะกรรมการ 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร 17



รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร หน้า 19 

7)   ตอบข้อหารือทางกฎหมายให้กับวิศวกรและประชาชนท่ัวไป ถึงขอบเขตหน้าที่ของวิศวกร 
ตามระดับของใบอนุญาตท่ีสภาวิศวกรเป็นผู้ออกให้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ประกอบกับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร 
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ใช้บริการงานด้านวิศวกรรมควบคุม 

8)     จัดเสวนาสาเหตุและการป้องกันอุบัติภัยจากการระเบิดของหม้อไอน้ํา สรุปสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุมาจากบุคคล เครื่องจักร การกํากับดูแลและการควบคุม และในส่วนการออกแบบ 
ติดต้ัง การใช้งาน การทดสอบ การบํารุงรักษา ต้องมีวิศวกรด้านหม้อนํ้า ควบคุม ดูแล 
 

5.3  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 สภาวิศวกรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของสาธารณชน 
ให้ดีขึ้น ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและ 
การอนุรักษพ์ลังงาน เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงพนักงาน
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวไปปฏิบัติงาน 
และผลกระทบของกระบวนการประเมินอาคารเขียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

2) ส่งเสริมแนวความคิดอาคารเขียว โดยริเริ่มการจัดทําวีดีโออาคารเขียวเพ่ือการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิธีการออกแบบอาคารที่จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมทั้ง 
มีการสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสมาชิกสภาวิศวกร เกิดความต่ืนตัว สนใจ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับงานด้านวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
และขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของวิศวกรไทยในระดับนานาชาติ  

3) คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้เข้าสํารวจสภาพแวดล้อมกรณีน้ํามันรั่วกลางทะเล ณ อ่าวพร้าว จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รอบอ่าวพร้าว เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยี 
การจัดการด้านนิเวศน์วิทยา 

4) จัดต้ังคณะทํางานโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ
จากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เบ้ืองต้นคณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้                
1) โครงการจัดทําแนวทางบริหารการก่อสร้าง : สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย          
2) โครงการการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง : สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-
ฝรั่งเศส 3) โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารที่พักอาศัย : สมาคมผู้ตรวจสอบ
อาคารและบริหารความปลอดภัยอาคาร และ 4) โครงการศึกษาแนวทางการทําวอเตอร์ 
ฟุตพร้ินต์ในภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแชมพู : สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณให้  
4 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ดังกล่าว 
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สภาวิศวกรและคณะอนุกรรมการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับจรรยาบรรณ 4) การแก้ไขพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ 5) รับฟัง
ความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557  

5.2   มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประเด็น
สาธารณะ 

  สภาวิศวกรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการ 
ให้ความเห็นในงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ให้แก่ภาครัฐ และสาธารณชน ในหลายเรื่อง สรุปผล 
การดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ เพ่ือนําเสนอข้อมูลและ
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาส 
ให้วิศวกรในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมไทย  

2)   จัดสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่มให้แก่สมาชิก องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจ โดยเป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อมูลภัยพิบัติอันเกิด
จากดินถล่ม รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม  

3)   จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหว 
แก่สมาชิกและประชาชนท่ัวไปและเพ่ือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ติดตามสถานการณ์ 
ช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ จํานวน 6 ครั้ง  

4)   จัดประชุมระดมสมอง เร่ือง ระบบราง..ปูทางสู่อนาคตประเทศไทย เพ่ือรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรมจากผู้เช่ียวชาญระบบราง แนวทางการพัฒนาระบบรางของ
ประเทศไทยที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม อันนําไปสู่การพัฒนาระบบรางในอนาคต 
ของประเทศไทย 

5)   ให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐ ในคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  

6)   ให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐ ในคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ดังนี้ 1) การอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกระทรวงพลังงาน แต่ต้องบูรณาการร่วมกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการส่งเสริมไม่ใช่
บังคับ  แต่ พ.ร.บ. อาคารควบคุมเป็นการบังคับ จึงขอนําเสนอให้ทั้งสองกระทรวง หาข้อสรุป
ร่วมกันในการดูแลการออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ โดยภาครัฐควรกําหนดขอบเขต 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม นอกจากนี้ สําหรับอาคารเก่า ควรมีมาตรการ 
ในการควบคุม เช่น ควรมีค่าปรับ (Penalty) สําหรับผู้ใช้พลังงานสูงเกินไป ส่วนภาคการผลิต
ไฟฟ้า เห็นด้วยในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพราะนอกจากจะเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังเกี่ยวกับความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย และ  
2) การติดต้ัง Solar rooftop ควรให้ผู้ที่ได้บัตรอนุญาตของสภาวิศวกรเป็นผู้ ดูแลความ
ปลอดภัยและรับรองการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ก็น่าจะเพียงพอ 
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7)   ตอบข้อหารือทางกฎหมายให้กับวิศวกรและประชาชนท่ัวไป ถึงขอบเขตหน้าท่ีของวิศวกร 
ตามระดับของใบอนุญาตท่ีสภาวิศวกรเป็นผู้ออกให้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ประกอบกับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกร 
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ใช้บริการงานด้านวิศวกรรมควบคุม 

8)     จัดเสวนาสาเหตุและการป้องกันอุบัติภัยจากการระเบิดของหม้อไอน้ํา สรุปสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุมาจากบุคคล เครื่องจักร การกํากับดูแลและการควบคุม และในส่วนการออกแบบ 
ติดต้ัง การใช้งาน การทดสอบ การบํารุงรักษา ต้องมีวิศวกรด้านหม้อนํ้า ควบคุม ดูแล 
 

5.3  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 สภาวิศวกรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของสาธารณชน 
ให้ดีขึ้น ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและ 
การอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงพนักงาน
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวไปปฏิบัติงาน 
และผลกระทบของกระบวนการประเมินอาคารเขียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

2) ส่งเสริมแนวความคิดอาคารเขียว โดยริเร่ิมการจัดทําวีดีโออาคารเขียวเพ่ือการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิธีการออกแบบอาคารที่จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมทั้ง 
มีการสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสมาชิกสภาวิศวกร เกิดความต่ืนตัว สนใจ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กับงานด้านวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
และขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของวิศวกรไทยในระดับนานาชาติ  

3) คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้เข้าสํารวจสภาพแวดล้อมกรณีน้ํามันรั่วกลางทะเล ณ อ่าวพร้าว จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รอบอ่าวพร้าว เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยี 
การจัดการด้านนิเวศน์วิทยา 

4) จัดต้ังคณะทํางานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ
จากสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เบ้ืองต้นคณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้                
1) โครงการจัดทําแนวทางบริหารการก่อสร้าง : สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย          
2) โครงการการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง : สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-
ฝรั่งเศส 3) โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารที่พักอาศัย : สมาคมผู้ตรวจสอบ
อาคารและบริหารความปลอดภัยอาคาร และ 4) โครงการศึกษาแนวทางการทําวอเตอร์ 
ฟุตพร้ินต์ในภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแชมพู : สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณให้  
4 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ดังกล่าว 
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2. การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

1) จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) 
ประเภทสามัญสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิกภาพ สมาชิกทั้งหมด 

สมาชิกสามัญ 7,050 28,339 142,946 
สมาชิกวิสามัญ 169 489 3,140 

สมาชิกกิตติมศักด์ิ - - - 
รวม 7,219 28,828 146,086 

2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

2.1) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557  แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 
อนุมัติใบอนุญาตฯ 3,284 526 107 151 4,068 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 21,205 2,763 177 445 24,590 

2.2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล 31 ธันวาคม 2557 
 มีจํานวน 208,728 ใบ แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 
จํานวน 177,842 19,408 4,286 7,192 208,728 

2.3) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

การอนุมัติและ 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 

อนุมัติใบอนุญาตฯ ต่ออายุใบอนุญาตฯ จํานวนใบอนุญาตฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน 77 537 914 

3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขียน) 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 

(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน) 

วิศวกรรมโยธา 89 33 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 9 3 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 0 

รวม 104 36 
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ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2557 

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

1. ขยายระยะเวลาการใหบ้ริการสมาชิกท่ีสํานักงานสภาวิศวกร 
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสภาวิศวกร เพ่ือให้สมาชิก

ได้รับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิก
ที่มาติดต่อที่สํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคี วิศวกร  เ พ่ิมเติมใน 
วันเสาร์  ทั้งน้ี เพ่ืออํานวยการความสะดวกให้แก่สมาชิกที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับบริการที่สํานักงาน 
สภาวิศวกรในวันจันทร์ - ศุกร์ ซึ่งในการเปิดให้บริการดังกล่าวต้ังแต่วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 ถึง 
วันเสาร์ท่ี 27 ธันวาคม 2557 ได้มีสมาชิกเขา้รับบริการดังนี้ 

ตารางสรปุผลการให้บริการสมาชิกในวันเสาร์ 

การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ 
การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ(ไม่ชําระเงิน)  
- ระดับภาคีวิศวกร (ผ่าน web site) 949 
- ระดับสามัญวิศวกร 51 
- ระดับวุฒิวิศวกร 1 
- ใบอนุญาตใหม่นิติบุคคล 2 
การย่ืนคําขอและต่ออายุใบอนุญาตฯ (ชําระเงิน)  
- ระดับภาคีวิศวกร (ณ สํานักงานสภาวิศวกร) 39 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 15 
- ใบอนุญาตใหม่นิติบุคคล 2 
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ (บุคคล) 264 
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ (นิติบุคคล) 4 
- ใบแทนใบอนุญาตฯ/วุฒิบัตร 23 
- หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 8 
การชําระเงิน  
- ค่าใบอนุญาตใหม่ (ทุกระดับ) 152 
- ค่าทดสอบความรู้ (ทุกระดับ) 708 
- ค่าอบรมและทดสอบความพร้อม 432 
- อ่ืน ๆ  38 

รวม 2,688 
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2. การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

1) จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) 
ประเภทสามัญสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิกภาพ สมาชิกทั้งหมด 

สมาชิกสามัญ 7,050 28,339 142,946 
สมาชิกวิสามัญ 169 489 3,140 

สมาชิกกิตติมศักด์ิ - - - 
รวม 7,219 28,828 146,086 

2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

2.1) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557  แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 
อนุมัติใบอนุญาตฯ 3,284 526 107 151 4,068 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 21,205 2,763 177 445 24,590 

2.2) จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคล 31 ธันวาคม 2557 
 มีจํานวน 208,728 ใบ แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 

ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 
จํานวน 177,842 19,408 4,286 7,192 208,728 

2.3) จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

การอนุมัติและ 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 

อนุมัติใบอนุญาตฯ ต่ออายุใบอนุญาตฯ จํานวนใบอนุญาตฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

จํานวน 77 537 914 

3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขียน) 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 

(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน) 

วิศวกรรมโยธา 89 33 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 9 3 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 0 

รวม 104 36 
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4.2  สาขาวศิวกรรมเหมืองแร ่
 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่  
30 พฤษภาคม 2557  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จ.ลําปาง  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 32 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่  
28 ตุลาคม 2557  ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด จ.สระบุรี มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาท้ังสิ้น 15 คน 

 
4.3  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
175 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 138 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 66 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
65 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
49 คน 

 จัดสัมมนา  เ ร่ื อง  “อุ บั ติ ภัยหม้อน้ํ าระ เ บิด  สาเหตุและแนวทางแก้ ไข” วันที่   
29 พฤศ จิกายน  2557 ณ  ศู น ย์นิ ท ร รศการและการประ ชุม ไบ เทค  บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 72 คน 
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4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 
 เน่ืองด้วยมีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่น จํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ จึงได้จัดสัมมนาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการย่ืนผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงาน
และปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากข้ึน และเพ่ือให้วิศวกรเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก   
ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน  มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังน้ี 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกร
อาเซียน” วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 225 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกร
อาเซียน” วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่  
จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 138 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกร
อาเซียน” วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ .เชียงใหม่  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 183 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิศวกร
อาเซียน”  วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 158 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 148 คน 
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4.2  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ่
 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่  
30 พฤษภาคม 2557  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) จ.ลําปาง  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 32 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่” วันที่  
28 ตุลาคม 2557  ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด จ.สระบุรี มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น 15 คน 

 
4.3  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 
175 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 138 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 66 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
65 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล” วันที่  
15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
49 คน 

 จัดสัมมนา  เรื่ อง  “อุ บั ติ ภัยหม้อน้ํ าระ เ บิด  สาเหตุและแนวทางแก้ ไข” วันที่   
29 พฤศจิ ก ายน  2557 ณ  ศู น ย์นิ ท ร รศการและการประ ชุม ไบ เทค  บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 72 คน 
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 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมลําพูนวิล จ.ลําพูน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 11 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 17 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน 

4.7  สาขาวศิวกรรมเคมี  
 จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเคมี” วันที่ 28 สิงหาคม 2557 โรงแรม
โกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 19 คน 

 
4.8  สัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ  

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
15 สิงหาคม 2557 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
33 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
30 สิงหาคม 2557  โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 29 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
19 กันยายน 2557  โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
117 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
7 ตุลาคม 2557  โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
25 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
290 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
1 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมคุ้มภูคํา จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 104 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
19 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 19 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
17 ธันวาคม 2557  โรงแรมเจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาท้ังสิ้น 19 คน 
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4.4  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่  
21 พฤษภาคม 2557 โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 106 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่  
5 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
164 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่  
16 สิงหาคม 2557 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 96 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” วันที่  
20 กันยายน 2557 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
108 คน 

4.5  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” วันที่  
13 กันยายน 2557 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
37 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ”  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 79 คน 

 
4.6  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม” วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 84 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันที่ 8 สิงหาคม 2557  
โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 20 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม” วันท่ี 26 สิงหาคม 2557  
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 72 คน 
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 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมลําพูนวิล จ.ลําพูน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 11 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          
ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 17 คน 

 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน 

4.7  สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จัดสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม          

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเคมี” วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 โรงแรม
โกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 19 คน 

 
4.8  สัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ  

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
15 สิงหาคม 2557 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
33 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
30 สิงหาคม 2557  โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 29 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
19 กันยายน 2557  โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  
117 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
7 ตุลาคม 2557  โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 33 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
25 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังสิ้น 
290 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
1 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมคุ้มภูคํา จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 104 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
19 พฤศจิกายน 2557  โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 19 คน 

 จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” วันที่            
17 ธันวาคม 2557  โรงแรมเจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น 19 คน 
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6. การปรับปรงุการบริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร ์

ได้มีการปรับปรุงการให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อสํานักงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ 
ได้รับความพึงพอใจมากขึ้น โดยนําระบบบัตรคิวเพ่ือมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมากย่ิงขึ้น 

 
7. การเปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 เห็นควรเปิดบริการสมาชิกส่วนภูมิภาค  
ซึ่งขณะน้ีได้เปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ (14 มิถุนายน 2557) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(2 สิงหาคม 2557) แล้ว ซึ่งสามารถให้บริการสมาชิกได้ทุกประเภทเสมือนสมาชิกมาติดต่อที่สํานักงานสภา
วิศวกร เช่น ต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ทุกระดับ ทั้งนี้ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการแยกตาม
ภาคได้ดังนี้ 

ศูนย์บริการสมาชิก 
ภาคเหนือ (เชยีงใหม่)  

ศูนย์บริการสมาชิก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 

การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ (คน) การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ (คน) 
ต่ออายุใบอนุญาต 141 ต่ออายุใบอนุญาต 51 
ขอรับใบอนุญาตใหม ่ 112 ขอรับใบอนุญาตใหม ่ 18 
สอบถามท่ัวไป 56 สอบถามท่ัวไป 14 
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4.9  สัมมนาบริหารความปลอดภัย  
 จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน      

ที่วิศวกรควรรู้" วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 146 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน      
ที่วิศวกรควรรู้" วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งสิ้น 77 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน      
ที่วิศวกรควรรู้" วันที่ 12 ธันวาคม 2557  โรงแรมบุรีศรีบูติคโฮเต็ล จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น 128 คน 

 
4.10  สัมมนาแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาต 

 จัดสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม" วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก   
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 98 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม" วันที่ 3 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น 141 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม" วันที่ 4 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาทั้งสิ้น 70 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม" วันที่ 18 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
261 คน 

 จัดสัมมนาเรื่อง “ค่ายจิตอาสาการติดต้ังระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือตรวจวัด
ระดับน้ํ า ใน พ้ืนที่ จริ ง” วันที่  21-22 กรกฎาคม  2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 53 คน    

 

5. จัดสัมมนาสมาชิกสภาวศิวกรประเภทนิติบุคคล 

เนื่องด้วยตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 มีแนวทางส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมของผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต
ประเภทนิติบุคคล จึงดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่นิติบุคคลอย่างสูงสุด  

ในการนี้ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล โดยการ 
ให้ความรู้แก่ตัวแทนนิติบุคคล ซึ่งจัดอบรมเร่ือง “การพัฒนาผู้นําวิศวกรรุ่นใหม่ (Young Professional 
Forum) เพ่ือประโยชน์และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิติบุคคลต่อไป  
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6. การปรับปรุงการบริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร ์

ได้มีการปรับปรุงการให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อสํานักงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ 
ได้รับความพึงพอใจมากขึ้น โดยนําระบบบัตรคิวเพ่ือมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานมากย่ิงขึ้น 

 
7. การเปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 เห็นควรเปิดบริการสมาชิกส่วนภูมิภาค  
ซึ่งขณะน้ีได้เปิดศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ (14 มิถุนายน 2557) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(2 สิงหาคม 2557) แล้ว ซึ่งสามารถให้บริการสมาชิกได้ทุกประเภทเสมือนสมาชิกมาติดต่อที่สํานักงานสภา
วิศวกร เช่น ต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ทุกระดับ ทั้งนี้ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการแยกตาม
ภาคได้ดังนี้ 

ศูนย์บริการสมาชิก 
ภาคเหนือ (เชยีงใหม่)  

