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สารสภานายกพิิเศษ

 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท่ี่�ส่งผลกระที่บไปทัี่�วโลกในทุี่กภาคส่วน ผมขอแสดงความห่่วงใย
ต่ิอคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ผ้�ปฏิิบัติิงานท่ี่�เก่�ยวข�องทุี่กฝ่่าย ติลอดจน 
สมาชิื้กสภาวิศวกรทุี่กท่ี่าน และขอให่�ทุี่กท่ี่านร่วมม้อกันเพ้�อให่�ผ่านพ�น
สถานการณ์์น่�ไปได�
 ติลอด 21 ปีท่ี่�ผ่านมา สภาวิศวกรได�ดำาเนินงานควบคุมด้แล 
การประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมให่�เป็นไปติามพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542
และส่งเสริมให่� วิศวกรไที่ยม่การพัฒนาทัี่กษะความร้�ความสามารถ 
ให่�ทัี่ดเท่ี่ยมมาติรฐานระดบัสากล จึงม่การจัดโครงการสนบัสนุนและช่ื้วยเห่ล้อ 
สมาชิื้กสภาวิศวกรในด�านต่ิาง ๆ   และได�ม่การปรับเปล่�ยนร้ปแบบการให่�
บริการสมาชื้กิให่�ม่ความที่นัสมัยและรองรบัต่ิอการเปล่�ยนแปลงของเที่คโนโลย่
ในยุคดิสรัปชัื้�น โดยม่การเปิดให่�บริการสมาชิื้กสภาวิศวกรผ่านระบบออนไลน์
เพ้�ออำานวยความสะดวกให่�แก่สมาชิื้กสภาวิศวกร และม่โครงการสวัสดิการ
ต่ิาง ๆ ให่�แก่สมาชิื้ก  
 นอกจากน่� จากการแพร่ระบาดของเช้ื้�อโควิด-19 สภาวิศวกรได� 
เล็งเห็่นความสำาคัญของสุขภาพประชื้าชื้น จึงได�จัดให่�ม่การช่ื้วยเห่ล้อประชื้าชื้น
ในโครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให่�ชุื้มชื้น” โดยได�ลงพ้�นท่ี่�มอบสิ�งของอุปโภค
และบริโภคเพ้�อช่ื้วยเห่ล้อผ้�ส้งอายุ ผ้�ป่วยติิดเต่ิยง รวมถึงได�เข�าไปติรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า อาคารบ�านเร้อนในชุื้มชื้น และได�ต่ิอยอดโครงการดังกล่าว 
โดยจัดกิจกรรม เปล่�ยน “แปลง” ซึึ่�งได�ดำาเนินการปรับภ้มิทัี่ศน์ภายในชุื้มชื้น
ให่�ม่สภาพแวดล�อมท่ี่�น่าอย้่และม่ศ้นย์การเร่ยนร้�ในชุื้มชื้นเพ้�อให่�ประชื้าชื้นได�
ม่สภาพแวดล�อมท่ี่�ด่
 ในโอกาสน่� ผมขอขอบคุณ์คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรทุี่กท่ี่าน  
ติลอดจนผ้�ที่่�เก่�ยวข�องทีุ่กฝ่่าย ที่่�ได�ปฏิิบัติิห่น�าที่่�ติามภารกิจอย่าง 
เต็ิมความสามารถ เส่ยสละและอุทิี่ศติน ที่ำาให่�วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมพัฒนาอย่างม่
ประสิที่ธิิภาพและพร�อมรับความเปล่�ยนแปลงในทุี่กด�าน โดยห่วังเป็นอยา่งยิ�ง
ว่าสภาวิศวกรโดยคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรและสมาชิื้กสภาวิศวกรทุี่กท่ี่านจะ
ร่วมม้อร่วมใจเป็นอันห่นึ�งเด่ยวกัน เพ้�อพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมให่�ม่ความเจริญ
ก�าวห่น�าและก่อให่�เกิดประโยชื้น์ต่ิอสังคมและสาธิารณ์ะอย่างต่ิอเน้�องยิ�งขึ�นไป
ผมขอส่งความปรารถนาด่มายังคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ผ้�เก่�ยวข�องทุี่กฝ่่าย
ติลอดจนสมาชิื้กสภาวิศวกรทุี่กท่ี่าน ให่�ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ติามเป้าห่มายและยึดมั�นในจรรยาบรรณ์วิชื้าช่ื้พเพ้�อส่งเสริมวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม     
ให่�เป็นท่ี่�ประจักษ์ในระดับสากลต่ิอไป
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( พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
รัฐมนติร่ว่าการกระที่รวงมห่าดไที่ย

ในฐานะสภานายกพิเศษแห่่งสภาวิศวกร
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สารจากนายกสภาวิิศวิกร
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 รายงานประจำาปีฉบับน่�เป็นฉบับท่ี่� 2 ของคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี่� 7 ซึึ่�งได�รวบรวมผลการดำาเนินงาน
ติลอดปี 2563 ท่ี่�ผ่านมา นำาเสนอให่�สมาชิื้กทุี่กคนได�รับที่ราบ

 ในปี 2563 ได�เกิดสถานการณ์์โรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปทัี่�วโลก ประเที่ศไที่ย
ก็ได�รับผลกระที่บอย่างรุนแรงเช่ื้นเด่ยวกัน ซึึ่�งสภาวิศวกรได�ปฏิิบัติิติามมาติรการของรัฐ ในการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคอย่างเคร่งครัด ส่งผลให่�บุคลากรท่ี่�เก่�ยวข�องและสมาชิื้กผ้�มาติิดต่ิอได�รับความปลอดภัยจาก COVID-19 และ 
นับเป็นโชื้คด่อยา่งยิ�งของสภาวิศวกรเน้�องจากคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี่� 7 ได�ม่นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให่�บริการสมาชิื้กให่�เป็นร้ปแบบออนไลน์เพ้�ออำานวยความสะดวกให่�แก่สมาชิื้กมากยิ�งขึ�น จึงได�ม่การวางแผน 
เพ้�อเติร่ยมการรองรับการให่�บริการสมาชิื้กในร้ปแบบออนไลน์อย้่ก่อนแล�ว เพ้�อให่�สมาชิื้กสามารถที่ำารายการผ่าน
ระบบออนไลน์ได�ติลอด 24 ชัื้�วโมง เช่ื้น การขอรับใบอนุญาติฯ ขอเล้�อนระดับใบอนุญาติฯ ต่ิออายุใบอนุญาติฯ การขอ 
ห่นังส้อรับรอง การชื้ำาระค่าธิรรมเน่ยม และบริการอ้�นๆอ่กมากมาย รวมถึงการจัดอบรมและที่ดสอบความพร�อมฯ และ
การที่ดสอบความร้�ฯระดับภาค่วิศวกรในร้ปแบบออนไลน์ ซึึ่�งเม้�อเกิดสถานการณ์์ COVID-19 ที่ำาให่�คณ์ะกรรมการ 
สภาวิศวกร ผ้�ปฏิิบัติิงานท่ี่�เก่�ยวข�อง และเจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกร ติ�องเร่งพัฒนาระบบการให่�บริการสมาชิื้กออนไลน์
ดังกล่าวเพ้�อให่�สามารถรองรับการให่�บริการแก่สมาชิื้กในสถานการณ์์ฉุกเฉินได� ที่ำาให่�การพัฒนาระบบการให่�บริการ
สมาชิื้กออนไลน์สำาเร็จในเวลาอันรวดเร็วกว่าท่ี่�เคยได�วางแผนไว� อันเป็นการสร�างคุณ์ค่าและคุณ์ประโยชื้น์อยา่งมากมาย
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 การจัดประชุื้มให่ญ่สามัญสภาวิศวกรประจำาปี 2563 ท่ี่�ผ่านมาได�รับผลกระที่บจากสถานการณ์์ 
COVID-19 เป็นอย่างมาก เน้�องจากได�ม่มาติรการห่�ามม่การรวมตัิวของคนจำานวนมากเพ้�อป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ื้�อ COVID-19 ที่ำาให่�ไม่สามารถจัดการประชุื้มให่ญ่ในร้ปแบบเดิมได� แต่ิเน้�องจากการจัดประชุื้มให่ญ่
สามัญประจำาปีถ้อเป็นภารกิจห่ลักท่ี่�ติ�องดำาเนินการติามพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 คณ์ะกรรมการ 
สภาวิศวกรจึงติ�องปรับร้ปแบบการจัดประชุื้มให่ญ่เป็นการประชุื้มให่ญ่ผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ ซึึ่�งถ้อเป็นความ
ที่�าที่ายอย่างยิ�งของคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี่� 7 เน้�องจากเป็นการประชุื้มให่ญ่ผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์
เป็นครั�งแรกของสภาวิศวกร และด�วยความร่วมม้อจากทุี่กส่วนท่ี่�เก่�ยวข�องจึงส่งผลให่�การจัดประชุื้มให่ญ่สามัญ 
สภาวิศวกรประจำาปี 2563 สำาเร็จลุล่วงติามวัติถุประสงค์ท่ี่�กำาห่นดอย่างด่ยิ�ง เป็นท่ี่�ประจักษ์ต่ิอสังคมไที่ย  
ภาคธุิรกิจ ภาคอุติสาห่กรรม และภาครัฐ ในการเป็นองค์กรห่ลักท่ี่�ม่ข่ดความสามารถที่างเที่คโนโลย่

