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สารจากสภานายกพิเศษ 
 

สภาวิศวกรได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  โดยยึดมั่นและดําเนิน
ภารกิจด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเที่ยงตรงตลอดระยะเวลา  16 ปี  
ด้วยความมุ่งมั่นในการทําหน้าที่ด้านการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาของสภาวิศวกร  นอกจากการมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ภาครัฐ 
และการให้บริการด้านวิชาการแก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมแล้ว ในปีนี้สภาวิศวกรได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะและ
ความรู้ที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม รวมถึงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ความสําคัญของการขอรับใบอนุญาต แนะนําวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
กับวิศวกรต่างชาติที่อาจเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศมากข้ึน เมื่อเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างเป็นทางการ 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิศวกรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งเสียสละและอุทิศตน เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพวิศวกรรมด้วยดีเสมอมา 
และขณะเดียวกันผมขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ท่ีได้รับการเลือกต้ังและแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิศวกร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสามารถพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างสมภาคภูมิ รวมถึงช่วยรัฐบาลพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
    พลเอก  

 (อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 
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นายสมศักดิ์ ดํารงคเลิศ  
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 หมายเหตุ :      * วันที่ส้ินสุดการดํารงตําแหนง 
  ** วันที่เร่ิมดํารงตําแหนง 

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

กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายการุญ จันทรางศุ 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หน่ึง 

นายประสงค ธาราไชย 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายเกชา ธีระโกเมน 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายชัชวาลย คุณคํ้าช ู
เหรัญญิกสภาวิศวกร 

นายอมร พิมานมาศ 
รองเลขาธิการสภาวิศวกร 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน 
เหรัญญิกสภาวิศวกร 

* 10 พ.ค. 58 ** 11 พ.ค. 58 

** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58

** 10 พ.ย. 57 ** 10 พ.ย. 57 ** 25 พ.ย. 57 ** 18 ก.พ. 58

อยู่ในสมัยอื่นอีก 5 คน และในการประชุมครั้งที่ 1-1/2558 ของคณะกรรมการสภาวิศวกร 20 คน ได้ลงมติเลือก
นายกสภาวิศวกรคนเดิม คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ร่วมกันระดมสมองจัดเตรียมแผนงานบริหาร จัดท�าแผน
ปฏิบัติการ และวางนโยบายการบริหารงานโดยก�าหนดแนวทางการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ ความร่วมมือ
ทั้งจากพันธมิตรภายนอก และภายในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาวิศวกร 
ในการร่วมมือกันท�างานเป็นทีม 

 ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด�าเนินงานตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้นให้เป็นเชิงรูปธรรมอย่างเต็มที่ เน้นการให้
ความส�าคัญทุกคนในทีมงาน ประกอบกับการก�าหนดมาตรฐานการท�างาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนรวม 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมี
การปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานในส�านักงานสภาวิศวกรมีความภูมิใจในหน้าที่การงาน และให้บริการสมาชิกอย่างมี
ประสิทธิภาพและจริงใจ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2558 ที่ท่านได้รับฉบับนี้ 

 การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการของทุกสาขา ที่เป็นการบริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง การร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเป็นการร่วมกันของสมาชิกจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน มกีารแลกเปลีย่นทศันคตซิึง่กนัและกนั รวมทัง้การสมัมนาให้ข้อมลูการเตรยีมความพร้อมในการขึน้ทะเบยีน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน และหลักเกณฑ์พื้นฐานส�าหรับการยอมรับระหว่างชาติ อันประกอบด้วย ด้านการศึกษา 
การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม และมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติสากล อันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนทั่วไปอย่างมาก 

 การด�าเนินการของศูนย์บริการสมาชิกในภูมิภาค ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้บริการเทียบเท่ากับส�านักงานที่กรุงเทพมหานคร สมาชิกได้ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
อน่ึง สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจ�าปี 2558 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากสมาชิกเป็นอย่างดียิ่ง โดยเดินทางไปร่วมประชุมมากถึง 729 คน 

 ในภาพรวมของการด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่ผ่านมา นับว่าได้รับความร่วมมือทั้งจาก
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมาชิกสภาวิศวกร สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ท�าให้การด�าเนินการตามที่ได้สรุปประเด็นส�าคัญไปแล้ว เป็นไปได้อย่างราบรื่น
และเรียบร้อยดี คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงใคร่ขอกราบขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ในโอกาสต่อไป

       สุดท้ายนี้ใคร่ขอเรียนว่า ในกรณีที่สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อท้วงติงประการใด สภาวิศวกร
ขอน้อมรับค�าติชม และยินดีให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเต็มที ่่

  (นายกมล ตรรกบุตร)
  นายกสภาวิศวกร

สารจากนายกสภาวิศวกร

รายงานประจ�าปี 2558 ฉบับนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่เป็นรายงานที่คาบเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 ที่ครบวาระไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2558 และสมัยที่ 6 ที่เริ่มรับมอบงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ในนามของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ผมใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
และให้ความไว้วางใจ เลือกให้เข้ามารับงานบริหารสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่องกัน 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 ได้เริ่มงานบริหารต่อเนื่องได้ทันที ทั้งนี้มีจ�านวน
กรรมการเดิมที่อยู่ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 จ�านวน 8 คน กรรมการที่เคย

 

 
นายวินิต ชอวิเชียร 

 
นายจํารูญ มาลัยกรอง  

นายมงคล มงคลวงศโรจน 

 
นายลือชัย  ทองนิล  

นายจักรพงศ อุทธาสิน  
นายพิชิต ลํายอง 

 
นายสมศักดิ์ ดํารงคเลิศ  

นายมงคล ดํารงคศร ี  
นายบวร วงศสินอุดม  

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ ์

 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  

นายสงา ศุภโชคพาณิชย  
นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ ์

 หมายเหตุ :      * วันที่ส้ินสุดการดํารงตําแหนง 
  ** วันที่เร่ิมดํารงตําแหนง 

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

กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายการุญ จันทรางศุ 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หน่ึง 

นายประสงค ธาราไชย 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายเกชา ธีระโกเมน 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายชัชวาลย คุณคํ้าช ู
เหรัญญิกสภาวิศวกร นายอมร พิมานมาศ 

รองเลขาธิการสภาวิศวกร 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน 

เหรัญญิกสภาวิศวกร * 10 พ.ค. 58 
** 11 พ.ค. 58 

** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58

** 10 พ.ย. 57 ** 10 พ.ย. 57 ** 25 พ.ย. 57 ** 18 ก.พ. 58
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นายวินิต ชอวิเชียร 

 
นายจํารูญ มาลัยกรอง  

นายมงคล มงคลวงศโรจน 

 
นายลือชัย  ทองนิล  

นายจักรพงศ อุทธาสิน  
นายพิชิต ลํายอง 

 
นายสมศักดิ์ ดํารงคเลิศ  

นายมงคล ดํารงคศร ี  
นายบวร วงศสินอุดม  

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ ์

 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  

นายสงา ศุภโชคพาณิชย  
นายกิตติ ทรัพยวิสุทธิ ์

 หมายเหตุ :      * วันที่ส้ินสุดการดํารงตําแหนง 
  ** วันที่เร่ิมดํารงตําแหนง 

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

กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายการุญ จันทรางศุ 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หน่ึง 

นายประสงค ธาราไชย 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายเกชา ธีระโกเมน 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายชัชวาลย คุณคํ้าช ู
เหรัญญิกสภาวิศวกร นายอมร พิมานมาศ 

รองเลขาธิการสภาวิศวกร 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน 

เหรัญญิกสภาวิศวกร * 10 พ.ค. 58 
** 11 พ.ค. 58 

** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58 ** 18 ก.พ. 58

** 10 พ.ย. 57 ** 10 พ.ย. 57 ** 25 พ.ย. 57 ** 18 ก.พ. 58

คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2558)

หมายเหตุ : * วันที่สิ้นสุดการดำารงตำาแหน่ง
 ** วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง
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นายเสรี สุธรรมชัย 

 
นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล 

 
นายรัชทิน ศยามานนท 

 
นายวินิต ชอวิเชียร 

 
นายดํารงค ทวีแสงสกุลไทย 

 
นายชัชวาลย คุณค้ําชู 

 
นายลือชัย ทองนิล 

 
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ 

 
นายมานิตย กูธนพัฒน 

 
นายพิชิต ลํายอง 

 
นายจิระศักดิ์ แสงพุม 

 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา 

 
นายปยะบุตร วานิชพงษพันธุ 

 
นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

 
นายพิศิษฐ แสง-ชูโต 

 
 

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

กรรมการสภาวิศวกร 

นายกมล  ตรรกบุตร 
นายกสภาวิศวกร 

นายไกร ตั้งสงา 
อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หน่ึง 

นายประเสริฐ ตปนียางกูร 
อุปนายกสภาวิศวกรคนทีส่อง 

นายอมร พิมานมาศ 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน 
เหรัญญิกสภาวิศวกร 

คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2558 – 2561)
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ผูตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559)

นายสุขุม สุขพันธโพธาราม นายวิรัช กาญจนพิบูลย นายมนตชัย ราบรื่นทวีสุข 

 

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

นายเกษม  กุหลาบแกว 
ประธานกรรมการจรรยาบรรณ

นายสน่ัน  ศิริออน นายไกรวุฒิ  เกียรติโกมล นายจิม พันธุมโกมล

นายเอนก  ศิริพานิชกร นายมั่น  ศรีเรือนทอง นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

นายขวัญชัย  ลีเผาพันธุ

นายสุวิช  ลิ่มทอง

นางพูลพร  แสงบางปลา นายจุลละพงษ  จุลละโพธ ิ

นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร นายยุทธชัย  บรรเทิงจิตร นางสาวสมสงวน  บุราคม นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์

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

ผู้ตรวจสภาวิศวกร (พ.ศ. 2556 – 2559)

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 5
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16 ตุลาคม 2558  
โรงแรมโกลเดนซิต้ี จ.ระยอง 

 
3 กรกฎาคม 2558  

โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต 

8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จ.นนทบุรี 

 

12 พฤษภาคม 2558  
แถลงขาวเตรียมรับมือสถานการณแผนดินไหว กรุงเทพมหานคร 

24 กรกฎาคม 2558  
แถลงขาวการแกปญหาดานวิศวกรรม โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพมหานคร 

 

 

29 สิงหาคม 2558  
ระบบตรวจสอบแผนดินไหว จ.กาญจนบุรี 

8 กรกฎาคม 2558  
ตรวจสอบความเสียหายถนนทรุด จ.อยุธยา 

25 มิถุนายน 2558  
การออกแบบอาคารตานแผนดินไหว จ.เชียงราย 

29 เมษายน 2558  
สรุปบทเรียนแผนดินไหว จ.เชียงราย 

15 พฤษภาคม 2558 
มอบเงินชวยเหลือแผนดินไหวเนปาล 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

 

ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2558

การจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี 2558

งานด้านภัยพิบัติ

งานแถลงข่าว สัมมนาการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 7



ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2558

 

  

27 สิงหาคม 2558  ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนยการคาฟอรจูนทาวน กรุงเทพมหานคร 

 

23 เมษายน 2558  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ภาคเครื่องกล) 

กรุงเทพมหานคร 

1 กรกฎาคม 2558  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

จ.นครศรีธรรมราช 

31 สิงหาคม 2558  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม 

18-19 สิงหาคม 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จ.สงขลา 

26 เมษายน 2558  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

29 เมษายน 2558  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วข.ศรีราชา 

จ.ชลบุร ี

7 พฤษภาคม 2558  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ภาควัสดุ) 

กรุงเทพมหานคร 

26 กันยายน 2558  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

จ.นครราชสีมา 

14-15 สิงหาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร มีสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมรวมกิจกรรมออกบูธ 
สัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำาปี 2558

เสวนาวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม “วิศวกรพบประชาชน”

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตฯ

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร8



ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2558

การรับรองปริญญาฯ

การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร

การสัมมนาแนะแนวทางเลื่อนระดับใบอนุญาต

การอบรมและทดสอบความพร้อม 

การสัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
สํานักงานสภาวิศวกร 

กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จ.เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จ.ขอนแกน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จ.ขอนแกน 

กรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จ.เชียงใหม 

 
สาขาวิศวกรรมโยธา  

30 กันยายน 2558 มทร.ลานนา 
จ.เชียงใหม 

สาขาวิศวกรรมเคร่ีองกล  
2 พฤศจิกายน 2558 ม.อุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
11 กันยายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร 

ศาลายา จ.นครปฐม 
 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
21 กันยายน 2558 ม.ธรรมศาสตร 

(ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี 
 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
6 สิงหาคม 2558 ม.นเรศวร 

จ.พิษณุโลก 

สาขาวิศวกรรมเคมี 
23 กรกฎาคม 2558 ม.นเรศวร 

จ.พิษณุโลก 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
29 มกราคม 2558 จุฬาฯ 

กรุงเทพมหานคร 

 
20 มกราคม 2558  

โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม 

 

31 สิงหาคม 2558 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร 
 
 

5 มีนาคม 2558 
ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.ระยอง 

27 เมษายน 2558 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
โรงแรมอินทรารีเจนท กรุงเทพมหานคร 

 
 

13 มิถุนายน 2558 
ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

โรงแรมฮอลิเดย อินน จ.เชียงใหม 

20 กรกฎาคม 2558 
ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต 
 
 
 

19 พฤษภาคม 2558 
ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา 
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ภาพกิจกรรมการดำาเนินงาน พ.ศ. 2558

สัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการรับรองปริญญาฯ

แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบอาคาร

หารือการดำาเนินงานร่วมกับสมาคม

งานสัมมนาด้าน CPD 

มอบวุฒิบัตรประจำาเดือนให้แก่ผู้เข้าสอบภาคีวิศวกรที่ทำาคะแนนสูงสุด งานทำาบุญสภาวิศวกร

งานสัมมนาอื่นๆ

การอบรมสัมมนา/ประชาพิจารณ์ ด้านกฎหมาย

 
 

22 เมษายน 2558 รับฟงความเห็นรางกฎกระทรวงกําหนดสาขาเพ่ิมเติม  
โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร 

16 กันยายน 2558 การแกไขเพ่ิมเติมประเภทและขนาดงาน สาขาไฟฟา  
โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
2 กันยายน 2558  

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หารือขอบังคับสภาวิชาชีพฯ 

3 กันยายน 2558  
สภาสถาปนิกหารือแนวทางจัดทํา 

หนังสือรับรองใบอนุญาต ตาม ม.39 ทวิ  

 

6 ตุลาคม 2558 
สภาสถาปนิกหารือรางกฎกระทรวงฯ  

ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 

 

22 ธันวาคม 2558  
ชมรม กฟผ. เชิญนายกสภาวิศวกรบรรยาย 
"วิศวกร กับการเขาสูประชาคมอาเซียน" 

 

16 กันยายน 2558 
อบรมการใชโปรแกรม CPD 

ใหกับองคกรแมขาย 

 

การนําคะแนน PDU มาใชกับการสอบเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร 
และการข้ึนทะเบียนเปนวิศวกรอาเซียนและวิศวกรเอเปค 

 

26 กุมภาพันธ 2558 
โรงแรมเอสซี ปารค กรุงเทพมหานคร 

5 มีนาคม 2558 
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา 
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กรุงเทพมหานคร 

6-7 สิงหาคม 2558 
ประชุมวิชาการขายงานอุตสาหการ 
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23 กันยายน 2558 

 

 

17 มิถุนายน 2558  

 

 

 
30 พฤศจิกายน 2558 

 

 

24 มีนาคม 2558  
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กรุงเทพมหานคร 
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28 ตุลาคม 2558 

 

 

20 มีนาคม 2558 สัมมนารับฟงขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการรับรองปริญญาฯ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 

 
19-20 กุมภาพันธ 2558 โรงแรมเดอะไทด รีสอรท จ.ชลบุรี
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ประจําปี พ.ศ. 2558 

1. ด้านการประกอบวิชาชพี 
1.1   ปลุกจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ 

สภาวิศวกร ได้ดําเนินกิจกรรมการปลุกจิตสํานึกให้กับวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดการสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1)   จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้ 

2)  จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกร
ควรรู้  

3)  จัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิก
สภาวิศวกร และจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน 7 ครั้ง 

4)  จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ําในภาคอุตสาหกรรม
ไทย จํานวน 2 ครั้ง 

5)  จัดสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่และการ
ตรวจสอบ สมรรถนะระบบความปลอดภัยอาคารในงานพิจารณาตรวจสอบของวิศวกรรม
ควบคุม ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร กองควบคุมอาคาร สํานัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

6)   จัดสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย  

7)   จัดสัมมนาเรื่อง ระบบขนส่งทางรางไทย...ความปลอดภัยที่ควรวางใจ ?  ร่วมกับสมาคมวิชาการ
และเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย  

1.2  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและ 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ  
สภาวิศวกร ได้ส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการ 

ขอเล่ือนระดับวิศวกร โดยการแนะแนวทางการขอเลื่อนระดับวิศวกร เพ่ือให้สามารถนําหน่วยความรู้ของ
การพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional Development Unit) มาใช้ประกอบในการขอเล่ือนระดับ 
เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1)  จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามัญ วิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร  7  สาขา  คือ  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมไฟฟ้ า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 28 ครั้ง 

2)  สนับสนุนโครงการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 
บาท/คน/ครั้ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  จํานวน 67 คน  

3)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง 
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สภาวิศวกร ได้ดําเนินกิจกรรมการปลุกจิตสํานึกให้กับวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดการสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)   จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้ 

2)  จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกร
ควรรู้  

3)  จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิก
สภาวิศวกร และจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน 7 ครั้ง 

4)  จัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ําในภาคอุตสาหกรรม
ไทย จํานวน 2 ครั้ง 

5)  จัดสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่และการ
ตรวจสอบ สมรรถนะระบบความปลอดภัยอาคารในงานพิจารณาตรวจสอบของวิศวกรรม
ควบคุม ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร กองควบคุมอาคาร สํานัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

6)   จัดสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย  

7)   จัดสัมมนาเรื่อง ระบบขนส่งทางรางไทย...ความปลอดภัยที่ควรวางใจ ?  ร่วมกับสมาคมวิชาการ
และเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย  

1.2  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและ 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ  
สภาวิศวกร ได้ส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการ 