ศูนย์บริการสมาชิก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 

การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ (คน) การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ (คน) 
ต่ออายุใบอนุญาต 141 ต่ออายุใบอนุญาต 51 
ขอรับใบอนุญาตใหม ่ 112 ขอรับใบอนุญาตใหม ่ 18 
สอบถามท่ัวไป 56 สอบถามท่ัวไป 14 
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3. การเสวนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดให้มีการเสวนาระหว่างสภาวิศวกรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งการเสวนาดังกล่าว เป็นการ
ระดมสมองและความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา และเน้ือหาวิชา เพ่ือให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้สอดคล้องตามกฎกระทรวง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จํานวน 100 คน 
จาก 43 สถาบัน 

4.  การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร 

ในปี 2557 มีการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ 
ส่วนภูมิภาคท่ี จ.พิษณุโลก จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
สมาชิก โดยมีการจัดอบรมส่วนกลางจํานวน 20 คร้ัง ส่วนภูมิภาคจํานวน 10 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น  
30 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
และมีการจัดสอบซ่อมทั้งในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจัดสอบซ่อมส่วน

ภูมิภาคในเช้าวันรุ่งขึ้นที่แรก คือ จ.ขอนแก่น (อบรมครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557) เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบซ่อม 
ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระดับ ผู้เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 2,995 2,260 735 
ภาคีวิศวกรพิเศษ 116 75 41 

ระดับ เข้าสอบซอ่ม สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 708 646 62 
ภาคีวิศวกรพิเศษ 39 28 11 
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ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 

1. การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(1)  
คือ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เ พ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร มีคุณภาพ 
และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 

จํานวนหลักสตูรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา การรับรองปรญิญาฯ พ.ศ. 2557 

สาขา จํานวนหลักสูตรที่พิจารณา 
รับรอง ปฏิเสธ รวม 

สาขาวิศวกรรมโยธา   16 2 18 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   - งานไฟฟ้ากําลัง 23 0 23 
 - งานไฟฟ้าส่ือสาร 18 0 18 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   22 0 22 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   21 0 21 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ่ - งานเหมืองแร ่ 1 0 1 
 - งานโลหะการ 0 0 0 
สาขาวิศวกรรมเคมี    12 0 12 
สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม   5 0 5 

  รวม 118 2 120 
หมายเหต ุ: ตรวจสอบรายช่ือหลกัสตูรและสถาบนัการศกึษาได้ท่ีภาคผนวก 

2.  การสัมมนาเก่ียวกับเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา จัดสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษา
รับทราบข้อมูลและแนวทางการดําเนินการเพ่ือขอรับรองปริญญาฯ ได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกรว่าด้วย วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ในการนี้ มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการสัมมนา เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งสิ้น 90 คน จาก  
68 สถาบัน  
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3. การเสวนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดให้มีการเสวนาระหว่างสภาวิศวกรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งการเสวนาดังกล่าว เป็นการ
ระดมสมองและความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา และเน้ือหาวิชา เพ่ือให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้สอดคล้องตามกฎกระทรวง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา จํานวน 100 คน 
จาก 43 สถาบัน 

4.  การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร 

ในปี 2557 มีการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และ 
ส่วนภูมิภาคท่ี จ.พิษณุโลก จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
สมาชิก โดยมีการจัดอบรมส่วนกลางจํานวน 20 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 10 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น  
30 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
และมีการจัดสอบซ่อมทั้งในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจัดสอบซ่อมส่วน

ภูมิภาคในเช้าวันรุ่งขึ้นที่แรก คือ จ.ขอนแก่น (อบรมครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557) เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบซ่อม 
ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระดับ ผู้เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 2,995 2,260 735 
ภาคีวิศวกรพิเศษ 116 75 41 

ระดับ เข้าสอบซอ่ม สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 708 646 62 
ภาคีวิศวกรพิเศษ 39 28 11 
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 57 981 661 873 151 43 164 122
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ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2557
แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 55 3,377 183 2,842 493 76 402 345
ปี 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485
ปี 57 981 661 873 151 43 164 122

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

จํา
นว

นผ
ู้เข้า

อบ
รม

ฯ (
คน

)

ผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกร
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 - 2557
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1)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 

 

 

 

 

 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 149 54 31 44 9 0 3 8 104 
 2/2557 20 ม.ค. 57 136 50 37 32 11 1 3 2 102 
 3/2557 03 ก.พ. 57 86 26 22 22 8 0 3 5 64 
 4/2557 17 ก.พ. 57 87 30 19 26 3 1 4 4 70 
 6/2557 10 มี.ค. 57 113 45 24 25 10 1 3 5 82 
 7/2557 24 มี.ค. 57 68 20 16 26 4 0 1 1 42 
 9/2557 21 เม.ย. 57 118 40 36 28 3 1 5 5 97 
 11/2557 19 พ.ค. 57 133 37 36 43 9 1 6 1 102 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 135 49 27 32 14 3 6 4 101 
 14/2557 07 ก.ค. 57 130 44 21 31 7 3 8 16 112 
*15/2557 20 ก.ค. 57 82 19 14 28 6 2 12 1 56 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 38 18 6 11 0 0 2 1 21 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 21 6 5 5 1 1 3 0 15 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 6 1 1 4 0 0 0 0 3 
 19/2557 04 ส.ค. 57 155 41 39 52 7 2 9 5 135 
*21/2557 10 ส.ค. 57 35 22 6 4 0 0 2 1 19 
*23/2557 24 ส.ค. 57 38 18 9 9 0 0 2 0 19 
 24/2557 18 ส.ค. 57 148 45 30 42 7 14 10 0 127 
 26/2557 01 ก.ย. 57 133 43 22 39 4 0 12 13 106 
 27/2557 06 ต.ค. 57 144 46 28 42 8 4 11 5 92 
 28/2557 15 ก.ย. 57 140 43 32 44 8 0 9 4 110 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 72 29 14 19 2 2 6 0 52 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 44 12 10 15 1 1 4 1 30 
 31/2557 20 ต.ค. 57 141 44 30 44 2 0 9 12 117 
 32/2557 03 พ.ย. 57 140 27 38 50 5 2 15 3 97 
 33/2557 17 พ.ย. 57 145 35 28 56 10 2 2 12 121 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 146 47 30 47 7 1 7 7 117 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 132 41 41 33 5 0 7 5 113 
*36/2557 12 ต.ค. 57 23 14 4 5 0 0 0 0 11 
*37/2557 24 พ.ย. 57 57 35 5 15 0 1 0 1 23 

 รวม 2,995 981 661 873 151 43 164 122 2,260 
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1)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 

 

 

 

 

 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 149 54 31 44 9 0 3 8 104 
 2/2557 20 ม.ค. 57 136 50 37 32 11 1 3 2 102 
 3/2557 03 ก.พ. 57 86 26 22 22 8 0 3 5 64 
 4/2557 17 ก.พ. 57 87 30 19 26 3 1 4 4 70 
 6/2557 10 มี.ค. 57 113 45 24 25 10 1 3 5 82 
 7/2557 24 มี.ค. 57 68 20 16 26 4 0 1 1 42 
 9/2557 21 เม.ย. 57 118 40 36 28 3 1 5 5 97 
 11/2557 19 พ.ค. 57 133 37 36 43 9 1 6 1 102 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 135 49 27 32 14 3 6 4 101 
 14/2557 07 ก.ค. 57 130 44 21 31 7 3 8 16 112 
*15/2557 20 ก.ค. 57 82 19 14 28 6 2 12 1 56 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 38 18 6 11 0 0 2 1 21 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 21 6 5 5 1 1 3 0 15 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 6 1 1 4 0 0 0 0 3 
 19/2557 04 ส.ค. 57 155 41 39 52 7 2 9 5 135 
*21/2557 10 ส.ค. 57 35 22 6 4 0 0 2 1 19 
*23/2557 24 ส.ค. 57 38 18 9 9 0 0 2 0 19 
 24/2557 18 ส.ค. 57 148 45 30 42 7 14 10 0 127 
 26/2557 01 ก.ย. 57 133 43 22 39 4 0 12 13 106 
 27/2557 06 ต.ค. 57 144 46 28 42 8 4 11 5 92 
 28/2557 15 ก.ย. 57 140 43 32 44 8 0 9 4 110 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 72 29 14 19 2 2 6 0 52 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 44 12 10 15 1 1 4 1 30 
 31/2557 20 ต.ค. 57 141 44 30 44 2 0 9 12 117 
 32/2557 03 พ.ย. 57 140 27 38 50 5 2 15 3 97 
 33/2557 17 พ.ย. 57 145 35 28 56 10 2 2 12 121 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 146 47 30 47 7 1 7 7 117 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 132 41 41 33 5 0 7 5 113 
*36/2557 12 ต.ค. 57 23 14 4 5 0 0 0 0 11 
*37/2557 24 พ.ย. 57 57 35 5 15 0 1 0 1 23 

 รวม 2,995 981 661 873 151 43 164 122 2,260 
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1)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกร 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 

 

 

 

 

 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 149 54 31 44 9 0 3 8 104 
 2/2557 20 ม.ค. 57 136 50 37 32 11 1 3 2 102 
 3/2557 03 ก.พ. 57 86 26 22 22 8 0 3 5 64 
 4/2557 17 ก.พ. 57 87 30 19 26 3 1 4 4 70 
 6/2557 10 มี.ค. 57 113 45 24 25 10 1 3 5 82 
 7/2557 24 มี.ค. 57 68 20 16 26 4 0 1 1 42 
 9/2557 21 เม.ย. 57 118 40 36 28 3 1 5 5 97 
 11/2557 19 พ.ค. 57 133 37 36 43 9 1 6 1 102 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 135 49 27 32 14 3 6 4 101 
 14/2557 07 ก.ค. 57 130 44 21 31 7 3 8 16 112 
*15/2557 20 ก.ค. 57 82 19 14 28 6 2 12 1 56 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 38 18 6 11 0 0 2 1 21 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 21 6 5 5 1 1 3 0 15 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 6 1 1 4 0 0 0 0 3 
 19/2557 04 ส.ค. 57 155 41 39 52 7 2 9 5 135 
*21/2557 10 ส.ค. 57 35 22 6 4 0 0 2 1 19 
*23/2557 24 ส.ค. 57 38 18 9 9 0 0 2 0 19 
 24/2557 18 ส.ค. 57 148 45 30 42 7 14 10 0 127 
 26/2557 01 ก.ย. 57 133 43 22 39 4 0 12 13 106 
 27/2557 06 ต.ค. 57 144 46 28 42 8 4 11 5 92 
 28/2557 15 ก.ย. 57 140 43 32 44 8 0 9 4 110 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 72 29 14 19 2 2 6 0 52 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 44 12 10 15 1 1 4 1 30 
 31/2557 20 ต.ค. 57 141 44 30 44 2 0 9 12 117 
 32/2557 03 พ.ย. 57 140 27 38 50 5 2 15 3 97 
 33/2557 17 พ.ย. 57 145 35 28 56 10 2 2 12 121 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 146 47 30 47 7 1 7 7 117 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 132 41 41 33 5 0 7 5 113 
*36/2557 12 ต.ค. 57 23 14 4 5 0 0 0 0 11 
*37/2557 24 พ.ย. 57 57 35 5 15 0 1 0 1 23 

 รวม 2,995 981 661 873 151 43 164 122 2,260 
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 57 981 661 873 151 43 164 122
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ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2557
แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 55 3,377 183 2,842 493 76 402 345
ปี 56 1,431 1,724 1,912 497 61 336 485
ปี 57 981 661 873 151 43 164 122
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ผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกร
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 - 2557
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตหสาการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 57 40 26 46 1 1 2 0
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ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2557
แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 55 89 45 78 3 3 4 0
ปี 56 64 25 41 2 0 1 0
ปี 57 40 26 46 1 1 2 0
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ผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 - 2557
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2)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 6 2 0 3 0 0 1 0 2 
 2/2557 20 ม.ค. 57 6 0 3 2 0 0 1 0 5 
 3/2557 03 ก.พ. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4/2557 17 ก.พ. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 3 
 6/2557 10 มี.ค. 57 5 1 3 1 0 0 0 0 3 
 7/2557 24 มี.ค. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
 9/2557 21 เม.ย. 57 8 3 4 1 0 0 0 0 4 
 11/2557 19 พ.ค. 57 6 4 1 0 0 1 0 0 6 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 7 4 0 3 0 0 0 0 4 
 14/2557 07 ก.ค. 57 9 5 2 2 0 0 0 0 8 
*15/2557 20 ก.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 19/2557 04 ส.ค. 57 5 0 0 5 0 0 0 0 5 
*21/2557 10 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*23/2557 24 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 24/2557 18 ส.ค. 57 9 3 1 5 0 0 0 0 5 
 26/2557 01 ก.ย. 57 4 1 1 1 1 0 0 0 4 
 27/2557 06 ต.ค. 57 5 1 1 3 0 0 0 0 3 
 28/2557 15 ก.ย. 57 9 1 5 3 0 0 0 0 4 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 31/2557 20 ต.ค. 57 12 4 0 8 0 0 0 0 7 
 32/2557 03 พ.ย. 57 7 2 2 3 0 0 0 0 3 
 33/2557 17 พ.ย. 57 2 0 1 1 0 0 0 0 1 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 4 0 2 2 0 0 0 0 3 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 5 2 0 3 0 0 0 0 4 
*36/2557 12 ต.ค. 57 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
*37/2557 24 พ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 รวม 116 40 26 46 1 1 2 0 75 
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2)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 6 2 0 3 0 0 1 0 2 
 2/2557 20 ม.ค. 57 6 0 3 2 0 0 1 0 5 
 3/2557 03 ก.พ. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4/2557 17 ก.พ. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 3 
 6/2557 10 มี.ค. 57 5 1 3 1 0 0 0 0 3 
 7/2557 24 มี.ค. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
 9/2557 21 เม.ย. 57 8 3 4 1 0 0 0 0 4 
 11/2557 19 พ.ค. 57 6 4 1 0 0 1 0 0 6 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 7 4 0 3 0 0 0 0 4 
 14/2557 07 ก.ค. 57 9 5 2 2 0 0 0 0 8 
*15/2557 20 ก.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 19/2557 04 ส.ค. 57 5 0 0 5 0 0 0 0 5 
*21/2557 10 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*23/2557 24 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 24/2557 18 ส.ค. 57 9 3 1 5 0 0 0 0 5 
 26/2557 01 ก.ย. 57 4 1 1 1 1 0 0 0 4 
 27/2557 06 ต.ค. 57 5 1 1 3 0 0 0 0 3 
 28/2557 15 ก.ย. 57 9 1 5 3 0 0 0 0 4 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 31/2557 20 ต.ค. 57 12 4 0 8 0 0 0 0 7 
 32/2557 03 พ.ย. 57 7 2 2 3 0 0 0 0 3 
 33/2557 17 พ.ย. 57 2 0 1 1 0 0 0 0 1 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 4 0 2 2 0 0 0 0 3 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 5 2 0 3 0 0 0 0 4 
*36/2557 12 ต.ค. 57 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
*37/2557 24 พ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 รวม 116 40 26 46 1 1 2 0 75 
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2)  การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ 

 

 
    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี ผู้เข้าอบรม
(คน) 

โยธา 
(คน) 

เครื่องกล 
(คน) 

ไฟฟ้า 
(คน) 

อุตสาหการ 
(คน) 

เหมืองแร ่
(คน) 

สิ่งแวดล้อม 
(คน) 

เคมี 
(คน) 

สอบผ่าน 

 1/2557 06 ม.ค. 57 6 2 0 3 0 0 1 0 2 
 2/2557 20 ม.ค. 57 6 0 3 2 0 0 1 0 5 
 3/2557 03 ก.พ. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 4/2557 17 ก.พ. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 3 
 6/2557 10 มี.ค. 57 5 1 3 1 0 0 0 0 3 
 7/2557 24 มี.ค. 57 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
 9/2557 21 เม.ย. 57 8 3 4 1 0 0 0 0 4 
 11/2557 19 พ.ค. 57 6 4 1 0 0 1 0 0 6 
 13/2557 09 มิ.ย. 57 7 4 0 3 0 0 0 0 4 
 14/2557 07 ก.ค. 57 9 5 2 2 0 0 0 0 8 
*15/2557 20 ก.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*16/2557 15 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*17/2557 01 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*18/2557 29 มิ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 19/2557 04 ส.ค. 57 5 0 0 5 0 0 0 0 5 
*21/2557 10 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*23/2557 24 ส.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 24/2557 18 ส.ค. 57 9 3 1 5 0 0 0 0 5 
 26/2557 01 ก.ย. 57 4 1 1 1 1 0 0 0 4 
 27/2557 06 ต.ค. 57 5 1 1 3 0 0 0 0 3 
 28/2557 15 ก.ย. 57 9 1 5 3 0 0 0 0 4 
*29/2557 28 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*30/2557 24 ธ.ค. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 31/2557 20 ต.ค. 57 12 4 0 8 0 0 0 0 7 
 32/2557 03 พ.ย. 57 7 2 2 3 0 0 0 0 3 
 33/2557 17 พ.ย. 57 2 0 1 1 0 0 0 0 1 
 34/2557 01 ธ.ค. 57 4 0 2 2 0 0 0 0 3 
 35/2557 15 ธ.ค. 57 5 2 0 3 0 0 0 0 4 
*36/2557 12 ต.ค. 57 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
*37/2557 24 พ.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 รวม 116 40 26 46 1 1 2 0 75 
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โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตหสาการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 57 40 26 46 1 1 2 0
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ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2557
แยกตามสาขาวิศวกรรมควบคุม

โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ ส่ิงแวดล้อม เคมี
ปี 55 89 45 78 3 3 4 0
ปี 56 64 25 41 2 0 1 0
ปี 57 40 26 46 1 1 2 0
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ผู้เข้าอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 - 2557
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5. การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

 

 1)  องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
เมื่อสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการอบรม หรือสัมมนา จากองค์กรแม่ข่ายที่ได้รับการรับรองจาก 

สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหน่วยความรู้ที่ได้รับ มาใช้เพ่ิมคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตฯ เป็นตัวคูณคะแนนในการสอบข้อเขียนเพ่ือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ใช้ในการข้ึนทะเบียน
และต่ออายุวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และใช้ในการต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได้ โดยปี 2557 มีการรับรอง
องค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 1 องค์กร และมีการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 43 องค์กร  