 ผลกระที่บอ่กประการห่นึ�งจากสถานการณ์์ COVID-19 ซึึ่�งได�ออกมาติรการห่�ามม่การรวมตัิวของคน
เป็นจำานวนมาก ที่ำาให่�สภาวิศวกรไม่สามารถจัดการอบรมสัมมนาเพ้�อให่�ความร้�แก่สมาชิื้กได� แต่ิเน้�องจาก 
คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี่� 7 ได�ติระห่นักถึงความสำาคัญของการส่งเสริม พัฒนา และให่�ความร้�แก่สมาชิื้ก
เพ้�อเพิ�มข่ดความสามารถใการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมให่�ม่ประสิที่ธิิภาพมากยิ�งขึ�นจึงได�ปรับร้ปแบบการอบรม
สัมมนาให่�เป็นร้ปแบบออนไลน์ ผลปรากฏิว่าสมาชิื้กได�รับความสะดวกสบายในการรับฟังการสัมมนามากยิ�งขึ�น 
และยงัช่ื้วยลดค่าใชื้�จ่ายในการจัดสัมมนาได�อยา่งมากอ่กด�วย นับเป็นอ่กห่นึ�งความสำาเร็จของการบริห่ารจัดการ
ในยคุดิสรัปชัื้�นและการพฒันา Platform ดิจิทัี่ลของสภาวศิวกรเพ้�อสมาชื้กิทุี่กท่ี่านอยา่งม่นัยสำาคัญ

 นอกจากน่�คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรสมัยท่ี่� 7 ได�เล็งเห็่นถึงประโยชื้น์ของสมาชิื้กสภาวิศวกรท่ี่�จะ
ได�รับใบอนุญาติฯท่ี่�ม่คุณ์ภาพ ได�มาติรฐาน และม่เที่คโนโลยขั่�นส้งในการป้องกันการปลอมแปลงใบอนุญาติ จึงได� 
ว่าจ�างบริษัที่นิติิบุคคลซึึ่�งได�รับการรับรองมาติรฐานการผลิติและการพิมพ์บัติรในการรักษาความปลอดภัย 
ขั�นส้งเปน็ผ้�ดำาเนินการพมิพ์และจดัส่งใบอนญุาติฯ ประเภที่บคุคลให่�แก่สมาชื้กิสภาวศิวกรที่างไปรษณ่์ยภ์ายใน 
7 วันที่ำาการ โดยสมาชิื้กไม่ติ�องเดินที่างมาติิดต่ิอท่ี่�สำานักงานสภาวิศวกร

 นอกจากน่� ส้บเน้�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ซึึ่�งส่งผลกระที่บต่ิอประชื้าชื้นและสังคมไที่ยเป็นอย่างมาก 
ห่ลายชุื้มชื้นได�รับความเด้อดร�อนจากการแพร่ระบาดของเช้ื้�อ COVID-19 ที่ำาให่�ช่ื้วิติความเป็นอย้เ่ป็นไป 
ด�วยความยากลำาบาก คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรจึงได�ร่วมกับวิศวกรอาสาและห่น่วยงานต่ิางๆ จัดกิจกรรม
โครงการ "สภาวิศวกรปันสุขให่�ชุื้มชื้น" เพ้�อมอบสิ�งของเคร้�องอุปโภคบริโภคท่ี่�จำาเป็นต่ิอการดำารงช่ื้วิติให่�แก่
ประชื้าชื้นในห่ลายชุื้มชื้นท่ี่�ได�รับความเด้อดร�อนเพ้�อให่�สามารถดำารงช่ื้พในสภาวะวิกฤติิได� และยังได�ต่ิอยอด 
พัฒนาพ้�นที่่�ในชืุ้มชื้นภายใติ�แนวคิด "เปล่�ยน - แปลง" โดยการสร�าง "พ็อคเก็ติ พาร์ค" ( Pocket Park) 
สวนสาธิารณ์ะขนาดเล็กใจกลางชุื้มชื้น เปล่�ยนแปลงพ้�นท่ี่�รกร�างในชุื้มชื้นให่�กลายเป็นพ้�นท่ี่�สาธิารณ์ะสำาห่รับ
ใชื้�ประโยชื้น์ในกิจกรรมสันที่นาการในร้ปแบบของการเป็นแห่ล่งเร่ยนร้�และเป็นพ้�นท่ี่�พักผ่อนห่ย่อนใจแก่ทุี่กๆ
คนในชุื้มชื้น โดยได�เริ�มดำาเนินการสร�าง "พ็อคเก็ติ พาร์ค" แห่่งแรกให่�แก่ชื้าวชุื้มชื้นคลองเติยล็อค 1-2-3 ซึึ่�งได�
ส่งมอบให่�แก่ชุื้มชื้นคลองเติยไปเม้�อวันท่ี่� 4 ธัินวาคม 2563 เร่ยบร�อยแล�ว เป็นอ่กส่วนห่นึ�งแห่่งความภาคภ้มิใจ
ยิ�งของชื้าวสภาวิศวกรและสังคมไที่ยล�วนให่�ความช้ื้�นชื้มยินด่

 ในปีท่ี่�ผ่านมาจะเห่็นได�ว่าทัี่�งประเที่ศไที่ยและประเที่ศติ่างๆทัี่�วโลกติ่างติ�องเผชิื้ญกับสภาวะวิกฤติิ  
ทัี่�งจากโรคติิดต่ิอท่ี่�ร�ายแรงและยังคงระบาดอย่างต่ิอเน้�อง ปัญห่าสิ�งแวดล�อมท่ี่�ยังคงติ�องเฝ้่าระวัง ติิดติาม และแก�ไข 
รวมถึงการเปล่�ยนแปลงที่างด�านเที่คโนโลย่ที่่�เข�ามาอย่างรวดเร็ว สภาวิศวกรจึงติ�องม่การพัฒนาให่�ที่ันติ่อ 
การเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสมาชิื้กสภาวิศวกรให่�พร�อมต่ิอการเปล่�ยนแปลงด�วยเช่ื้น
เด่ยวกัน

 สุดที่�ายน่�กระผมในนามของสภาวิศวกรขอขอบคุณ์สมาชิื้กสภาวิศวกรและผ้�ช่ื้วยเห่ล้อการปฏิิบัติิงาน
ของสภาวิศวกรทุี่กท่ี่านท่ี่�ร่วมม้อกันที่ำาให่�การดำาเนินงานของสภาวิศวกรสำาเร็จลุล่วงไปด�วยด่ และห่วังเป็นอย่างยิ�ง
ว่าจะได�รับความร่วมม้อด�วยด่เช่ื้นน่�ติลอดไป

( ศาสติราจารย์ ดร.สุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ�)
นายกสภาวิศวกร

ด�วยรักและปรารถนาด่
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52%

38%
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58%
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ด้�านการศ�กษาและวิิจ�ย
100%
90%

17%

30%

17%

17%

1
• รับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ (TABEE)

• การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญาประกาศน่ยบัติร ห่ร้อวุฒิบัติร 
ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมเพ้�อไม่ก�าวก่ายการจัดการศึกษา

• ที่ำาการวิจัยเพ้�อพัฒนาสภาวิศวกร เพ้�อประโยชื้น์ในการดำาเนินงานติามภารกิจห่น�าที่่�
ของสภาวิศวกรติามพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542