ขอเล่ือนระดับวิศวกร โดยการแนะแนวทางการขอเล่ือนระดับวิศวกร เพ่ือให้สามารถนําหน่วยความรู้ของ
การพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional Development Unit) มาใช้ประกอบในการขอเล่ือนระดับ 
เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1)  จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามัญ วิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร  7  สาขา  คือ  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมไฟฟ้ า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 28 ครั้ง 

2)  สนับสนุนโครงการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 
บาท/คน/คร้ัง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  จํานวน 67 คน  

3)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง 

 

2)  จัดสัมมนาเร่ือง การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานท่ีวิศวกร ควรรู้
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ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี 5 ประจําปี พ.ศ. 2558 

1. ด้านการประกอบวิชาชพี 
1.1   ปลุกจิตสํานึกการประกอบวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ 

สภาวิศวกร ได้ดําเนินกิจกรรมการปลุกจิตสํานึกให้กับวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
โดยต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดการสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)   จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้ 

2)  จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารความปลอดภัย-มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกร
ควรรู้  

3)  จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิก
สภาวิศวกร และจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา จํานวน 7 ครั้ง 

4)  จัดสัมมนาเร่ือง การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ําในภาคอุตสาหกรรม
ไทย จํานวน 2 ครั้ง 

5)  จัดสัมมนาเรื่อง   จรรยาบรรณ  และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่และการ
ตรวจสอบ สมรรถนะระบบความปลอดภัยอาคารในงานพิจารณาตรวจสอบของวิศวกรรม
ควบคุม ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร กองควบคุมอาคาร สํานัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

6)   จัดสัมมนาเร่ือง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับ
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย  

7)   จัดสัมมนาเรื่อง ระบบขนส่งทางรางไทย...ความปลอดภัยที่ควรวางใจ ?  ร่วมกับสมาคมวิชาการ
และเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส และสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย  

1.2  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรและ 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ  
สภาวิศวกร ได้ส่งเสริมให้วิศวกรมีการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการ 

ขอเล่ือนระดับวิศวกร โดยการแนะแนวทางการขอเล่ือนระดับวิศวกร เพ่ือให้สามารถนําหน่วยความรู้ของ
การพัฒนาวิชาชีพ (PDU = Professional Development Unit) มาใช้ประกอบในการขอเล่ือนระดับ 
เพ่ือให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1)  จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ
สามัญ วิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร  7  สาขา  คือ  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมไฟฟ้ า 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม จํานวน 28 ครั้ง 

2)  สนับสนุนโครงการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 
บาท/คน/คร้ัง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้งต่อปี) และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  จํานวน 67 คน  

3)  จัดให้มีการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร  
(สอบข้อเขียน) จํานวน 3 ครั้ง 

 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 11



รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 13 

(6) มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
(7) มาตรฐานการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(8) มาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรับได้ 
(9) คู่มือการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(10) คู่มือการติดต้ังระบบสายสัญญาณภายในอาคาร 
(11) คู่มือการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล 
(12) เกณฑ์แนะนําการออกแบบระบบรวบรวม นํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน     

เล่ม 1-4 
2)  ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกรอบ

มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการ
อ้างอิงมาตรฐานสากลท่ีเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องในบริบทอย่างเหมาะสม และได้จัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว 

3)  จัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (Competency Standard) ได้จัดการ
ประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ
พิเศษที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกนิติบุคคล 

1.5 ส่งเสริมกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาตฯ 
สภาวิศวกร ให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสนับสนุนให้มีการสมัครเป็น

สมาชิกและอํานวยความสะดวกในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้มากขึ้นซึ่งสรุปผล
การดําเนินงานได้ดังนี้ 

1)  จัดการสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาท่ี
กําลังจะจบการศึกษา จํานวน 10 ครั้ง 

2)   จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จํานวน 9 ครั้ง 

3)   ในปี 2558 ได้ทําการปรับปรุงหนังสือและออกข้อสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรู้
เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  

4)  จัดการอบรมและทดสอบความพ ร้อมในการประกอบวิ ชา ชีพ วิศวกรรมควบคุ ม 
ในกรุงเทพมหานคร 22 ครั้ง และส่วนภูมิภาคจํานวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและ
ทดสอบระดับภาคีวิศวกร จํานวน 3,736 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 296 คน
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4)   จัดทําเน้ือหาแนวทางและองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร 
จํานวน 5 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมโยธา 2) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3) สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 4) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และ 5) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

5)   จัดส ั ัมมนาเรื ่อง  “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
(PDU) มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียนและวิศวกรเอเปค” จํานวน 6 ครั้ง  

6)   จัดพิมพค์ู่ มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องและสมุดบันทึกกิจกร รมการ พ ัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือแจกสมาชิกสภาวิศวกร  

7)  จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางและองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ในสาขาวิศวกรรม
โยธาและสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง 

1.3 การรับรองความรู้ความสามารถการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

และมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตและรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใน 7 สาขา อย่างไรก็ดีมีวิศวกรบางสาขาที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพและควรได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งสภาวิศวกรได้ดําเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 

1)   คณะกรรมการสภาวิศวกร เห็นชอบส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา ตามที่
คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนําเสนอ  
เพ่ือกําหนดเป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4       
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ดังน้ี 1) สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 2 ) สาขาวิศวกรรม   
ชีวการแพทย์   3) สาขาวิศวกรรมอาหาร    4) สาขาวิศวกรรมเกษตร 5) สาขาวิศวกรรม
บํารุงรักษาอาคาร 6) สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 7) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 8) สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9) สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 10) สาขาวิศวกรรมสํารวจ 11) สาขา
วิศวกรรมแหล่งนํ้า 12) สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง 13) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 14) สาขา
วิศวกรรมยานยนต์15) สาขาวิศวกรรมต่อเรือ 16) สาขาวิศวกรรมพลังงาน และ 17) สาขา
วิศวกรรมระบบราง  

2)  จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม 
17 สาขา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อกระทรวงมหาดไทย เพ่ือออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ต่อไป 

1.4 ส่งเสริมการจัดทํามาตรฐานการปฏิบั ติวิชาชีพและรับรองเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 
การประกอบวิชาชีพ 
คณะกรรมการสภาวิศวกรเล็งเห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อเป็น 

การส่งเสริมให้วิศวกรได้มีมาตรฐานในการทํางานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ได้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ หรือคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์
ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 12 เรื่อง จาก  
3 สมาคม ดังน้ี 
(1) มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกําลัง 
(2) มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 
(3) มาตรฐานการติดต้ังไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 
(4) มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
(5) มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 1) สนับสนุนการจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ หรือคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของ 
สภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จำานวน 12 เรื่อง จาก 3 สมาคม ดังนี้
(1) มาตรฐานสำาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำาลัง
(2) มาตรฐานสำาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
(3) มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
(4) มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
(5) มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
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(6) มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
(7) มาตรฐานการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(8) มาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรับได้ 
(9) คู่มือการติดต้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(10) คู่มือการติดต้ังระบบสายสัญญาณภายในอาคาร 
(11) คู่มือการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล 
(12) เกณฑ์แนะนําการออกแบบระบบรวบรวม นํ้าเสีย และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชน     

เล่ม 1-4 
2)  ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกรอบ

มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการ
อ้างอิงมาตรฐานสากลท่ีเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องในบริบทอย่างเหมาะสม และได้จัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว 

3)  จัดทํากรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ (Competency Standard) ได้จัดการ
ประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ
พิเศษที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกนิติบุคคล 

1.5 ส่งเสริมกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาตฯ 
สภาวิศวกร ให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสนับสนุนให้มีการสมัครเป็น

สมาชิกและอํานวยความสะดวกในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้มากขึ้นซึ่งสรุปผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)  จัดการสัมมนาเรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแก่นักศึกษาท่ี
กําลังจะจบการศึกษา จํานวน 10 ครั้ง 

2)   จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จํานวน 9 ครั้ง 

3)   ในปี 2558 ได้ทําการปรับปรุงหนังสือและออกข้อสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรู้
เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  

4)  จัดการอบรมและทดสอบความพ ร้อมในการประกอบวิ ชา ชีพ วิศวกรรมควบคุ ม 
ในกรุงเทพมหานคร 22 ครั้ง และส่วนภูมิภาคจํานวน 12 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและ
ทดสอบระดับภาคีวิศวกร จํานวน 3,736 คน และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จํานวน 296 คน
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5) ปรับปรุงระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital เพ่ือเพิ่มคุณภาพของ
สัญญาณเสียง และได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หลักในการติดต่อสภาวิศวกรเป็น 1303 เพ่ือให้
ง่ายต่อการจดจํา 

6) สภาวิศวกรได้ใช้ Facebook ( www.facebook.com/coethai )  ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่างๆ ของสภาวิศวกรซึ่งสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยปัจจุบันมียอดกด Like กว่า 115,000 คน 

7) จัดอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือให้องค์กรแม่ข่ายของ      
สภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง โดยมีองค์กร 
แม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 26 องค์กร เข้ารับการอบรม 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 สภาวิศวกร ตระหนักถึงความสําคัญการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กับสมาชิก สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1)   ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 110 เรื่อง 
เพ่ือให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร รวมถึงสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่
อาจเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไป  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล โดยการให้ความรู้เก่ียวกับการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน การประกอบวิชาชีพและประกันภัยวิชาชีพที่      
นิติบุคคลควรทราบ โดยจัดสัมมนาเรื่อง ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจด
ทะเบียน (RFPE)  

3) ต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 4 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ิมเติม จํานวน 4 
องค์กร ปัจจุบันมีองค์กรแม่ข่ายฯ รวม 52 องค์กร 

4) ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับองค์กรแม่ข่าย   คู่มือการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับนิติบุคคล ที่ประสงค์จะย่ืนขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกร
เป็นองค์กรแม่ข่ายและองค์กรลูกข่าย เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน  

5) จัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จํานวน 7 ครั้ง 

6) จัดสัมมนาเร่ือง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” และ “ความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัยในการใช้อาคาร” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง 

7) ดําเนินการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟัง
ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8) ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... เพ่ือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรในเรื่องต่างประเทศ และการรับรอง
ความรู้ความชํานาญของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
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2. ด้านองค์กร 
2.1   พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
 สภาวิศวกรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยด้วยการนําเทคโนโลยี 
เข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ด้วยการดําเนินโครงการต่างๆ สรุปผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) สภาวิศวกรได้พัฒนา Mobile  application  “COE  Thailand” ระยะที่ 2 โดยเพิ่มความสามารถ
ในการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่   และสามารถตรวจสอบข้อม ูลสมาชิกและใบอนุญาต
ผ่าน Application ได้โดยสะดวก 

2) สภาวิศวกรไดเ้ พิ่มจำนวนเครื ่องคอมพ ิวเตอร ์   Notebook   สําหรับจัดสอบภาคีว ิศวกร  
ณ สํานักงานสภาวิศวกร เพ่ือให้รองรับผู้เข้าสอบได้เพ่ิมขึ้นถึง 80 คนต่อการจัดสอบ 1 รอบ 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook  
เพ่ือให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3) จัดส่งข้อมูลถึงสมาชิกทาง e-mail และ SMS เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้ง
เตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น ซึ่งในปี 2558 ได้ให้บริการส่ง e-mail  
กว่า 1,097,462 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 67,045 ข้อความ 

4) สภาวิศวกรได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่และจุดบริการ
สมาชิกภายในสํานักงานสภาวิศวกรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิก        
สภาวิศวกรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5) สภาวิศวกรได้จัดหาเคร่ืองพิมพ์ใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มาใช้ในกระบวนการ
จัดพิมพ์ใบอนุญาต โดยได้เพ่ิมระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มใสท่ีหน้าบัตร เพ่ือให้ใบอนุญาตมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานข้ึน 

6) การบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้ 
มีการจัดอบรมภายในและภายนอก 

7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปีละ 2 ครั้งและปรับปรุงระบบการประเมิน 
360 องศา 

8) การถ่ายทอดการจัดสัมมนาของสภาวิศวกร จํานวน 9 ครั้ง 

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ ในงานด้านวิศวกรรมและสมาชิก 
 สภาวิศวกรให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความถูกต้องแม่นยํา และสามารถดึง

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และจัดทําเครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิกเพ่ือหาทาง
ป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สภาวิศวกร เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการ
ติดต่อสภาวิศวกรผ่านระบบ e-service  

2) มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless Office) เพ่ือเป็นการ
ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของสํานักงานสภาวิศวกร โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเป็น 
Electronic File  

3) มุ่งพัฒนาระบบการสอบ โดยสํานักงานสภาวิศวกร มีการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร การสอบอบรม
ทดสอบความพร้อม และการสอบอ่ืนๆ โดยมีนโยบายให้ดําเนินการทดสอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดท่ี 3 จากงวดงานท้ังหมด 14 งวดคาดว่า
ระบบดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้งานได้ต้นปี 2560 

4) ขยาย Internet Bandwidth เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์สภาวิศวกร 
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5) ปรับปรุงระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
สัญญาณเสียง และได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หลักในการติดต่อสภาวิศวกรเป็น 1303 เพ่ือให้
ง่ายต่อการจดจํา 

6) สภาวิศวกรได้ใช้ Facebook ( www.facebook.com/coethai )  ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่างๆ ของสภาวิศวกรซึ่งสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยปัจจุบันมียอดกด Like กว่า 115,000 คน 

7) จัดอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือให้องค์กรแม่ข่ายของ      
สภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง โดยมีองค์กร 
แม่ข่ายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 26 องค์กร เข้ารับการอบรม 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 สภาวิศวกร ตระหนักถึงความสําคัญการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลและคุ้มครองการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กับสมาชิก สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

1)   ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 110 เรื่อง 
เพ่ือให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร รวมถึงสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่
อาจเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไป  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของนิติบุคคล โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้ึน
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน การประกอบวิชาชีพและประกันภัยวิชาชีพที่      
นิติบุคคลควรทราบ โดยจัดสัมมนาเรื่อง ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจด
ทะเบียน (RFPE)  

3) ต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 4 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพ่ิมเติม จํานวน 4 
องค์กร ปัจจุบันมีองค์กรแม่ข่ายฯ รวม 52 องค์กร 

4) ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับองค์กรแม่ข่าย   คู่มือการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องสําหรับนิติบุคคล ที่ประสงค์จะย่ืนขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกร
เป็นองค์กรแม่ข่ายและองค์กรลูกข่าย เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน  

5) จัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จํานวน 7 ครั้ง 

6) จัดสมัมนาเร ือ่ง “แนวทางการพ ิ จารณาการตรวจสอบอาคาร”และ“ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ในการใช้อาคาร” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 2 ครั้ง 

7) ดําเนินการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟัง
ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8) ดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... เพ่ือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรในเรื่องต่างประเทศ และการรับรอง
ความรู้ความชํานาญของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 15



รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 17 

4. ด้านต่างประเทศ 
4.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ 

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

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

2.1) ด้านบริการวิศวกรรมของอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC)  

2.2) ด้านการสํารวจของอาเซียน The ASEAN Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition of Surveying Qualifications (Surveying) 

3) Regional Workshop: Needs Assessment for Development and Implementation 
of Action Plans to Enhance Mobility of ASEAN Professionals on Surveying Services 
Project 

4) Workshop on the Feasibility and Implementation  of a Centralized Data Bank of 
APEC Engineers   

5) The APEC Symposium “Good Policy and Regulatory Practices for Facilitating 
Trade and Investment in Architecture and Engineering Services” 

6) เดินทางเข้าพบหน่วยงานผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลด้านการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ CLMV 
(ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอันดีในการแลกเปล่ียนข้อมูล และความร่วมมือในการอํานวยความสะดวกแก่วิศวกรไทย 

4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล 
 สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันในระดับสากล โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1)   ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) เพ่ือ
เปิดโอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

2)   ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) เพ่ือรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากล 

3)   ศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการในกลุ่มประเทศ
ที่มีศักยภาพสงู โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุม่ CLMV (ประเทศกัมพูชา ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม) เพ่ือจัดทําคู่มือการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ 
CLMV แก่วิศวกรไทยท่ีประสงค์จะไปทํางานในกลุ่มประเทศดังกล่าว 

4) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา(ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 2 ครั้ง 
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3. ด้านการศึกษา 
3.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์กรวิชาชีพและสภาวิศวกร เพื่อให้มีนโยบายที่สอดรับกัน  
 สภาวิศวกร พิจารณาเห็นว่าการดําเนินงานด้านการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ ควรมีการพัฒนาไป
ในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งผู้ผลิตวิศวกร ผู้กํากับดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน 
ตลอดจนผู้ใช้บริการวิศวกร เพ่ือให้ได้วิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  

1) จัดให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ    
สภาวิศวกร เพ่ือกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ 
สภาวิศวกรเกี่ยวกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ทั้งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2) ประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในหลักการท่ีสภาวิศวกรจะใช้ระบบ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 
(Outcome Based) ให้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

3.2 ปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

 สภาวิศวกรมีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (3) 
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมั่นว่าวิศวกรที่จบจากสถาบันที่ได้มีการรับรองจากสภาวิศวกรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพโดยสภาวิศวกรได้มีการประชุมหารือการปรับปรุงวิธีการและเนื้อหา
การรับรองปริญญากับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) สภาวิศวกรได้มีการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวนทั้งสิ้น 131 หลักสูตร 

2) คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการสัมมนา เรื่อง การระดมสมองในการปรับปรุง
รายวิชาและเนื้อหาวิชาเพ่ือการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

3) จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญา 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางในการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

4) ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

5) จัดต้ังระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 
(Outcome Based) ตามความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558  

6) เริ่มโครงการนําร่องเพ่ือให้สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ เป็นสถาบันการศึกษานําร่องของประเทศ
ไทย เป็นการสร้างความเข้าใจในระบบและกลไกของการตรวจประเมินในระบบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องร่วมกับสภาวิศวกร 
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4. ด้านต่างประเทศ 
4.1  เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศต่างๆ 

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

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

2.1) ด้านบริการวิศวกรรมของอาเซียน The  ASEAN  Chartered  Professional  Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC)  