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก 

2)  การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในการทดสอบ
ความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 

คณะกรรมการสภาวิศวกร จากการประชุมครั้งที่ 35-11/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557           
มีมติเห็นชอบนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  โดยออกประกาศสภาวิศวกรที่ 60/2557 เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์  สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  
ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557   

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 60/2557 ได้ที่ภาคผนวก 

 

เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน
ปี 55 1,850 1,644 206
ปี 56 1,759 1,453 306
ปี 57 747 674 73
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การสอบซ่อมสําหรับผู้สอบไม่ผ่านในการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ 
ระหว่างปี 2555 - 2557
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3) การสอบซ่อมสําหรับผู้ทีส่อบไม่ผ่านในการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ จํานวน 30 ครั้ง ดังนี ้
 

  ครั้งที ่  วัน เดือน ป ี มีสทิธิ์ซ่อม 
(คน) 

เข้าซ่อม 
(คน) 

ภาคี 
(คน) 

ภาคีพิเศษ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน) 

 1/2557 สอบซ่อม 22 ม.ค.57 49 47 43 4 43 
 2/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  เช้า 35 34 33 1 34 
 3/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  บ่าย 22 21 21 0 18 
 4/2557 สอบซ่อม 12 มี.ค.57   17 17 17 0 16 
 6/2557 สอบซ่อม 26 มี.ค.57   33 32 30 2 29 
 7/2557 สอบซ่อม 2 เม.ย.57   29 29 26 3 22 
 9/2557 สอบซ่อม 14 พ.ค.57   25 25 21 4 24 
 11/2557 สอบซ่อม 4 มิ.ย.57   31 30 30 0 27 
 13/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 เช้า 37 37 34 3 35 
 14/2557 สอบซ่อม 30 ก.ค.57   19 19 18 1 19 
*15/2557 สอบซ่อม 6 ส.ค.57   26 25 25 0 22 
*16/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 บ่าย 17 17 17 0 15 
*17/2557 สอบซ่อม 18 มิ.ย.57   6 2 2 0 2 
*18/2557 สอบซ่อม 23 ก.ค.57   3 3 3 0 2 
 19/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57 เช้า 20 20 20 0 19 
*21/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57  บ่าย 16 15 15 0 12 
*23/2557 สอบซ่อม 24 ส.ค.57   19 19 19 0 13 
 24/2557 สอบซ่อม 3 ก.ย.57   25 23 19 4 21 
 26/2557 สอบซ่อม 10 ก.ย.57   27 27 27 0 27 
 27/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 เช้า 54 53 51 2 47 
 28/2557 สอบซ่อม 24 ก.ย.57   35 34 29 5 32 
*29/2557 สอบซ่อม 29 ธ.ค.57   20 18 18 0 17 
*30/2557 สอบซ่อม 25 ธ.ค.57   14 14 14 0 14 
 31/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 บ่าย 29 27 24 3 24 
 32/2557 สอบซ่อม 12 พ.ย.57   47 45 41 4 35 
 33/2557 สอบซ่อม 26 พ.ย.57   25 25 24 1 22 
 34/2557 สอบซ่อม 17 ธ.ค.57   30 28 27 1 27 
 35/2557 สอบซ่อม 24 ธ.ค.57   20 18 17 1 15 
*36/2557 สอบซ่อม 13 ต.ค.57   12 12 12 0 10 
*37/2557 สอบซ่อม 25 พ.ย.57   34 31 31 0 31 

 รวม 776 747 708 39 674 
 

    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
 2. ยกเลิกรอบอบรมคร้ังที่ 5/2557  8/2557  10/2557  12/2557  20/2557  22/2557 และ 25/2557 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
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3) การสอบซ่อมสําหรับผู้ทีส่อบไม่ผ่านในการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ จํานวน 30 ครั้ง ดังนี ้
 

  ครั้งที ่  วัน เดือน ป ี มีสทิธิ์ซ่อม 
(คน) 

เข้าซ่อม 
(คน) 

ภาคี 
(คน) 

ภาคีพิเศษ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน) 

 1/2557 สอบซ่อม 22 ม.ค.57 49 47 43 4 43 
 2/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  เช้า 35 34 33 1 34 
 3/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  บ่าย 22 21 21 0 18 
 4/2557 สอบซ่อม 12 มี.ค.57   17 17 17 0 16 
 6/2557 สอบซ่อม 26 มี.ค.57   33 32 30 2 29 
 7/2557 สอบซ่อม 2 เม.ย.57   29 29 26 3 22 
 9/2557 สอบซ่อม 14 พ.ค.57   25 25 21 4 24 
 11/2557 สอบซ่อม 4 มิ.ย.57   31 30 30 0 27 
 13/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 เช้า 37 37 34 3 35 
 14/2557 สอบซ่อม 30 ก.ค.57   19 19 18 1 19 
*15/2557 สอบซ่อม 6 ส.ค.57   26 25 25 0 22 
*16/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 บ่าย 17 17 17 0 15 
*17/2557 สอบซ่อม 18 มิ.ย.57   6 2 2 0 2 
*18/2557 สอบซ่อม 23 ก.ค.57   3 3 3 0 2 
 19/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57 เช้า 20 20 20 0 19 
*21/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57  บ่าย 16 15 15 0 12 
*23/2557 สอบซ่อม 24 ส.ค.57   19 19 19 0 13 
 24/2557 สอบซ่อม 3 ก.ย.57   25 23 19 4 21 
 26/2557 สอบซ่อม 10 ก.ย.57   27 27 27 0 27 
 27/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 เช้า 54 53 51 2 47 
 28/2557 สอบซ่อม 24 ก.ย.57   35 34 29 5 32 
*29/2557 สอบซ่อม 29 ธ.ค.57   20 18 18 0 17 
*30/2557 สอบซ่อม 25 ธ.ค.57   14 14 14 0 14 
 31/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 บ่าย 29 27 24 3 24 
 32/2557 สอบซ่อม 12 พ.ย.57   47 45 41 4 35 
 33/2557 สอบซ่อม 26 พ.ย.57   25 25 24 1 22 
 34/2557 สอบซ่อม 17 ธ.ค.57   30 28 27 1 27 
 35/2557 สอบซ่อม 24 ธ.ค.57   20 18 17 1 15 
*36/2557 สอบซ่อม 13 ต.ค.57   12 12 12 0 10 
*37/2557 สอบซ่อม 25 พ.ย.57   34 31 31 0 31 

 รวม 776 747 708 39 674 
 

    หมายเหตุ 1. * รอบอบรมต่างจังหวัด 
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3) การสอบซ่อมสําหรับผู้ทีส่อบไม่ผ่านในการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ จํานวน 30 ครั้ง ดังนี ้
 

  ครั้งที ่  วัน เดือน ป ี มีสทิธิ์ซ่อม 
(คน) 

เข้าซ่อม 
(คน) 

ภาคี 
(คน) 

ภาคีพิเศษ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน) 

 1/2557 สอบซ่อม 22 ม.ค.57 49 47 43 4 43 
 2/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  เช้า 35 34 33 1 34 
 3/2557 สอบซ่อม 12 ก.พ.57  บ่าย 22 21 21 0 18 
 4/2557 สอบซ่อม 12 มี.ค.57   17 17 17 0 16 
 6/2557 สอบซ่อม 26 มี.ค.57   33 32 30 2 29 
 7/2557 สอบซ่อม 2 เม.ย.57   29 29 26 3 22 
 9/2557 สอบซ่อม 14 พ.ค.57   25 25 21 4 24 
 11/2557 สอบซ่อม 4 มิ.ย.57   31 30 30 0 27 
 13/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 เช้า 37 37 34 3 35 
 14/2557 สอบซ่อม 30 ก.ค.57   19 19 18 1 19 
*15/2557 สอบซ่อม 6 ส.ค.57   26 25 25 0 22 
*16/2557 สอบซ่อม 2 ก.ค.57 บ่าย 17 17 17 0 15 
*17/2557 สอบซ่อม 18 มิ.ย.57   6 2 2 0 2 
*18/2557 สอบซ่อม 23 ก.ค.57   3 3 3 0 2 
 19/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57 เช้า 20 20 20 0 19 
*21/2557 สอบซ่อม 20 ส.ค.57  บ่าย 16 15 15 0 12 
*23/2557 สอบซ่อม 24 ส.ค.57   19 19 19 0 13 
 24/2557 สอบซ่อม 3 ก.ย.57   25 23 19 4 21 
 26/2557 สอบซ่อม 10 ก.ย.57   27 27 27 0 27 
 27/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 เช้า 54 53 51 2 47 
 28/2557 สอบซ่อม 24 ก.ย.57   35 34 29 5 32 
*29/2557 สอบซ่อม 29 ธ.ค.57   20 18 18 0 17 
*30/2557 สอบซ่อม 25 ธ.ค.57   14 14 14 0 14 
 31/2557 สอบซ่อม 29 ต.ค.57 บ่าย 29 27 24 3 24 
 32/2557 สอบซ่อม 12 พ.ย.57   47 45 41 4 35 
 33/2557 สอบซ่อม 26 พ.ย.57   25 25 24 1 22 
 34/2557 สอบซ่อม 17 ธ.ค.57   30 28 27 1 27 
 35/2557 สอบซ่อม 24 ธ.ค.57   20 18 17 1 15 
*36/2557 สอบซ่อม 13 ต.ค.57   12 12 12 0 10 
*37/2557 สอบซ่อม 25 พ.ย.57   34 31 31 0 31 
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5. การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

 

 1)  องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
เมื่อสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการอบรม หรือสัมมนา จากองค์กรแม่ข่ายที่ได้รับการรับรองจาก 

สภาวิศวกร จะสามารถนําจํานวนหน่วยความรู้ที่ได้รับ มาใช้เพ่ิมคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตฯ เป็นตัวคูณคะแนนในการสอบข้อเขียนเพ่ือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ใช้ในการข้ึนทะเบียน
และต่ออายุวิศวกรวิชาชีพอาเซียน และใช้ในการต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปคได้ โดยปี 2557 มีการรับรอง
องค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 1 องค์กร และมีการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 43 องค์กร  

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก 

2)  การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในการทดสอบ
ความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 

คณะกรรมการสภาวิศวกร จากการประชุมครั้งที่ 35-11/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557           
มีมติเห็นชอบนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  โดยออกประกาศสภาวิศวกรที่ 60/2557 เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนําหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษในการทดสอบความรู้โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์  สําหรับผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร  
ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557   

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 60/2557 ได้ที่ภาคผนวก 

 

เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน
ปี 55 1,850 1,644 206
ปี 56 1,759 1,453 306
ปี 57 747 674 73
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การสอบซ่อมสําหรับผู้สอบไม่ผ่านในการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ 
ระหว่างปี 2555 - 2557
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2)  การจัดประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมความเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
ผู้ชํานาญการพิเศษที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาวิศวกร โดยนําเสนอหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ที่จัดทํา  
เพ่ือนําความเห็นไปประกอบการปรับปรุงเน้ือหาให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน สําหรับสมาชิกนําเอกสาร
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับใบอนุญาตได้ โดยจัดประชุมดังน้ี 

2.1) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 26 คน 

 คร้ังที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 21 คน 

2.2) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 24 คน 

2.3) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 122 คน 

2.4) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 51 คน 

 

7.  การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร  

สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติมโดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือใช้นําไปเป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2557 จัดทดสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

 
วันที ่ ผู้สมัครสอบ 

(คน) 
ผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (คน) 

5 เมษายน 2557 76 5 
21  มิถุนายน 2557 66 8 
16 สิงหาคม 2557 64 6 
18 ตุลาคม 2557 63 4 
13  ธันวาคม 2557 65 10 
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3)  การจัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ือง” 

คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วย
ความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร 
มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง
และจํานวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม  เพ่ือมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเน่ืองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยอบรมทั้งหมด  7 ครั้ง  ดังนี้     

ครั้งที่ 1  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 66 คน   
ครั้งที่ 2  วันที่ 19 มิถุนายน 2557  ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่  
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 51 คน  
ครั้งที่ 3  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม The Royal Paradise Hotel & Spa จ.ภูเก็ต  
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 34 คน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2557  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง  
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 64 คน   
ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น      
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 60 คน   
ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 44 คน  
ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  
 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 23 คน   

 
6. งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

การจัดประชุมระดมสมอง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ในการจัดทําแนวทางการสอบ
เลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร 

1)  การจัดประชุมระดมสมองเพ่ือรวบรวมความเห็นจากคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ 
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร คณะผู้ ชํานาญการพิเศษ 
เพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญ ระดับสามัญวิศวกร และผู้ชํานาญการพิเศษที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอ
รายละเอียดหัวข้อและแนวทางการจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร เพ่ือนํา
ความเห็นไปกําหนดหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ในการจัดทําต่อไป โดยจัดประชุมดังนี้ 

 คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 23 คน 

 คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จัดประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 24 มิถุนายน 2557 ณ อาคารวิศวกรรม 
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
23 คน 
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2)  การจัดประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมความเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
ผู้ชํานาญการพิเศษที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาวิศวกร โดยนําเสนอหลักเกณฑ์และองค์ความรู้ที่จัดทํา  
เพ่ือนําความเห็นไปประกอบการปรับปรุงเนื้อหาให้มีรายละเอียดท่ีครบถ้วน สําหรับสมาชิกนําเอกสาร
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับใบอนุญาตได้ โดยจัดประชุมดังนี้ 

2.1) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดประชุมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 26 คน 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร   
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 21 คน 

2.2) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 24 คน 

2.3) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 122 คน 

2.4) คณะทํางานจัดทําแนวทางในการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 51 คน 

 

7.  การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร  

สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่
คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติมโดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือใช้นําไปเป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2557 จัดทดสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

 
วันที ่ ผู้สมัครสอบ 

(คน) 
ผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (คน) 

5 เมษายน 2557 76 5 
21  มิถุนายน 2557 66 8 
16 สิงหาคม 2557 64 6 
18 ตุลาคม 2557 63 4 
13  ธันวาคม 2557 65 10 
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9.  การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จัดประชุมรับ
ฟังความเห็นการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความเห็นจากคณะกรรมการ
สภา วิศวกร  คณะอนุกรรมการ  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  สถา บันการ ศึกษา  และหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง 
ในสาขาวิศวกรรมท่ีจะทําการส่งเสริม เพ่ือกําหนดและส่งเสริมให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
166 คน 

2 )  คณะอนุกรรมการส่ ง เส ริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
นําความเห็นและข้อสรุปจากประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
คณะอนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับสาขาวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขาแล้ว เห็นว่ามีสาขาวิศวกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม 
จํานวนทั้งสิ้น 17 สาขา ดังนี้ 

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

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร มีมติเห็นชอบสาขาวิศวกรรม จํานวน 17 สาขา เพ่ือกําหนดเป็น
สาขาวิชาชีพวิศวกรรม ในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ต่อไป 
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8.  การจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบอาคาร 

ในปี 2557 สภาวิศวกรจัดสัมมนาในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคท่ีระยอง 
ขอนแก่น และสงขลา เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้รับความรู้ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบอาคาร การเขียนรายงาน สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และสามารถตรวจสอบ
อาคารอย่างถูกต้อง โดยแบ่งเป็นการสัมมนาดังน้ี 

(1) การสัมมนา “เพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร” ส่วนกลาง จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่  
25 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 34 คน 

(2) การสัมมนา “ทบทวนความรู้สําหรับผู้สมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคาร” ส่วนกลาง จํานวน 3 ครั้ง  
- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 44 คน 
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 20 คน 
- เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 34 คน 
ส่วนภูมิภาคจํานวน 3 ครั้ง   
- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี จ.ระยอง  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน  60 คน 
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน  64 คน 
- เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน  44 คน 
 

1/2557 2/2557 3/2557 4/2557 5/2557 6/2557
ผู้สมัครสอบ (คน) 0 76 66 64 63 65
ผู้สอบผ่านขึ้นทะเบียน (คน) 0 5 8 6 4 10
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9.  การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จัดประชุมรับ
ฟังความเห็นการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความเห็นจากคณะกรรมการ
สภา วิศวกร  คณะอนุกรรมการ  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  สถา บันการ ศึกษา  และหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง 
ในสาขาวิศวกรรมท่ีจะทําการส่งเสริม เพ่ือกําหนดและส่งเสริมให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
166 คน 

2 )  คณะอนุกรรมการส่ ง เส ริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ ไม่ ใ ช่ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
นําความเห็นและข้อสรุปจากประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
คณะอนุกรรมการ ผู้เช่ียวชาญ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับสาขาวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขาแล้ว เห็นว่ามีสาขาวิศวกรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม 
จํานวนทั้งสิ้น 17 สาขา ดังนี้ 

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

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร มีมติเห็นชอบสาขาวิศวกรรม จํานวน 17 สาขา เพ่ือกําหนดเป็น
สาขาวิชาชีพวิศวกรรม ในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ต่อไป 
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ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

1. การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2557 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี พ.ศ. 2557 
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
จํานวนทั้งสิ้น 802 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญจํานวน 771 คน สมาชิกวิสามัญจํานวน 6 คน ผู้สังเกตการณ์ 
จํานวน 23 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 2 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2556  และรายงานการประชุมใหญ่
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 

2) รับรองงบดุลประจําปี 2556 
3) อนุมัติแต่งต้ังนางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 หรือ  

นางอนงค์นุช ตันมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 (ผู้แทนสํารอง) เป็น
ผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี จํานวน 
120,000 บาท ต่อปี (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

4) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2557 
5) อนุมัติแต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณ (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 คน ดังนี้ 

(1) นายเอนก ศิริพานิชกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
(2) นางสาวสมสงวน บุราคม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และอนุมัติแต่งต้ังนายเกษม กุหลาบแก้ว เป็นประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
 

2. การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที ่
17 ตุลาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น  
796 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญจํานวน 782 คน สมาชิกวิสามัญจํานวน 11 คน และผูส้ังเกตการณ์จํานวน 
3 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
การดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. .... 

2) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

3) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... 

 
3. การเข้าร่วมจัดงานวิศวกรรม 2557 (Engineering 2014) 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้เข้าร่วมจัดสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานวิศวกรรม 2557 
ภายใ ต้หัวข้อ  “งานวิศวกรรม  57”(Engineering 14)  “ วิศวกรรมเพื่ ออนาคต : Engineering for 
tomorrow” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค  
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
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10. กรอบขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

1)  สัมมนาและประชุมระดมสมองเพ่ือการจัดทํากรอบขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
จัดประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ

พิเศษท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบในการจัดทํากรอบขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับทุกสาขาวิศวกรรม และทุกระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันจันทร์ที่ 
27 มกราคม 2557 ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
57 คน ได้นําผลที่ได้จากการประชุมระดมสมองไปพิจารณาเพื่อร่างกรอบขีดความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

2)  สัมมนาและประชุมระดมสมองเรื่องมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ 
จัดประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ

พิเศษท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบในการจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับทุกสาขาวิศวกรรม และทุกระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมกันนี้  
ยังนําความเห็นดังกล่าวไปประกอบการจัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 64 คน 

3)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 

คณะทํางานจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ 
(Workshop) เพ่ือจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพิเศษที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้อง 
ตามลักษณะงาน และทุกระดับการประกอบวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม 
เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 38 คน โดยนําผลท่ีได้จากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ไปพิจารณาเพ่ือร่างกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรม
โยธา ต่อไป 
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ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

1. การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2557 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี พ.ศ. 2557 
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
จํานวนทั้งสิ้น 802 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญจํานวน 771 คน สมาชิกวิสามัญจํานวน 6 คน ผู้สังเกตการณ์ 
จํานวน 23 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจํานวน 2 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2556  และรายงานการประชุมใหญ่
วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 

2) รับรองงบดุลประจําปี 2556 
3) อนุมัติแต่งต้ังนางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0275 หรือ  

นางอนงค์นุช ตันมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8314 (ผู้แทนสํารอง) เป็น
ผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร ประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี จํานวน 
120,000 บาท ต่อปี (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

4) เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2557 
5) อนุมัติแต่งต้ังกรรมการจรรยาบรรณ (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 คน ดังนี้ 

(1) นายเอนก ศิริพานิชกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
(2) นางสาวสมสงวน บุราคม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และอนุมัติแต่งต้ังนายเกษม กุหลาบแก้ว เป็นประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
 

2. การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัสภาวิศวกรครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที ่
17 ตุลาคม 2557 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น  
796 คน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญจํานวน 782 คน สมาชิกวิสามัญจํานวน 11 คน และผูส้ังเกตการณ์จํานวน 
3 คน โดยสรุปสาระสําคัญไดดั้งนี้ 

1) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
การดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. .... 

2) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

3) เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... 

 
3. การเข้าร่วมจัดงานวิศวกรรม 2557 (Engineering 2014) 

คณะกรรมการสภาวิศวกรได้เข้าร่วมจัดสัมมนาและออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานวิศวกรรม 2557 
ภายใ ต้หัวข้อ  “งานวิศวกรรม  57”(Engineering 14)  “ วิศวกรรมเพื่ ออนาคต : Engineering for 
tomorrow” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการไบเทค  
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
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6) การวางแผนระยะยาว (Engineering Education) เห็นควรให้คณะทํางานร่วมกันระหว่าง     
สภาคณบดีฯและสภาวิศวกรในการร่วมกันศึกษา เพ่ือกําหนดหลักการและแนวทางเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป 
 

5.  งานสวัสดิการ 

1) การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ” 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวิศวกรกับ

การปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้วิศวกรในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมไทย เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจํานวน 94 คน 

2)  จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมของสมาคมวิชาชีพ

วิศวกรรม โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงิน 
ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี(หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่สมาชิก
สภาวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร และสามารถใช้การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรได้ โดยมีสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการอนุมัติการ
สนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุน
การอบรมจํานวน 46 คน 

3)  จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ช่ือโครงการ “ของขวัญจากใจพ่ี ๆ วิศวกร ถึงน้อง ๆ บ้าน
ช่องกระทิง” 
สภาวิศวกรได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ช่ือโครงการ “ของขวัญจากใจพ่ีๆ วิศวกร 

ถึงน้องๆ บ้านช่องกระทิง” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านช่องกระทิง  
จ.กาญจนบุรี เพ่ือทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินโดยการช่วยเหลือสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล 
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดซ่อมเครื่อง
ดนตรีไทย จัดหาสิ่งของจําเป็น และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อง
กระทงิ พร้อมท้ังร่วมทํากิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน 
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1) การจัดสัมมนา เรื่อง "วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2557 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 103 คน 

2) การจัดสัมมนา เร่ือง หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) มาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ืองในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 23 คน 

3) การจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 79 คน 

4) การออกบูธประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการจัดกิจกรรม
ภายในบูธดังนี้ 

- การรับบริการสมาชิกสภาวิศวกร 
- การรับข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
- การรับบริการให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําทางด้านวิศวกรรมโดยผู้เช่ียวชาญจาก

สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆ 
- การทดลองทําข้อสอบสําหรับการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร 
- การแสดงหุ่นยนต์กู้ภัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- การแสดงการใช้งานระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจวัดระดับนํ้าในพ้ืนที่จรงิจาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- การร่วมกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลและรับของที่ระลึกจากสภาวิศวกร 
 

4.  การหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร 

สภาวิศวกรได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยและสภาวิศวกรเพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับสภาวิศวกร
เก่ียวกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินการ
ของสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันที่  
22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 
80 คน โดยสรุปสาระสําคัญจากการหารือได้ดังนี้ 

1) ควรพิจารณาทบทวนระเบียบ ข้อบังคับของสภาวิศวกร โดยสภาวิศวกรจะจัดต้ังคณะทํางาน
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานส่งรายช่ือเพ่ือเข้าร่วมเป็น
คณะทํางานมายังสภาวิศวกรเพ่ือจะดําเนินการพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

2) ประธานสภาคณบดีฯเสนอให้ตัดหมายเหตุในระเบียบ ข้อบังคับของปี พ.ศ. 2554 ออกซึ่งจะมี
ผลระเบียบนี้กลับไปบังคับใช้แบบ 6+4 โดยที่สภาวิศวกรจะนําไปพิจารณาต่อไป 

3) เห็นควรเสนอให้มีการจัดทําคู่มือในการตรวจประเมิน โดยสภาวิศวกรยินดีที่จะมีตัวแทน 
สภาคณบดีฯเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 

4) เห็นควรแต่งต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับการรับรองฯ แบบ Outcome Based พิจารณากําหนด
แนวทาง โดยเรียนเชิญผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ ด้วย 

5) มอบหมายให้ประธานสภาคณบดีฯ ออกหนังสือเสนอให้ปรับปรุงรายวิชา Gen. Ed.                   
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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6) การวางแผนระยะยาว (Engineering Education) เห็นควรให้คณะทํางานร่วมกันระหว่าง     
สภาคณบดีฯและสภาวิศวกรในการร่วมกันศึกษา เพ่ือกําหนดหลักการและแนวทางเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป 
 

5.  งานสวัสดิการ 

1) การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ” 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวิศวกรกับ

การปฏิรูปประเทศ” เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้วิศวกรในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมไทย เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจํานวน 94 คน 

2)  จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดอบรมของสมาคมวิชาชีพ

วิศวกรรม โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงิน 
ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี(หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่สมาชิก
สภาวิศวกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร และสามารถใช้การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรได้ โดยมีสมาคมวิชาชีพที่ได้รับการอนุมัติการ
สนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับการสนับสนุน
การอบรมจํานวน 46 คน 

3)  จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ช่ือโครงการ “ของขวัญจากใจพ่ี ๆ วิศวกร ถึงน้อง ๆ บ้าน
ช่องกระทิง” 
สภาวิศวกรได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ช่ือโครงการ “ของขวัญจากใจพ่ีๆ วิศวกร 

ถึงน้องๆ บ้านช่องกระทิง” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านช่องกระทิง  
จ.กาญจนบุรี เพ่ือทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินโดยการช่วยเหลือสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล 
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดซ่อมเครื่อง
ดนตรีไทย จัดหาสิ่งของจําเป็น และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อง
กระทงิ พร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรมสันทนาการและมอบของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียน 
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2)  โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

อุปกรณ์ออกบูธ  Back Wall Pop Up Standee X stand Roll up แผ่นพับ  บอร์ด  โปสเตอร์  ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงานกิจกรรมต่างๆของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา งานสัมมนา 
งานอบรมฯ งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วมจัดกิจกรรม
นั้นๆ 

3)  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
ผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์

มีผลงานดังนี้ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท Scoop : จํานวน 10 ตอน 

ในรายการ X-tream Club ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.50 – 16.00 น .  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ที ่ ตอน วันที่ออกอากาศ 
1 บทบาทสภาวิศวกร 30 พ.ย.57 
2 ปัญหาด้านจราจร 7 ธ.ค.57 
3 การบริหารจัดการน้ํา 14 ธ.ค.57 
4 ปัญหาขยะ 21 ธ.ค.57 
5 มือถือระเบิด 28 ธ.ค.57 
6 มลพิษทางอากาศ 4 ม.ค.58 
7 รับมือแผ่นดินไหว 11 ม.ค.58 
8 พลังงานทดแทน 18 ม.ค.58 
9 ตึกถล่ม 25 ม.ค.58 
10 น้ําเสีย 1 ก.พ.58 

 ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท Tie-in : จํานวน 10 ตอน 
 ในรายการจุดประกายความสุขออกอากาศทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 16.55-17.20 น. ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ที ่ ตอน วันที่ออกอากาศ 
1 บทบาทสภาวิศวกร 1 ธ.ค.57 
2 ปัญหาด้านจราจร 8 ธ.ค.57 
3 การบริหารจัดการน้ํา 15 ธ.ค.57 
4 ปัญหาขยะ 22 ธ.ค.57 
5 มือถือระเบิด 29 ธ.ค.57 
6 มลพิษทางอากาศ 5 ม.ค.58 
7 รับมือแผ่นดินไหว 12 ม.ค.58 
8 พลังงานทดแทน 19 ม.ค.58 
9 ตึกถล่ม 26 ม.ค.58 
10 น้ําเสีย 2 ก.พ.58 
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6. งานประชาสัมพันธ์ 

6.1  โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร 
ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกรและสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร มีผลงาน

ดังนี้ 
 
1) จัดทําสารสภาวิศวกรรูปแบบ วารสารราย 3 เดือน จํานวน 4 ฉบับประกอบด้วย  
ประจําปี 2557 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน–มิถุนายน 2557  จัดพิมพ์จํานวน 144,000 ฉบับ 
ประจําปี 2557 ฉบับที ่3 ประจําเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2557 จัดพิมพ์จํานวน 20,000 ฉบับ 
ประจําปี 2557 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2557 จัดพิมพ์จํานวน 20,000 ฉบับ 
ประจําปี 2558 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม–มีนาคม 2558  จัดพิมพ์จํานวน 20,000 ฉบับ 
ทั้งน้ี ฉบับที่ 3-4 ประจําปี 2557 และ ฉบับท่ี 1 ประจําปี 2558 ได้จัดส่งสารสภาวิศวกรให้กับนิติ

บุคคลสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานราชการส่วนกลาง สภาอุตสาหกรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หอการค้า โยธาธิการจังหวัด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมชลประทาน การ
ประปา กรมทางหลวง สํานักงานเขตกรุงเทพ แขวงการทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาชิกที่
เข้ามาติดต่อ ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

2)  จัดทําสารสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับ AEC 
พิมพ์สารสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับ AEC จํานวน 10,000 ฉบับ จํานวน 80 หน้า โดยจัดส่งให้กับ

นิติบุคคลสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานราชการส่วนกลางสภาอุตสาหกรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หอการค้า โยธาธิการจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมชลประทาน การ
ประปา กรมทางหลวง สํานักงานเขตกรุงเทพ แขวงการทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาชิกที่
เข้ามาติดต่อ ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

3)  จัดทําสารสภาวิศวกรในรูปแบบ แอพพลิเคช่ัน 
สารสภาวิศวกรเพ่ิมรูปแบบใหม่คือ รูปแบบแอพพลิเคช่ัน สมาชิกสภาวิศวกรสามารถดาวน์โหลด

ได้บนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android ช่ือ “COE Thailand” 

6.2  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
1)  โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน 

 จัดแถลงข่าว หัวข้อ “ตึกถล่ม การดําเนินการกับวิศวกรที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ตึก
ถล่ม สาเหตุการเกิดตึกถล่ม และแนวทางการป้องกันตามกรอบของกฎหมาย”เพ่ือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดตึกถล่ม ขั้นตอนการดําเนินการกับวิศวกรที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางการป้องกันการเกิดตึกถล่มตามกรอบของกฎหมายเมื่อวัน
จันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

 จัดแถลงข่าว “หม้อไอนํ้าระเบิด สาเหตุและแนวทางการป้องกัน” เพ่ือให้ข้อมูล
เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดหม้อไอน้ําระเบิด ข้อกําหนดตามกฎหมายการใช้หม้อน้ํา 
ข้อแนะนําเชิงวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ สํานักงานสภาวิศวกร 
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2)  โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

อุปกรณ์ออกบูธ  Back Wall Pop Up Standee X stand Roll up แผ่นพับ  บอร์ด  โปสเตอร์  ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงานกิจกรรมต่างๆของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา งานสัมมนา 
งานอบรมฯ งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วมจัดกิจกรรม
นั้นๆ 

3)  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
ผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์

มีผลงานดังนี้ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท Scoop : จํานวน 10 ตอน 

ในรายการ X-tream Club ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.50 – 16.00 น .  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ที ่ ตอน วันที่ออกอากาศ 
1 บทบาทสภาวิศวกร 30 พ.ย.57 
2 ปัญหาด้านจราจร 7 ธ.ค.57 
3 การบริหารจัดการน้ํา 14 ธ.ค.57 
4 ปัญหาขยะ 21 ธ.ค.57 
5 มือถือระเบิด 28 ธ.ค.57 
6 มลพิษทางอากาศ 4 ม.ค.58 
7 รับมือแผ่นดินไหว 11 ม.ค.58 
8 พลังงานทดแทน 18 ม.ค.58 
9 ตึกถล่ม 25 ม.ค.58 
10 น้ําเสีย 1 ก.พ.58 

 ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท Tie-in : จํานวน 10 ตอน 
 ในรายการจุดประกายความสุขออกอากาศทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 16.55-17.20 น. ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ที ่ ตอน วันที่ออกอากาศ 
1 บทบาทสภาวิศวกร 1 ธ.ค.57 
2 ปัญหาด้านจราจร 8 ธ.ค.57 
3 การบริหารจัดการน้ํา 15 ธ.ค.57 
4 ปัญหาขยะ 22 ธ.ค.57 
5 มือถือระเบิด 29 ธ.ค.57 
6 มลพิษทางอากาศ 5 ม.ค.58 
7 รับมือแผ่นดินไหว 12 ม.ค.58 
8 พลังงานทดแทน 19 ม.ค.58 
9 ตึกถล่ม 26 ม.ค.58 
10 น้ําเสีย 2 ก.พ.58 
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2)  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง แนวทางประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหว 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

แนวทางประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหวแก่สมาชิกและประชาชนท่ัวไปและ 
เพ่ือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน  
122 คน 

3)  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงส่ิง
ปลูกสร้างเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด
สัมมนาเร่ือง การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับแผ่นดินไหว 
ในภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปและ 
เพ่ือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 145 คน 

 4)  การจัดประชุมโต๊ะกลมเพ่ือระดมสมอง เรื่อง การระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมอง 
เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดหาแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือรับมือกับแผ่นดินไหวและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น 
และข้อมูลภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
แก่ประชาชน และองค์กรอ่ืน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จํานวน 21 คน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

(1)  สภาวิศวกรควรทําหนังสือนําเสนอหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดรับ
น้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในส่วนการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ในประเด็นสําคัญดังนี้ 

1.1  ความสูงของอาคาร 
1.2  ส่วนของกฎกระทรวงที่เป็นสูตรทางด้านวิศวกรรมควรให้อยู่ในมาตรฐานการประเมิน

และการเสริมความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับ
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.) 