• การกำาห่นดแนวที่าง วิธิ่การ และการเติร่ยมการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษา
ระดับเที่คโนโลย่วิศวกรรม (TABET)

• ส่งเสริมงานวิจัยที่่�เป็นประโยชื้น์ติ่อการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม และเพ้�อประโยชื้น์
ในการจัดที่ำามาติรฐานประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยที่่�เก่�ยวข�องในงานวิศวกรรมในเร้�องให่ม่ๆ เพ้�อประโยชื้น์
ติ่อสังคมไที่ย และสังคมโลก

ด้�านองค์�กรและการให้�บริการ3
20%

100%

60%

50%

20%

30%

70%

60%

50%

30%

50%

70%

60%

• เพิ�มสมรรถนะของระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศในการให่�บริการสมาชื้ิกและสังคมผ่าน
เคร้อข่ายสารสนเที่ศ ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ้�น ๆ

• จัดระบบให่�ความร้�ที่างวิศวกรรมและเที่คโนโลย่ผ่านเคร้อข่าย และกรอบการพัฒนา
 CPD

• ประสานงานสภาวิชื้าชื้่พและสมาคมวิชื้าชื้่พเพ้�อเสนอแนะเก่�ยวกับนโยบายและปัญห่า
ด�านวิศวกรรมรวมที่ั�งด�านเที่คโนโลย่

• เสริมสร�างศักยภาพและความสามารถของสำานักงานสภาวิศวกรเพ้�อขับเคล้�อนการ
ดำาเนินงานติามนโยบายและวัติถุประสงค์ของสภาวิศวกรได�อย่างม่ประสิที่ธิิภาพและ
ติ่อเน้�อง

• เป็นองค์กรธิรรมาภิบาล

• เพิ�มฝ่่ายติรวจสอบภายใน ที่ำาห่น�าที่่�ติรวจสอบความถ้กติ�องในการดำาเนินงานของ
สำานักงานสภาวิศวกร

• การปรับปรุงระเบ่ยบเพ้�อรองรับการนำาห่น่วยความร้�จากการพัฒนาวิชื้าชื้่พวิศวกรรม
อย่างติ่อเน้�อง (CPD) มาใชื้�ในการเล้�อนระดับใบอนุญาติ

• ส่งเสริมการบริห่ารจัดการที่รัพยากรบุคคลของสำานักงานสภาวิศวกร ให่�เกิด
ประสิที่ธิิภาพส้งสุด (Flexible Rightsizing)

• ปรับปรุงอัติราค่าธิรรมเน่ยมเก่�ยวกับการออกใบอนุญาติให่�ม่ความเห่มาะสมยิ�งขึ�น

• พิจารณ์าลดขั�นติอนที่่�เก่�ยวข�องกับกระบวนการพิจารณ์าการออกใบอนุญาติประกอบ
วิชื้าชื้่พวิศวกรรมควบคุมที่่�อาจซึ่ำ�าซึ่�อนห่ร้อไม่จำาเป็นแล�วในปัจจุบัน

• ปรับปรุงการอบรมความพร�อมในการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรมควบคุม ให่�ม่เฉพาะ
เร้�องที่่�ม่ความสำาคัญติ่อการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• ปรับปรุงการให่�บริการผ่านระบบเที่คโนโลย่ เพ้�อให่�สภาวิศวกรเป็นห่น่วยงานผ้�นำาด�าน
ดิจิติัลของประเที่ศไที่ย

• จัดให่�ม่การประกันภัยกลุ่มให่�กับสมาชื้ิกสภาวิศวกร

ด้�านการปร�บปร�งกฎห้มาย
70%

5
• การปรับปรุงกฎห่มาย ประกาศ ระเบ่ยบ ข�อบังคับ กฎกระที่รวง และพระราชื้บัญญัติิ

ของสภาวิศวกร ให่�ที่ันสมัยและเห่มาะสมกับสถานการณ์์การเปล่�ยนแปลง รวมถึงเพ้�อ
ประโยชื้น์ในการดำาเนินงานติามพันธิกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาที่ิ ปรับปรุง
พระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ้�อรองรับภารกิจและการดำาเนินงานที่่�เก่�ยวข�อง
กับ 17 สาขาวิชื้าชื้่พวิศวกรรม
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ด้�านการประกอบวิิชาช�พิ
17%

30%

60%

70%

80%

50%

60%

50%

30%

70%
50%
70%

70%

60%
17%

30%

2
• ปรับปรุงระบบและข�อสอบ เพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรมควบคุม 

ระดับภาค่วิศวกร โดยเน�นเร้�องการประเมินผลความสามารถของผ้�สอบ

• สนับสนุนสมาคมวิชื้าชื้่พเพ้�อให่�ม่ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ์ภาพการประกอบวิชื้าชื้่พ
วิศวกรและเพิ�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน

• ส่งเสริมการที่ำากรอบความสามารถของผ้�ปฏิิบัติิวิชื้าชื้่พในแติ่ละสาขาเพ้�อใชื้�ประเมินผล
ในการสอบเล้�อนระดับ

• ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณ์ในกรณ์่พิพาที่และไกล่เกล่�ย

• ออกใบรับรองความร้�ความชื้ำานาญสำาห่รับผ้�ประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรมวิชื้าชื้่พวิศวกรรม
ควบคุม และสห่สาขาวิชื้าชื้่พวิศวกรรม รวมที่ั�งรับรองความร้�ความชื้ำานาญเฉพาะที่าง

• ส่งเสริมการรับรองมาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าชื้่พ (Code of Practices) มาติรฐาน
ความประพฤติิ (Code of Conducts) และมาติรฐานการให่�บริการวิชื้าชื้่พ (Code of 
Services)

• ส่งเสริมการถ่ายโอนเที่คโนโลย่ด�านวิศวกรรมอย่างเป็นร้ปธิรรม

• ส่งเสริมและสนับสนุนการขึ�นที่ะเบ่ยนผ้�ประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• ส่งเสริมการจัดที่ำามาติรฐานการคิดค่าบริการวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• การจัดที่ำาที่ำาเน่ยบและคลังข�อม้ลผ้�ชื้ำานาญการในสาขาวิชื้าชื้่พวิศวกรรมติ่าง ๆ

• ส่งเสริมการพัฒนาวิชื้าชื้่พวิศวกรรมติ่อเน้�องให่�มากขึ�น

• ส่งเสริมศักดิ�ศร่ของวิศวกรไที่ยในการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• ส่งเสริมการยึดมั�นในจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• เสริมสร�างความเชื้้�อมั�นในการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม (Professional Reliability)

• ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดที่างวิชื้าชื้่พ ให่�ความคุ�มครองความรับผิดติาม
กฎห่มายของ ผ้�ประกอบวิชื้าชื้่พ ซึ่ึ�งเป็นผลมาจากการปฏิิบัติิงานในวิชื้าชื้่พ

• ส่งเสริมมาติรการการป้องกันและติ่อติ�านคอร์รัปชื้ั�นที่่�เก่�ยวข�องกับการประกอบวิชื้าชื้่พ
วิศวกรรม

ด้�านต่�างประเทศ
100%

100%

40%
20%

30%

4
• ดำาเนินการและประสานงานสมาคมวิชื้าชื้่พและส่วนราชื้การในกิจกรรมติามพันธิะและ

ข�อผ้กพัน ด�านติ่าง ๆ เชื้่น WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, 
CAFEO, Washington Accord, Sydney Accord

• เป็นติัวแที่นของผ้�ประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรมในการเจรจาเก่�ยวกับการบริการวิชื้าชื้่พ
ข�ามชื้าติิ

• สนับสนุนและประสานงานสภาวิชื้าชื้่พและสมาคมวิชื้าชื้่พ

• การสร�างพันธิมิติรร่วมกับภาครัฐและเอกชื้น ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ์แก่
สภาวิศวกรในการดำาเนินงานด�านติ่างประเที่ศ

• ส่งเสริมการใชื้�ภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

ด้�านการบริห้ารการเปล��ยนแปลง
20%

40%

40%

50%

6
• การนำาเที่คโนโลย่ด�านติ่าง ๆ มาประยุกติ์ให่�สามารถที่ำางานร่วมกันได� เพ้�อนำาไปใชื้�ใน

การประมวลผลข�อม้ล การจัดที่ำาคลังข�อม้ล และแลกเปล่�ยนข�อม้ล เพ้�อประโยชื้น์ใน
การประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรมที่ั�งภายในประเที่ศและติ่างประเที่ศ