2.2) ด้านการสํารวจของอาเซียน The ASEAN Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition of Surveying Qualifications (Surveying) 

3) Regional Workshop: Needs Assessment for Development and Implementation 
of Action Plans to Enhance Mobility of ASEAN Professionals on Surveying Services 
Project 

4) Workshop on the Feasibility and Implementation  of a Centralized Data Bank of 
APEC Engineers   

5) The APEC Symposium “Good Policy and Regulatory Practices for Facilitating 
Trade and Investment in Architecture and Engineering Services” 

6) เดินทางเข้าพบหน่วยงานผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลด้านการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ CLMV 
(ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอันดีในการแลกเปล่ียนข้อมูล และความร่วมมือในการอํานวยความสะดวกแก่วิศวกรไทย 

4.2 พัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล 
 สภาวิศวกร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยให้มีขีดความสามารถ
แข่งขันในระดับสากล โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1)   ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) เพ่ือ
เปิดโอกาสให้วิศวกรไทยไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

2)   ขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) เพ่ือรับรองคุณสมบัติวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรระดับสากล 

3)   ศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการในกลุ่มประเทศ
ที่มีศักยภาพสงู โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุม่ CLMV (ประเทศกัมพูชา ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม) เพ่ือจัดทําคู่มือการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ 
CLMV แก่วิศวกรไทยท่ีประสงค์จะไปทํางานในกลุ่มประเทศดังกล่าว 

4) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา(ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) จํานวน 2 ครั้ง 
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5.3  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 สภาวิศวกรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมของสาธารณชน 
ให้ดีขึ้น ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมต่างๆ เข้ามาส่งเสริมด้วย สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาเรื่อง บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ร่วมกับสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 2 ครั้ง 

2) เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จํานวน 53 ครั้ง 
3) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ และการจัดการความ

ปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกําหนด OSHA 29 CFR 1910.119 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง 

4)  เข้าสํารวจพ้ืนที่และให้ความเห็นด้านวิศวกรรม  
(1) กรณีการยกตัวของถนนคอนกรีตที่ จ.สุรินทร์ โดยมีรอยแตกตามผิวคอนกรีตและมี

ลักษณะเป็นควันคล้ายมีความร้อนสะสมบนพ้ืนดิน ระหว่างบ้านนาเกากับบ้านบึง         
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์  

(2) กรณีการทรุดตัวของถนนคอนกรีต จ.สระบุรี และ จ.อยุธยา กรณีเกิดเหตุการณ์ถนนสาย
ลาดบัวหลวง-สามเมือง เลียบคันคลองพระยาบันลือ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 
(สุเหร่าใหม่) หมู่ 2 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา  

(3) กรณีเกิดเหตุการณ์ถนนทางหลวงชนบทเส้นเลียบคลองระพีพัฒน์ 13 บริเวณวิทยาลัย
หนองแคจากหนองแคมุ่งหน้าไปหนองเสือ หมู่ 8 ต.หนองโรง จ.สระบุรี เกิดทรุดตัว    
อย่างหนัก  

(4) กรณีเกิดเหตุการณ์โบสถ์วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พังถล่ม  
5) ให้การสนับสนุนโครงการของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 7 สมาคม  8 โครงการๆ ละ 

300,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
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5. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1  กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้อยู่ในมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดีเพื่อประโยชน์สุข
ของสังคม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมให้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

1) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จาํนวน 127 เรือ่ง โดยมีแผนดําเนินการ 
อย่างชัดเจนในการเร่งรัดการดําเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการ 58 เรื่อง พิจารณา
แล้วเสร็จ 69 เรื่อง 

2) ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษ แล้ว 

5.2   มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประเด็น
สาธารณะ 

  สภาวิศวกรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการ 
ให้ความเห็นในงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม ให้แก่ภาครัฐ และสาธารณชน ในหลายเรื่อง สรุปผล 
การดําเนินงานได้ดังน้ี 

1)   จัดเสวนาวิศวกรพบประชาชน ในหัวข้อ อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน และสังคม  
จะน่าอยู่ถ้ารู้วิธีจัดการขยะ  

2)   จัดงานแถลงข่าวเร่ือง สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม ในประเด็นเรื่อง บทบาทของ
สภาวิศวกรต่อ วิศวกรไทยกับการก้าวต่อไปในอาเซียน และ สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้าน
วิศวกรรม    

3)   จัดงานแถลงข่าวเรื่อง สถานการณ์แผ่นดินไหวไทยและบทบาทของสภาวิศวกรในการเตรียม
รับมือ  

4)   จัดสัมมนาเร่ือง สรุปบทเรียนแผ่นดินไหว หลักการซ่อม และออกแบบอาคารเพ่ือต้าน
แผ่นดินไหว ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5)   จัดสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหวประเทศไทย-เนปาล และการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก
ต้านแรงแผ่นดินไหว ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6)   จัดสัมมนาเรื่อง สถานการณ์พลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย เพ่ือให้ความรู้ ช่วยเหลือ 
แนะนํา เผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการต่างๆ แก่สมาชิกสภาวิศวกร องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 

7)   จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารการจัดการนํ้าเพ่ือลดปัญหาภัยแล้ง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการนํ้าให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป 

8)   จัดสัมมนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
รางของประเทศ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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5.3  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 สภาวิศวกรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมของสาธารณชน 
ให้ดีขึ้น ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมต่างๆ เข้ามาส่งเสริมด้วย สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

1) จัดสัมมนาเรื่อง บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ร่วมกับสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 2 ครั้ง 

2) เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ จํานวน 53 ครั้ง 
3) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ และการจัดการความ

ปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกําหนด OSHA 29 CFR 1910.119 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรม
เคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง 

4)  เข้าสํารวจพ้ืนที่และให้ความเห็นด้านวิศวกรรม  
(1) กรณีการยกตัวของถนนคอนกรีตที่ จ.สุรินทร์ โดยมีรอยแตกตามผิวคอนกรีตและมี

ลักษณะเป็นควันคล้ายมีความร้อนสะสมบนพ้ืนดิน ระหว่างบ้านนาเกากับบ้านบึง         
ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์  

(2) กรณีการทรุดตัวของถนนคอนกรีต จ.สระบุรี และ จ.อยุธยา กรณีเกิดเหตุการณ์ถนนสาย
ลาดบัวหลวง-สามเมือง เลียบคันคลองพระยาบันลือ บริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 
(สุเหร่าใหม่) หมู่ 2 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา  

(3) กรณีเกิดเหตุการณ์ถนนทางหลวงชนบทเส้นเลียบคลองระพีพัฒน์ 13 บริเวณวิทยาลัย
หนองแคจากหนองแคมุ่งหน้าไปหนองเสือ  หมู่ 8  ต.หนองโรง  จ.สระบุรี  เกิดทรุดตัว    
อย่างหนัก  

(4) กรณีเกิดเหตุการณ์โบสถ์วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พังถล่ม  
5) ให้การสนับสนุนโครงการของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 7 สมาคม  8 โครงการๆ ละ 

300,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 19



รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 21 

2. การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

2.1  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (สมาชิกภาพปกติ) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558  
- สมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 5,841 คน  สมาชิกวิสามัญ  
 จํานวน 239 คน 
- ต่ออายุสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 23,913 คน  สมาชิกวิสามัญ  
 จํานวน 738 คน 
- สมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 145,902 คน  สมาชิก

วิสามัญ จํานวน 3,087 คน 

2.2  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (สมาชิกภาพหมดอาย)ุ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558  
- ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 5,335 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 314 คน 
- สมาชิกที่หมดอายุทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเภทสมาชิกสามัญ  

จํานวน 85,774 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 14,384 คน 

2.3  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
1)  จํานวนการอนุมั ติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ต้ังแต่วันที่  

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 
ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม

อนุมัติใบอนุญาตฯ  3,538 757 126 160  4,581
ต่ออายุใบอนุญาตฯ  16,050 2,738 171 676  19,635

2)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลทั้ งสิ้น  ณ  วันที่  
31 ธันวาคม 2558 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ และสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 

ระดับใบอนุญาต 
                            จํานวน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 

จํานวนใบอนุญาตปกติ  114,823 16,080 3,717 3,311  137,931
จํานวนใบอนุญาตหมดอายุ  65,696 3,948 678 4,040  74,362
จํานวนใบอนุญาตทั้งหมด 
(ปกติและหมดอายุ) 

 180,519  20,028  4,395  7,351  212,293 

หมายเหตุ  สมาชิก 1 คน มีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ 

3)  จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ต้ังแต่วันที่                
1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

- อนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ จํานวน 83 ราย  ต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 648 ราย 

4)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลทั้งสิ้น ณ วันที่              
31 ธันวาคม 2558 แยกตามสถานะใบอนุญาต ดังน้ี 

สถานะใบอนุญาต 
           จํานวน  

ใบอนุญาตปกติ ใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตทั้งหมด  
(ปกติและหมดอายุ)

จํานวนใบอนุญาต 698 299 997 
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ผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2558 
 

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
1. ขยายระยะเวลาการใหบ้ริการสมาชิกทีส่ํานักงานสภาวิศวกร 
 คณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 5 มีนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสภาวิศวกร เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้บริการสมาชิก  
ที่มาติดต่อที่สํานักงานสภาวิศวกร รวมถึงการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร 
เพ่ิมเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกท่ีไม่สามารถมาติดต่อขอรับบริการ 
ที่สํานักงานสภาวิศวกร  ในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งในการเปิดให้บริการดังกล่าวต้ังแต่วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 
2558 ถึงวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ได้มีสมาชิกเข้ารับบริการดังนี้ 

ตารางสรปุผลการให้บริการสมาชิกในวันเสาร์ 

การดําเนินการ จํานวนสมาชกิ 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ 
- ระดับภาคีวิศวกร  429 
- ระดับสามัญวิศวกร 42 
- ระดับวุฒิวิศวกร 4 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 14 
- นิติบุคคล 1 

การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตฯ/ใบแทน
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล 220 
- ต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล 0 
- ใบแทนใบอนุญาตฯ /วุฒิบัตร 29 

การชําระเงิน 
- ค่าใบอนุญาตใหม่ (ทุกระดับ) 186 
- ค่าทดสอบความรู้ (ทุกระดับ) 380 
- ค่าอบรมและทดสอบความพร้อม 362 
- อ่ืน ๆ 66 

รวม 1,733 
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2. การบริการด้านทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

2.1  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (สมาชิกภาพปกติ) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558  
- สมัครสมาชิกใหม่ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 5,841 คน  สมาชิกวิสามัญ  
 จํานวน 239 คน 
- ต่ออายุสมาชิกภาพ ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 23,913 คน  สมาชิกวิสามัญ  
 จํานวน 738 คน 
- สมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 145,902 คน  สมาชิก

วิสามัญ จํานวน 3,087 คน 

2.2  จํานวนสมาชิกสภาวิศวกร (สมาชิกภาพหมดอาย)ุ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558  
- ประเภทสมาชิกสามัญ จํานวน 5,335 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 314 คน 
- สมาชิกที่หมดอายุทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเภทสมาชิกสามัญ  

จํานวน 85,774 คน  สมาชิกวิสามัญ จํานวน 14,384 คน 

2.3  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
1)  จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทบุคคล ต้ังแต่วันที่  

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ ได้ดังนี้ 
ระดับวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม

อนุมัติใบอนุญาตฯ  3,538 757 126 160  4,581
ต่ออายุใบอนุญาตฯ  16,050 2,738 171 676  19,635

2)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทบุคคลทั้ งสิ้น  ณ  วันที่  
31 ธันวาคม 2558 แยกตามระดับใบอนุญาตฯ และสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 

ระดับใบอนุญาต 
                            จํานวน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ รวม 

จํานวนใบอนุญาตปกติ  114,823 16,080 3,717 3,311  137,931
จํานวนใบอนุญาตหมดอายุ  65,696 3,948 678 4,040  74,362
จํานวนใบอนุญาตทั้งหมด 
(ปกติและหมดอายุ) 

 180,519  20,028  4,395  7,351  212,293 

หมายเหตุ  สมาชิก 1 คน มีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ 

3)  จํานวนการอนุมัติใบอนุญาตฯ และการต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ต้ังแต่วันที่                
1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

- อนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ จํานวน 83 ราย  ต่ออายุใบอนุญาต จํานวน 648 ราย 

4)  จํานวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลทั้งสิ้น ณ วันท่ี              
31 ธันวาคม 2558 แยกตามสถานะใบอนุญาต ดังนี้ 

สถานะใบอนุญาต 
           จํานวน  

ใบอนุญาตปกติ ใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตทั้งหมด  
(ปกติและหมดอายุ)

จํานวนใบอนุญาต 698 299 997 
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3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขยีน) 

สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบข้อเขียน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน)
วิศวกรรมโยธา 97 31 
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 5 0 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2 

รวม 112 33 
 
4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 27 เมษายน 2558  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

 265 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

 90 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 148 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 204 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 81 
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วิศวกรรมโยธา 97 31 
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 5 0 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2 

รวม 112 33 
 
4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 27 เมษายน 2558  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

 265 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

 90 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 148 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 204 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 81 

รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 22 

3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขยีน) 

สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบข้อเขียน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน)
วิศวกรรมโยธา 97 31 
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 5 0 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2 

รวม 112 33 
 
4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 27 เมษายน 2558  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

 265 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

 90 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 148 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 204 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 81 
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3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขยีน) 

สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบข้อเขียน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน)
วิศวกรรมโยธา 97 31 
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 5 0 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2 

รวม 112 33 
 
4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 27 เมษายน 2558  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

 265 

2 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

 90 

3 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 148 

4 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 204 

5 .  การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 81 
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3. การจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (สอบข้อเขยีน) 

สภาวิศวกรได้ดําเนินการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร
(สอบข้อเขียน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558  จํานวน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

สาขา ผู้สมัครสอบ (คน) ผู้สอบผา่น (คน)
วิศวกรรมโยธา 97 31 
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 0 
วิศวกรรมเครือ่งกล 5 0 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 2 

รวม 112 33 
 
4. สรุปการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวศิวกรประเภทบุคคล แยกตามสาขา 

เน่ืองด้วยมีผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ        
ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการย่ืนผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจํานวนมาก คณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ 
ภาคีวิศวกรพิเศษ จึงได้จัดการสัมมนาให้คําแนะนําเก่ียวกับการยื่นผลงานเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับ 
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ เพ่ือให้ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนําเสนอผลงานดีเด่นมากย่ิงขึ้น และเพื่อให้วิศวกร
เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าที่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้ จึงได้ดําเนินการจัดสัมมนาให้คําแนะนําในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สมาชิก 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการย่ืนผลงานและปริมาณงาน การเสนอผลงานดีเด่นและเข้าใจเก่ียวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียดการจัดสัมมนาดังนี้ 

4.1  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 27 เมษายน 2558  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพมหานคร

 265 

2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น

 90 

3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 148 

4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 204 

5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 81 

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร22



รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 23 

ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 
ผู้เข้าสัมมนา

6 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 102 

7 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

 31 

8 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 221 

9. การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 101 

รวม    1,243

4.2  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 20 

4.3  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 128 

2 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันท่ี 13 มิถุนายน 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 89 

3 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2558  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น       

 93 

รวม      310
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4.4  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

 83 

2 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 5 มีนาคม 2558 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง

 95 

3 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 232 
  

4 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2558  โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 87 

5 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต

 45 

รวม 542

4.5  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2558  โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี

 18 

2 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันท่ี 20 มิถุนายน 2558  โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี

 18 

3 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 52 

4 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วันท่ี 4 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบรุี

 29 

รวม 117
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4.6  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 21 

2 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 62 

3 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต

 11 

4 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โรงแรมหรรษาเจบี จ.สงขลา

 5 

5 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 2 กันยายน 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 14 

6 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 16 กันยายน 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 55 

รวม 168

4.7  สัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ  
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันท่ี 3 มีนาคม 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง
 42 

2 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 28 เมษายน 2558 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 44 

3 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558  โรงแรมคามิโอแกรนด์ จ.ระยอง           

 31 

4 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2558  โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา        

 16 

5 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทโพล จ.ภูเก็ต

 18 

6 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร           

 36 

7 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 19 

8 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

 21 

9 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 1 กันยายน 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 19 

รวม 246
 

ู้เข้าสัมมนา
1 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 21 

2 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 62 

3 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทโพล จ.ภูเก็ต

 11 

4 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โรงแรมหรรษาเจบี จ.สงขลา

 5 

5 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 2 กันยายน 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 14 

6 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 16 กันยายน 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 55 

รวม 168

4.7  สัมมนาภาคีวิศวกรพิเศษ  
ลําดับ หัวข้อสัมมนา จํานวน 

ผู้เข้าสัมมนา
1 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันท่ี 3 มีนาคม 2558 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง
 42 

2 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 28 เมษายน 2558 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 44 

3 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558  โรงแรมคามิโอแกรนด์ จ.ระยอง           

 31 

4 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2558  โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา        

 16 

5 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต

 18 

6 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร           

 36 

7 . การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 19 

8 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

 21 

9 . แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
วันท่ี 1 กันยายน 2558 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่

 19 

รวม 246
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ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวชิาชพีวิศวกรรม 
1. การรับรองปริญญาประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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

จํานวนหลักสตูรที่คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา การรับรองปรญิญาฯ พ.ศ. 2558 

สาขา จํานวนหลักสูตรที่พิจารณา 
รับรอง ปฏิเสธ รวม

สาขาวิศวกรรมโยธา   30 0  30
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 44 0  44
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้ากําลัง 20 0  20

- งานไฟฟ้าสื่อสาร 8 0  8
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   9 0  9
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ - งานเหมืองแร่ 1 0  1

- งานโลหะการ 3 0  3
สาขาวิศวกรรมเคมี   12 0  12
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   4 0  4

 รวม 131 0  131
หมายเหตุ  ตรวจสอบรายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

2.  จัดสัมมนาเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จัดสัมมนา เรื่อง การระดมสมองในการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาวิชาเพ่ือการรับรองปริญญา 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
และเนื้อหาวิชาสําหรับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 117 คน จาก 
46 สถาบัน แยกเป็น 
 งานไฟฟ้ากําลัง  จํานวน 64 คน  
 งานไฟฟ้าส่ือสาร  จํานวน 53 คน 

3. จัดเสวนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการยื่นขอรับรองปริญญา เพ่ือ
ระดมสมองและรับฟังข้อคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 297 คน จาก 63 สถาบัน แยกเป็น 
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5. จัดสัมมนาให้กับนิติบคุคลท่ีได้รับใบอนญุาต 
 จัดสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน การประกอบ
วิชาชีพและประกันภัยวิชาชีพที่นิติบุคคลควรทราบ ส่งผลให้นิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง 
การประกอบวิชาชีพและการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด 
การจัดสัมมนาดังน้ี 
 จัดสัมมนา เรื่อง “ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)” วันที่ 21 เมษายน 
2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 83 คน 

6. การบริการสมาชิกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6.1 การบริการสมาชิกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2558 ดังนี้  

การดําเนินการ การบริการศนูย์บริการสมาชิก จํานวน (คน) 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมัครสมาชิกใหม่ (สามัญและวิสามัญ)  455  150 
ขอรับใบอนุญาต ประเภทบุคคล   
- ระดับภาคีวิศวกร  449  140 
- ระดับสามัญวิศวกร  41  15 
- ระดับวุฒิวิศวกร  2  2 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  6  10 
ต่ออายุใบอนุญาต  302  121 
ขอใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  53  19 
ขอรับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล  9  1 
บริการอ่ืน ๆ   214  259 
ติดต่อทางโทรศัพท์  236  409 

รวม  1,767  1,126 
 
6.2 การจัดทดสอบความรู้ (สอบสัมภาษณ์) ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

ดําเนินการจัดทดสอบความรู้  (สอบสัมภาษณ์ )  ณ ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร จํานวน 7 ครั้ง ระดับวุฒิวิศวกร จํานวน 2 ครั้ง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระดับสามัญวิศวกร จํานวน  1 คร้ัง 
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ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวชิาชพีวิศวกรรม 
1. การรับรองปริญญาประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

สภาวิศวกรมีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติวิศวกร 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. 2558 

สาขา จํานวนหลักสูตรที่พิจารณา 
รับรอง ปฏิเสธ รวม

สาขาวิศวกรรมโยธา   30 0  30
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 44 0  44
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้ากําลัง 20 0  20

- งานไฟฟ้าสื่อสาร 8 0  8
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   9 0  9
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ - งานเหมืองแร่ 1 0  1

- งานโลหะการ 3 0  3
สาขาวิศวกรรมเคมี   12 0  12
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   4 0  4

 รวม 131 0  131
หมายเหตุ  ตรวจสอบรายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

2.  จัดสัมมนาเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จัดสัมมนา เรื่อง การระดมสมองในการปรับปรุงรายวิชาและเน้ือหาวิชาเพ่ือการรับรองปริญญา 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชา
และเนื้อหาวิชาสําหรับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้าสื่อสาร ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 117 คน จาก 
46 สถาบัน แยกเป็น 
 งานไฟฟ้ากําลัง  จํานวน 64 คน  
 งานไฟฟ้าสื่อสาร  จํานวน 53 คน 

3. จัดเสวนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการยื่นขอรับรองปริญญา เพ่ือ
ระดมสมองและรับฟังข้อคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 297 คน จาก 63 สถาบัน แยกเป็น 
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  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 50 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 73 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 86 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 38 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน   8 คน 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี  จํานวน 24 คน 

4. จัดสัมมนาระดมสมองการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
และวิศวกรรมเครื่องกล 

จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญา เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ต่อมาคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาความเห็นจากการสัมมนาดังกล่าวแล้วเห็นควรให้มีการ
จัดสัมมนาระดมสมองอีกคร้ัง เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่ 
5 มิถุนายน 2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 218 คน จาก 63 สถาบัน แยกเป็น 
  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 63 คน 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 80 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 75 คน 

5.  การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร 
ในปี 2558 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ส่วนภูมิภาคท่ี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดย
จัดการอบรมส่วนกลาง จํานวน 22 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 12 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 34 คร้ัง ซึ่งผลการ
ทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังน้ี 

ระดับ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 3,736 3,517  176 
ภาคีวิศวกรพิเศษ   148   121    21 

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จํานวน 3,884 คน แยกเป็น  
สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 1,492 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน    888 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 1,004 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน    167 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน      29 คน 
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  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 50 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 73 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 86 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 38 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน   8 คน 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี  จํานวน 24 คน 

4. จัดสัมมนาระดมสมองการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
และวิศวกรรมเครื่องกล 

จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญา เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ต่อมาคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาความเห็นจากการสัมมนาดังกล่าวแล้วเห็นควรให้มีการ
จัดสัมมนาระดมสมองอีกคร้ัง เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่ 
5 มิถุนายน 2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 218 คน จาก 63 สถาบัน แยกเป็น 
  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 63 คน 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 80 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 75 คน 

5.  การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร 
ในปี 2558 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ส่วนภูมิภาคท่ี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดย
จัดการอบรมส่วนกลาง จํานวน 22 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 12 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 34 คร้ัง ซึ่งผลการ
ทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังน้ี 

ระดับ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 3,736 3,517  176 
ภาคีวิศวกรพิเศษ   148   121    21 

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จํานวน 3,884 คน แยกเป็น  
สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 1,492 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน    888 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 1,004 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน    167 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน      29 คน 
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  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 50 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 73 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 86 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 38 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน   8 คน 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี  จํานวน 24 คน 

4. จัดสัมมนาระดมสมองการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สําหรับสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 
และวิศวกรรมเครื่องกล 

จัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ทุกสาขา) กับสถาบันการศึกษาที่มีการยื่นขอรับรองปริญญา เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ต่อมาคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาความเห็นจากการสัมมนาดังกล่าวแล้วเห็นควรให้มีการ
จัดสัมมนาระดมสมองอีกคร้ัง เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่ 
5 มิถุนายน 2558 โดยมีสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 218 คน จาก 63 สถาบัน แยกเป็น 
  สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 63 คน 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน 80 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 75 คน 

5.  การอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อม คือ สมาชิกผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร 
ในปี 2558 มีการจัดการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ ทั้งในส่วนกลางท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ส่วนภูมิภาคท่ี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดย
จัดการอบรมส่วนกลาง จํานวน 22 ครั้ง ส่วนภูมิภาคจํานวน 12 ครั้ง รวมจํานวนทั้งสิ้น 34 คร้ัง ซึ่งผลการ
ทดสอบความพร้อมฯ เป็นดังน้ี 

ระดับ ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
ภาคีวิศวกร 3,736 3,517  176 
ภาคีวิศวกรพิเศษ   148   121    21 

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ขาดการทดสอบ/เลื่อนการทดสอบ 
ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จํานวน 3,884 คน แยกเป็น  
สาขาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 1,492 คน 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  จํานวน    888 คน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 1,004 คน 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน    167 คน 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  จํานวน      29 คน 
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน    194 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี  จํานวน    110 คน 

และคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้ทํา
การปรับปรุงหนังสือและออกข้อสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยเร่ิมใช้รอบแรกในเดือนมิถุนายน  

6. การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

6.1  องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

สภาวิศวกรดําเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 4 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ 
เพ่ิมเติม จํานวน 6 องค์กร รวมจํานวนองค์กรแม่ข่ายฯ ทั้งสิ้น 52 องค์กร 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.2  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องประเภท
หลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองในต่างประเทศ 

สภาวิศวกรออกประกาศสภาวิศวกร ที่ 72/2558 เรื่องกําหนดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ืองประเภทหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองในต่างประเทศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2558 ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.3  ปรับปรุงคู่มือแนบท้ายประกาศ (คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องสําหรับนิติบุคคล 
ที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเป็นองค์กรแม่ข่ายและองค์กรลูกข่าย) 

คณะกรรมการสภาวิศวกร จากการประชุมครั้งที่ 52-10/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 มีมติ
เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับองค์กรแม่ข่าย (คู่มือแนบท้าย
ประกาศสภาวิศวกรที่ 18/2552) โดยออกประกาศสภาวิศวกรที่ 82/2558 เรื่อง คู่มือการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเป็นองค์กรแม่ข่ายและ
องค์กรลูกข่าย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 82/2558 ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.4  จัดอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องให้องค์กรแม่ข่าย    
จัดอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือให้องค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง รับทราบประเภทกิจกรรมที่นํามานับเป็น
หน่วยความรู้ และอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองแก่องค์กรแม่ข่าย เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 41 คน จาก 26 องค์กรแม่ข่าย 

6.5  จัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) 
มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
และวิศวกรเอเปค” 

จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (PDU) 
มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกร
เอเปค” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วย
ความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองและจํานวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละ
ประเภทกิจกรรม  เพื่อมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
โดยอบรมทั้งหมด  6 ครั้ง  ดังนี ้

ครั้งที่ 1  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วม 84 คน   
ครั้งที่ 2  วันที่  5 มีนาคม 2558   ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 77 คน  
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน    194 คน 
สาขาวิศวกรรมเคมี  จํานวน    110 คน 

และคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้ทํา
การปรับปรุงหนังสือและออกข้อสอบสําหรับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยเร่ิมใช้รอบแรกในเดือนมิถุนายน  

6. การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

6.1  องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

สภาวิศวกรดําเนินการต่ออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จํานวน 4 องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ 
เพ่ิมเติม จํานวน 6 องค์กร รวมจํานวนองค์กรแม่ข่ายฯ ทั้งสิ้น 52 องค์กร 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมต่อเนื่อง ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.2  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องประเภท
หลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองในต่างประเทศ 

สภาวิศวกรออกประกาศสภาวิศวกร ที่ 72/2558 เรื่องกําหนดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ืองประเภทหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองในต่างประเทศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2558 ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.3  ปรับปรุงคู่มือแนบท้ายประกาศ (คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องสําหรับนิติบุคคล 
ที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเป็นองค์กรแม่ข่ายและองค์กรลูกข่าย) 

คณะกรรมการสภาวิศวกร จากการประชุมครั้งท่ี 52-10/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 มีมติ
เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องสําหรับองค์กรแม่ข่าย (คู่มือแนบท้าย
ประกาศสภาวิศวกรที่ 18/2552) โดยออกประกาศสภาวิศวกรที่ 82/2558 เรื่อง คู่มือการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเน่ืองสําหรับนิติบุคคลที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเป็นองค์กรแม่ข่ายและ
องค์กรลูกข่าย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 

หมายเหตุ: ตรวจสอบรายละเอียดประกาศสภาวิศวกรที่ 82/2558 ได้ที่ภาคผนวก (ในแผ่นซีดี) 

6.4  จัดอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องให้องค์กรแม่ข่าย    
จัดอบรมการใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือให้องค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 

มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รับทราบประเภทกิจกรรมที่นํามานับเป็น
หน่วยความรู้ และอบรมการใช้โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองแก่องค์กรแม่ข่าย เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 41 คน จาก 26 องค์กรแม่ข่าย 

6.5  จัดสัมมนา “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) 
มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
และวิศวกรเอเปค” 

จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (PDU) 
มาใช้กับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกร
เอเปค” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนําคะแนนหน่วย
ความรู้ (PDU) ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจํานวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละ
ประเภทกิจกรรม  เพื่อมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
โดยอบรมทั้งหมด  6 ครั้ง  ดังนี ้

ครั้งที่ 1  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วม 84 คน   
ครั้งที่ 2  วันที่  5 มีนาคม 2558   ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 77 คน  

 จัดสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์การนำาคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) 
มาใช้กับการสอบเล่ือนระดับเป็นสามัญวิศวกร และการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกร เอเปค” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำาคะแนนหน่วยความรู้ (PDU) 
ประเภทกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและจำานวนหน่วยความรู้ที่จะได้รับในแต่ละประเภทกิจกรรม  
เพ่ือมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยอบรมท้ังหมด  6 คร้ัง  ดังน้ี
 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วม 84 คน  
 ครั้งที่ 2 วันที่  5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 77 คน 
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ครั้งที่ 3  วันที่ 19 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 89 คน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558   ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วม 93 คน   
ครั้งที่ 5 วันที่  4  มิถุนายน 2558   ณ  โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น ราชา  ออคิด  จ .ขอนแก่น           
  มีผู้เข้าร่วม 109 คน   
ครั้งที่ 6   วันที่ 15 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 155 คน 

6.6   จัดพิมพ์คู่มือการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและสมุดบันทึกกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเนื่อง เพื่อแจกสมาชิกสภาวิศวกร 

7. งานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
7.1 จัดทําและเผยแพร่แนวทางและองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการสอบเลื่อนระดับ

ใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร 
1)  จัดทําเน้ือหาแนวทางและองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร 

จํานวน 5 สาขา ประกอบด้วย  1) สาขาวิศวกรรมโยธา  2) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  3) สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า  4) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  และ 5) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

2)  จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางและองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 11 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 168 คน   

ครั้งที่ 2  สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์                   
จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 178 คน  

ครั้งที่ 3  สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น  
ราชาออคิด จ.ขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วม 168 คน 

ครั้งที่ 4 สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 58 คน  

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ หรือคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ 
สภาวิศวกรดําเนินการสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ หรือคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ 

ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 12 เรื่อง จาก 3 
สมาคม ดังน้ี 

ลําดบัที ่ ชื่อมาตรฐาน/คู่มือ หน่วยงาน 
1 . มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวธิีกาํลัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
 

2 . มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวธิีหน่วยแรงใช้งาน 
3 . มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟา้สาํหรับประเทศไทย 
4 . มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟา้ป้ายทางออกฉกุเฉนิ 
5 . มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม ้
6 . มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
7 . มาตรฐานการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศขนาดเล็ก 
8 . มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ 
9 . คู่มือการติดตัง้เครือ่งปรับอากาศขนาดเลก็  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ

เครื่องกลไทย 10 . คู่มือการติดตัง้ระบบสายสัญญาณภายในอาคาร 
11 . คู่มือการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟา้และเครือ่งกล 
12 . เกณฑ์แนะนําการออกแบบระบบรวบรวมน้าํเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าของ 

ชุมชน เล่ม 1-4 
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แห่งประเทศไทย 
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7.3 จัดทําข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกรอบ

มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการอ้างอิง
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องในบริบทอย่างเหมาะสม และได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 48 คน 

7.4  กําหนดแนวทางกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (Competency 
Standard - Guideline)  

จัดการประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการ
พิเศษท่ีเก่ียวข้อง และสมาชิกนิติบุคคล เพ่ือใช้ประกอบในการจัดทํากรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับทุกสาขาวิศวกรรม และทุกระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 
50 คน  โดยนําผลที่ได้จากการประชุมระดมสมองไปพิจารณาเพ่ือร่างกรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

8.  การจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร  
สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานจัดการทดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ให้แก่

คณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสภาวิศวกรให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติมโดยออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือนําไปใช้เป็นหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยในปี 2558 จัดการทดสอบส่วนกลางจํานวน 6 ครั้ง  ส่วนภูมิภาค 
จํานวน 1 ครั้ง โดยมีผู้สอบผ่านที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จํานวนทั้งสิ้น 39 คน 

ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ผู้สมัครสอบ 
(คน)

ผู้สอบผ่านท่ีสามารถขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (คน) 

1/2558 14 ก.พ. 58 กทม. 53 15 
2/2558 4 เม.ย. 58 กทม. 61 9 
3/2558 13 มิ.ย. 58 กทม. 63 2 
4/2558 8 ส.ค. 58 กทม. 54 7 
5/2558 10 ต.ค. 58 กทม. 43 2 
6/2558 19 ธ.ค. 58 กทม. 58 4 

6-1/2558 26 ธ.ค. 58 เชียงใหม่ 18 0 

9.  การจัดสัมมนาผู้ตรวจสอบอาคาร 
จัดการสัมมนาในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคใน จ.ชลบุรี เพ่ือเป็นการสนับสนุน

ให้วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้รับความรู้ เก่ียวกับการตรวจสอบอาคาร การเขียนรายงาน สามารถนําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และสามารถตรวจสอบอาคารอย่างถูกต้อง ดังนี้  
9.1  จัดสัมมนาเร่ือง “แนวทางการพิจารณาการตรวจสอบอาคาร” ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 62 คน 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 52 คน  

9.2 จัดสัมมนาเร่ือง “ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในการใช้อาคาร” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจํานวน 96 คน  
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10.  การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสําหรับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
10.1 คณะกรรมการสภาวิศวกร มีมติเห็นชอบสาขาวิศวกรรม จํานวน 17 สาขา ตามที่คณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือกําหนดเป็นสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมในการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
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 

10.2 การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 
17 สาขา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
134 คน 
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ฝ่ายบริหารและประชาสมัพันธ์ 
1. จัดการประชุมใหญ่สามัญวิศวกร ประจําปี 2558 

จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 729 คน แบ่งเป็นสมาชิก
สามัญ จํานวน 724 คน สมาชิกวิสามัญ จํานวน 5 คน ผู้สังเกตการณ์ จํานวน 13 คน และผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต จํานวน 1 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
1.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภาวิศวกรแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามมาตรา 30 และมาตรา 32  

แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และการแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกรแทนตําแหน่งท่ีว่างลง 
ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

1.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2557 และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
สภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557 

1.3 อนุมัติงบดุลประจําปี 2557 
1.4 อนุมัติแต่งต้ังนางอาภรณ์ พุทธรักษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 0275 หรือนางอนงค์นุช  

ตันมณีวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8314 (ผู้แทนสํารอง) เป็นผู้สอบบัญชีสภาวิศวกร 
ประจําปี 2558 โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชีจํานวน 150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ต่อปี 

1.5 เห็นชอบแผนการดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2558 
1.6 เห็นชอบให้จัดทําร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำร ุง และ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
1.7 เห็นชอบการจัดต้ังระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์

ผลลัพธ์ (Outcome Based) ในสภาวิศวกร 

2.  งานสวัสดิการ 

2.1 จัดเสวนาเรื่อง “วิศวกรพบประชาชน” ในหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน” และ 
“สังคมจะน่าอยู่ถ้ารู้วิธีจัดการขยะ” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจํานวน 133 คน 

2.2 จัดโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร โดยสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าอบรมให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท/
คน/ครั้ ง/ปี (หน่ึงพันบาทต่อคนต่อครั้ ง ต่อปี )  และให้การสนับสนุนการอบรมแก่นิติบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแห่งละไม่เกิน 5 คน/ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดอบรมแก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยมีองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรท่ีได้รับการอนุมัติ 
การสนับสนุนการอบรม จํานวน 2 สมาคม รวมท้ังสิ้น 18 โครงการ และมีสมาชิกสภาวิศวกรที่ได้รับ
การสนับสนุนการอบรมจํานวน 67 คน 

2.3 จัดสัมมนา เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” 
จํานวน 10 ครั้ง ดังน้ี 

ลําดับ วันที่ สถานที่ จํานวน 
ผู้เข้าสัมมนา 

1 . 23 เม.ย. 58 
 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

70 

2 . 26 เม.ย. 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 261 
3.   29 เม.ย. 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.