(2) เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานการประเมินและการเสริมความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคารในเขตที่อาจได้รับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.) ให้สอดคล้องกันด้วย 

(3)  เห็นควรจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนว่าด้วยการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหว 
(4)  เห็นควรพิจารณาใช้ข้อตกลงการก่อสร้างอาคารประเมินและการเสริมความม่ันคงแข็งแรง

ของโครงสร้างอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหวปี ค.ศ.1995 ของโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 
(5)  สภาวิศวกรควรเสนอแนะหน่วยงานราชการให้ประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ

โครงสร้างอาคารเป็นอาคารตัวอย่าง อาทิเช่น โรงเรียน การไฟฟ้า โรงพยาบาล เป็นต้น 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร หน้า 46 

 ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท Talk : จํานวน 5 ตอน 
 ในรายการ Thailand Weekly ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 12.50-13.10 น. ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ที ่ ตอน วันที่ออกอากาศ 
1 บทบาทสภาวิศวกร 21 พ.ย.57 
2 ปัญหาด้านจราจร 28 พ.ย.57 
3 ส่ิงแวดล้อม 12 ธ.ค.57 
4 พลังงานทดแทน 19 ธ.ค.57 
5 แผ่นดินไหว/ตกึถล่ม 26 ธ.ค.57 

  สามารถดูย้อนหลังได้ที่ เ ว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th และ ช่อง COE Channel  
ในแอพพลิเคช่ัน “COE Thailand” 

4)  โครงการพิเศษ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
  จัดนิทรรศการในงานสัมมนา/เสวนา/อบรมฯต่างๆ ของสภาวิศวกร 
  ดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา งานเสวนา 
หรืองานอบรมต่างๆ ของสภาวิศวกร ร่วมกับการบริการนอกสถานที่ซึ่ งจะดําเนินการทุกเดือน  
โดยฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์จัดส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร
แจกแผ่นพับสภาวิศวกรแก่สมาชิกสภาวิศวกร และแนะนําให้สมาชิกสภาวิศวกรดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน
ผ่านมือถือ 

6.3  โครงการจัดทําระบบ Mobile Applicationของสภาวิศวกร 
จัดทํา Application ของสภาวิศวกร บน Smart Phone และ Tablet PC โดยสมาชิกสภาวิศวกร

สามารถติดตามสารสภาวิศวกร ข่าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม บทความเผยแพร่ วีดีโอ และข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่างๆจากสภาวิศวกรได้ โดยการดาวน์โหลดบนมือถือ มีทั้งระบบ iOS และ Android  
ช่ือ “COE Thailand” 

7. การดําเนินงานด้านภัยพิบัติ 

  โครงการสัมมนาภัยพิบัติ 4 ภาค ประกอบด้วย 
  1)  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม 
  สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่มแก่สมาชิกสภาวิศวกร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ โดยเป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อมูลภัยพิบัติอันเกิด
จากดินถล่ม รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม ในการ
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากดินถล่ม” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 131 คน 
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2)  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง แนวทางประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหว 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

แนวทางประเมินและเสริมกําลังอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหวแก่สมาชิกและประชาชนท่ัวไปและ 
เพ่ือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน  
122 คน 

3)  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงส่ิง
ปลูกสร้างเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบน 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด
สัมมนาเร่ือง การออกแบบ การประเมิน และการเสริมความแข็งแรงสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับแผ่นดินไหว 
ในภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปและ 
เพ่ือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือ แนะนํา และเผยแพร่ความรู้ด้านภัยพิบัติ 
ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 145 คน 

 4)  การจัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมอง เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมอง 
เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการจัดหาแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือรับมือกับแผ่นดินไหวและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น 
และข้อมูลภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
แก่ประชาชน และองค์กรอ่ืน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จํานวน 21 คน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

(1)  สภาวิศวกรควรทําหนังสือนําเสนอหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดรับ
น้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในส่วนการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ในประเด็นสําคัญดังนี้ 

1.1  ความสูงของอาคาร 
1.2  ส่วนของกฎกระทรวงที่เป็นสูตรทางด้านวิศวกรรมควรให้อยู่ในมาตรฐานการประเมิน

และการเสริมความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับ
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.) 

(2) เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานการประเมินและการเสริมความม่ันคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.) ให้สอดคล้องกันด้วย 

(3)  เห็นควรจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนว่าด้วยการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหว 
(4)  เห็นควรพิจารณาใช้ข้อตกลงการก่อสร้างอาคารประเมินและการเสริมความม่ันคงแข็งแรง

ของโครงสร้างอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหวปี ค.ศ.1995 ของโกเบ ประเทศญ่ีปุ่น 
(5)  สภาวิศวกรควรเสนอแนะหน่วยงานราชการให้ประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ

โครงสร้างอาคารเป็นอาคารตัวอย่าง อาทิเช่น โรงเรียน การไฟฟ้า โรงพยาบาล เป็นต้น 
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน  
18 คน 

2)  การจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับสมาคม

ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารได้จัดสัมมนา
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิก
สมาคมวิชาชีพฯ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบถึง
ความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า 
เกิดความเข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 115 คน 

 
 8.2. โครงการกําหนดค่าบริการวิชาชีพ 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้จัดสัมมนา
โครงการประชาสัมพันธ์ค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิก
สมาคมวิชาชีพฯ พนักงานขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบ
ถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา 
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจํานวน 89 คน 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 66 คน 

ครั้งท่ี 3 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 80 คน 

ครั้งท่ี 4 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจํานวน 63 คน 

 
8.3  โครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและการอนุรักษ์

พลังงาน 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้จัดสัมมนา 
โครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงพนักงานของ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีอาคาร
เขียวในประเทศไทย การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และผลกระทบของ
กระบวนการประเมินอาคารเขียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งท่ี 1 จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตอาคารเขียวในประเทศไทย ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557         
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 179 คน 
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(6)  กรณีที่ได้รับคําเชิญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุง
แก้ไขกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารที่ประชุมเห็นควรให้สภาวิศวกร
พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าว 

 5)  การจัดสัมมนา เรื่อง ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกัน 
   สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสัมมนาเรื่อง ตึกถล่ม สาเหตุและแนวทางป้องกันแก่สมาชิกสภาวิศวกร 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันการเกิด
ตึกถล่ม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557  
ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 196 คน 

 6)  การประชุมระดมสมอง เรื่อง “การติดตามผลสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย” 
  สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติได้จัดประชุมเพ่ือระดมสมองเรื่องการ
ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ติดตามผลสถานการณ์แผ่นดินไหว แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข้อมูลภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหว
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวแก่ประชาชน และองค์กรอ่ืน ในวันเสาร์ที่ 
13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจํานวน 22 คน สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี ้
 (1) สภาวิศวกรควรจัดอบรมเพ่ือการพัฒนาโดยมุ่งเน้นในส่วนของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการท่ีจะให้คําแนะนํากับผู้ออกแบบก่อสร้าง
อาคาร 

 (2) เสนอแนะให้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและการเตือนภัยด้านแผ่นดินไหวไป 
ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย 

 (3) สภาวิศวกรควรให้การสนับสนุนแผนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมรับมาตรการ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอนาคต 

 (4) เห็นควรแต่งต้ังคณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติเก่ียวกับแผ่นดินไหวประจําภาคเหนือ 
โดยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ 

8. งานส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

 8.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมประจําปี 2557 

1)  การประชุมระดมสมอง เรื่อง ระบบราง...ปูทางสู่อนาคตประเทศไทย 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้จัดประชุม

ระดมสมองเรื่อง ระบบราง ปูทางสู่อนาคตประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรมจากผู้เช่ียวชาญระบบราง แนวทางการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยท่ีเป็นประโยชน์
และถูกต้องเหมาะสม อันนําไปสู่การพัฒนาระบบรางในอนาคตของประเทศไทย เพ่ือการก้าวไปสู่การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบราง งานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้วิศวกรในฐานะผู้ที่ 
มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย
และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคาร
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน  
18 คน 

2)  การจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับสมาคม

ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารได้จัดสัมมนา
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิก
สมาคมวิชาชีพฯ เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบถึง
ความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบงานติดต้ังระบบไฟฟ้า 
เกิดความเข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 115 คน 

 
 8.2. โครงการกําหนดค่าบริการวิชาชีพ 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้จัดสัมมนา
โครงการประชาสัมพันธ์ค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิก
สมาคมวิชาชีพฯ พนักงานขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบ
ถึงความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา 
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจํานวน 89 คน 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 66 คน 

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 80 คน 

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจํานวน 63 คน 

 
8.3  โครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและการอนุรักษ์

พลังงาน 

สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้จัดสัมมนา 
โครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงพนักงานของ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีอาคาร
เขียวในประเทศไทย การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และผลกระทบของ
กระบวนการประเมินอาคารเขียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้  

คร้ังที่ 1 จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตอาคารเขียวในประเทศไทย ในวันพุธท่ี 18 มิถุนายน 2557         
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 179 คน 
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12.  การมอบวุฒิบัตรให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ได้คะแนนสอบภาคีวิศวกรสูงสุดในแต่ละเดือน 
 สภาวิศวกรจัดโครงการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรม ระดับ

ภาคีวิศวกร ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและหมวดวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกรสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความรู้
ความสามารถของตนเองและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วย 
 
13.  การปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สภาวิศวกรได้มีนโยบายปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ของสภาวิศวกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1)  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ TTSP Program (Trust Teamwork 
System Performance Program) โปรแกรมสร้างผลลัพธ์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร จํานวน 12 หลักสูตร โดยจัดอบรมจํานวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง 

2)  การจัดทํา Core Competency ของสภาวิศวกรในการสนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน จํานวน 3 หัวข้อ ได้แก่  

1. การมุ่งเน้นลูกค้า (ภายในและภายนอก) 
2. การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
3. การคดิวิเคราะห์และตัดสินใจ 

อีกทั้ง Core Competency ของสภาวิศวกรท่ีกําหนดขึ้น ยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3)  ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ทําให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาโดยรวม
ขององค์กร แล้วนําปัญหาเหล่านั้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งเพ่ือให้ได้มุมมองทัศนะที่หลากหลายในการ
ประเมินบุคคลมากย่ิงขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการช้ีให้เห็น
จุดบกพร่องและการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย รวมถึงช่วยในการปรับปรุงภาวะผู้นําของผู้รับการประเมิน
และพร้อมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมินและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย  

 4)  ทบทวนเกณฑ์การพัฒนาโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (Career path) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยเพ่ิมตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator : KPIs) ที่เป็นการวัดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมเป็น
ตัวเลขเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนระดับ  
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คร้ังที่ 2 จัดสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีอาคารเขียว ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ณ  โรงแรม
เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 167 คน 

 
9.  การเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2557 
 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ  ประกอบด้วยสภาวิชาชีพรวมทั้ งสิ้น 11 แห่ง  ไ ด้แก่ แพทยสภา  
สภาการพยาบาลสภาเภสัชกรรม  ทันตแพทยสภา  สัตวแพทยสภา  สภาเทคนิคการแพทย์   
สภากายภาพบําบัด สภาวิศวกร สภาสถาปนิก  สภาวิชาชีพบัญชี  และสภาทนายความ ซึ่งในปี 2557  
ที่ผ่านมานั้นได้จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ จํานวนท้ังสิ้น 12 ครั้ง โดยสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญได้
ดังนี้ 

(1)  จัดทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เ พ่ือเสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

(2)  จัดทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกําหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทําได้ พ.ศ. .... 

 
10.  การปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกร 
 สภาวิศวกรได้ปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกร ช้ัน 2 ในส่วนของห้องประชุมกรรมการ ห้องรับรอง 
พ้ืนที่สํานักงาน และห้องนํ้า เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ของสํานักงานสภาวิศวกร  
ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และอํานวยความสะดวกต่อการดําเนินงานของสภาวิศวกร ตอบสนองต่อการ
ให้บรกิารสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
11.  งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center ป ีพ.ศ. 2557 

 สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการสมาชิกสภาวิศวกร 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและเ พ่ิมระดับความพึงพอใจให้กับสมาชิกในการให้บริการต่างๆ  
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ตลอดจนการดําเนินการของ 
สภาวิศวกร โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสภาวิศวกรผ่าน  
Call Center ในการนี้ สภาวิศวกรจึงได้ขออนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก หมายเลข 
1303 จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 อนึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า จํานวนสายในการติดต่อ Call Center มีจํานวนทั้งสิ้น 
38,311 สาย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตสภาวิศวกร การยื่นเรื่อง 
ขอเล่ือนระดับ การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตผลการสอบสัมภาษณ์ หลักเกณฑ์วิธีการและความคืบหน้า 
ในการขอข้ึนทะเบียนวิศวกรอาเซียนเป็นต้น ประกอบกับสภาวิศวกรได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือแจ้งให้กับสมาชิกรับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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12.  การมอบวุฒิบัตรให้แก่สมาชิกสภาวิศวกรที่ได้คะแนนสอบภาคีวิศวกรสูงสุดในแต่ละเดือน 
 สภาวิศวกรจัดโครงการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรม ระดับ

ภาคีวิศวกร ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของหมวดวิชาความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและหมวดวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกรสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความรู้
ความสามารถของตนเองและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วย 
 
13.  การปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สภาวิศวกรได้มีนโยบายปรับปรุงแผนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ของสภาวิศวกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1)  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ TTSP Program (Trust Teamwork 
System Performance Program) โปรแกรมสร้างผลลัพธ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี
สภาวิศวกร จํานวน 12 หลักสูตร โดยจัดอบรมจํานวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง 

2)  การจัดทํา Core Competency ของสภาวิศวกรในการสนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน จํานวน 3 หัวข้อ ได้แก่  

1. การมุ่งเน้นลูกค้า (ภายในและภายนอก) 
2. การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
3. การคดิวิเคราะห์และตัดสินใจ 

อีกทั้ง Core Competency ของสภาวิศวกรท่ีกําหนดขึ้น ยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและองค์กรโดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3)  ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ทําให้สามารถมองเห็นถึงปัญหาโดยรวม
ขององค์กร แล้วนําปัญหาเหล่านั้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งเพื่อให้ได้มุมมองทัศนะที่หลากหลายในการ
ประเมินบุคคลมากย่ิงขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการช้ีให้เห็น
จุดบกพร่องและการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย รวมถึงช่วยในการปรับปรุงภาวะผู้นําของผู้รับการประเมิน
และพร้อมทั้งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมินและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย  

 4)  ทบทวนเกณฑ์การพัฒนาโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (Career path) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยเพ่ิมตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator : KPIs) ที่เป็นการวัดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมเป็น
ตัวเลขเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนระดับ  
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รายการ งบประมาณปี 2557 
ประมาณการรายได้ 104,352,200.00 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  
     ค่าใช้จ่ายบริหาร 47,547,000.00 
     ค่าใช้จ่ายแผนดําเนินงาน 65,687,110.00 
     ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 8,352,105.00 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 15,350,000.00 
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 136,936,215.00 

5.  งานพัสดุ   
เป็นหน่วยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีเบิกใช้วัสดุ

สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เคร่ืองมือเครื่องใช้สํานักงาน) ตลอดทั้งเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  
ให้มีทันใช้ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม  และจัดทําเอกสาร
ทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  โดยในปี 2557 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดให้มีการประกวดราคา 7 ครั้ง ดังนี้ 
(1) ขยายเวลาประกวดราคาจัดซ้ือ License Database Oracle สําหรับติดตั้งกับเครื่อง Server 
(2) ขยายเวลาประกวดราคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับห้องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
(3) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดซ้ือระบบ DR Site 
(4) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม License Windows จํานวน 25 เครื่อง และ

โปรแกรม MS-Office 25 ชุด 
(5) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จํานวน 50 เครื่อง 
(6) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center” 
(7) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  

Call Center” 
2) จัดทาํสัญญา 12 ฉบับ  ดังนี้ 

(1) สัญญาเช่า Leased Line สําหรับ Web Site สภาวิศวกร 
(2) สัญญาจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ระบบสุ่มข้อสอบและสถิติการใช้สอบ 
(3) สัญญาจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนการรับสมัครสอบ การรับชําระ 

ค่าสมัครสอบ และการนําเข้าข้อมูลการสอบ 
(4) สัญญาจ้างดําเนินการจัดทํา COE MOBILE APPLICATION ส่วนที่ 1 
(5) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายในสํานักงานชั้น 2 เฟส 2 
(6) สัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(7) สัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(8) สัญญาว่าจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 
(9) สัญญาจ้างดําเนินการจัดทํา COE MOBILE APPLICATION ส่วนที่ 2 
(10) สัญญาจ้างผลิตรายการส่ือโทรทัศน์ของสภาวิศวกร 
(11) สัญญาว่าจ้างบริการรับขนส่งเอกสาร 
(12) สัญญาเช่า Internet Bandwidth 10/3 Mbps สําหรับ Web Site สภาวิศวกร 

3) จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทั้งสิ้น 317 ฉบับ 

5.  การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติของฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติของฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพสัดุ เพ่ือให้การดําเนินงาน

ของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น  เหมาะสมกับการท่ีเป็นองค์กรที่บริหารงานแบบนิติ
บุคคล 
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ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณ และการพัสด ุ
1.  สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย พ.ศ.2557 

รายได้ของสภาวิศวกร 
- รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิก 36,420,200.00 บาท
- รายได้ค่าธรรมเนียม 32,690,300.00 บาท
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความรู้ 2,419,500.00 บาท
- รายได้ค่าทดสอบความรู้ปี 52 20,545,500.00 บาท
- รายได้การจัดอบรมและทดสอบความพร้อม 4,789,500.00 บาท
- รายได้ค่ารับรองปริญญา(หลักสูตร) 2,205,000.00 บาท
- รายได้ค่ารับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ 860,000.00 บาท
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 13,036,109.31 บาท
- รายได้เงินรางวัลพิเศษ 3,484,400.00 บาท
- รายได้โครงการจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 279,000.00 บาท
- รายได้อ่ืน 223,167.64 บาท
     รวมรายได้ 116,952,676.95 บาท

ค่าใช้จ่ายของสภาวิศวกร 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 45,397,592.24 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามแผนงานดําเนินงาน 32,107,329.08 บาท
- ค่าเสื่อมราคา 2,512,577.86 บาท
     รวมค่าใช้จ่าย 80,017,499.18 บาท
     ณ วันสิ้นปี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 36,935,177.77 บาท

 
2.  งานบริการสมาชิก  

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สภาวิศวกรได้รับชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงต่าง ๆ เป็นเงินสด บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์สํานักงานสภาวิศวกรและนอก
สถานที่ในต่างจังหวัด  นอกจากนี้สามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในระบบ Counter Payment 
กับธนาคารทหารไทยจํากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ 

3.  โครงการแปลงเอกสารเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และส่งจัดเก็บที่คลังเอกสาร 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร โดยแปลงข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ส่วนเอกสารต้นฉบับจัดเก็บไว้ที่คลังเอกสารซึ่งทําให้ 
สํานักงานสภาวิศวกรมีพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมมากขึ้น 

4.  งานงบประมาณของสภาวิศวกร   
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2557 ดังนี้ 

 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร52



รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร หน้า 53 

รายการ งบประมาณปี 2557 
ประมาณการรายได้ 104,352,200.00 
ประมาณการค่าใช้จ่าย  
     ค่าใช้จ่ายบริหาร 47,547,000.00 
     ค่าใช้จ่ายแผนดําเนินงาน 65,687,110.00 
     ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 8,352,105.00 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 15,350,000.00 
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 136,936,215.00 