• สร�างกลุ่มความร่วมม้อภายในประเที่ศและติ่างประเที่ศ เพ้�อประโยชื้น์ในการส่งเสริม
และการสร�างศักยภาพให่�แก่วิศวกรไที่ยในการประกอบวิชื้าชื้่พวิศวกรรม

• ให่�บริการและอำานวยความสะดวกแก่สมาชื้ิกสภาวิศวกร ประชื้าชื้น และห่น่วยงานอ้�น
 ๆ ผ่านระบบอิเล็กที่รอนิกส์

• ส่งเสริมสห่สาขาที่างด�านวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายมาตรฐานิการศึึกษาและวิิชาชีพ

1. การร ับรองปริญญาประกาศนีียบัตร หร ือวุ ุฒิิบ ัตรในี
การประกอบวุิชาชีพวุิศวุกรรมควุบคุม
 สภาวิศวกรม่การดำาเนินการติามวัติถุประสงค์ในพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 

มาติรา 7(1) ค้อ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม เพ้�อส่งเสริม 

สนับสนุนให่�สถาบันการศึกษาจัดการเร่ยนการสอนในห่ลักส้ติรท่ี่�สภาวิศวกรรับรองปริญญา 

ประกาศน่ยบัติร ห่ร้อวุฒิบัติรในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม เป็นไปติามระเบ่ยบ

คณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ม่คุณ์ภาพ และสามารถผลิติบัณ์ฑิิติท่ี่�ม่ความร้�ความสามารถ 

ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ดังน่�

จำำ�นวนหลัักสููตรท่ี่�คณะกรรมก�รสูภ�วิศวกรพิิจำ�รณ� ก�รรับรองปริญญ�ฯ พิ.ศ. 2563

สู�ข�
จำำ�นวนหลัักสููตรท่ี่�พิิจำ�รณ�

รับรอง ปฏิิเสูธ รวม

สาขาวิศวกรรมโยธิา  10 0 10

สาขาวิศวกรรมเคร้�องกล 18 1 19

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - งานไฟฟ้ากำาลัง 8 0 8

- งานไฟฟ้าส้�อสาร 8 0 8

สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ  10 0 10

สาขาวิศวกรรมเห่ม้องแร่ - งานเห่ม้องแร่ 1 0 1

- งานโลห่ะการ 4 0 4

สาขาวิศวกรรมเคม่  3 0 3

สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม  2 0 2

รวม 64 1 65

ห่มายเห่ตุิ        ติรวจสอบรายช้ื้�อห่ลักส้ติรและสถาบันการศึกษาได�ท่ี่�ภาคผนวก

1.1  การจััดำสััมมนิาเกี �ยวิกับการรับรองปริญญา

 1) จัำดประชุุมสัูมมน�กลุั�มเป้�หม�ย (Focus Group) 

 เร่�อง ก�รปรับปรุงข้อบังคับสูภ�วิศวกรว��ด้วยก�รรับรองปริญญ�ฯ แลัะแนวที่�ง 

 ก�รรับรองปริญญ�ฯ ต�มระเบ่ยบคณะกรรมก�รสูภ�วิศวกร ว��ด้วยองค์คว�มรู้ฯ 

 พิ.ศ. 2562

 จัดสัมมนาร่วมระห่ว่างคณ์ะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรม 7 สาขา

และผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย เพ้�อร่วมกันกำาห่นดแนวที่าง

ในการรับรองปริญญา ระยะเวลาในการดำาเนินการของ กระบวนการการรับรองปริญญาโดย

ไม่ก�าวก่ายการจัดการศึกษา พร�อมทัี่�งได�เสนอแนวที่างในการปรับปรุงข�อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด�วยการรับรองปริญญาฯ ให่�สอดคล�องกับระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด�วย 

องค์ความร้�ฯ พ.ศ. 2562 คุณ์ลักษณ์ะของบัณ์ฑิิติท่ี่�พึงประสงค์ และมาติรฐานการเร่ยน 

ของแติ่ละสาขาวิศวกรรมควบคุม วิธ่ิการประเมินบัณ์ฑิิติ ผลสรุปท่ี่�ได�จะนำาไปแก�ไขข�อบังคับ 

สภาวิศวกร ว่าด�วยการรับรองปริญญาฯ โดยได�จัดสัมมนา เม้�อวันท่ี่� 20 มกราคม 2563  

ณ์ โรมแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอกเจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร  
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  2)  ก�รจัำดสัูมมน� เร่�อง “ก�รรับรองปริญญ�แบบองค์คว�มรู้  (Self-Declaration)”

 จัดสัมมนาร่วมระห่ว่างสภาวิศวกรกับผ้�แที่นจากสถาบันการศึกษา ในหั่วข�อเร้�อง  

“การรับรองปริญญาแบบองค์ความร้� (Self-Declaration)” โดยเป็นการจัดสัมมนา 

เพ้�อมุ่งเน�นให่�สถาบันการศึกษารับที่ราบและเข�าใจห่ลักเกณ์ฑ์ิการรับรองปริญญาแบบองค์ความร้�  

การเข่ยนเอกสารการรับรองปริญญา การย้�นขอรับรองปริญญาผ่านระบบออนไลน์ รวมทัี่�ง

การที่ดสอบความร้�ฯ ระดับภาค่ โดยได�จัดการสัมมนา เม้�อวันท่ี่� 10 สิงห่าคม 2563  

ณ์ โรงแรมเอเช่ื้ย กรุงเที่พมห่านคร 

  3) ก�รจัำดสัูมมน�แนวที่�งก�รพิิจำ�รณ�ก�รรับรองปริญญ�แบบองค์คว�มรู้  

       (Self-Declaration)

 จัดสัมมนาร่วมระห่ว่างคณ์ะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรม 7 สาขา

และคณ์ะอนุกรรมการมาติรฐานการศึกษา เพ้�อร่วมกันกำาห่นดแนวที่างในการพิจารณ์าการ

รับรองปริญญาแบบองค์ความร้� (Self-Declaration) เป็นไปในทิี่ศที่างเด่ยวกัน พร�อมทัี่�งปรับ

แก�แบบการติรวจ (Check list) เพ้�อให่�สถาบันการศึกษาดำาเนินการติรวจสอบเอกสารการย้�น

ขอรับรองปริญญาแบบองค์ความร้�ให่�ครบถ�วนและเป็นไปติามเกณ์ฑ์ิของสภาวิศวกร โดยจัดสัมมนา

เม้�อวันท่ี่� 30 กันยายน 2563 ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์ กรุงเที่พมห่านคร 

2. งานีมาตรฐานีการประกอบวุิชาชีพ
2.1  การรับรองมาตรฐานิการให้้บริการวิิชาชีพและมาตรฐานิการปฏิิบัติ
วิิชาชีพ 

 ด�วยระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด�วยห่ลักเกณ์ฑิ์ วิธ่ิการ และเง้�อนไข

การรับรองมาติรฐานการให่�บริการวิชื้าช่ื้พและมาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ พ.ศ. 2563  

ได�ประกาศในราชื้กิจจานุเบกษาและม่ผลบังคับใชื้�เม้�อวันท่ี่� 2 กันยายน 2563 เร่ยบร�อยแล�ว  

ซึึ่�งขณ์ะน่�คณ์ะอนุกรรมการมาติรฐานการประกอบวิชื้าช่ื้พอย่้ระห่ว่างการพิจารณ์ากำาห่นดขั�นติอน

และกระบวนการรับรองมาติรฐานการให่�บริการวิชื้าช่ื้พและมาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการมาติรฐานการประกอบวิชื้าช่ื้พกำาห่นดให่�ม่

การรับรองมาติรฐานการให่�บริการวิชื้าช่ื้พและมาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ เพ้�อเป็นการยกระดับ 

การให่�บริการวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมและการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม เป็นไปติาม 

มาติรฐานท่ี่�สนองต่ิอประโยชื้น์ของผ้�รับบริการติลอดจนสาธิารณ์ะ และเป็นมาติรฐาน 

ให่�ผ้ �ได�รับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ปฏิิบัติิติามแนวที่างมาติรฐาน

การปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ
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3. การพัฒินีาวุิชาชีพวุิศวุกรรมต่อเนีื �อง
3.1  องค์์กรแม่ข่่ายการพัฒนิาวิิชาชีพวิิศึวิกรรมต่อเนิ่ �อง