ชลบุรี 
162 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

รายงานประจำาปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร 33



รายงานประจําปี พ.ศ. 2558 สภาวิศวกร หน้า 35 

2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
อุปกรณ์ออกบูธ Back Wall, Pop Up, Standee, X stand, Roll up, แผ่นพับ บอร์ด โปสเตอร์ ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงานกิจกรรมต่างๆ ของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา  
งานสัมมนา งานอบรมฯ งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วม
จัดกิจกรรม น้ันๆ 

3) โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
ผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์

มีผลงานดังน้ี 
(1) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสกู๊ป : จํานวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ในรายการ 

"Good Morning" ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 06.50 - 07.00 นาฬิกา  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

1. วิศวกรรมควบคุม/ไม่ควบคุม นายอมร พิมานมาศ 28 ก.ค. 58 
2. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2542 
นายกมล ตรรกบุตร 4 ส.ค. 58 

3. แผ่นดินไหว นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 21 ก.ค. 58 
4. ขยะ นายเกชา ธีระโกเมน 11 ส.ค. 58 
5. การบริหารจัดการน้ํา นายประสงค์ ธาราไชย 22 ก.ย. 58 
6. ลิฟต์ บันไดเลื่อน นายประสงค์ ธาราไชย 29 ก.ย. 58 
7. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นายเกชา ธีระโกเมน 18 ส.ค. 58 
8. น้ําเสียในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 6 ต.ค. 58 
9. นวัตกรรมยานยนต์ นางพูลพร แสงบางปลา 25 ส.ค. 58 
10. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน นายการุญ จันทรางศุ 15 ก.ย. 58 
11. อาคารเขียว นายเกชา ธีระโกเมน 13 ต.ค. 58 
12. พลังงาน นายกมล ตรรกบุตร 1 ก.ย. 58 
13. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า นายลือชัย ทองนิล 8 ก.ย. 58 

(2) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีละครส้ันให้ความรู้รายการ/Tie-in ท้ายรายการ : 
จํานวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ใ น ร า ย ก า ร  “ จุ ด ป ร ะ ก า ย ค ว า ม สุ ข ” 
ออกอากาศวันจันทร์ 17.00 - 17.25 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

1. วิศวกรรมควบคุม/ไม่ควบคุม นายอมร พิมานมาศ 3 ส.ค. 58 
2. พระราชบัญญัติ วิ ศวกร  พ .ศ . 

2542 
นายกมล ตรรกบุตร 10 ส.ค. 58 

3. แผ่นดินไหว นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 20 ก.ค. 58 
4. ขยะ นายเกชา ธีระโกเมน 17 ส.ค. 58 
5. การบริหารจัดการน้ํา นายประสงค์ ธาราไชย 21 ก.ย. 58 
6. ขยะในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 28 ก.ย. 58 
7. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นายเกชา ธีระโกเมน 24 ส.ค. 58 
8. น้ําเสียในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 5 ต.ค. 58 
9. นวัตกรรมยานยนต์ นางพูลพร แสงบางปลา 31 ส.ค. 58 
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ลําดับ วันที่ สถานที่ จํานวน 
ผู้เข้าสัมมนา 

4 . 7 พ.ค. 58 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

62 

5. 8 พ.ค. 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 106 
6. 1 ก.ค. 58 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ.นครศรีธรรมราช 
137 

7. 19 ส.ค. 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 122 
8. 31 ส.ค. 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 199 
9. 26 ก.ย. 58 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ.นครราชสีมา 
521 

10. 16 ต.ค. 58 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

168 

รวม 1,808 

2.4 จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความปลอดภัยในโรงงานและสถานประกอบการ และแนวทาง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่วิศวกรควรรู้” จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ลําดับ วันที่ สถานที่ จํานวน 
ผู้เข้าสัมมนา 

1. 3 ก.ค. 58 โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต 97 
2. 16 ต.ค. 58 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง 173 

รวม 270 

3. งานประชาสัมพันธ์ 
3.1 โครงการจัดทําสารสภาวิศวกร 

1)  จัดทําสารสภาวิศวกร จํานวน 5 ฉบับ จัดพิมพ์จํานวนคร้ังละ 20,000 เล่ม ประกอบด้วย  
ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม 2558 – มนีาคม 2558  
ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน 2558 – พฤษภาคม 2558  
ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 – กรกฎาคม 2558 
ฉบับที่ 4 ประจําเดือน สิงหาคม 2558 – กนัยายน 2558 
ฉบับที่ 5 ประจําเดือน ตุลาคม 2558 – พฤศจิกายน 2558  

2)  จัดทําสารสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับ AEC จํานวน 10,000 เล่ม 
3)  จัดทําสารสภาวิศวกรในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน สมาชิกสภาวิศวกรสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือ

ทั้งระบบ iOS และ Android ช่ือ “COE Thailand” 

3.2  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
1) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน 

(1)  จัดงาน COE Thanks Press “สานสัมพันธ์สื่อไทย” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจํานวน 36 หน่วยงาน เพ่ือขอบคุณ
สื่อมวลชน พร้อมจัดเสวนาร่วมระหว่างสภาวิศวกรกับสื่อมวลชน ถึงประเด็นสําคัญต่างๆ 
ทางวิศวกรรม  

(2) จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” ช่วงแรกเป็น 
การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรต่อ วิศวกรไทยกับการก้าวต่อไปในอาเซียน”  
ต่อด้วยการแถลงข่าว เรื่อง “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” เมื่อวันที่  
24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 

3.2  โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร
 1) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน
 (1) จดังาน COE Thanks Press “สานสมัพนัธ์สือ่ไทย” เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม 

เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจำานวน 36 หน่วยงาน เพื่อขอบคุณ สื่อมวลชน 
พร้อมจัดเสวนาร่วมระหว่างสภาวิศวกรกับสื่อมวลชน ถึงประเด็นสำาคัญต่างๆ ทาง วิศวกรรม 

 (2) จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” ช่วงแรกเป็นการเสวนา 
เรือ่ง “บทบาทของสภาวิศวกรต่อ วศิวกรไทยกบัการก้าวต่อไปในอาเซยีน” ต่อด้วยการ แถลงข่าว 
เรื่อง “สภาวิศวกรกับการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม 
ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
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2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
อุปกรณ์ออกบูธ Back Wall, Pop Up, Standee, X stand, Roll up, แผ่นพับ บอร์ด โปสเตอร์ ฯลฯ  
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ในงานกิจกรรมต่างๆ ของสภาวิศวกร อาทิเช่น งานเสวนา  
งานสัมมนา งานอบรมฯ งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วม
จัดกิจกรรม น้ันๆ 

3) โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรแก่ประชาชนทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
ผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ดําเนินการโดยคณะทํางานโครงการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์

มีผลงานดังนี้ 
(1) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสกู๊ป : จํานวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ในรายการ 

"Good Morning" ออกอากาศว ันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 06.50 - 07.00 นาฬิกา  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

1. วิศวกรรมควบคุม/ไม่ควบคุม นายอมร พิมานมาศ 28 ก.ค. 58 
2. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

2542 
นายกมล ตรรกบุตร 4 ส.ค. 58 

3. แผ่นดินไหว นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 21 ก.ค. 58 
4. ขยะ นายเกชา ธีระโกเมน 11 ส.ค. 58 
5. การบริหารจัดการน้ํา นายประสงค์ ธาราไชย 22 ก.ย. 58 
6. ลิฟต์ บันไดเลื่อน นายประสงค์ ธาราไชย 29 ก.ย. 58 
7. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นายเกชา ธีระโกเมน 18 ส.ค. 58 
8. น้ําเสียในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 6 ต.ค. 58 
9. นวัตกรรมยานยนต์ นางพูลพร แสงบางปลา 25 ส.ค. 58 
10. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน นายการุญ จันทรางศุ 15 ก.ย. 58 
11. อาคารเขียว นายเกชา ธีระโกเมน 13 ต.ค. 58 
12. พลังงาน นายกมล ตรรกบุตร 1 ก.ย. 58 
13. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า นายลือชัย ทองนิล 8 ก.ย. 58 

(2) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีละครส้ันให้ความรู้รายการ/Tie-in ท้ายรายการ : 
จํานวน 13 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ใ น ร า ย ก า ร  “ จุ ด ป ร ะ ก า ย ค ว า ม สุ ข ” 
ออกอากาศวันจันทร์ 17.00 - 17.25 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

1. วิศวกรรมควบคุม/ไม่ควบคุม นายอมร พิมานมาศ 3 ส.ค. 58 
2. พระราชบัญญัติ วิ ศวกร  พ .ศ . 

2542 
นายกมล ตรรกบุตร 10 ส.ค. 58 

3. แผ่นดินไหว นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 20 ก.ค. 58 
4. ขยะ นายเกชา ธีระโกเมน 17 ส.ค. 58 
5. การบริหารจัดการน้ํา นายประสงค์ ธาราไชย 21 ก.ย. 58 
6. ขยะในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 28 ก.ย. 58 
7. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นายเกชา ธีระโกเมน 24 ส.ค. 58 
8. น้ําเสียในครัวเรือน นายเกชา ธีระโกเมน 5 ต.ค. 58 
9. นวัตกรรมยานยนต์ นางพูลพร แสงบางปลา 31 ส.ค. 58 

2) โครงการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร

 จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำาเนินงานของสภาวิศวกรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
อปุกรณ์ออกบธู Back Wall, Pop Up, Standee, X stand, Roll up, แผ่นพบั บอร์ด โปสเตอร์ ฯลฯ เพือ่ใช้ใน
การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ในงานกจิกรรมต่างๆ ของสภาวศิวกร อาทเิช่น งานเสวนา งานสมัมนา งานอบรมฯ 
งานประชุมต่างๆ หรืองานที่ทางสภาวิศวกรได้รับเชิญจากองค์กรวิชาชีพให้ไปร่วม จัดกิจกรรม นั้นๆ
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ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

10. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน นายการุญ จันทรางศุ 7 ก.ย. 58 
11. อาคารเขียว นายเกชา ธีระโกเมน 12 ต.ค. 58 
12. พลังงาน นายกมล ตรรกบุตร 19 ต.ค. 58 
13. ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า นายลือชัย ทองนิล 14 ก.ย. 58 

(3) ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภท รายการสัมภาษณ์ (Talk)  
(3.1) รายการ "Thailand Weekly" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.05 -13.30 นาฬิกา  

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 10 นาที 
จํานวน 10 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3.2) รายการ "บ่ายน้ีมีคําตอบ" เรื่อง “ดินยุบ ตึกร้าว ถนนแยก” ออกอากาศเมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-13.45 นาฬิกา ทางช่อง 9 (สด) ความยาวไม่น้อย
กว่า 20 นาที จํานวน 1 ครั้ง 

(3.3) รายการ : "คู่ชิงคู่แชมป์" เร่ือง “ลิฟต์ บันไดเลื่อน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2558  เวลา 10.00-10.30 นาฬิกา ทางช่องเนช่ันแชนแนล ความยาวไม่น้อยกว่า  
20 นาที จํานวน 1 ครั้ง 

(3.4) เผยแพร่ สารคดีความยาวตอนละ 2 นาที ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
รายการ “คุยข่าวอาเซียน” จํานวน 10 ตอน เผยแพร่ จํานวน 20 ครั้ง 

(3.5) สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ "คุยข่าวอาเซียน" 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.00 นาฬิกา คลื่น FM 92.5 MHz ความยาวตอนละ  
10 นาที จํานวน 5 ครั้ง 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่ออกอากาศ 
1. ภาพรวมวิศวกรวิชาชีพอาเซียน นายการุญ  จนัทรางศุ 4 ธ.ค. 58 
2. การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน 
นายการุญ  จนัทรางศุ 2 ธ.ค. 58 

3. ลิฟต์ /บันไดเลื่อน นายเกชา ธีระโกเมน 7 ธ.ค. 58 
4. วิศวกรรมควบคุมในภูมิภาคอาเซียน นายอมร พิมานมาศ 30 พ.ย. 58 
5. ระบบสายดิน/ความปลอดภัย นายลือชัย ทองนิล 25 พ.ย. 58 

ลําดับ หัวข้อเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่
ออกอากาศ 

1. วิศวกรรมควบคุม/ไม่ควบคุม  นายอมร พิมานมาศ 16 ต.ค. 58 
2. พระราชบัญญัติ วิ ศวกร  พ .ศ . 

2542 
นายกมล ตรรกบุตร 30 ต.ค. 58 

3. พลังงาน นายกมล ตรรกบุตร 6 พ.ย. 58 
4. สายดินบ้านคุณปลอดภัยหรือไม่ นายลือชัย ทองนิล 4 ธ.ค. 58 
5. ภัยจากขยะ นายเกชา ธีระโกเมน 13 พ.ย. 58 
6. แผ่นดินไหว นายประสงค์ ธาราไชย 20 พ.ย. 58 
7. อาคารเขียว นายเกชา ธีระโกเมน 27 พ.ย. 58 
8. บ้านทรุดทั่วไป นายธเนศ วีระศิริ 11 ธ.ค. 58 
9. บ้านทรุดริมน้ํา นายธเนศ วีระศิริ 15 ธ.ค. 58 
10. อาคารวิบัติขณะก่อสร้าง นายธเนศ วีระศิริ 25 ธ.ค. 58 
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(3.6) จัดทําสกู๊ปพิเศษ เผยแพร่ทางหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ขนาดไม่น้อยกว่า  
60 คอลัมน์น้ิว  จํานวน 1 ครั้ง  เรื่อง  สภาวิศวกรเตือนระวัง ! ‘ไม่ปลอดภัย’  มีอ้ือ 
‘ชีวิตประจําวัน’ 

(4)  โครงการพิเศษ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธในงานสัมมนา งานเสวนา หรือ งาน
อบรมต่างๆ ของสภาวิศวกร ร่วมกับการบริการนอกสถานท่ีซึ่งจะดําเนินการทุกเดือน  

3.3  โครงการจัดทําระบบ Mobile Application และ Maintenance ระบบ Mobile Application 
ของสภาวิศวกร 

จัดทํา Application ของสภาวิศวกร บน Smart Phone และ Tablet PC โดยสมาชิก        
สภาวิศวกรสามารถติดตามสารสภาวิศวกร ข่าวกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม บทความเผยแพร่ วีดีโอ และ
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากสภาวิศวกรได้ โดยการดาวน ์โหลดบนม ือถือ มีทั้งระบบ  iOS  และ  Android

ช่ือ “COE Thailand” 

4. งานประสานงานด้านภัยพิบัติ 
  สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ ได้จัดโครงการสัมมนาภัยพิบัติ  
4 ภาค ประกอบด้วย 
4.1 จัดสัมมนา เรื่อง สรุปบทเรียนแผ่นดินไหว หลักการซ่อม และออกแบบอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหว  

ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 79 คน 
4.2 จัดสัมมนา เรื่อง กรณีแผ่นดินไหวประเทศไทย-เนปาล และการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก 

ต้านแรงแผ่นดินไหว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จ.เชียงราย  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 121 คน 

4.3 จัดสัมมนา เรื่อง สถานการณ์พลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 194 คน 

4.4 จัดสัมมนา   เรื่อง   การบริหารการจัดการน้ําเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง   ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจํานวน 126 คน  

4.5 จัดงานแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์แผ่นดินไหวไทยและบทบาทของสภาวิศวกร ในการเตรียมรับมือ 
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

5. งานส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
5.1 โครงการสนับสนุนความร่วมมือสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมประจําปี 2558 

1)  จัดสัมมนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายของวิศวกรไทยในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง
ของประเทศ ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 
113 คน  

2) จัดสัมมนาเรื่อง การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต : ข้อกำหนด  OSHA  29  CFR 1910.119  
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 183 คน 

3)  จัดสัมมนาเร่ือง การวิเคราะห์ความพร้อมและความเสี่ยงของการใช้หม้อน้ํา ในภาคอุตสาหกรรม
ไทย ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 77 คน  

4)  จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ และการจัดการ 
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต : ข้อกําหนด OSHA 29 CFR 1910.119 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 110 คน  
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6.    งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center 
จํานวนสายในการติดต่อ Call Center ผ่านหมายเลข 1303  มีจํานวนท้ังสิ้น 38,549 สาย  

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการย่ืนขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร การยื่นขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาต การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการและความคืบหน้าในการขอข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน เป็นต้น ทั้งน้ี สภาวิศวกรได้พัฒนาระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ 
Digital เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณเสียงให้สามารถรองรับการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

7. การพัฒนาบุคลากร 
 สภาวิศวกรได้มีนโยบายจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสภาวิศวกร
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
7.1 การจัดอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรดังนี้ 

1)  การมุ่งเน้นบริการลูกค้า (ภายในและภายนอก) จัดอบรมวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558   
ณ กรุงเทพมหานคร 

2) การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จัดอบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

3)  การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ จัดอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

7.2  การฝึกอบรมภายนอก ได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมภายนอก จํานวน 33 คน โดยมุ่งเน้น
หลักสูตรที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร 
7.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสํานักงานสภาวิศวกร การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร ประจําปี 2558 กับโรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2558 
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5)  จัดสัมมนาเร่ือง จรรยาบรรณ และการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสําหรับวิศวกรใหม่ และ 
การตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะระบบความปลอดภัยอาคารในงานพิจารณาตรวจสอบของ
วิศวกรรมควบคุม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จํานวน 84 คน 

6) จัดสัมมนาเรื่อง การประเมินความเส่ียงของการใช้หม้อนํ้าในภาคอุตสาหกรรมไทย ในวันที่  
27 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 87 คน  