5.  งานพัสดุ   
เป็นหน่วยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีเบิกใช้วัสดุ

สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เคร่ืองมือเครื่องใช้สํานักงาน) ตลอดทั้งเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  
ให้มีทันใช้ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม  และจัดทําเอกสาร
ทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  โดยในปี 2557 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดให้มีการประกวดราคา 7 ครั้ง ดังนี้ 
(1) ขยายเวลาประกวดราคาจัดซ้ือ License Database Oracle สําหรับติดตั้งกับเครื่อง Server 
(2) ขยายเวลาประกวดราคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟสําหรับห้องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
(3) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดซ้ือระบบ DR Site 
(4) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม License Windows จํานวน 25 เครื่อง และ

โปรแกรม MS-Office 25 ชุด 
(5) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จํานวน 50 เครื่อง 
(6) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center” 
(7) ขยายเวลาการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  

Call Center” 
2) จัดทาํสัญญา 12 ฉบับ  ดังนี้ 

(1) สัญญาเช่า Leased Line สําหรับ Web Site สภาวิศวกร 
(2) สัญญาจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ระบบสุ่มข้อสอบและสถิติการใช้สอบ 
(3) สัญญาจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนการรับสมัครสอบ การรับชําระ 

ค่าสมัครสอบ และการนําเข้าข้อมูลการสอบ 
(4) สัญญาจ้างดําเนินการจัดทํา COE MOBILE APPLICATION ส่วนที่ 1 
(5) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายในสํานักงานชั้น 2 เฟส 2 
(6) สัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(7) สัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(8) สัญญาว่าจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 
(9) สัญญาจ้างดําเนินการจัดทํา COE MOBILE APPLICATION ส่วนที่ 2 
(10) สัญญาจ้างผลิตรายการส่ือโทรทัศน์ของสภาวิศวกร 
(11) สัญญาว่าจ้างบริการรับขนส่งเอกสาร 
(12) สัญญาเช่า Internet Bandwidth 10/3 Mbps สําหรับ Web Site สภาวิศวกร 

3) จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทั้งสิ้น 317 ฉบับ 

5.  การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติของฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติของฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพสัดุ เพ่ือให้การดําเนินงาน

ของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น  เหมาะสมกับการท่ีเป็นองค์กรที่บริหารงานแบบนิติ
บุคคล 
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย (ทุกประเภท)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ประมาณการค่าใช้จ่าย รายได้รับจริง ประมาณการรายได้ รายจ่ายจริง

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายได้รับจริง 

ประมาณการรายได้ 

รายจ่ายจริง 
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6. งานติดตามการใช้งบประมาณ 
การพัฒนาให้มีระบบการติดตามการใช้งบประมาณในเชิงบริหารมากขึ้น มีระบบการจัดการในการ

ติดตามรายได้รายจ่ายเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละเดือนและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได้   
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ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้รับจริง ประจําปี 2557  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จดทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าทดสอบความรู้ ค่าอบรมความพร้อม
ค่ารับรองปริญญา ดอกเบี้ย/เงินรางวัล รายได้อ่ืน

จดทะเบียนสมาชิก 
ค่าธรรมเนียม 

ดอกเบ้ีย/เงินรางวัล 
ค่าทดสอบความรู้ 

ค่าอบรมความพร้อม 
ค่ารับรองปริญญา 
รายได้อื่น 
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7.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่าง ๆ ของ 

สภาวิศวกรผ่านทาง Facebook  สภาวิศวกร www.facebook.com/coethai ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมียอดกด Like  กว่า 93,761 คน 

8.  “Coe Thailand” Mobile application ผ่านมือถือ Smart phone/Tablet PC 
สภา วิ ศ วก ร ไ ด้ จั ดทํ า   Mobile application ผ่ า นมื อ ถื อ  Smart phone/Tablet PC บน

ระบบปฏิ บั ติการ  iOS และ  Android ภายใ ต้ ช่ือ  “Coe Thailand” เ พ่ือ เ ป็น อีก ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของสภาวิศวกร ให้สมาชิกได้ทราบข่าวสาร 
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดทําเฟสท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบข้อมูล โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการอัพเดตข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ ของสภาวิศวกร 

9.  การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 2557 
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 

2557 ซึ่งประกอบไปด้วย  

1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สภาวิศวกร เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งภายในองค์กรและการให้บริการสมาชิก โดยปรับปรุงโปรแกรมภายในองค์กร 
ให้รองรับกับความต้องการท่ีเปลี่ยนไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ 

2. โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารภายในสภาวิศวกร เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานด้านเอกสารของ
สํานักงาน ลดการจัดทําเอกสาร จัดทําระบบงานสารบรรณ เพ่ือลงทะเบียนหนังสือเข้า หนังสือออก บันทึก
ภายใน เป็นต้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการลงทะเบียนเอกสาร
ได้ สามารถบันทึกสั่งการได้ มีระบบการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสืบค้นตามเงื่อนไข  
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะช่วงลดงานด้านเอกสารได้อย่างมาก 

3. โครงการปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบที่สามารถรองรับ
กระบวนการจัดสอบและระบบคลังข้อสอบ โดยเช่ือมโยงกับระบบงานปัจจุบันที่สภาวิศวกรใช้งานอยู่ ให้
ระบบจัดสอบ และระบบคลังข้อสอบสามารถเก็บมูลทางสถิติ โดยนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์และ
ประเมินผลต่อไปได้ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนนําไปสู่ฐานข้อมูล ซึ่งช่วย
สนับสนุนการเรียกใช้ ค้นหาหรือการนําเสนอรายงานได้อย่างสะดวก เป็นขั้นตอน และช่วยในการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

10. การพัฒนาระบบ Call Center 
สภาวิศวกรได้ปรับปรุงระบบ Call Center เพ่ือรองรับการติดต่อของสมาชิกที่เพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิม

การรองรับการปฏิบัติงานประจําวันเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งการนําเทคโนโลยีใหม่ๆของ
ระบบ Call center เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. จัดทําระบบเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และการขึ้นทะเบียนวิศวกร
เอเปค (APEC Engineer) 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบงานทะเบียน ในส่วนการขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ACPE) และการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC) เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าท่ี           
ฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ซึ่งปัจจุบันระบบได้เช่ือมโยงและใช้งานได้ดี 

2.  จัดทําเว็บไซต์สภาวิศวกร (ภาษาอังกฤษ) 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําเว็บไซต์สภาวิศวกร (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)  เพ่ือสนับสนุนการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และรองรับสมาชิกของสภาวิศวกรท่ีเป็นชาวต่างชาติที่จะขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ของสภา
วิศวกร 

3.  ขยาย bandwidth เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการขยาย Internet Bandwidth เพื่อเพ่ิมความเร็วในการ

เข้าถึงเว็บไซต์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์สภา
วิศวกร 

4.  ขยายบริการระบบเครือข่ายไปยัง ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการติดต้ังและขยายระบบเครือข่ายไปยังศูนย์บริการสมาชิก

ของสภาวิศวกรในภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ให้สามารถเข้าถึง
โปรแกรมและฐานข้อมูลในการให้บริการสมาชิก เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก 
ที่ติดต่อรับบริการในส่วนภูมิภาค ให้สามารถติดต่อทําธุรกรรมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร 

5.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง Email และ SMS 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง Email และ 

SMS เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้งเตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  
ซึ่งในปี 2557 ได้ให้บริการส่ง Email กว่า 1,295,257 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 164,797 ข้อความ 

6.  การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับจัดสอบภาคีวิศวกร  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับจัดสอบ

ภาคีวิศวกร จํานวน 50 เครื่อง ทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook เดิมที่ใกล้เสื่อมสภาพตามอายุ 
การใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการจัดสอบทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ให้สามารถ
ตอบสนองระบบสอบท่ีมีความทันสมัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Notebook รวมถึงการให้บริการสมาชิก
สภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิกผ่านทาง Facebook  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่าง ๆ ของ 

สภาวิศวกรผ่านทาง Facebook  สภาวิศวกร www.facebook.com/coethai ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมียอดกด Like  กว่า 93,761 คน 

8.  “Coe Thailand” Mobile application ผ่านมือถือ Smart phone/Tablet PC 
สภา วิ ศ วก ร ไ ด้ จั ดทํ า   Mobile application ผ่ า นมื อ ถื อ  Smart phone/Tablet PC บน

ระบบปฏิ บั ติการ  iOS และ  Android ภายใ ต้ ช่ือ  “Coe Thailand” เ พ่ือ เ ป็น อีก ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของสภาวิศวกร ให้สมาชิกได้ทราบข่าวสาร 
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดทําเฟสท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบข้อมูล โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการอัพเดตข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ ของสภาวิศวกร 

9.  การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 2557 
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 

2557 ซึ่งประกอบไปด้วย  

1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สภาวิศวกร เพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งภายในองค์กรและการให้บริการสมาชิก โดยปรับปรุงโปรแกรมภายในองค์กร 
ให้รองรับกับความต้องการท่ีเปลี่ยนไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ 

2. โครงการพัฒนาระบบงานเอกสารภายในสภาวิศวกร เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานด้านเอกสารของ
สํานักงาน ลดการจัดทําเอกสาร จัดทําระบบงานสารบรรณ เพ่ือลงทะเบียนหนังสือเข้า หนังสือออก บันทึก
ภายใน เป็นต้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดําเนินการลงทะเบียนเอกสาร
ได้ สามารถบันทึกสั่งการได้ มีระบบการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสืบค้นตามเงื่อนไข  
เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะช่วงลดงานด้านเอกสารได้อย่างมาก 

3. โครงการปรับปรุงระบบสอบภาคีวิศวกร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบที่สามารถรองรับ
กระบวนการจัดสอบและระบบคลังข้อสอบ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานปัจจุบันท่ีสภาวิศวกรใช้งานอยู่ ให้
ระบบจัดสอบ และระบบคลังข้อสอบสามารถเก็บมูลทางสถิติ โดยนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์และ
ประเมินผลต่อไปได้ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนนําไปสู่ฐานข้อมูล ซึ่งช่วย
สนับสนุนการเรียกใช้ ค้นหาหรือการนําเสนอรายงานได้อย่างสะดวก เป็นขั้นตอน และช่วยในการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

10. การพัฒนาระบบ Call Center 
สภาวิศวกรได้ปรับปรุงระบบ Call Center เพ่ือรองรับการติดต่อของสมาชิกที่เพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิม

การรองรับการปฏิบัติงานประจําวันเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งการนําเทคโนโลยีใหม่ๆของ
ระบบ Call center เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวก 
ในการเดินทางมาที่สภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มีนโยบายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
นอกสถานที่รวมถึงในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และจ.พิษณุโลก ซึ่งในปี 2557 
ได้จัดรวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี มีสมาชิกสมัครสอบ จํานวน  
2,712 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 2556 2557
เข้าสอบหมวดพื้นฐาน 9,848 10,177 8,936
เข้าสอบหมวดเฉพาะ 10,082 10,756 10,140
สอบผ่านทั้ง 2 หมวด 8,341 5,647 2,814

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

คน

เปรียบเทียบการเข้าทดสอบความรู้ฯ ระหว่างปี 2555-2557
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11. การจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสอบและจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการดําเนินงานในปี 2557 ดังนี้ 

ที ่ เดือน หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม หมวดวิชาเฉพาะทางวศิวกรรม ผู้สอบผ่านทั้ง 
2 หมวด ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน 

1 มกราคม 390 161 476 155 146 
2 กุมภาพันธ ์ 485 192 577 151 139 
3 มีนาคม 504 178 571 147 148 
4 เมษายน 471 164 514 142 123 
5 พฤษภาคม 590 207 682 178 159 
6 มิถุนายน 899 377 985 286 276 
7 กรกฎาคม 881 356 959 294 270 
8 สิงหาคม 1,084 419 1,250 401 381 
9 กันยายน 957 373 1,058 324 294 
10 ตุลาคม 871 354 953 290 281 
11 พฤศจิกายน 929 350 1,123 350 333 
12 ธันวาคม 875 302 992 273 264 

รวม 8,936 3,433 10,140 2,991 2,814 
 

 
 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผู้เข้าสอบ (วิชาพื้นฐาน) 390 485 504 471 590 899 881 1,084 957 871 929 875
ผู้เข้าสอบ(วิชาเฉพาะ) 476 577 571 514 682 985 959 1,250 1,058 953 1,123 992
ผู้สอบผ่านทั้ง 2 หมวด 146 139 148 123 159 276 270 381 294 281 333 264
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ผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกรประจําปี 2557
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เพ่ือเป็นการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวก 
ในการเดินทางมาที่สภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกรได้มีนโยบายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร 
นอกสถานที่รวมถึงในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และจ.พิษณุโลก ซึ่งในปี 2557 
ได้จัดรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี มีสมาชิกสมัครสอบ จํานวน  
2,712 คน 
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2)  การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE) 

สภาวิศวกรได้ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียน (RFPE) ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นสําคัญเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกร (Professional Mobility) จึงได้มีการจัดประชุมหารือร่วมภายใน
ระหว่างคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน  
โดยมีแนวความคิดที่จะให้นิติบุคคลไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเป็นหน่วยงานรองรับการเข้ามา
ทํางานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนเพื่อสภาวิศวกรสามารถกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ 

นอกจากน้ี สภาวิศวกรมีอํานาจหน้าที่ในการรับรองหรือขึ้นทะเบียนวิศวกรไทยให้สามารถ 
ไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศได้ และให้สามารถกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
ที่ขอขึ้นทะเบียนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้ โดยมีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่
ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มีสาขาวิชาชีพวิศวกรรมครอบคลุมกับ
การรับข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 

3)  การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) 
ตามท่ี สภาวิศวกรได้รับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบียบคณะกรรมการ      

สภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 
ปัจจุบันมีจํานวนผู้ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวิศวกร

เอเปค ดังนี้ 

สาขา ขอใหม่ ต่ออาย ุ
วิศวกรรมโยธา 164 49 
วิศวกรรมไฟฟ้า 62 20 
วิศวกรรมเครือ่งกล 78 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 
วิศวกรรมเหมืองแร ่ 3 - 
วิศวกรรมเคม ี - - 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 320 92 
  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2.  การมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสภาวิศวกร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร    

สมัยที่  5 ด้านต่างประเทศ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ         
ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มีการมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ดังนี้ 
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ฝ่ายต่างประเทศ 

1. การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineer Services: MRA)  

การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม 
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่  5 ด้านการประกอบวิชาชีพ ในการส่งเสริม
กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาต และนโยบายด้านต่างประเทศในการพัฒนา
ศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล โดยมีความคืบหน้าในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1)   การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) 
สภาวิศวกรได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของประเทศไทยจะ
สมบูรณ์ได้เมื่อมีการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งขณะน้ีอยู่ในข้ันตอน 
การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มีมติให้สภาวิศวกรรับคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป เพ่ือดําเนินการตรวจเอกสารและรอการอนุมัติผลการพิจารณา 
รวมถึงกําหนดให้ผู้ยื่นคําขอฯ ต้องชําระค่าคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จํานวน 1,000 บาท 
เมื่อข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกฯ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ 

 
จํานวนผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบยีนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

สาขา จํานวน (คน) 
วิศวกรรมโยธา 12 

วิศวกรรมเครือ่งกล 10 
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 

วิศวกรรมอุตสาหการ 4 
วิศวกรรมเคม ี 1 

รวม 33 
                                  หมายเหตุ: ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2557 

   
 
 
 
 
 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร60



รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 สภาวิศวกร หน้า 61 

2)  การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE) 

สภาวิศวกรได้ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียน (RFPE) ซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นสําคัญเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการผลักดันการเคลื่อนย้ายวิศวกร (Professional Mobility) จึงได้มีการจัดประชุมหารือร่วมภายใน
ระหว่างคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน  
โดยมีแนวความคิดที่จะให้นิติบุคคลไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเป็นหน่วยงานรองรับการเข้ามา
ทํางานของวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนเพื่อสภาวิศวกรสามารถกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ 

นอกจากน้ี สภาวิศวกรมีอํานาจหน้าท่ีในการรับรองหรือข้ึนทะเบียนวิศวกรไทยให้สามารถ 
ไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศได้ และให้สามารถกํากับดูแลวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน
ที่ขอขึ้นทะเบียนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้ โดยมีการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่
ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มีสาขาวิชาชีพวิศวกรรมครอบคลุมกับ
การรับข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 

3)  การขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) 
ตามท่ี สภาวิศวกรได้รับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบียบคณะกรรมการ      

สภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 
ปัจจุบันมีจํานวนผู้ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวิศวกร

เอเปค ดังนี้ 

สาขา ขอใหม่ ต่ออาย ุ
วิศวกรรมโยธา 164 49 
วิศวกรรมไฟฟ้า 62 20 
วิศวกรรมเครือ่งกล 78 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 
วิศวกรรมเหมืองแร ่ 3 - 
วิศวกรรมเคม ี - - 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 320 92 
  หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2.  การมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสภาวิศวกร ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร    

สมัยที่  5 ด้านต่างประเทศ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศ         
ต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร ได้มีการมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ดังนี้ 
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1) การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวข้องกับการรับขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางร่วมกันของสภาวิศวกร 
ในการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ตามท่ีประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Engineering Services) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

2) การประชุมร่วมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการรับขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางที่ชัดเจนของสภาวิศวกรในการรับขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) รวมทั้งเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  
ณ  สํานักงานสภาวิศวกร     

3) การสัมมนาและประชาสัมพันธ์ “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน” ในงาน
วิศวกรรม 57 : Engineering for Tomorrow โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
และสนับสนุนโอกาสในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ภายในงาน
สัมมนาได้รับเกียรติจากนายกสภาวิศวกรลงนามในแบบคําขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของ
ประเทศไทย และมีการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนภายในงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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1) การประชุม The International Engineering Alliance (IEA) 
คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม The International 