 สภาวิศวกรม่องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมต่ิอเน้�องท่ี่�ม่สถานะภาพปกติิ 

จำานวนทัี่�งสิ�น 74 องค์กร ซึึ่�งในปี 2563 ได�ดำาเนินการต่ิออายุองค์กรแม่ข่ายฯ จำานวน 45 

องค์กร และรับรององค์กรแม่ข่ายฯ เพิ�มเติิม จำานวน 7 องค์กร

ห่มายเห่ตุิ: ติรวจสอบรายช้ื้�อองค์กรแม่ข่ายได�ท่ี่�ภาคผนวก 

2.2  การจััดำสััมมนิา “การพัฒนิาวิิชาชีพวิิศึวิกรรมสั่ ่วิ ิศึวิกรม่ออาชีพ”

 คณ์ะอนุกรรมการมาติรฐานการประกอบวิชื้าช่ื้พ ได�เล็งเห็่นความจำาเป็นของ

การจัดสัมมนา “การพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมส่้วิศวกรม้ออาช่ื้พ” โดยเร่ยนเชิื้ญคณ์ะกรรมการ

สภาวิศวกร คณ์ะอนุกรรมการมาติรฐานการประกอบวิชื้าช่ื้พ คณ์ะอนุกรรมการที่ดสอบ

ความร้�ความชื้ำานาญการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม 7 สาขาวิชื้าช่ื้พ คณ์ะที่ำางาน 

Steering group และองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร เพ้�อร่วมห่าร้อและเสนอห่ลักการ แนวคิด

และกำาห่นดกรอบการพัฒนาและขอบเขติงานด�านติ่าง ๆ ในการพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ระห่ว่างคณ์ะอนุกรรมการสภาวิศวกรท่ี่�เก่�ยวข�อง และผ้�ท่ี่�เก่�ยวข�องอันจะนำาไปส่้การปรับปรุง

แก�ไขข�อบังคับและระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรฯ และกำาห่นดกลไกการที่ำางาน ติลอดจน 

การประเมินความร้�ความสามารถวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม 

ในประเที่ศและระดับสากล โดยได�จัดการสัมมนา เม้�อวันท่ี่� 28 สิงห่าคม 2563  

ณ์ โรงแรมเอเช่ื้ย กรุงเที่พมห่านคร
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3.2  องค์์กรแม่ข่่ายที่ี �ม่ ่งมั �นิสั่งเสัริมการพัฒนิาวิิชาชีพวิิศึวิกร

 สภาวิศวกรมอบรางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชื้าช่ื้พติ่อเน้�องท่ี่�ได�มุ่งมั�นส่งเสริม 

การพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม ประจำาปี 2563 จำานวน 46 องค์กร โดยม่รายช้ื้�อดังต่ิอไปน่�

รายช้ื้�อองค์กรแม่ข่าย

1 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย 
ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์

24 ม้ลนิธิิเพ้�อการพัฒนามห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่
พระจอมเกล�าธินบุร่ 

2 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่่ง
ประเที่ศไที่ย

25 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคค่ภัย 

3 สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาเคร้�องกลและ
ไฟฟ้าไที่ย

26 สถาบันมาติรวิที่ยาแห่่งชื้าติิ

4 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่่งประเที่ศไที่ย 27 ศ้นย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 (DECC)

5 สมาคมส่งเสริมเที่คโนโลย ่(ไที่ย-ญ่�ปุ่น) 28 กรมที่างห่ลวงชื้นบที่

6 สมาคมวิศวกรรมสิ�งแวดล�อมแห่่ง
ประเที่ศไที่ย 

29 กรมชื้ลประที่าน

7 สมาคมอุติสาห่กรรมไฟฟ้าแห่่ง
ประเที่ศไที่ย

30 สถาบันวิจัยวิที่ยาศาสติร์และเที่คโนโลยแ่ห่่ง
ประเที่ศไที่ย

8 สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย 31 สถาบันพัฒนาบุคลากรที่�องถิ�น กรมส่งเสริมการ
ปกครองที่�องถิ�น

9 สมาคมคอนกร่ติแห่่งประเที่ศไที่ย 32 กรมที่างห่ลวง

10 สมาคมผ้�ติรวจสอบอาคาร 33 การไฟฟ้านครห่ลวง 

11 สถาบันเห่ล็กและเห่ล็กกล�าแห่่ง
ประเที่ศไที่ย

34 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่่งประเที่ศไที่ย 

12 สมาคมนักอุที่กวิที่ยาไที่ย 35 บริษัที่ อ่อ่ซ่ึ่ เอ็นจิเน่ยริ�ง เน็ที่เวิร์ค จำากัด

13 สมาคมห่ม�อนำ�าและภาชื้นะรับความดัน
ไที่ย

36 บริษัที่ อิติาเล่ยนไที่ย ด่เวล๊อปเมนต์ิ จำากัด (มห่าชื้น)

14 สมาคมที่างห่ลวงแห่่งประเที่ศไที่ย 37 บริษัที่ โปรเซึ่ส อ่ควิปเมนท์ี่ เที่คโนโลย่ จำากัด

15 สมาคมวิชื้าการไฟฟ้า อิเล็กที่รอนิกส์ 
คอมพิวเติอร์โที่รคมนาคมและสารสนเที่ศ

38 บริษัที่ โปรเจค แพลนนิ�ง เซึ่อร์วิส จำากัด (มห่าชื้น)

16 สมาคมนักศึกษาเก่า มห่าวิที่ยาลัย
เที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ ใน
พระบรมราช้ื้ปถัมภ์

39 บริษัที่ พ่อ่เอ เอ็นคอม อินเติอร์เนชัื้�นแนล จำากัด

17 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัย
สงขลานครินที่ร์ 

40 บริษัที่ คอนซัึ่ลแที่นท์ี่ ออฟ เที่คโนโลย ่จำากัด

18 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัย
ศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์

41 บริษัที่ คัมเวล คอร์ปอเรชัื้�น จำากัด (มห่าชื้น)

19 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์และเที่คโนโลย่
อุติสาห่กรรม มห่าวิที่ยาลัยศิลปากร 

42 บริษัที่ ซิึ่นเท็ี่ค คอนสติรัคชัื้�น จำากัด (มห่าชื้น)

20 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์
มห่าวิที่ยาลัย  

43 บริษัที่ อาซ่ึ่ฟา จำากัด (มห่าชื้น)

21 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัย
เที่คโนโลยร่าชื้มงคลพระนคร

44 ศ้นย์ฝึ่กอบรม ไที่ยโอบายาชิื้ เที่รนนิ�งเซ็ึ่นเติอร์

22 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัย
ศร่ปทุี่ม 

45 บริษัที่ คริสเต่ิยน่และน่ลเส็น (ไที่ย) จำากัด (มห่าชื้น)

23 ศ้นย์เช่ื้�ยวชื้าญพิเศษเฉพาะด�านเที่คโนโลย่
ไฟฟ้ากำาลัง

46 บริษัที่ ไที่ย บิม ย้สเซึ่อร์ จำากัด
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องค์์กรแม่ข่่ายที่ี �ม่ ่งมั �นิสั่งเสัริมการพัฒนิาวิิชาชีพวิิศึวิกรต้องมี
ค์่ณสัมบัติดำังต่อไปนิี �

1)  ม่สภาพการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมต่ิอเน้�อง

2)  เป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมต่ิอเน้�องไม่น�อยกว่า 3 ปี

3)  จัดกิจกรรมด�านพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมต่ิอเน้�องและบันทึี่กข�อม้ลบุคคลท่ี่�เข�าร่วมห่ลักส้ติร     

     ห่ร้อกิจกรรมมาติรฐานและจำานวนห่น่วยความร้�ท่ี่�ได�รับเข�าส่้ระบบของสภาวิศวกรอย่าง

     ถ้กติ�องและสมำ�าเสมอ

3.3 การจััดำเสัวินิา "วิิศึวิกรไดำ้ประโยชนิ์จัากการพัฒนิาวิิชาชีพวิิศึวิกรรม
ต่อเนิ่ �องอย่างไร”

 จัดเสวนาให่�ความร้�เก่�ยวกับกิจกรรมท่ี่�ได�รับห่น่วยความร้� (CPD Units) และ

ประโยชื้น์ของการพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมต่ิอเน้�อง และรับฟังความเห็่นการนำาห่น่วยความร้�  

มาใชื้�ในการเล้�อนระดับและติ่ออายุใบอนุญาติร่วมกับคณ์ะอนุกรรมการท่ี่�เก่�ยวข�อง สมาชิื้ก 

สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย เม้�อวันท่ี่� 17 ธัินวาคม 2563 ณ์ โรงแรมเอสซ่ึ่ ปาร์ค

กรุงเที่พมห่านคร 
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4. การส่ ่งเส่ร ิมการประกอบวุ ิชาช ีพส่ำหร ับส่าขาวุิชาชีพ 
วิุศวุกรรมทีี่�ไม่ใช่วิุชาชีพวิุศวุกรรมควุบคุม
     จััดำที่ำร่างระเบียบค์ณะกรรมการสัภาวิิศึวิกร วิ่าดำ้วิยการที่ดำสัอบ 
  ค์วิามร่ ้เพ่ �อข่อรับใบรับรองค์วิามร่ ้ค์วิามชำนิาญการประกอบ 
        วิิชาชีพวิิศึวิกรรมระดำับวิิศึวิกร และระดำับวิิศึวิกรวิิชาชีพ พ.ศึ. .....