7)  จัดสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้ลิฟต์และบันไดเล่ือนให้ได้ตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย ในวันที่ 
6 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 179 คน  

8)  จั ดสั มมนาเ ร่ื อง  ระบบขนส่ งทางรางไทย . . .ความปลอดภัยที่ ควรวางใจ  ? ใน วันที่  
10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 150 คน  

5.2 โครงการเผยแพร่มติ ครม. เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากล 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 
1)  จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐาน 

สากลเ พ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )  ในวันที่  23 มกราคม  2558  
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 123 คน 

2) จัดสัมมนาเผยแพร่มติ ครม. เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 112 คน  

5.3 โครงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการประเมินอาคารเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน  
1)  จัดสัมมนาเรื่อง บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน 106 คน  
2) จัดสัมมนาเร่ือง บทบาทวิศวกรในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ในวันที่ 14 สิงหาคม 

2558 ณ ห้องคอนเวนช่ัน บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จํานวน 130 คน 

5.4  โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
คณะทํางานโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ให้การสนับสนุนโครงการ                       

ของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 7 สมาคม  8 โครงการๆ ละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท  
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ดังน้ี  

1) โครงการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง : สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส  
2) โครงการจัดทําแนวทางการบริหารการก่อสร้าง : สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย   
3) โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารท่ีพักอาศัย : สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหาร

ความปลอดภัยอาคาร  
4) โครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ที่ติดต้ังบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย : สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  
5) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบนาโนกริดด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์บูรณาการ

กับระบบแสงสว่างไฟถนน : สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  
6) โครงการศึกษาและจัดทําเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสํารวจ : สมาคมวิศวกรรมสถาน      

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
7) โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการดักกลิ่นจากท่อนํ้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  
8) โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะพลาสติก : สมาคม

วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
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6.    งานสมาชิกสัมพันธ์ผ่าน Call Center 
จํานวนสายในการติดต่อ Call Center ผ่านหมายเลข 1303  มีจํานวนท้ังสิ้น 38,549 สาย  

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการย่ืนขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร การยื่นขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาต การย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการและความคืบหน้าในการขอข้ึนทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน เป็นต้น ทั้งน้ี สภาวิศวกรได้พัฒนาระบบ Call Center จากระบบ Analog เป็นระบบ 
Digital เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณเสียงให้สามารถรองรับการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

7. การพัฒนาบุคลากร 
 สภาวิศวกรได้มีนโยบายจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสภาวิศวกร
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
7.1 การจัดอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรดังนี้ 

1)  การมุ่งเน้นบริการลูกค้า (ภายในและภายนอก) จัดอบรมวันท่ี 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2558   
ณ กรุงเทพมหานคร 

2) การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558  ณ  โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

3)  การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ  จัดอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2558   ณ  โรงแรมเอสซี ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

7.2  การฝึกอบรมภายนอก ได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมภายนอก จํานวน 33 คน โดยมุ่งเน้น
หลักสูตรที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของสภาวิศวกร 
7.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสํานักงานสภาวิศวกร การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
สภาวิศวกร ประจําปี 2558 กับโรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2558 
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ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  ขยาย Bandwidth เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์  
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์สภาวิศวกร 

2.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง e-mail และ SMS  
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้งเตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  

ซึ่งในปี 2558 ได้ให้บริการส่ง e-mail กว่า 1,097,462 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 67,045 ข้อความ 

3.  การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาํหรับจัดสอบภาคีวิศวกร ณ สํานักงานสภาวิศวกร  
เพ่ือให้รองรับผู้เข้าสอบได้เพ่ิมขึ้นถึง 80 คนต่อการจัดสอบ 1 รอบ 

4.  การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่และจุดบริการสมาชิก 
สภาวิศวกรได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่และจุดบริการสมาชิก

ภายในสํานักงานสภาวิศวกรเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5. การปรับปรุงคุณภาพของระบบการพิมพ์ใบอนุญาต 
สภาวิศวกรได้จัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาใช้ในกระบวนการจัดพิมพ์

ใบอนุญาต โดยได้เพ่ิมระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มใสที่หน้าบัตร เพ่ือให้บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งาน 
ที่ยาวนานข้ึน 

6. การให้บริการสมาชิกผ่านทาง Facebook สภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้ใช้ Facebook สภาวิศวกร www.facebook.com/coethai ในการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่างๆ ของสภาวิศวกรซึ่งสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
โดยปัจจุบันมียอดกด Like กว่า 115,000 คน 

7. การพัฒนา Mobile application “COE Thailand” ระยะที่ 2  
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและ

ใบอนุญาตผ่าน Application ได้โดยสะดวก 

8.  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2558 
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 

2558 ซึ่งประกอบไปด้วย  

8.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สภาวิศวกร 

 ระบบคอมพิวเตอร์สภาวิศวกร เป็นระบบงานหลักที่ใช้ในการทํางานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย
ระบบทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ระบบการเงิน และส่วนอ่ืน ๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  
การทํางานต่างๆ จะต้องเชื่อมต่อกันทั้งระบบ ทั้งส่วน Website และส่วนที่ทํางานภายในสํานักงาน  
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ และยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการติดต่อ
สภาวิศวกรผ่านระบบ e-service 

2) ระบบเอกสารภายในสภาวิศวกร 
 การบริหารจัดการองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless Office) เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร
และงบประมาณของสภาวิศวกร เพ่ือให้การจัดระบบงานเอกสาร เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเป็น Electronic File เพ่ือง่ายต่อการค้นหา และการติดตามงาน โดยการดําเนิน
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ฝ่ายการเงนิ บญัชี งบประมาณ และการพสัดุ 

1.  งานพัสดุ   
เป็นหน่วยบริการกลางของสํานักงาน เพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดให้มีการเบิกใช้

วัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ (เครื่องมือเคร่ืองใช้สํานักงาน) ตลอดทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  
ให้มีพอใช้ตามความต้องการ อีกทั้งควบคุมปริมาณวัสดุคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสม  และจัดทําเอกสาร
ทางการพัสดุของสภาวิศวกรมีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  โดยในปี 2558   มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.1 จัดให้มีการประกวดราคา 10 ครั้ง ดังนี้ 

1) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ      
สภาวิศวกร” 

2) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสําหรับเจ้าหน้าที่ 
3) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “โปรแกรมบัญชี” 
4) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทํา “วีดีโออาคารเขียว” 
5) การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงสํานักงานสภาวิศวกรช้ัน 5” 
6) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 70 เครื่อง 
7) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 25 เครื่อง 
8) การประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกและใบอนุญาต  จํานวน 4 เครื่อง 
9) การประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 
10) การประกวดราคาซื้อไมโครโฟนห้องประชุม 

1.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี 
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Call Center 
2) การจ้างบริการเก็บรักษาเอกสาร 
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร 
4) การจ้างที่ปรึกษา “โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับ

กลุ่มธุรกิจบริการ ในกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนและ 
กลุ่มประเทศ CLMV” 

5) การผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ของสภาวิศวกร ประจําปี 2558 
6) โครงการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง 
7) โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารท่ีพักอาศัย 
8) โครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ที่ติดต้ังบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย 
9) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบนาโนกริดด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์บูรณาการ

กับระบบแสงสว่างไฟถนน 
10) โครงการศึกษาและจัดทําเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสํารวจ 
11) โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการดักกลิ่นจากท่อนํ้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
12) การจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงานสภาวิศวกร 
13) โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะพลาสติก 
14) โครงการจัดทําแนวทางการบริหารการก่อสร้าง 
15) การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความคิดเห็นวิศวกรใหม่ 
16) การจ้างผลิตส่ือวีดีทัศน์อาคารเขียว 

2.  การปรับปรุงระเบียบปฎิบัติของฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ 
การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเงิน การบัญชี ของสภาวิศวกร เพ่ือให้การดําเนินงาน

ของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเหมาะสมย่ิงขึ้นและเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  ขยาย Bandwidth เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์  
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก

ที่เข้าใช้บริการบนเว็บไซต์สภาวิศวกร 

2.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง e-mail และ SMS  
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร การแจ้งเตือน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภาวิศวกรได้จัดขึ้น  

ซึ่งในปี 2558 ได้ให้บริการส่ง e-mail กว่า 1,097,462 ฉบับ และส่ง SMS กว่า 67,045 ข้อความ 

3.  การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สาํหรับจัดสอบภาคีวิศวกร ณ สํานักงานสภาวิศวกร  
เพ่ือให้รองรับผู้เข้าสอบได้เพ่ิมขึ้นถึง 80 คนต่อการจัดสอบ 1 รอบ 

4.  การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าท่ีและจุดบริการสมาชิก 
สภาวิศวกรได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่และจุดบริการสมาชิก

ภายในสํานักงานสภาวิศวกรเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

5. การปรับปรุงคุณภาพของระบบการพิมพ์ใบอนุญาต 
สภาวิศวกรได้จัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาใช้ในกระบวนการจัดพิมพ์

ใบอนุญาต โดยได้เพ่ิมระบบการเคลือบแผ่นฟิล์มใสที่หน้าบัตร เพ่ือให้บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งาน 
ที่ยาวนานขึ้น 

6. การให้บริการสมาชิกผ่านทาง Facebook สภาวิศวกร 
สภาวิศวกรได้ใช้ Facebook สภาวิศวกร www.facebook.com/coethai ในการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงบทความต่างๆ ของสภาวิศวกรซึ่งสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
โดยปัจจุบันมียอดกด Like กว่า 115,000 คน 

7. การพัฒนา Mobile application “COE Thailand” ระยะที่ 2  
เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและ

ใบอนุญาตผ่าน Application ได้โดยสะดวก 

8.  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี 2558 
สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ ประจําปี 

2558 ซึ่งประกอบไปด้วย  

8.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สภาวิศวกร 

 ระบบคอมพิวเตอร์สภาวิศวกร เป็นระบบงานหลักที่ใช้ในการทํางานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย
ระบบทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต ระบบการเงิน และส่วนอ่ืน ๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  
การทํางานต่างๆ  จะต้องเชื่อมต่อกันทั้งระบบ  ทั้งส่วน  Website   และส่วนที่ทํางานภายในสํานักงาน  
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ และยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการติดต่อ
สภาวิศวกรผ่านระบบ e-service 

2) ระบบเอกสารภายในสภาวิศวกร 
 การบริหารจัดการองค์กรแบบไร้กระดาษ (Paperless Office) เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร
และงบประมาณของสภาวิศวกร เพ่ือให้การจัดระบบงานเอกสาร เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเป็น Electronic File เพ่ือง่ายต่อการค้นหา และการติดตามงาน โดยการดําเนิน
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โครงการดังกล่าวช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการทํางานด้านเอกสาร ลดเวลาการจัดทําเอกสารและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

3) ระบบการสอบ 
 พัฒนาระบบทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกร การสอบอบรมทดสอบความพร้อม และการสอบอื่นๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดท่ี 3 จากงวดงานทั้งหมด 14 งวด คาดว่าระบบดังกล่าว
จะสามารถเร่ิมใช้งานได้ต้นปี 2560 

8.2 การพัฒนาระบบ Call Center  
จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสัญญาณเสียง และได้เปลี่ยนหมายเลข

โทรศัพท์หลักในการติดต่อสภาวิศวกรเป็น 1303 เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจํา 

8.3 การปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) 
ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) เพ่ือทดแทนตู้สาขาโทรศัพท์เดิมที่ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี 

และเร่ิมเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ทําให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร การประสานงานติดขัด ซึ่งขณะน้ี
อยู่ในระหว่างการส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2559  

8.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้สมาชิกที่เข้าถึง   Internet    สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม       

การสัมมนาต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะลดขั้นตอนในการจัดส่งแบบ
ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาในแบบเดิมอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ในทันที 

8.5 การถ่ายทอดสดการสัมมนา 
การสัมมนาของสภาวิศวกรในแต่ละปีได้รับความสนใจจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพ่ิมขึ้นทุกปี 

และด้วยข้อจํากัดหลายประการ ที่อาจส่งผลให้สมาชิกและผู้สนใจไม่สามารถมาเข้าร่วมงานสัมมนาได้   
เพ่ือก้าวไปอีกขั้นของการให้บริการ สภาวิศวกรจึงได้นําระบบการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube มาทดลอง
ใช้เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น ทําให้สมาชิกสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศผ่าน 
Smart Device ทั้งระบบ iOS และ Android  หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และ facebook ของสภาวิศวกร 

9.  การให้บริการข้อมูลกับกรมทางหลวงผ่านระบบ e-service 
สภาวิศวกรให้ความอนุเคราะห์กรมทางหลวงในการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใบอนุญาตของ

สมาชิกสภาวิศวกรผ่านระบบ e-service 

10. การจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯระดับภาคีวิศวกร 
10.1  ผลการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ประจําปี 2558 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน ผู้เข้าสอบ ผู้สอบผ่าน 
9,886 4,023 11,681 3,901 

หมายเหตุ  การจัดทดสอบความรู้ฯระดับภาคีสภาวิศวกรเปิดให้มีการจัดทดสอบความรู้ระดับภาคีที่สภาวิศวกร จํานวน 194 คร้ัง และ
ศูนย์สอบสวนภูมิภาค  จํานวน 23 คร้ัง รวมจัดทดสอบ 217 คร้ัง 

10.2  จัดสัมมนาแนวทางในการปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2558  
วันท่ี หัวข้อ ผู้เข้าร่วม 

(คน)
สถาบัน 
(แห่ง) สาขา 

2 ต.ค. 58 การจัดสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อสอบ
และออกข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร

214 84 7 สาขา

17 ธ.ค. 58 การจัดสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อสอบ 
ระดับภาคีวิศวกร รายวิชา Engineering Materials

46 84 1 สาขา
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ฝ่ายต่างประเทศ 
1. การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA) 
การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม 

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

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

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

จํานวนผู้ยืน่คาํขอขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 

สาขา จํานวน (คน) 
1. วิศวกรรมโยธา 41
2. วิศวกรรมไฟฟ้า 17
3. วิศวกรรมเครื่องกล 19
4. วิศวกรรมอุตสาหการ 6
5. วิศวกรรมเหมืองแร่ 1
6. วิศวกรรมเคมี 3
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

รวม 89

1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE) 
เสนอให้มีการรวบรวมช่ือและที่อยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกร ที่มีความพร้อมในการ

รับวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน รวมถึงการพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมอํานาจ
หน้าที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มีสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ครอบคลุมกับการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(RFPE) 

1.3 โครงการแลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineer Exchange Programme: PEEP) 
สภาวิศวกรได้มีการนําเสนอแนวทางการแลกเปลี่ยนวิศวกรระดับ Young Engineer ผ่านโครงการ

แลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineers Exchange Programme: PEEP) ร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและเสนอให้มีการรวบรวมช่ือและท่ีอยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรที่มีความพร้อมใน
การรับวิศวกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีบริษัทไทยท่ีมีความพร้อมรับเป็น Host Company จํานวน 4 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท SEATEC-Southeast Asia Technology, TEAM Group, PPS Group และ  
COT-Consultants of Technology 
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ฝ่ายต่างประเทศ 
1. การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual 

Recognition Arrangement on Engineering Services: MRA) 
การดําเนินงานของสภาวิศวกรภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน ด้านบริการวิศวกรรม 

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

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

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

จํานวนผู้ยืน่คาํขอขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 

สาขา จํานวน (คน) 
1. วิศวกรรมโยธา 41
2. วิศวกรรมไฟฟ้า 17
3. วิศวกรรมเครื่องกล 19
4. วิศวกรรมอุตสาหการ 6
5. วิศวกรรมเหมืองแร่ 1
6. วิศวกรรมเคมี 3
7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2

รวม 89

1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE) 
เสนอให้มีการรวบรวมช่ือและที่อยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกร ที่มีความพร้อมในการ

รับวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน รวมถึงการพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมอํานาจ
หน้าที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการออกกฎกระทรวงเพ่ิมเติมสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มีสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ครอบคลุมกับการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(RFPE) 

1.3 โครงการแลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineer Exchange Programme: PEEP) 
สภาวิศวกรได้มีการนําเสนอแนวทางการแลกเปลี่ยนวิศวกรระดับ Young Engineer ผ่านโครงการ

แลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineers Exchange Programme: PEEP) ร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและเสนอให้มีการรวบรวมช่ือและท่ีอยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรที่มีความพร้อมใน
การรับวิศวกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีบริษัทไทยท่ีมีความพร้อมรับเป็น Host Company จํานวน 4 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท SEATEC-Southeast Asia Technology, TEAM Group, PPS Group และ  
COT-Consultants of Technology 

1.2 การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional 
Engineer: RFPE)

 เสนอให้มกีารรวบรวมชือ่และทีอ่ยูข่องนติบิคุคลทีเ่ป็นสมาชกิของสภาวศิวกร ทีม่คีวามพร้อมในการ รบั
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน รวมถึงการพิจารณาออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมอำานาจหน้าที่ 
ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพ 
วิศวกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้มีสาขาวิชาชีพวิศวกรรมครอบคลุมกับ 
การรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) และวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)

1.3 โครงการแลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineer Exchange Programme: PEEP)
 สภาวิศวกรได้มีการนำาเสนอแนวทางการแลกเปลี่ยนวิศวกรระดับ Young Engineer ผ่านโครงการ 
แลกเปลี่ยนวิศวกร (Professional Engineers Exchange Programme: PEEP) ร่วมกับประเทศสมาชิก 
อาเซียนและเสนอให้มีการรวบรวมชื่อและที่อยู่ของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาวิศวกรที่มีความพร้อมใน
การรับวิศวกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีบริษัทไทยที่มีความพร้อมรับเป็น Host Company จำานวน 4 บริษัท 
ได้แก่ บรษิทั SEATEC-Southeast Asia Technology, TEAM Group, PPS Group และ COT-Consultants 
of Technology
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4.2 การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุม 
The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC) 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน    
ด้านบริการวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว       
จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แสดงถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี ตามแผนการดําเนินงาน ACPECC Roadmap คาดว่าทุกประเทศจะพร้อมเคลื่อนย้าย
วิศวกรวิชาชีพได้ทันตามกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 น้ี 