Engineering Alliance (IEA) ดังนี้ 

ผลจากการ เ ข้า ร่วมการประชุม  The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่ ง เ ป็น 
ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สภาวิศวกรในฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค 
(APEC Engineer) ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวคิดของผู้แทนจากนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

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

คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม The ASEAN 
Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุม The ASEAN Chartered Professional 
Engineer Coordinating Committee (ACPECC) ดังนี้ 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน    
ด้านบริการวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แสดงถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ตามแผนการดําเนินงาน ACPECC Roadmap คาดว่าทุกประเทศจะพร้อมเคลื่อนย้าย
วิศวกรวิชาชีพได้ทันก่อนกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ 

3.  การจัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ 
การจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 

ด้านองค์กร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยมีการจัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ ดังนี้ 

 

 

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวศิวกร 
1. การประชุม IEA 2014 9-13 มิถุนายน 2557 

ณ เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 
1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายเอกสิทธิ์ ล้ิมสุวรรณ 
3. นางสาวกนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย   

ที ่ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวศิวกร 
1. การประชุม CCS ครั้ งที่ 77

และการประชุม ACPECC  
ครั้งที่ 24 

11-13 กุมภาพันธ์ 2557 
ณ  เมืองย่ า งกุ้ ง  สาธารณรั ฐแห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 
 

2. การประชุม CCS ครั้ งที่ 79 
และการประชุม ACPECC 
ครั้งที่ 26 

22-26 กันยายน 2557 
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

1. นายวิชา จิวาลัย 
2. นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง 
3. นางสาวกนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย 
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1) การประชุมหารือร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เก่ียวข้องกับการรับขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางร่วมกันของสภาวิศวกร 
ในการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ตามท่ีประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Engineering Services) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ณ สํานักงานสภาวิศวกร 

2) การประชุมร่วมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการรับขึ้นทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางที่ชัดเจนของสภาวิศวกรในการรับขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) รวมท้ังเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  
ณ  สํานักงานสภาวิศวกร     

3) การสัมมนาและประชาสัมพันธ์ “วิศวกรไทย ก้าวไกลสู่วิศวกรวิชาชีพอาเซียน” ในงาน
วิศวกรรม 57 : Engineering for Tomorrow โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
และสนับสนุนโอกาสในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ภายในงาน
สัมมนาได้รับเกียรติจากนายกสภาวิศวกรลงนามในแบบคําขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของ
ประเทศไทย และมีการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนภายในงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 10 คดี ดังน้ี 

คดีดําที่ ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
อ.256/2553 นายเชี่ยวชาญ พาหุสัจจะลักษณ์ จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.951/2553 บริษัท พี ดับบลิว เอชแอล วิศวกรที่ปรึกษา จํากัด จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน 

 
ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

อ.1085/2554 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ท่ี 1 กับพวกรวม 119 คน ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
 

อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จํากัด จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.1337/2556 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ การเลือกต้ังกรรมการ   

สภาวิศวกร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

อ.1697/2556 นายอาคม มานะแก้ว จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.442/2557 นางสาวทัศนี สุชินพงศ์ ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.513/2557 นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม การเลือกต้ังกรรมการ   

สภาวิศวกร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

 บริษัท นวจิตร การก่อสร้าง จํากดั ท่ี 1 กับพวกรวม 2 
คน 

จรรยาบรรณ อยู่ในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์      
 ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 

หมายเหตุ  (1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

              (2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

3) งานคดีแพ่ง จํานวน 2 คดี ดังน้ี 

คดีดําที่ คดีแดงท่ี ศาล ชื่อคู่ความในคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
1001/2556 4183/2557 แพ่ง นายจ ริ นท ร์  จิ ร า ยศ 

(โจทก์) กับ สภาวิศวกร 
ท่ี 1 กับพวกรวม 3 คน 
(จําเลย)   

ล ะ เ มิ ด , เ รี ย ก
ค่ า เ สี ย ห า ย
1,100,000 บาท   

 ศาลพิพากษายกฟ้องจําเลยท้ังสาม 
เนื่ อ งจากโจทก์ ฟ้องค ดี เ ม่ือ พ้น
กําหนดอายุความ 1 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
448 โจทก์ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยทั้ง
สามเป็นคดีนี้ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กําหนดระยะเวลาอุทธรณ์)  

ผบ.124/2557 ผบ.118/2557 แพ่ง
กรุงเทพใต้ 

สภาวิศวกร (โจทก์) กับ
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์
อิ น ชั ว รั น ส์  ส า ข า
ประเทศไทย (จําเลย) 

ผิดสัญญาประกันภัย 
กรณีนายอัครพงศ์  
พ ง ษ์ ท อ ง พู ล 
เรียกร้องค่าเสียหาย  
62.5 ล้านบาท 

โจทก์ย่ืนฎีกาและคําร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือขออนุญาตฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

1.  การดําเนนิเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  
คณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาทั้งหมด จํานวน 106 เร่ือง พิจารณาเสร็จ 

จํานวน 31 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน 75 เรื่อง ดังนี้ 

รายการ รับจาก ปี 2556 รับใหม่ ปี 2557 รวม 
จํานวนเรือ่งร้องเรียน 81 25 106 

พิจารณาเสร็จ 26 5 31 
อยู่ระหว่างการพิจารณา 55 20 75 
สรุปผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น 1) ยกข้อกล่าวหา จํานวน 6 คน 2) ตักเตือน จํานวน 4 คน  

3) พักใช้ใบอนุญาตฯ จํานวน 2 คน 4) ไม่รับเร่ืองร้องเรียน จํานวน 23 เรื่อง 

2. งานคดีปกครอง  
สภาวิศวกรถูกฟ้องดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ปกครองทั้งหมด จํานวน 14 คดีแบ่งออกเป็น 

1) ศาลปกครองช้ันต้น จํานวน 4 คดี ดังน้ี 

คดีดําที่ ศาล ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
1602/2554 ศาลปกครองกลาง นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต+เรียกค่าเสียหาย

จํานวน 62.5 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

713/2555 ศาลปกครองกลาง นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

664/2556 ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์เจริญ จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

181/2557 ศาลปกครอง
พิษณุโลก 

นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ ระเบียบคณะกรรมการ           
สภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ASEAN Chartered 
Professional Engineer)  
พ.ศ. 2557 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

หมายเหตุ  (1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

              (2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
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2) ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 10 คดี ดังน้ี 

คดีดําที่ ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
อ.256/2553 นายเชี่ยวชาญ พาหุสัจจะลักษณ์ จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.951/2553 บริษัท พี ดับบลิว เอชแอล วิศวกรที่ปรึกษา จํากัด จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน 

 
ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

อ.1085/2554 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ท่ี 1 กับพวกรวม 119 คน ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
 

อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จํากัด จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.1337/2556 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ การเลือกต้ังกรรมการ   

สภาวิศวกร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

อ.1697/2556 นายอาคม มานะแก้ว จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.442/2557 นางสาวทัศนี สุชินพงศ์ ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 
อ.513/2557 นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม การเลือกต้ังกรรมการ   

สภาวิศวกร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

 บริษัท นวจิตร การก่อสร้าง จํากดั ท่ี 1 กับพวกรวม 2 
คน 

จรรยาบรรณ อยู่ในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์      
 ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 

หมายเหตุ  (1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

              (2) จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

3) งานคดีแพ่ง จํานวน 2 คดี ดังน้ี 

คดีดําที่ คดีแดงท่ี ศาล ชื่อคู่ความในคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
1001/2556 4183/2557 แพ่ง นายจ ริ นท ร์  จิ ร า ยศ 

(โจทก์) กับ สภาวิศวกร 
ท่ี 1 กับพวกรวม 3 คน 
(จําเลย)   

ล ะ เ มิ ด , เ รี ย ก
ค่ า เ สี ย ห า ย
1,100,000 บาท   

 ศาลพิพากษายกฟ้องจําเลยท้ังสาม 
เนื่ อ งจากโจทก์ ฟ้องค ดี เ ม่ือ พ้น
กําหนดอายุความ 1 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
448 โจทก์ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยทั้ง
สามเป็นคดีนี้ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กําหนดระยะเวลาอุทธรณ์)  

ผบ.124/2557 ผบ.118/2557 แพ่ง
กรุงเทพใต้ 

สภาวิศวกร (โจทก์) กับ
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์
อิ น ชั ว รั น ส์  ส า ข า
ประเทศไทย (จําเลย) 

ผิดสัญญาประกันภัย 
กรณีนายอัครพงศ์  
พ ง ษ์ ท อ ง พู ล 
เรียกร้องค่าเสียหาย  
62.5 ล้านบาท 

โจทก์ย่ืนฎีกาและคําร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือขออนุญาตฎีกาคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ ตามมาตรา 51 และ
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย การดําเนินการปัจจุบัน 
6 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

7 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
พ.ศ. 2551 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

8 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

9 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร       
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย และคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา 

10 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภา
วิศวกร ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อท่ีประชุมใหญ่สภาวิศวกร         
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

11 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

12 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... 

ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

13 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย         
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... 

 ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

14 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ สภาวิศวกร 
ประจําปี 2558 

5.  งานตรวจสอบหรือยกรา่งสญัญาต่าง ๆ 
ลําดับ ชื่อสัญญา 

1 สัญญาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนระบบสุ่มข้อสอบและสถิตการใช้ข้อสอบ 
2 สัญญาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนการรับสมัครสอบ การรับชําระค่าสมคัรสอบ 

และการนําเข้าข้อมูลการสอบ 
3 สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายใน สาธารณูปโภค และงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ภายใน

บริเวณพ้ืนท่ีของสํานักงานสภาวิศวกร 
4 สัญญาว่าจ้างพัฒนาโปรแกรม COE Mobile Application ระยะที่ 2 
5 สัญญาว่าจ้างผลติรายการสื่อโทรทัศน์ของสภาวิศวกร และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ 
6 สัญญาว่าจ้างบรกิารรับขนส่งเอกสาร 
7 สัญญาว่าจ้างบรกิารทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 
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4) งานคดีอาญา 

สํานักกฎหมายฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําการปลอมและใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา 
รวมถึงผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47  ในปี พ.ศ. 2557 จํานวน  
4 เรื่อง 

3.  งานตอบปญัหาข้อหารือทางกฎหมาย 
สํานักกฎหมายฯได้ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2557 

จํานวน 140 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
(1) ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป 
รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

(2) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

(3) การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

(4) การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจ
เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

4.  งานยกร่างกฎหมาย 
สภาวิศวกรได้ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย จํานวน 14  ฉบับ ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย การดําเนินการปัจจุบัน
1 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 
สัมมนารับฟังความเห็น เม่ือวันท่ี              
6 ตุลาคม 2557 และอยู่ระหว่างพิจารณา
ศึกษาประเด็นปัญหาการบังคับใช้ของ
บทบัญญัติมาตรา ท่ีจําเป็นต้องแก้ไข 

2 กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโยธา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า   

3 ร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

อยู่ระหว่างการจัดทําประชาพิจารณ์ตาม
ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย 

4 ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 

อยู่ระหว่างการจัดทําประชาพิจารณ์ตาม
ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย 

5 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2551 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโยธา   
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย การดําเนินการปัจจุบัน 
6 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

7 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
พ.ศ. 2551 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

8 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

9 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร       
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 

อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
กฎหมาย และคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา 

10 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภา
วิศวกร ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อท่ีประชุมใหญ่สภาวิศวกร         
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2550 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

11 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสภาวิศวกร พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

12 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... 

ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

13 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย         
เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... 

 ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งท่ี 
1/2557 มีมติให้ความเห็นชอบ 

14 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ สภาวิศวกร 
ประจําปี 2558 

5.  งานตรวจสอบหรือยกรา่งสญัญาต่าง ๆ 
ลําดับ ชื่อสัญญา 

1 สัญญาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนระบบสุ่มข้อสอบและสถิตการใช้ข้อสอบ 
2 สัญญาว่าจ้างพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสอบภาคีวิศวกร ในส่วนการรับสมัครสอบ การรับชําระค่าสมัครสอบ 

และการนําเข้าข้อมูลการสอบ 
3 สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายใน สาธารณูปโภค และงานระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ภายใน

บริเวณพ้ืนท่ีของสํานักงานสภาวิศวกร 
4 สัญญาว่าจ้างพัฒนาโปรแกรม COE Mobile Application ระยะที่ 2 
5 สัญญาว่าจ้างผลติรายการสื่อโทรทัศน์ของสภาวิศวกร และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ 
6 สัญญาว่าจ้างบรกิารรับขนส่งเอกสาร 
7 สัญญาว่าจ้างบรกิารทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 
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6.  สรุปการจดัสัมมนาตามโครงการตา่งๆดังนี ้

 1) สภาวิศวกรโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบ้ืองต้น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ความรับผิดทางละเมิด วิธีพิจารณาคดีจรรยาบรรณ และกรณีศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมท้ังจัดส่ง
วิทยากรเพ่ือบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 - จัดสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” จํานวน 2 ครั้ง 
ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิก
เข้าร่วมสัมมนา 150 คน  
  ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา 
80 คน 
 - จัดส่งวิทยากรร่วมโครงการ“การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม” 
ให้แก่นิสิตนักศึกษาก่อนจะออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมควบคุม โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีนิสิตเข้าร่วมสัมมนาจํานวน 150 คน  
  ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มีนิสิตเข้าร่วมสัมมนา 180 คน 
 2) จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการอบรมกฎหมายแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ” เพ่ืออบรมความรู้ด้านกฎหมายท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับ
คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร มีกรรมการและอนุกรรมการเข้าร่วมสัมมนา 40 คน 
 3)  จัดสัมมนาเรื่อง“การแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และการเลือกต้ังกรรมการสภา
วิศวกรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” เพ่ือรับฟังความคิดเห็นสมาชิกสภาวิศวกรในการปรับปรุง พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542 และรับฟังความคิดเห็นในการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557  ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเข้าร่วม
สัมมนา 100 คน 

4)  จัดสัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกรและร่างระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ฉบับเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557”เพ่ือรับฟังความคิดเห็นสมาชิก
สภาวิศวกรก่อนนําร่าง ทั้ง 4 ฉบับ ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2557 โดยจัด
สัมมนาวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา 100 คน 
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ภาคผนวก 
ก.รายชื่อนิตบิคุคลท่ีได้รับใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2557 

การอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคุม ประเภทนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
มีจํานวนทั้งสิ้น 914 ราย โดยในปี พ.ศ. 2557 มีนิติบุคคลได้รับใบอนุญาตฯ จํานวน 77 ราย ดังนี้ 

 
ลําดับที่ ชื่อนิติบุคคล ลําดับที ่ ชื่อนิติบุคคล 

1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดีเอสเค คอนสตรัคชั่น 40 บริษัท แอนแอโรบิคเทค จํากัด 
2 บริษัท เซค ดีไซน์ จํากัด 41 บริษัท เอ็มอีพีเอ็นจิเนียร่ิงคอนซัลแตนท์ จํากัด 
3 บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 42 บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 
4 บริษัท แอสโคนา เอ็ม จํากัด 43 บริษัท โกลด์เกียร์ อินสเปคชั่น จํากัด  
5 บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ จํากัด 44 บริษัท เบสท์ บิวด้ิง อินสเปคเตอร์ จํากัด 
6 บริษัท พีเอสซี เอ็นจิเนียร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 45 บริษัท ซี.อี.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
7 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จํากัด 46 บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จํากัด 
8 บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จํากัด 47 บริษัท ไฮโดรเทค แอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จํากัด 
9 บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 48 บริษัท วี เอส อพาร์ทเมนท์ จํากัด 
10 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จํากัด 49 บริษัท พรอพเพอร์ติสท์ จํากัด 
11 บริษัท เฟิร์สไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด 50 บริษัท เวล อินสเป็คช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
12 บริษัท เอ็ม สแควร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จํากัด 51 บริษัท เอ็นซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
13 บริษัท เทโบดิน (ประเทศไทย) จํากัด 52 บริษัท เอ็นซิส จํากัด 
14 บริษัท เอส.พี.ซี.ดีไซน์ จํากัด 53 บริษัท ธงชัยซัพพลาย (1978) จํากัด 
15 บริษัท เอ็มโพสต์ จํากัด  54 บริษัท คอนสตรัคชั่น พลัส เมเนจเม้นท์ จํากัด 
16 บริษัท สแป จํากัด 55 บริษัท ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด 
17 บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 56 บริษัท จีโอ-สตรัค เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากดั 
18 บริษัท ธนัช - ธนัตถ์  จํากัด 57 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ออดิท จํากัด 
19 บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด 58 บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
20 บริษัท ซีเวิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด  59 บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
21 บริษัท พารากอน เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด  60 บริษัท ซีเอ็นจี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด 
22 บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม็นทอล คอนซัลแทนท์ จํากัด 61 บริษัท อาคารและวิศวกรรม จํากัด 
23 บริษัท เอ็น พี ดีไซน์ แอนด์ แพลนน่ิง จํากัด 62 บริษัท อินคอนโทรล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
24 บริษัท เน็กส์ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 63 บริษัท อธีนา สยาม จํากัด 
25 บริษัท แมคเคลเลอร์ จํากัด 64 บริษัท บากา เอนจิเนียร่ิง จํากัด  
26 บริษัท ซัสเทนเอเบลิ เอ็นจิเนียร่ิง กรุ๊ป จํากัด 65 บริษัท เอ็นดีที.ไทย เซอร์วิส จํากัด 
27 บริษัท  เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  66 บริษัท ซี.บี.เอส.บิลด้ิง อินสเปคชั่น จํากัด 
28 บริษัท โปร เอเซีย เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  67 บริษัท ชุมพร เอเชีย เคร่ืองปรับอากาศ จํากัด 
29 บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จํากัด 68 บริษัท อาร์เคเดีย(ไทยแลนด์) จํากัด 
30 บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 69 บริษัท เอ็มอีเอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 
31 บริษัท 38 เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด 70 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด 
32 บริษัท แร่นอง เซอร์วิส จํากัด 71 บริษัท 99 พลัส จํากัด  
33 บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 72 บริษัท สเตเบิล อินเตอร์ จํากัด 
34 บริษัท อมรินทร์สยามคอนซัลแต้นท์ จํากัด 73 ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอดวานซ์ ซอยล์ เทสติ้ง 
35 บริษัท วี แอนด์ เอ็น ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 74 บริษัท ขอนแก่น ซอยล์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
36 บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จํากัด 75 บริษัท เวลอซี เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด 
37 บริษัท คาสสิน่า จํากัด 76 บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จํากัด 
38 บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จํากัด 77 บริษัท โฮมดีไซน์ 97 จํากัด 
39 บริษัท เออาร์เจ สตูดิโอ จํากัด   