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมท่ี่�ไม่ใชื้่วิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม จัดที่ำาร่างระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด�วยการที่ดสอบความร้� 

เพ้�อขอรับใบรับรองความร้�ความชื้ำานาญการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมระดับวิศวกร และระดับ 

วิศวกรวิชื้าช่ื้พ พ.ศ. ..... ซึึ่�งคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรได�ให่�ความเห็่นชื้อบร่างระเบ่ยบดังกล่าว

และให่�ดำาเนินการติามขั�นติอนและประกาศใชื้�ภายห่ลังจากร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วย

การรับรองความร้�ความชื้ำานาญในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม พ.ศ. .... ม่ผลบังคับใชื้�

5. งานีตรวุจส่อบอาคาร
     การจััดำการที่ดำสัอบวิัดำผลผ่ ้ข่อข่ึ �นิที่ะเบียนิเป็นิผ่ ้ตรวิจัสัอบอาค์าร

  สภาวิศวกรเป็นห่น่วยงานจัดการที่ดสอบวัดผลผ้�ขอขึ�นที่ะเบ่ยนเพ้�อเป็นผ้�ติรวจสอบ  

อาคาร ให่�แก่คณ์ะกรรมการควบคุมอาคาร สำานักควบคุมและติรวจสอบอาคาร กรมโยธิาธิิการ 

และผังเม้อง เพ้�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิื้กของสภาวิศวกรให่�ม่โอกาส 

และชื้่องที่างในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมเพิ�มเติิม โดยออกห่นังส้อรับรองผลการสอบ

เพ้�อนำาไปใชื้�เป็นห่ลักฐานในการขอขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นผ้�ติรวจสอบอาคารกับกรมโยธิาธิิการและ 

ผังเม้อง ในปี 2563 สภาวิศวกรจัดการที่ดสอบจำานวน 4 ครั�ง โดยม่ผ้�สอบผ่านท่ี่�สามารถ 

ขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นผ้�ติรวจสอบอาคาร จำานวนทัี่�งสิ�น 34 คน
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ลัำ�ดับ วันท่ี่� กิจำกรรม

1 13 ม่นาคม 2563 ลงพ้�นท่ี่�ติรวจสอบอาคารถล่มบริเวณ์พ้�นท่ี่�ร้�อถอนโรงแรมรัชื้ดาซิึ่ต่ิ�  

ซึ่อยประชื้าราษฎร์บำาเพ็ญ 6 แขวงห่�วยขวาง เขติห่�วยขวาง

กรุงเที่พมห่านคร

2 11 กรกฎาคม 2563 ลงพ้�นท่ี่�สำารวจความเส่ยห่ายปัญห่านำ�ากัดเซึ่าะ ณ์ ชุื้มชื้นสนามจันที่ร์ 

อำาเภอบ�านโพธิิ� จังห่วัดฉะเชิื้งเที่รา

3 6 สิงห่าคม 2563 ลงพ้�นท่ี่�ติรวจสอบเห่ตุิคานคอนกร่ติรถไฟฟ้าสายส่ชื้มพ้ (แคราย – ม่นบุร่) 

สถาน่ศร่รัชื้ถล่ม บริเวณ์พ้�นท่ี่�ห่น�าห่�างแม็คโคร สาขาแจ�งวัฒนะ 

อำาเภอปากเกร็ด จังห่วัดนนที่บุร่

4 2 กันยายน 2563 ลงพ้�นท่ี่�ติรวจสอบเห่ตุิเพลิงไห่ม�อาคารกำาลังก่อสร�างส้งประมาณ์

32 ชัื้�นภายในซึ่อยศร่นครินที่ร์ 17 แขวงสวนห่ลวง เขติสวนห่ลวง 

กรุงเที่พมห่านคร

5 23 ตุิลาคม 2563 ลงพ้�นท่ี่�ติรวจสอบห่าสาเห่ตุิท่ี่อส่งก๊าซึ่ระเบิด ติำาบลเปร็ง อำาเภอบางบ่อ

จังห่วัดสมุที่รปราการ

6. งานีประส่านีงานีด้้านีภััยพิบัติและควุามปลอด้ภััยส่าธารณะ
6.1  โค์รงการวิิศึวิกรอาสัา สัภาวิิศึวิกร

 เม้�อเกิดเห่ตุิการณ์์ท่ี่�เก่�ยวข�องกับภัยพิบัติิ และการวิบัติิของอาคาร คณ์ะอนุกรรมการ 

ประสานงานด�านภัยพิบัติิและความปลอดภัยสาธิารณ์ะ และคณ์ะอนุกรรมการกำากับด้แล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร ได�ดำาเนินการจัดกิจกรรม ดังน่�
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6.2  จััดำสััมมนิา “ภัยพิบัติที่างธรรมชาติจัากเห้ต่พาย่ฝ่นิกับการ
เตรียมค์วิามพร้อมข่องวิิศึวิกร”

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการประสานงานด�านภัยพิบัติิและความปลอดภัย

สาธิารณ์ะได�เล็งเห็่นถึงความสำาคัญของการให่�ความร้� วิธ่ิการจัดการ และรับม้อกับภัยพิบัติิ

จึงได�จัดงานสัมมนา “ภัยพิบัติิที่างธิรรมชื้าติิจากเห่ตุิพายุฝ่นกับการเติร่ยมความพร�อมของวิศวกร”  

เพ้�อให่�ข�อม้ลเชิื้งลึกสำาห่รับพ้�นท่ี่�อ่อนไห่วและความถ่�ของการเกิดภัยพิบัติิที่างธิรรมชื้าติิ

ช่ื้วงฤด้ฝ่นและส่งเสริมความร้�ในการเฝ้่าระวัง การเต้ิอนภัย การเติร่ยมพร�อม และการบรรเที่า

สาธิารณ์ภัยสำาห่รับรับม้อกับปัญห่าอุที่กภัย วาติภัย และดินถล่ม แก่ประชื้าชื้น เม้�อวันท่ี่�

25 สิงห่าคม 2563 ณ์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร

6.3  จััดำสััมมนิา “การออกแบบโค์รงสัร้างอาค์ารต้านิแผ่นิดำินิไห้วิ”

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการประสานงานด�านภัยพิบัติิและความปลอดภัย

สาธิารณ์ะ ได�ติระห่นักถึงเห่ตุิแผ่นดินไห่วท่ี่�รุนแรงท่ี่�เกิดขึ�นในประเที่ศไที่ยแล�วจะส่ง 

ผลกระที่บต่ิอความปลอดภัยในช่ื้วิติและที่รัพย์สินของประชื้าชื้นอย่างให่ญ่ห่ลวง และเพ้�อเป็น 

การเติร่ยมความพร�อมรับม้อกับการเกิดแผ่นดินไห่วจึงสัมมนา “การออกแบบโครงสร�าง

อาคารติ�านแผ่นดินไห่ว” เพ้�อเป็นความร้�พ้�นฐานเก่�ยวกับแผ่นดินไห่วและการออกแบบ

โครงสร�างอาคารติ�านแผ่นดินไห่วในพ้�นท่ี่�เส่�ยงภัยได�อย่างเห่มาะสมและปลอดภัยต่ิอสาธิารณ์ะ 