4.3 การประชุม Regional Workshop : Needs Assessment for Development and 
Implementation of Action Plans to Enhance Mobility of ASEAN Professionals on 
Surveying Services Project 

การประชุม Workshop ครั้งน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายตามโครงการนักวิชาชีพ
สํารวจของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการสํารวจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสํารวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement 
for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) และคณะที่ปรึกษา Land Equity 
International (LEI) จากประเทศออสเตรเลีย 

คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

4.4 Workshop on the Feasibility and Implementation  of a Centralized Data Bank of 
APEC Engineers   

การประชุม Workshop ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ เมืองไทเป 
สาธารณรัฐจีน-ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือระดมความเห็นของสมาชิกกลุ่มประเทศเอเปคต่อการ
กําหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงและเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับวิศวกรเอเปคที่ปัจจุบันมีมากกว่า 
7,000 คน ผ่านฐานข้อมูลที่อยู่บน “i-cloud” 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวศิวกร 
1. การประชุม CCS ครั้งที่ 80 และ

การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 27 
วันท่ี 12-16 มกราคม 2558                
ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 

2. การประชุม CCS ครั้งที่ 81 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 28 

วันท่ี 4-8 พฤษภาคม 2558 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 

3. การประชุม CCS ครั้งที่ 82 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 29 

วันท่ี 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 
3. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม Regional 

Workshop: Needs 
Assessment I 

วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2558 
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

1. นายวิชา จิวาลัย 
2. นายคณิทธ์ิ วิทยวิบูลย์ 
3. นายชนินทร์ ทินนโชติ 
4. นายณรงค์ศักดิ ์โอสถธนากร 

2.  การประชุม Regional 
Workshop: Needs 
Assessment II 

วันท่ี 19-20 ตุลาคม 2558  
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.  นายวิชา จิวาลัย 
2.  นายคณิทธ์ิ วิทยวิบูลย์ 
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2. การดําเนนิงานภายใต้ข้อตกลงวิศวกรเอเปค (APEC Engineer Agreement)  
สภาวิศวกรมีการดําเนินการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) ตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) พ.ศ. 2552 น้ัน 
สภาวิศวกรได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิกที่ผลักดันให้ตระหนักถึงความสามารถของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และมี
คุณสมบัติเป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล 

จํานวนผู้ที่ได้รบัการรับรองขึน้ทะเบียนวิศวกรเอเปค และผู้ที่ต่ออายุใบรับรองวศิวกรเอเปค 

สาขา วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2558 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 
ขอใหม ่(คน) ต่ออายุ (คน) จํานวนรวม (คน) 

1. วิศวกรรมโยธา  8  2  172 
2. วิศวกรรมไฟฟ้า  3  -  65 
3. วิศวกรรมเครื่องกล  2  3  80 
4. วิศวกรรมอุตสาหการ  1  -  14 
5. วิศวกรรมเหมืองแร่  1  -  4 
6. วิศวกรรมเคมี  -  -  - 
7. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม  1  -  1 

รวม  16  5  336 

3. การดำเน ินงานด้านการร ับรองมาตรฐานค ุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ (Thailand Accreditation

Board for Engineering Education: TABEE) 
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี มีมติเห็นชอบเร่ือง “การจัดต้ังระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (Outcome Based) ขึ้นในสภาวิศวกร”และได้เชิญสถาบัน
การศึกษาที่ เ ปิดสอนในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  จํ านวน 62 แห่ง 
เข้ารว่มโครงการนาํรอ่งเพ ือ่ขอรบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศ ึกษาว ิศวกรรมศาสตร์กับสภาวิศวกร        

4. การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
4.1 การประชุม The International Engineering Alliance (IEA) 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุม The International Engineering Alliance (IEA) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สภาวิศวกรในฐานะสมาชิกวิศวกรเอเปค 
(APEC Engineer) ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวคิดของผู้แทนจากนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 

 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม IEA 2015 วันท่ี 21-26 มิถุนายน 2558          

ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายพิชิต ลํายอง 
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4.2 การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุม 
The ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC) 

ผลจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน    
ด้านบริการวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว       
จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แสดงถึงความพร้อมในการเคลื่อนย้ายวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี ตามแผนการดําเนินงาน ACPECC Roadmap คาดว่าทุกประเทศจะพร้อมเคลื่อนย้าย
วิศวกรวิชาชีพได้ทันตามกําหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 น้ี 

4.3 การประชุม Regional Workshop : Needs Assessment for Development and 
Implementation of Action Plans to Enhance Mobility of ASEAN Professionals on 
Surveying Services Project 

การประชุม Workshop ครั้งน้ีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือการพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายตามโครงการนักวิชาชีพ
สํารวจของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการสํารวจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้
กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสํารวจของอาเซียน (ASEAN Framework Arrangement 
for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications) และคณะที่ปรึกษา Land Equity 
International (LEI) จากประเทศออสเตรเลีย 

คณะกรรมการสภาวิศวกรมอบหมายผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

4.4 Workshop on the Feasibility and Implementation  of a Centralized Data Bank of 
APEC Engineers   

การประชุม   Workshop   ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  21-22 กันยายน 2558  ณ  เมืองไทเป 
สาธารณรัฐจีน-ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือระดมความเห็นของสมาชิกกลุ่มประเทศเอเปคต่อการ
กําหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงและเพ่ิมช่องทางการติดต่อกับวิศวกรเอเปคที่ปัจจุบันมีมากกว่า 
7,000 คน ผ่านฐานข้อมูลที่อยู่บน “i-cloud” 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที ่ ผู้แทนสภาวศิวกร 
1. การประชุม CCS ครั้งที่ 80 และ

การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 27 
วันท่ี 12-16 มกราคม 2558                
ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 

2. การประชุม CCS ครั้งที่ 81 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 28 

วันท่ี 4-8 พฤษภาคม 2558 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 

3. การประชุม CCS ครั้งที่ 82 และ
การประชุม ACPECC ครั้งท่ี 29 

วันท่ี 28 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

1. นายการุญ จันทรางศุ 
2. นายวิชา จิวาลัย 
3. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 

ลําดับ ชื่อการประชุม วัน เวลา และสถานที่ ผู้แทนสภาวิศวกร 
1. การประชุม Regional 

Workshop: Needs 
Assessment I 

วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2558 
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

1. นายวิชา จิวาลัย 
2. นายคณิทธ์ิ วิทยวิบูลย์ 
3. นายชนินทร์ ทินนโชติ 
4. นายณรงค์ศักดิ ์โอสถธนากร 

2.  การประชุม Regional 
Workshop: Needs 
Assessment II 

วันท่ี 19-20 ตุลาคม 2558  
ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.  นายวิชา จิวาลัย 
2.  นายคณิทธ์ิ วิทยวิบูลย์ 
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7. โครงการศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการในกลุ่ม
ประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV 

คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการ 
ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV ของสภาวิศวกร และคณะ
ที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางเข้าพบหน่วยงานผู้มีอํานาจในการกํากับ
ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า และ
ประเทศเวียดนาม) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือ
ต่อแนวทางการอํานวยความสะดวกแก่วิศวกรไทย 
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4.5 The APEC Symposium “Good Policy and Regulatory Practices for Facilitating 
Trade and Investment in Architecture and Engineering Services” 

การประชุม Workshop ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบายและกฎระเบียบในการเปิดตลาดด้านบริการวิศวกรรมและ
สถาปนิกในกลุ่มประเทศสมาชิกความร่วมมือระดับเอเชียและแปซิฟิก  

5. จัดประชุม/สัมมนาภายในประเทศ 
5.1 จัดประชุม “ระดมสมองเพ่ือกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ก่อสร้าง  ในกลุ่มประเทศ  CLMV” ในวันที่  20 มกราคม  2558 ณ  โรงแรมเอสซี  ปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

5.2 จัดสัมมนา “กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสํารวจของอาเซียน” ในวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.3 จัดสัมมนา “ความจําเป็นในการมีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ในประเทศไทย” ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.4 จัดสัมมนา “ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน” ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ในวันที่ 21 เมษายน 
2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.5 จัดประชุมหารือร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
จดทะเบียน (RFPE) ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

5.6 จัดสัมมนา “กําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจพลังงาน ในกลุ่มประเทศ 
CLMV” ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

5.7 จัดสัมมนา “กําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ในกลุ่มประเทศ 
CLMV” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

5.8 ประชาสัมพันธ์ข่าว “การรับขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของสภาวิศวกรอย่างเป็นทางการ”  
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.9 จัดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์ผลลัพธ์  (Outcome Based)”  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558  ณ  โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.10 จัดสัมมนา  “การข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพข้ามชาติ”  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ  การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี 

5.11 จัดสัมมนา “ทําไมวิศวกร จึงต้องเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

5.12 จัดประชุมเพ่ือหารือ “แนวทางการจัดทําข้อเสนอเพ่ือร่วมผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมให้สามารถไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในต่างประเทศ” ในวันท่ี   
10 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.13 จัดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นแนวทางการกําหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes)” ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

5.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Best Practice in Accreditation of Engineering Programmes” 
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
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7. โครงการศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการในกลุ่ม
ประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV 

คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางกําหนดขีดความสามารถของวิศวกรไทย สําหรับกลุ่มธุรกิจบริการ 
ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม CLMV ของสภาวิศวกร และคณะ
ที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางเข้าพบหน่วยงานผู้มีอํานาจในการกํากับ
ดูแลด้านการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า และ
ประเทศเวียดนาม) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือ
ต่อแนวทางการอํานวยความสะดวกแก่วิศวกรไทย 
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1)  วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 210 คน 
2)  วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 50 คน 
3)  วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

จํานวน 50 คน 
4)  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 150 คน 
5)  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

จํานวน 60 คน 
6)  วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม

สัมมนา จํานวน 300 คน 

2. การดําเนนิงานดา้นคดีความ และการบังคับใช้กฎหมาย 
2.1  คดีปกครอง  

สภาวิศวกรถูกฟ้องดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองทั้งหมด จํานวน 15 คดี แบ่งออกเป็น 

1)  ศาลปกครองช้ันต้น จํานวน 6 คดี   

ลําดับ คดีดําที่ ศาล ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดี
ปัจจุบัน 

1. 1602/2554 ศาลปกครองกลาง นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต+เรียกค่าเสียหาย
จํานวน 62.5 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

2. 713/2555 ศาลปกครองกลาง นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

3. 664/2556 ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์
เจริญ 

จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

4. 181/2557 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ยก า รขึ้ น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
พ.ศ. 2557

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

5. 61/2558 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 
และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

6. 2095/2558 ศาลปกครองกลาง นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

หมายเหตุ  1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
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สํานักกฎหมายและจรรยาบรรณ 
1. การดําเนนิงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
1.1  เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกร  

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5) ได้รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกรมาจาก                   
คณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 4) จํานวน 74 เรื่อง เรื่องที่มีการร้องเรียนในสมัยที่ 5 จํานวน 53 เรื่อง  
รวมทั้งหมด จํานวน 127 เร่ือง พิจารณาแล้วเสร็จ จํานวน 69 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณา จํานวน 58 เรื่อง 
ดังนี้ 

สถิติคดีเรื่องรอ้งเรียนจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ รวม 

เรื่องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 4)   74  เรื่อง 
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนในปี 2557  23  เรื่อง 
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนในปี 2558  30  เร่ือง 

รวม 127  เร่ือง 
 

สถิติการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 
เรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ รวม 
เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ   69  เร่ือง* 
เรื่องที่อยู่ระหว่างพิจารณา  58  เร่ือง 

รวม 127  เรื่อง 
หมายเหตุ  * พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2558 จํานวน 48 เร่ือง 

คณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จทั้งหมด จํานวน 69 เรื่อง แบ่งเป็น  
1)  เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และคณะกรรมการ

จรรยาบรรณได้มีคําวินิจฉัยช้ีขาด จํานวน 26 เรื่อง (วิศวกรผู้ถูกกล่าวหา จํานวน 52 คน) ดังนี้ 
ยกข้อกล่าวหา   จํานวน   32  คน 
ตักเตือน   จํานวน     6  คน 
ภาคทัณฑ์   จํานวน     2  คน 
พักใช้ใบอนุญาตฯ  จํานวน   10  คน 
เพิกถอนใบอนุญาตฯ  จํานวน     2 คน 

2)   เรื่องร้องเรียนที่ไม่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิศวกรรม หรือไมม่มีลูอันควร
ได้รับการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณมีคําสั่งไม่รับเรื่องร้องเรียน จํานวน 43 เรื่อง 

1.2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร และจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแก่นิสิตและนักศึกษา  
จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี  
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1)  วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 210 คน 
2)  วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 50 คน 
3)  วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

จํานวน 50 คน 
4)  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 จํานวน 150 คน 
5)  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

จํานวน 60 คน 
6)  วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม

สัมมนา จํานวน 300 คน 

2. การดําเนนิงานดา้นคดีความ และการบังคับใช้กฎหมาย 
2.1  คดีปกครอง  

สภาวิศวกรถูกฟ้องดําเนินคดีปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองทั้งหมด จํานวน 15 คดี แบ่งออกเป็น 

1)  ศาลปกครองช้ันต้น จํานวน 6 คดี   

ลําดับ คดีดําที่ ศาล ผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดี
ปัจจุบัน 

1. 1602/2554 ศาลปกครองกลาง นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ใบอนุญาต+เรียกค่าเสียหาย
จํานวน 62.5 ล้านบาท 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

2. 713/2555 ศาลปกครองกลาง นายสันทัด สงวนดีกุล จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

3. 664/2556 ศาลปกครองกลาง นายประดิษฐ์ ลิมสัมพันธ์
เจริญ 

จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

4. 181/2557 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ยก า รขึ้ น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
พ.ศ. 2557

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

5. 61/2558 ศาลปกครองพิษณุโลก นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2551 
และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้
ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม
ค ว บ คุ ม แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

6. 2095/2558 ศาลปกครองกลาง นายชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล 

หมายเหตุ  1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
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2)  ศาลปกครองสูงสุด จํานวน 9 คดี  

ลําดับ คดีดําท่ี ชื่อผู้ฟ้องคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
1. อ.951/2553 บ ริ ษั ท  พี  ดั บ บลิ ว  เ อ ช แ อล 

วิศวกรที่ปรึกษา จํากัด 
จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

2. อ.577/2554 นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ท่ี 1 
กับพวกรวม 2 คน 

ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

3. อ.1085/2554 นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ท่ี 1 กับ
พวกรวม 119 คน 

ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

4. อ.419/2555 บริษัท สถาปนิก สริน จํากัด จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
5. อ.1337/2556 นายกิตติพงษ์ ก๊กมาศ การเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร 

(สมัยที่ 5)
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

6. อ.1697/2556 นายอาคม มานะแก้ว จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
7. อ.442/2557 นางสาวทัศนี สุชินพงศ์ ใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
8. อ.513/2557 นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม การเลือกต้ังกรรมการสภาวิศวกร 

(สมัยที่ 5)
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

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

จรรยาบรรณ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

หมายเหตุ  1)  ใบอนุญาต หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําส่ังทางปกครองในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
              2)  จรรยาบรรณ หมายถึง คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษทางด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

 
2.2  คดีแพ่ง จํานวน 2 คดี ดังนี้ 

ลําดับ คดีดําที่ คดีแดงท่ี ศาล ชื่อคู่ความในคดี ประเด็นแห่งคดี กระบวนการพิจารณาคดีปัจจุบัน 
1. 1001/2556 4183/2557 แพ่ง นายจรินทร์ จิรายศ 

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

ละเมิด,เรียกค่าเสียหาย
1,100,000 บาท   

 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคําพิพากษาศาลชั้นต้น 
โดยให้ยกฟ้องจําเลยทั้งสาม เนื่องจากโจทก์ฟ้องคดี
เมื่ อพ้นกําหนดอายุความ  1 ปี  ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 โจทก์ไม่มี
อํานาจฟ้องจําเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของโจทก์ในการใช้สิทธิยื่น
ฎีกา)  

2. ผบ.
124/2557 

ผบ.
118/2557 

แพ่ง
กรุงเทพ

ใต้ 

สภาวิศวกร (โจทก์) กับ
บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์
อินชัวรันส์ สาขา
ประเทศไทย (จําเลย) 

ผิดสัญญาประกันภัย 
กรณีนายอัครพงศ์  
พงษ์ทองพูล เรียกร้อง
ค่าเสียหาย              
62.5 ล้านบาท 

โจทก์ยื่นฎีกาและคําร้องต่อศาลฎีกา ตามมาตรา 
51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เพ่ือขออนุญาตฎีกา คํา
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งยืนตามคําส่ังศาล
ชั้นต้นไม่รับคําฟ้องของโจทก์ เนื่องจากพิจารณา
เห็นว่า ในคดีที่นายอัครพงศ์ พงษ์ทองพูล ได้ยื่น
ฟ้องสภาวิศวกรต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลข
ดําที่ 1602/2554 แม้ในคดีดังกล่าวนายอัครพงศ์ฯ 
จะขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้สภาวิศวกร
ออกใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ระดับวุฒิ
วิศวกร และเรียกค่าเสียหายจํานวน 62,500,000 
บาท แต่ศาลปกครองยังมิได้มีคําพิพากษาแต่อย่าง
ใด สภาวิศวกร (ผู้เอาประกันภัย) จึงยังมิได้มีความ
รับผิดตามกฎหมายต่อนายอัครพงศ์ฯ ดังนั้น บริษัท 
นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัว รันส์ฯ ( ผู้ รับประกันภัย )  
ก็ ไ ม่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ต่ อ น า ย อั ค ร พ ง ศ์ ฯ  ด้ ว ย  
ตามลักษณะประกันภัยค้ําจุน (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
รอการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องของศาลฎีกา) 
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2.3 คดีอาญา 
สํานักกฎหมายฯ ได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้กระทําความผิดฐานปลอม 

และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47  ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 9 เรื่อง 

3. งานตอบปญัหาข้อหารือทางกฎหมาย 
สํานักกฎหมายฯ ได้ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2558 

จํานวน 110 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
3.1 ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

3.2 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

3.3 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

3.4 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจเข้าข่าย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

4. งานพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 
4.1 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วิ ช า ชีพวิ ศ วกรรม เพิ่ ม เติ ม  
พ.ศ. .... 