หมายเหตุ รายช่ือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 914 ราย ปรากฏอยู่ในแผ่น CD และตรวจสอบรายชื่อได้
ในเว็บไซต์สภาวิศวกร 
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ข. ประกาศสภาวิศวกรที่ 60/2557 
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ค. รายชื่อหลกัสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2557 
ลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา รับรองสาขา การรับรอง หมายเหต ุ

1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2556) เคมี 56 - 60   
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2552) เคมี 52   
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคมี 53   
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ใหม่ พ.ศ.2553) เคมี 53   
4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคมี 50 - 54   
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(กรุงเทพมหานคร) 
วศ.บ. วิศวกรรมปิโตรเคมี (ใหม่ พ.ศ.2556) เคมี 56 - 60   

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2554) เคมี 54 - 58   
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2554) เคมี 54 - 58   
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

(เทคนิคกรุงเทพ) 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2552) เคมี 53 - 55   

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคมี 53 - 54   
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคมี 55 - 57   
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ.* วิศวกรรมศาสตร์เคมี (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ภาค

ภาษาอังกฤษ 
เคมี 52 - 55   

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตศาลายา 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม่ พ.ศ.2553) เคร่ืองกล 53 - 54   

13 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคร่ืองกล 53 - 54   
14 มหาวิทยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ.2548) เคร่ืองกล 53 - 54   
15 วิทยาลัยเชียงราย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม่ พ.ศ.2548) เคร่ืองกล 48 - 52   
16 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ.2554) เคร่ืองกล 54 - 58   
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เคร่ืองกล 54 - 58   
18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

ภาคภาษาอังกฤษ 
เคร่ืองกล 52 - 54   

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59   
20 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55 - 59   
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคร่ืองกล 53 - 57   
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (ปรับปรุง  

พ.ศ.2553) 
เคร่ืองกล 53 - 57   

23 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ.2552) เคร่ืองกล 52 - 55   
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วศ.บ.* เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ.2548) เคร่ืองกล 45 - 49   

25 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.บ.* เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ.2548) เคร่ืองกล 50 - 51   

26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (ปรับปรุง พ.ศ.2553) เคร่ืองกล 53 - 55   
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ.2555) เคร่ืองกล 55 - 59   
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ.* วิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และ

ส่ิงแวดล้อม) (ใหม่ พ.ศ. 2553) 
เคร่ืองกล 53   

29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม) (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

เคร่ืองกล 54   

30 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เคร่ืองกล 55 - 59   
31 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์เกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  เคร่ืองกล 54 - 58   
32 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เคร่ืองกล 55-59   
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เคร่ืองกล 55-59   
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2556) ไฟฟ้ากําลัง 54 - 58   
36 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไฟฟ้ากําลัง 52 - 55   
37 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
วศ.บ. วิศวกรรม ไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้ากําลัง 55 - 58   

39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากําลัง) (ใหม่ พ.ศ.2555)  ไฟฟ้ากําลัง 56 - 60   
40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (พลังงาน) (ใหม่ พ.ศ.2555)  ไฟฟ้ากําลัง  56 - 60   
41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา   วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบควบคุมและการวัด) (ใหม่ พ.ศ.

2555)   
ไฟฟ้ากําลัง 56 - 60   

42 มหาวิทยาลัยธนบุรี   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555)   ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  ไฟฟ้ากําลัง 54 - 58   
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2553)   ไฟฟ้ากําลัง 53 - 54   
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2553)   ไฟฟ้ากําลัง 55 - 57   
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง) (ปรับปรุง 

พ.ศ.2555) 
ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   

47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ) 
(ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   

48 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไฟฟ้ากําลัง 54 - 58   
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ลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา รับรองสาขา การรับรอง หมายเหต ุ
49 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรม ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน) 

(ปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ไฟฟ้ากําลัง 55 - 59   

51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟ้ากําลัง 55 -59   
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟ้ากําลัง 55-59   
53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง (ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) 
ไฟฟ้ากําลัง 55-59   

54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟ้ากําลัง 56-60   
55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง (พลังงาน) (ปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 
ไฟฟ้ากําลัง 56-60   

56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลัง (ระบบควบคุมและการวัด 
และแมคคาทรอนิกส์) (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ไฟฟ้ากําลัง 56-60   

57 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ.2556) เคมี 56 - 60   
58 โรงเรียนนายเรือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไฟฟ้าส่ือสาร 54 - 58   
59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไฟฟ้าส่ือสาร 52 - 55   
60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   

61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่ พ.ศ.2553) ไฟฟ้าส่ือสาร 53 - 54   
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่ พ.ศ.2553) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 56   
63 มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.)   วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ.2552) ไฟฟ้าส่ือสาร 52 - 54   
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (พ.ศ. 2555) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วศ.บ.* วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)   ไฟฟ้าส่ือสาร 54 - 58   
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

(ปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   

68 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   
69  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.ศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.2555) ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 59   
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.

2553) 
ไฟฟ้าส่ือสาร 53 - 54   

71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ.
2553) 

ไฟฟ้าส่ือสาร 55 - 57   

72 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่ือสาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไฟฟ้าส่ือสาร 56-60   
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 
ไฟฟ้าส่ือสาร 54-58   

74 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

ไฟฟ้าส่ือสาร 55-59   

75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ไฟฟ้าส่ือสาร 54-58   
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ (ปรับปรุง พ.ศ.2548) โยธา 51 - 55   
77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โยธา 56 - 60   
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โยธา 56 - 60   
79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 

2556) 
โยธา 56 - 60   

80 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ภาคภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โยธา 52 - 55   
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โยธา 53 - 54   
82 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.2556) โยธา 56 - 60   
83 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมดินและน้ํา)  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
โยธา 46 - 49 ปฏิเสธ  

84 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมดินและน้ํา)  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

โยธา 50 ปฏิเสธ  

85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์โยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 56 - 60   
86 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์โยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 55   
87 มหาวิทยาลัยพะเยา วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์โยธา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โยธา 56 - 60   
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94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ.2554)  ส่ิงแวดล้อม 54 - 58   
95 มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (ใหม่ พ.ศ.

2556) 
ส่ิงแวดล้อม 57 - 61   

96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วศ.บ. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ส่ิงแวดล้อม 53 - 54   
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ลําดับ สถาบัน หลักสูตร สาขา รับรองสาขา การรับรอง หมายเหต ุ
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (ปรับปรุง พ.ศ.2555)  เหมืองแร่-

เหมืองแร่ 
55 - 59   

100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองมือ (ปรับปรุง พ.ศ.2552) อุตสาหการ 52 - 53   
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ  (ปรับปรุง พ.ศ.2552) อุตสาหการ 52 - 53   
102 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ภาค

ภาษาอังกฤษ 
อุตสาหการ 52 - 56   

103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2555) อุตสาหการ 55 - 59   
104 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ใหม่ พ.ศ. 2555) อุตสาหการ 57 - 59   
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต) 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองมือ  (ปรับปรุง พ.ศ.2554)  อุตสาหการ 54 - 57   
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ.* วิศวกรรมวัสดุ  (ปรับปรุง พ.ศ.2554)  อุตสาหการ 54 - 57   

110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต (ปรับปรุง พ.ศ.2551)  อุตสาหการ 50 - 54   

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
(ปรับปรุง พ.ศ.2556)  
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112 มหาวิทยาลัยธนบุรี วศ.บ.* วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2555) อุตสาหการ 55 - 59   
113 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2555) อุตสาหการ 55 - 59   
114 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (ปรับปรุง พ.ศ.2555) อุตสาหการ 55 - 59   
115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วศ.บ.* วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2553) อุตสาหการ  53- 54   
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ.* วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) อุตสาหการ 54 - 58   
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107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง พ.ศ.2554) อุตสาหการ 55 - 59   
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองมือ  (ปรับปรุง พ.ศ.2554)  อุตสาหการ 54 - 57   
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หมายเหตุ * คือ ต้องผ่านการตรวจผลการเรียนก่อน 
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ง. รายชื่อองคก์รแม่ข่ายสําหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องที่สภาวิศวกรให้การรับรอง 

ท่ี รหัสองค์กรแม่ข่าย ชื่อ 
1 1000 สภาวิศวกร 

สมาคมวิชาชีพ 
2 2001 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3 2003 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
4 2004 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
5 2005 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
6 2006 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
7 2007 สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
8 2009 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
9 2017 สมาคมคอนกรีตไทย 
10 2018 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย 
11 2019 สมาคมเครื่องทําความเย็นไทย 
12 2021 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 
13 2022 สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
14 2023 มูลนิธิอาคารเขียวไทย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
15 3001 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
16 3004 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
17 3005 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
18 3008 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
19 3010 คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
20 3011 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
21 3012 คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
22 3013 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
23 3014 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
24 3016 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
25 3018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์  วิทยาเขตศาลายา 
26 3019 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเอกชน 
27 4001 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
28 4002 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
29 4003 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
30 4004 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
31 4007 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
32 4011 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

หน่วยงานราชการ 
33 5001 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง  
34 5003 มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
35 5005 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  
36 5007 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
37 5008 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
38 5009 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC) 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
39 6001 การไฟฟ้านครหลวง 
40 6002 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัทเอกชน 
41 7004 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
42 7005 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จํากัด 
43 7006 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด 
44 7009 บริษัท  โปรเซส อีควิปเมนท์ เทคโนโลยี จํากัด 
45 7010 บริษัท  โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) * 
หมายเหตุ   * องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องรับรองเพ่ิมเติม ปี 2557 
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จ. รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพเิศษ  
ในคณะกรรมการสภาวศิวกร สมัยที่ 5 (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

คณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ ดังนี้ 
1 คณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร 
2 คณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) 
คณะอนุกรรมการ จํานวน 43 คณะ ดังนี้ 
1 คณะอนุกรรมการการบริหาร 
2 คณะอนุกรรมการบริหารสํานักงานสภาวิศวกร 
3 คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
4 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
5 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
6 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
7 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
8 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
9 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
10 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
11 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี 
12 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
13 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
14 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 
15 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
16 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
17 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
18 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
19 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
20 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
21 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
22 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกร 
23 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
24 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
25 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
26 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
27 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
28 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
29 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
30 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 
31 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
32 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
33 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
34 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  
35 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ 
36 คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายของสภาวิศวกร  
37 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
38 คณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
39 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ ปี 2557 
40 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 
41 คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ 
42 คณะอนุกรรมการกํากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) 
43 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
*หมายเหตุ รายชื่อปรากฏอยู่ในแผ่น CD 
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คณะทํางาน จํานวน 38 คณะ ดังนี้ 
1 คณะทํางานออกข้อสอบสําหรับทดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
2 คณะทํางานปรับปรุงหนังสือและข้อสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
3 คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 
4 คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกรสําหรับวิศวกรไทย เพ่ือรองรับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
5 คณะทํางานโครงการประชาสัมพันธ์ส่ือวิทยุและโทรทัศน์ 
6 คณะทํางานโครงการสารสภาวิศวกร และสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
7 คณะทํางานปรับปรุงเว็บไซต์สภาวิศวกร 
8 คณะทํางานจัดทําคู่มือประกอบการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร 7 สาขา 
9 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
10 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
11 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
12 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
13 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
14 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
15 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
16 คณะทํางานจัดทําแนวทางการสอบเล่ือนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร หมวดวิชาย่อยในสาขาวิศวกรรมโยธา 
17 คณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign 

Professional Engineer) 
18 คณะทํางานร่างแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบุตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเล่ือน

ระดับเป็นสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
19 คณะทํางานศึกษาและกล่ันกรองกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
20 คณะทํางานเตรียมการเข้าเป็นสมาชิก Washington Accord 
21 คณะทํางานจัดทําโครงการ E-Learning 
22 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
23 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 
24 คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายของสภาวิศวกรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
25 คณะทํางานปรับปรุง Assessment Statement 
26 คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทยสําหรับกลุ่มธุรกิจบริการ ในกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้น

กลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่ม CLMV 
27 คณะทํางานเตรียมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกิจการสมาชิกสัมพันธ์ 
28 คณะทํางานสอบทานโครงการวิจัย 
29 คณะทํางานปรับปรุงร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงินของสํานักงานสภาวิศวกร พ.ศ. .... 
30 คณะทํางานกําหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
31 คณะทํางานจัดทํากรอบว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
32 คณะทํางานจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (Competency Standard) 
33 คณะทํางานพิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันภัยวิชาชีพ 
34 คณะทํางานประสานงานด้านภัยพิบัติเก่ียวกับแผ่นดินไหวประจําภาคเหนือ 
35 คณะทํางานศึกษาการทําข้อตกลง Mobility Agreement กับ The Institution of Engineers Australia (IEAust) 
36 คณะทํางานจัดทํารายงานประจําปีของสภาวิศวกร ประจําปี 2557 
37 คณะทํางานจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปี 2558 
38 คณะทํางานไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเร่ืองร้องเรียนคุณสมบัติของนายชัยฤทธ์ิ สัตยาประเสริฐ ในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
 
 
*หมายเหตุ รายชื่อปรากฏอยู่ในแผ่น CD 
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ผู้ชํานาญการพิเศษ จํานวน 14 คณะ ดังนี้ 
1 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
1 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
2 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
6 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
7 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
8 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
9 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
10 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
11 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
12 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
13 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
14 ผู้ชํานาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
 
 
*หมายเหตุ รายช่ือปรากฏอยู่ในแผ่น CD 
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ฉ. รายชื่อเจา้หน้าทีส่ภาวิศวกร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ฝ่าย ตําแหน่ง 
1 นางสาวปนัดดา บุญกาญจนพานิชย์ สํานักงานสภาวิศวกร หัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร 
2 นางสาวกนกวรรณ  แก้วฉีด สํานักงานสภาวิศวกร ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานสภาวิศวกร 
3 นางสาวธันยธรณ์ พุกมนต์ สํานักงานสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่อาวุโส 
4 นายนัฐภณ รีพลฉัตร สํานักงานสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่อาวุโส 
5 นายศุภวัฒน์  ทาบุราญ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ หัวหน้าสํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 
6 นายสรศักดิ์ เอี่ยมเลิศ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 
7 นางสาวบุญฑริกา นาคฤทธ์ิ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร  
8 นางสาวกัลยา  เพ็ชรขํา สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
9 นางสาวตรีสุคนธ์  บุตรี สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร 
10 นางสาวนันท์นภัส  บุญยวีร์วัช สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร 
11 นางสาวรัชดา  เพชรเมืองปราบ สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร 
12 นางสาวศิวาพร  อนิทรสุข สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ นิติกร 
13 นางสาวธรรมจารี  เสริมทองหลาง ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 
14 นางสาวสุกัญญา บํารุงพงษ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ 
15 นางสาวเทพิน เกษะศิริ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ 
16 นางสาววัจนารัตน์  วารีย์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
17 นายอารักษ์  พลูศกัดิ ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
18 นางสาวณัฐธนภัทร์  นรถี ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
19 นางสาวเพ็ญพิรุฬห์  ศรีประสาธน์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
20 นายกรีฑาพล  ดนตร ี ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
21 นางสาวชลมาส  ซกซ่ือ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
22 นางสาวปาริชาต พรหมเมศว์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
23 นายยุทธชัย สิริวนาสรรค์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
24 นายวิราช ไชยวงษ์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
25 นางวรรณธนา ติยวัฒน์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
26 นางสาวชนมน  เพ็ญจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานเลื่อนระดับใบอนุญาต 
27 นายสัญญา  ศรีเมือง ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานต่ออายุใบอนุญาต 
28 นางสาวสมสุข ยี่ตัน ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานออกใบอนุญาตใหม่และสมัครสมาชิก 
29 นางสาวจุรีพร  สงยัง ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานเลื่อนระดับใบอนุญาต 
30 นางสาวกัตติกา  ตนัประเสริฐ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา 
31 นายณัฐชนน  ทองสุทธิ์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
32 นายธีรศักดิ์  ปทุมวัน ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานเลื่อนระดับใบอนุญาต 
33 นายภราดร  อุทิศธรรมสกุล ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
34 นางสาวพัชรี  แซ่เตียว ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา 
35 นายสันติสุข  ไชยบุรนิทร์ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานเลื่อนระดับใบอนุญาต 
36 นางสาวปาริชาติ พรมส่วน ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต เจ้าหน้าที่งานประชุม/สัมมนา 
37 นางสาวกัณชชรีย์  รกัษาเศรษฐพงศ์ ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสด ุ
38 นางสาวอิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์ ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
39 นางสาวสายชล วังบุญคง ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
40 นางสาววัทน์พร สาครพันธ์ ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เจ้าหน้าที่บัญชี 
41 นางสาวอัจฉราภรณ์ ระดาเสริฐ ฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ เจ้าหน้าที่บัญชี 
42 นายสาโรช ประทุมตา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
43 นายชิตชยั อังจันทร์เพ็ญ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่เทคนิคและธุรการ 
44 นางสาวภัลภัส บุญช่วยเจริญพร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ 
45 นางสาวปนัดดา  คทธมาตย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
46 นางสาวกนกพร ส่องศรี ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
47 นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
48 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรสุวรรณ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
49 นางสาวชีวารัตน์  ยายิรัมย์ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
50 นางสาวภาวิณี  แสนสุข ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
51 นางสาวโชติกา  ทยากรโกสิน ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม 
52 นางสาวกนิษฐรินทร  พงศ์เกษตรชัย ฝ่ายต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 
53 นางสาวธิดารัตน์  ขอประสิทธ์ิ ฝ่ายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 
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