เม้�อวันท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563 ณ์ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั�ม เม้องที่องธิาน่ จังห่วัดนนที่บุร่  

ในงานวิศวกรรมแห่่งชื้าติิ ประจำาปี 2563 
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ผลการดำำเนิินิงานิฝ่่ายบริห้าร

1. การจัด้ประชุมใหญ่ส่ามัญส่ภัาวุิศวุกรประจำปี 2563
 สภาวิศวกรจัดการประชุื้มให่ญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี 2563 เม้�อวันท่ี่� 

11 มิถุนายน 2563 ด�วยวิธ่ิการประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ ติามพระราชื้กำาห่นดว่าด�วย 

การประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระที่รวงดิจิทัี่ลเพ้�อเศรษฐกิจและ

สังคมเร้�อง มาติรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัยของการประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์  

พ.ศ. 2563 ประกอบกับมาติรา 15 แห่่งพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยม่สมาชิื้ก 

ผ้�เข�าร่วมประชุื้มแสดงตินเพ้�อร่วมประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ก่อนเริ�มประชุื้ม ทัี่�งห่มดจำานวน 

586 คน (ห่นึ�งคนติ่อห่นึ�งสิที่ธิิผ้�ใชื้�งานผ่านระบบ Cisco Webex) แยกเป็นสมาชิื้กสามัญ 

จำานวน 585 คน สมาชิื้กวิสามัญ จำานวน 1 คน ทัี่�งน่� เพ้�อเป็นการอำานวยความสะดวก

แก่สมาชิื้กท่ี่�ม่ข�อขัดข�องที่างด�านเที่คนิคห่ร้ออุปกรณ์์ใชื้�งานในการประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์

สภาวิศวกรได�จัดอุปกรณ์์รองรับสมาชิื้กผ้�ประสงค์เข�าร่วมประชุื้ม ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร  

ซึึ่�งรองรับจำานวน 100 คน โดยม่ผ้�มาใชื้�บริการจำานวน 21 คน โดยสรุปสาระสำาคัญได�ดังน่�

 1) รับที่ราบผลการเล้อกตัิ�งและแต่ิงตัิ�งกรรมการสภาวิศวกรติามมาติรา 24 แห่่ง 

            พระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 และการดำารงติำาแห่น่งของคณ์ะกรรมการ 

      สภาวิศวกร สมัยท่ี่� 7

 2)  รับที่ราบวิสัยทัี่ศน์ พันธิกิจ และนโยบายคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี่� 7

 3)  รับรองรายงานการประชุื้มให่ญ่สามัญสภาวิศวกรประจำาปี 2562

 4) รับที่ราบรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 และรายงานความค้บห่น�า

     ในการก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

 5)  รับที่ราบรายงานผ้�ติรวจสภาวิศวกรประจำาปี 2562

 6)  อนุมัติิงบดุลประจำาปี 2562

 7)  เห็่นชื้อบแผนการดำาเนินงานและอนุมัติิงบประมาณ์ประจำาปี 2563

 8) อนุมัติิแต่ิงตัิ�งบริษัที่ เอพ่ ออดิที่ เซึ่อร์วิส จำากัด เป็นผ้�สอบบัญช่ื้สภาวิศวกร  

           ประจำาปี 2563 โดยม่ นางอาภรณ์์  พุที่ธิรักษา  ผ้�สอบบัญช่ื้รับอนุญาติ เลขที่ะเบ่ยน  

     0275 เป็นผ้�สอบบัญช่ื้สภาวิศวกร และนางอนงค์นุชื้ ตัิณ์มณ่์วัฒนา ผ้�สอบบัญช่ื้ 

           รับอนุญาติ เลขที่ะเบ่ยน 8314 เป็นผ้�สอบบัญช่ื้สภาวิศวกร (สำารอง) และอนุมัติิ 

    ค่าติอบแที่นสำาห่รับผ้�สอบบัญช่ื้ จำานวน 160,000 บาที่ (ห่นึ�งแสนห่กห่ม้�นบาที่ 

     ถ�วน) ต่ิอปี

 9)  อนุมัติิแต่ิงตัิ�งคณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ สมัยท่ี่� 7 จำานวน 15 คน ม่วาระอย้ใ่น 

      ติำาแห่น่งคราวละ 3 ปี นับตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 11 มิถุนายน 2563 เป็นติ�นไป โดยม่รายช้ื้�อ 

     และติำาแห่น่งดังน่�

      9.1) นายประสงค์ ธิาราไชื้ย  ประธิานกรรมการจรรยาบรรณ์

      9.2) นายดิเรก ลาวัณ์ย์ศิริ  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.3) นายสินิที่ธิิ� บุญสิที่ธิิ�   กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.4) นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.5) นายสกุล ห่่อวโนที่ยาน  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.6) นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.7) นายเอนก ศิริพานิชื้กร  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.8) นายเร้องฤที่ธิิ� ไชื้ยสิงห์่  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.9) นายชัื้ชื้วาลย์ คุณ์คำ�าช้ื้  กรรมการจรรยาบรรณ์
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      9.10) นายเท่ี่ยบ เอ้�อกิจ   กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.11) นายประศาสน์ จันที่ราทิี่พย์  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.12) นายพรเที่พ ธัิญญพงศ์ชัื้ย  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.13) นายสมศักด์ ศร่สมที่รัพย์  กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.14) นายมงคล ดำารงศร่   กรรมการจรรยาบรรณ์

      9.15) นางอัญชื้ล่พร วาริที่สวัสดิ� ห่ล่อที่องคำา กรรมการจรรยาบรรณ์

 10) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการออกใบอนุญาติให่�แก่                        

      ผ้�ขอประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม พ.ศ. .... 

      ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�งของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

 11) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการออกใบอนุญาติให่�แก่           

      ผ้�ขอประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคม่ พ.ศ. ....   

                 ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�งของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

 12) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด�วยการรับรองความร้�ความชื้ำานาญ 

      ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม พ.ศ. .... ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�ง 

           ของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

 13) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด�วยการออกห่นังส้อรับรองความร้� 

      ความชื้ำานาญในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

      ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�งของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

 14) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการกำาห่นดค่าจดที่ะเบ่ยนสมาชิื้ก  

      ค่าบำารุง และค่าธิรรมเน่ยมท่ี่�เร่ยกเก็บจากสมาชิื้กห่ร้อบุคคลภายนอก (ฉบับท่ี่� ..)  

      พ.ศ. .... ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�งของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

 15) เห็่นชื้อบร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พต่ิางด�าว 

      ติามข�อติกลงยอมรับร่วมของอาเซ่ึ่ยนด�านบริการวิศวกรรม (ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. .... 

      ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่ากึ�งห่นึ�งของสมาชิื้กสามัญท่ี่�เข�าประชุื้ม

2. การเข้าร่วุมประชุมกับหน่ีวุยงานีของรัฐ และองค์กรวิุชาชีพอื�นี
 สภาวิศวกรม่การดำาเนินการติามวัติถุประสงค์พระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 

มาติรา 7(5) ค้อ ชื้่วยเห่ล้อ แนะนำา เผยแพร่ และให่�บริการที่างด�านวิชื้าการติ่างๆ

แก่ประชื้าชื้น และองค์กรอ้�นในเร้�องท่ี่�เก่�ยวกับวิที่ยาการและเที่คโนโลย่ที่างวิศวกรรม

โดยสภาวิศวกรได�มอบห่มายผ้�แที่นเข�าร่วมประชุื้มกับห่น่วยงานของรัฐ  และองค์กร

วิชื้าช่ื้พอ้�น จำานวน 41 ห่น่วยงาน (ติรวจสอบรายช้ื้�อห่น่วยงานท่ี่�สภาวิศวกรส่งผ้�แที่น 

เข�าร่วมประชุื้มท่ี่�ภาคผนวก)
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายที่ะเบียนิและใบอน่ิญาต

1. การบริการด้้านีที่ะเบ ียนีส่มาชิกและ
ใบอนีุญาตประกอบวุิชาช ีพวุ ิศวุกรรมควุบคุม