กําหนดให้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศวกรรม
ชายฝ่ัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือ 
วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม โดยที่บทนิยามคําว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกําหนดสาขาดังกล่าว
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
ในร่างกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยคณะที่ 2 

2. ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร จ ด
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....     

กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมของสภาวิศวกร โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ดังนี้  

(1) รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(2) รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ซึ่ งมีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ 

(3) จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 
ด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ            

อยู่ ระหว่ า งการ เสนอเรื่ อ ง ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภา คีวิ ศวกร
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

แก้ไขเพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตได้คร้ังละหนึ่งงานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
โดยไม่จํากัดจํานวนของประเภทและขนาดของงาน ทั้งนี้ ภายใต้ความรู้ 
ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (หลักเกณฑ์เดิม
กําหนดให้ยื่นคําขอได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งงานและหนึ่งประเภทของงาน) 

สภาวิ ศ วกร ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อความ 
ในการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ
คณ ะ ที่  1  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยฯ  ไ ด้ ใ ห้ความ
เห็นชอบแล้ว    
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2.3 คดีอาญา 
สํานักกฎหมายฯ ได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้กระทําความผิดฐานปลอม 

และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47  ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 9 เรื่อง 

3. งานตอบปญัหาข้อหารือทางกฎหมาย 
สํานักกฎหมายฯ ได้ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2558 

จํานวน 110 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
3.1 ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

3.2 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

3.3 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

3.4 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจเข้าข่าย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

4. งานพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 
4.1 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วิ ช า ชีพวิ ศ วกรรม เพิ่ ม เติ ม  
พ.ศ. .... 

กําหนดให้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศวกรรม
ชายฝ่ัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือ 
วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม โดยที่บทนิยามคําว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกําหนดสาขาดังกล่าว
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
ในร่างกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยคณะที่ 2 

2. ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร จ ด
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....     

กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมของสภาวิศวกร โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ดังนี้  

(1) รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(2) รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ซึ่ งมีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ 

(3) จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 
ด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ            

อยู่ ระหว่ า งการ เสนอเรื่ อ ง ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภา คีวิ ศวกร
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

แก้ไขเพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตได้คร้ังละหนึ่งงานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
โดยไม่จํากัดจํานวนของประเภทและขนาดของงาน ทั้งนี้ ภายใต้ความรู้ 
ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (หลักเกณฑ์เดิม
กําหนดให้ยื่นคําขอได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งงานและหนึ่งประเภทของงาน) 

สภาวิ ศ วกร ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อความ 
ในการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ
คณ ะ ที่  1  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยฯ  ไ ด้ ใ ห้ความ
เห็นชอบแล้ว    
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2.3 คดีอาญา 
สํานักกฎหมายฯ ได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้กระทําความผิดฐานปลอม 

และใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา 45 และมาตรา 47  ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 9 เรื่อง 

3. งานตอบปญัหาข้อหารือทางกฎหมาย 
สํานักกฎหมายฯ ได้ดําเนินการเก่ียวกับงานตอบปัญหาข้อหารือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2558 

จํานวน 110 เรื่อง โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
3.1 ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร แก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

3.2 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกรถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมต่าง ๆ  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
หรือกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

3.3 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะนําแก่หน่วยงานราชการในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

3.4 การให้คําแนะนําแก่สมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสร้างความเข้าใจและป้องกันการกระทําที่อาจเข้าข่าย
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ 

4. งานพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายของสภาวิศวกร 
4.1 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขา
วิ ช า ชีพวิ ศ วกรรม เพิ่ ม เติ ม  
พ.ศ. .... 

กําหนดให้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร 
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศวกรรม
ชายฝ่ัง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือ 
วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมระบบราง เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม โดยที่บทนิยามคําว่า “วิชาชีพวิศวกรรม” ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกําหนดสาขาดังกล่าว
ให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

สภาวิศวกรอยู่ระหว่างการพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
ในร่างกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยคณะที่ 2 

2. ร่ า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร จ ด
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....     

กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมของสภาวิศวกร โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ดังนี้  

(1) รับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(2) รับจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  ซึ่ งมีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ  
ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ 

(3) จดทะเบียนวิศวกรต่างด้าวท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 
ด้านบริการวิศวกรรม หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ            

อยู่ ระหว่ า งการ เสนอเรื่ อ ง ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร 

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  ระดับภา คีวิ ศวกร
พิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

แก้ไขเพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตได้คร้ังละหนึ่งงานตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
โดยไม่จํากัดจํานวนของประเภทและขนาดของงาน ทั้งนี้ ภายใต้ความรู้ 
ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (หลักเกณฑ์เดิม
กําหนดให้ยื่นคําขอได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งงานและหนึ่งประเภทของงาน) 

สภาวิ ศ วกร ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อความ 
ในการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ
คณ ะ ที่  1  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยฯ  ไ ด้ ใ ห้ความ
เห็นชอบแล้ว    
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 

2. กฎกระทรวงกํ าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

  

2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา 

 2.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
(งานไฟฟา้กาํลังและงานไฟฟา้
สื่อสาร) 

แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

- สัมมนาเทคนิคพิจารณาการ
แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของ
งานดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2 5 5 8  ณ  โ ร ง แ รม เ อ สซี  ปา ร์ ค
กรุงเทพมหานคร 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

2.3 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แก้ไขการกาํหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ร ะ ดั บ ส า มั ญ วิ ศ ว ก ร แ ล ะ ร ะ ดั บ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ
วิ ช า ชี พวิ ศ ว ก ร รมควบ คุม  
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
โยธา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รบั
ใบอนุญาตฯ แตล่ะระดับ    

คณะกรรมกา รสภา วิศ วก ร
ในการประชุม คร้ังท่ี 51-9/2558 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีมติ
เห็นชอบหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว ตามท่ี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธ า  เ สนอ  และมอบหมาย ใ ห้
คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฯ ต่อไป 
ทั้ ง น้ี  อยู่ ในระหว่างการพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับฯ   

4. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
พ.ศ. .... 
 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รบั
ใบอนุญาตฯ แตล่ะระดับ    

คณะกรรมกา รสภา วิศ วก ร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 47-5/2558 เมื่อ
วันที่  11 พฤษภาคม  2558 มีมติ
เ ห็ นชอบห ลักก า รปรั บป รุ ง ร่ า ง
ข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว ตามท่ี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ร ะ ดั บ ส า มั ญ วิ ศ ว ก ร  ส า ข า
วิ ศ วกร รม เค ร่ื อ งกล เ สนอ  และ
มอบหมายใ ห้คณะอนุกรรมการ
กฎหมายพิจารณายกร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรฯ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณายกร่างข้อบังคับฯ    
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม หมายเหตุ 

4. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย จ ร ร ย า บ ร รณแห่ ง
วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 
.... 

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย
เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุม
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม 

สภาวิ ศ วกร ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อความ 
ในการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ
คณ ะ ที่  1  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ฯ  ไ ด้ ใ ห้
ความเห็นชอบแล้ว    

5. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้ตรวจการสภาวิศวกร  
พ.ศ. .... 

ปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ตรวจการสภาวิศวกร พ.ศ. 2543 โดยการแก้ไขช่ือข้อบังคับและช่ือ
เรียกตําแหน่งผู้ตรวจสภาวิศวกรให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม เช่น การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้ อ ง ห้ า มขอ ง ผู้ ต ร ว จสภา วิ ศ วก รซึ่ ง เ ป็ น สม า ชิ กสภา วิ ศ ว ก ร 
หรือบุคคลภายนอก วาระการดํารงตําแหน่ง หรือการพ้นจากตําแหน่ง 
เป็นต้น 

สภาวิ ศ วกร ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อความ 
ในการร่างกฎหมาย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ
คณ ะ ที่  1  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ฯ  ไ ด้ ใ ห้
ความเห็นชอบแล้ว    

 
 

6. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
การกํ าหนดค่ าจดทะเบียน
ส ม า ชิ ก  ค่ า บํ า รุ ง  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เพ่ิมค่าคําขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรเอเปค ฉบับละ  1,000 บาท 
อายุสามปี  

 

อยู่ ระหว่ า งการ เสนอเรื่ อ ง ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร

4.2 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวศิวกร 
ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 

1. ร่ างพระราชบัญญัติ วิศวกร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขสาระสําคัญที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย หรือกฎหมาย 
มีความไม่ชัดเจน เช่น  

(1) เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของสภาวิศวกรในการรับรองความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

(2) เพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของสภาวิศวกรในการออกข้อบังคับ 
สภาวิศวกรท่ีเก่ียวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาต การรับรองความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการสรรหาผู้ตรวจ
สภาวิศวกร  

(3) เพ่ิมเติมองค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร กรณีตําแหน่งกรรมการสภาวิศวกรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ   

(4) แก้ไขชื่อเรียกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ                  

(5) แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทนิติบุคคล   

(6) แก้ไขจํานวนกรรมการจรรยาบรรณ   
(7 )  เ พ่ิม เติ มวิ ธี การ เ ลือกประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ กรณีที่
ตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีแต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

(8) แก้ไขชื่อของระดับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  

(9) เพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความรู้ความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

 

คณะทํางานแก้ ไขเพิ่ม เติม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ย ก ร่ า ง
พระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม เ ห็ น จ า ก
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง    
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 

2. กฎกระทรวงกํ าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

  

2.1 สาขาวิศวกรรมโยธา แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา 

 2.2 สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 
(งานไฟฟา้กาํลังและงานไฟฟา้
สื่อสาร) 

แก้ไขการกําหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากําลังและงานไฟฟ้า
สื่อสาร) 

- สัมมนาเทคนิคพิจารณาการ
แก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของ
งานดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2 5 5 8  ณ  โ ร ง แ รม เ อ สซี  ปา ร์ ค
กรุงเทพมหานคร 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

2.3 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล แก้ไขการกาํหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ร ะ ดั บ ส า มัญ วิ ศ ว ก ร แ ล ะ ร ะ ดั บ
วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

3. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ
วิ ช า ชี พวิ ศ ว ก ร รมควบ คุม  
แต่ละระดับ สาขาวิศวกรรม
โยธา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รบั
ใบอนุญาตฯ แตล่ะระดับ    

คณะกรรมกา รสภา วิศ วก ร
ในการประชุม คร้ังที่ 51-9/2558 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีมติ
เห็นชอบหลักการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว ตามท่ี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธ า  เ สนอ  และมอบหมาย ใ ห้
คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฯ ต่อไป 
ทั้ งนี้  อยู่ ในระหว่างการพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับฯ   

4. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
พ.ศ. .... 
 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รบั
ใบอนุญาตฯ แตล่ะระดับ    

คณะกรรมกา รสภา วิศ วก ร 
ในการประชุมคร้ังที่ 47-5/2558 เมื่อ
วันที่  11 พฤษภาคม  2558 มีมติ
เ ห็ นชอบห ลักก า รปรั บป รุ ง ร่ า ง
ข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าว ตามท่ี
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ร ะ ดั บ ส า มั ญ วิ ศ ว ก ร  ส า ข า
วิ ศ วกร รม เค ร่ื อ งกล เ สนอ  และ
มอบหมายใ ห้คณะอนุกรรมการ
กฎหมายพิจารณายกร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรฯ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณายกร่างข้อบังคับฯ    
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5. งานตรวจสอบหรือยกร่างสัญญาต่าง ๆ 
ลําดับ สัญญา

1. สัญญาผลิตสื่อวีดิทัศน์อาคารเขียว (บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จํากัด)
2. สัญญาจ้างเก็บเอกสารกรุงเทพคลังเอกสาร 2558 (บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด)
3. สัญญาจ้างท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล โครงการศึกษาความคิดเห็นวิศวกรใหม่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
4. สัญญาผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ของสภาวิศวกร และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ (บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จํากัด)
5. สัญญาจ้างปรับปรุงระบบ Call center (บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด)
6. สัญญาจ้างทําความสะอาด ปี 2558 (บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด) 
7. สัญญาจ้างพนักงานรับส่งเอกสาร 2558 (บริษัท โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จํากัด)
8. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง

(สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส)
9. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการจัดทําแนวทางการบริหารการก่อสร้าง  

(สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย)
10. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารท่ีพักอาศัย

(สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร)
11. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาบ้านท่ีอยู่อาศัย (สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย)
12. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบนาโนกริด

ด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์บูรณาการกับระบบแสงสว่างไฟถนน (สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย)
13. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาและจัดทําเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสํารวจ

(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
14. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดักกลิ่นจากท่อนํ้าท้ิง

ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก (สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย)
15. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน

จากขยะพลาสติก (สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย)

6. จัดสัมมนาตามโครงการต่างๆ ดังนี ้
6.1 วันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมเพ่ิมเติม 17 สาขา” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 134 คน 

6.2 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย ว่าด้วยการจดทะเบียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 48 คน  
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ลําดับ เรื่อง สรุปสาระสําคัญแก้ไข/เพ่ิมเติม การดําเนินงาน 

5. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละ
ระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
พ.ศ. .... 

แก้ไขขอบเขตความสามารถในการประกอบวชิาชีพของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ ตามร่างกฎกระทรวงใหม่    

- สั ม ม น า เ ท คนิ ค พิ จ า รณ า
การแก้ไขเพ่ิมเติมประเภท และขนาด
ขอ ง ง าน ดั ง ก ล่ า ว  เ มื่ อ วั นที่  1 6 
กันยายน  2558 ณ  โรงแรมเอสซี 
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความชํานาญการประกอบวิชาชีพ 
ระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

6. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาต
ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรม
ควบคุม  (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 

แก้ไขรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร   
เ พ่ื อป รั บแ ก้ รู ป แบบ ใบอ นุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

7. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

แก้ไขหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา และคุณสมบัติของ
ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกฎหมายและ
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือปรับแก้ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  ห รื อ วุ ฒิ บั ต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... 

8. ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ สภ า วิ ศ ว ก ร  
ว่ า ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร
ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. .... 

กําหนดหลักเกณฑ์ ท่ี เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาชีพ  
ความประพฤติ และมาตรฐานในการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

- สัมมนารับฟังความคิดเ ห็น
ร่ า งข้ อบั ง คั บฯ  เ มื่ อ วั นศุ ก ร์ที่  7 
สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ฯ ข อ ง
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

9. ร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ ความชํานาญระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุ ฒิ
วิศวกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....        

แก้ไขการกําหนดระยะเวลาเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ 
ระดับวุฒิวิศวกร 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ของคณะอนุ กรรมการกฎหมาย 
เพ่ือยกร่างระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     

10. ร่างระเบียบคณะกรรมการ 
ส ภ า วิ ศ ว ก ร  ว่ า ด้ ว ย ก า ร  
สรรหาสมา ชิกสภาวิศวกร 
ผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือต่อ 
ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ สภาวิ ศ วก ร 
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เ ป็ นก ร รมกา ร
จรรยาบรรณ พ.ศ. .... 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร  
ผู้สมควรได้รับการเสนอช่ือต่อท่ีประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการจรรยาบรรณ 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ของคณะอนุ กรรมการกฎหมาย 
เพ่ือยกร่างระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการสรรหาสมาชิก
สภาวิศวกรผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส ภ า วิ ศ ว ก ร
เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
พ.ศ. .... 

11. ร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร  ว่ าด้ วยการขึ้น
ทะเบียนเป็นวิศวกรเอเปค  
(APEC Engineer) (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

แก้ไขการกําหนดหน่วยความรู้ (PDU) ในการยื่นคําขอต่ออายุ
ทะเบียนจากเดิม 150 หน่วย แก้ไขเป็น 100 หน่วย  

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า
ของคณะอนุ กรรมการกฎหมาย 
เพ่ือยกร่างระเบียบคณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เป็นวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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5. งานตรวจสอบหรือยกร่างสัญญาต่าง ๆ 
ลําดับ สัญญา

1. สัญญาผลิตสื่อวีดิทัศน์อาคารเขียว (บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จํากัด)
2. สัญญาจ้างเก็บเอกสารกรุงเทพคลังเอกสาร 2558 (บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด)
3. สัญญาจ้างท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล โครงการศึกษาความคิดเห็นวิศวกรใหม่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
4. สัญญาผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ของสภาวิศวกร และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ (บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จํากัด)
5. สัญญาจ้างปรับปรุงระบบ Call center (บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด)
6. สัญญาจ้างทําความสะอาด ปี 2558 (บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด) 
7. สัญญาจ้างพนักงานรับส่งเอกสาร 2558 (บริษัท โพไลท์ แมสเซนเจอร์ เซอร์วิส จํากัด)
8. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาวิศวกรรมระบบรางกับการพัฒนาเมือง

(สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส)
9. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการจัดทําแนวทางการบริหารการก่อสร้าง  

(สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย)
10. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาผลกระทบของควันไฟกับอาคารท่ีพักอาศัย

(สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร)
11. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุนของระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคาบ้านท่ีอยู่อาศัย (สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย)
12. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบนาโนกริด

ด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์บูรณาการกับระบบแสงสว่างไฟถนน (สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเคร่ืองกลและไฟฟ้าไทย)
13. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาและจัดทําเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสํารวจ

(สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
14. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดักกลิ่นจากท่อนํ้าทิ้ง

ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก (สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย)
15. สัญญาให้เงินสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โครงการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน

จากขยะพลาสติก (สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย)

6. จัดสัมมนาตามโครงการต่างๆ ดังนี ้
6.1 วันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมเพ่ิมเติม 17 สาขา” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จํานวน 134 คน 

6.2 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย ว่าด้วยการจดทะเบียน 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 48 คน  
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ภาคผนวก 
 
ก. ประกาศสภาวิศวกรท่ี 72/2558 เรื่องกําหนดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง

ประเภทหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองในต่างประเทศ   
ข. รายช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯพ.ศ. 2558  
ค. รายช่ือหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2558   
ง. รายช่ือองค์กรแม่ข่ายสําหรับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองที่สภาวิศวกรให้การรับรอง  
จ. รายช่ือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้ชํานาญการพิเศษ ในคณะกรรมการ 

สภาวิศวกรสมัยที่ 5   
ฉ. รายช่ือเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร   

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผน่ซีดี) 
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