1.1 จัำนิวินิสัมาชิกสัภาวิิศึวิกร

1.2 จัำนิวินิใบอน่ิญาตประกอบวิิชาชีพวิิศึวิกรรมค์วิบค่์ม

 1) จำานวนการอนุมัติิใบอนุญาติฯ และการต่ิออายุใบอนุญาติฯ ประเภที่บุคคล ตัิ�งแต่ิ 

 วันท่ี่� 1 มกราคม - 31 ธัินวาคม 2563 แยกติามระดับใบอนุญาติฯ ได�ดังน่�

ประเภที่ สูมัครสูม�ชิุกใหม� สูม�ชิุก ณ 31 ธันว�คม 2563

สามััญสมัาชิิก 7,435 164,424

วิิสามััญสมัาชิิก 147 3,734

รวม 7,582 168,158

ระดับวิศวกร ภ�ค่วิศวกร สู�มัญวิศวกร วุฒิิวิศวกร ภ�ค่วิศวกรพิิเศษ รวม

อนุุมััติิใบอนุุญาติฯ 4,268 869 127 168 5,432

ต่ิออายุุใบอนุุญาติฯ 17,343 3,108 280 621 21,352

จำำ�นวนก�รอนุมัติใบอนุญ�ตแลัะก�รต�ออ�ยุใบอนุญ�ต ปี 2563
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 2) จำานวนใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ประเภที่บุคคลทัี่�งสิ�น  

            ณ์ วันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563 แยกติามระดับใบอนุญาติฯ และสถานะใบอนุญาติ ดังน่�

ระดับใบอนุญ�ต ภ�ค่วิศวกร สู�มัญวิศวกร วุฒิิวิศวกร ภ�ค่วิศวกรพิิเศษ รวม

จ�านุวินุใบอนุุญาติปกติิ 126,383 18,148 4,235 3,943 152,709

หม�ยเหตุ สมาชิื้ก 1 คน ม่ใบอนุญาติได�มากกว่า 1 ใบ

จำานวนใบอนุญาติทัี่�งสิ�นสถานะปกติิ แยกติามระดับใบอนุญาติ

รวม 152,709 ใบ
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3)  จำานวนการอนุมัติิใบอนุญาติฯ และการต่ิออายุใบอนุญาติฯ ประเภที่นิติิบุคคล ตัิ�งแต่ิวันท่ี่�                 

 1 มกราคม  – 31 ธัินวาคม 2563 ดังน่� 

ร�ยก�ร จำำ�นวน

อนุุมััติิใบอนุุญาติใหม่ั 174

ต่ิออายุุใบอนุุญาติ 1,067

รวม 1,241

4)  จำานวนใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ประเภที่นิติิบุคคลทัี่�งสิ�น  

            ณ์ วันท่ี่� 31 ธัินวาคม 2563  ดังน่� 

ร�ยก�ร จำำ�นวน

ใบอนุุญาติ 1,774

2. การจัด้ที่ด้ส่อบควุามร้ ้ที่างวุ ิศวุกรรมเพื �อขอร ับใบอนีุญาตฯ 
ระด้ับส่ามัญวุิศวุกร (ส่อบข้อเข ียนี)

 สภาวิศวกรได�ดำาเนินการจัดที่ดสอบความร้�ที่างวิศวกรรมเพ้�อขอรับใบอนุญาติฯ 

ระดับสามัญวิศวกร (สอบข�อเข่ยน) ตัิ�งแติ่วันท่ี่� 1 มกราคม – 31 ธัินวาคม 2563   

จำานวน 3 ครั�ง โดยม่ผ้�เข�าร่วมที่ดสอบความร้�ที่างวิศวกรรม จำานวน 56 คน ม่ผ้�สอบผ่าน  

จำานวน 11 คน 

3. ส่รุปการจัด้ส่ัมมนีาให้แก่ส่มาชิกส่ภัาวุิศวุกรประเภัที่บุคคล
แยกตามส่าขา

 เน้�องด�วยม่ผ้�ย้�นขอรับใบอนุญาติฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และ

ระดับภาค่วิศวกรพิเศษ ท่ี่�ยังไม่เข�าใจในเร้�องการย้�นผลงานและปริมาณ์งาน และโครงการ 

ด่เด่นจำานวนมาก คณ์ะอนุกรรมการที่ดสอบความร้�ความชื้ำานาญการประกอบวิชื้าช่ื้พระดับ

สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาค่วิศวกรพิเศษ จึงได�จัดการสัมมนาให่�คำาแนะนำา

เก่�ยวกับการย้�นผลงานเพ้�อขอรับใบอนุญาติระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับ

ภาค่วิศวกรพิเศษ เพ้�อให่�ผ้�ย้�นขอรับใบอนุญาติม่ความเข�าใจถึงห่ลักเกณ์ฑ์ิในการย้�นผลงาน

และปริมาณ์งานรวมถึงการนำาเสนอผลงานด่เด่น และเพ้�อให่�วิศวกรเข�าใจเก่�ยวกับขอบเขติ

อำานาจห่น�าท่ี่�การประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมมากยิ�งขึ�น
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 ในการน่� จึงได�ดำาเนินการจัดสัมมนาให่�คำาแนะนำาในเร้�องดังกล่าวเร่ยบร�อยแล�ว ส่งผลให่�

สมาชิื้กผ้�ย้�นคำาขอรับใบอนุญาติฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกร

พิเศษ ม่ความเข�าใจเก่�ยวกับห่ลักเกณ์ฑ์ิในการย้�นผลงานและปริมาณ์งาน การเสนอผลงานด่เด่นและ

เข�าใจเก่�ยวกับขอบเขติอำานาจห่น�าท่ี่�ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมมากยิ�งขึ�น ม่รายละเอ่ยด

การจัดสัมมนาดังน่�

3.1 สัาข่าวิิศึวิกรรมโยธา

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและ 

ระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธิา

วันท่ี่� 22 สิงห่าคม 2563 ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์ กรุงเที่พมห่านคร

2 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร  

สาขาวิศวกรรมโยธิา

วันท่ี่� 26 พฤศจิกายน 2563 ผ่านส้�ออิเล็กที่รอสิกส์โปรแกรม Cisco Webex

3.2 สัาข่าวิิศึวิกรรมเห้ม่องแร่ 

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การพัฒนาวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมเห่ม้องแร่และโลห่ะการ เพ้�อขอสอบเล้�อนระดับใบอนุญาติประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ติามกรอบความสามารถวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมระดับสากล

วันท่ี่� 5 พฤศจิกายน 2563 ผ่านส้�ออิเล็กที่รอสิกส์โปรแกรม Cisco Webex

3.3 สัาข่าวิิศึวิกรรมเค์ร่�องกล

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร้�องกล 

วันท่ี่� 16 กันยายน 2563 ณ์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร

3.4 สัาข่าวิิศึวิกรรมไฟฟ้า

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วันท่ี่� 17 ตุิลาคม 2563 ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์ กรุงเที่พมห่านคร
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3.5 สัาข่าวิิศึวิกรรมอ่ตสัาห้การ

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและ 

ระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ

วันท่ี่� 31 กรกฎาคม 2563 ณ์ มห่าวิที่ยาลัยรามคำาแห่ง กรุงเที่พมห่านคร

2 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ                                                           

วันท่ี่� 21 ธัินวาคม 2563 ณ์ อาคารวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์ (วสที่.) 

กรุงเที่พมห่านคร และผ่านส้�ออิเล็กที่รอสิกส์โปรแกรม Cisco Webex 

3.6 สัาข่าวิิศึวิกรรมสัิ�งแวิดำล้อม

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 PM 2.5 ฝุ่่นที่ะลุปอดอันติรายถึงติายจริงไห่มและการบริห่ารจัดการคุณ์ภาพนำ�าของกรุงเที่พมห่านคร

วันท่ี่� 21 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ โรมแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอกเจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร

2 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม 

วันท่ี่� 22 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ โรมแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอกเจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร

3 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อมและศึกษาด้งานระบบจัดการ

ขยะของโรงกำาจัดขยะผลิติไฟฟ้าเพ้�อสิ�งแวดล�อม ห่นองแขม 

วันท่ี่� 5 พฤศจิกายน 2563 ณ์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเที่พมห่านคร

3.7 สัาข่าวิิศึวิกรรมเค์มี

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 การเติร่ยมความพร�อมเพ้�อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาค่วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคม่

วันท่ี่� 19 ตุิลาคม 2563 ณ์ อาคารวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์ (วสที่.) 

กรุงเที่พมห่านคร

4. จัด้ส่ัมมนีาให้กับนิีติบุคคลที่ี�ได้ ้รับใบอนีุญาต

 จัดเสวนารับฟังความคิดเห็่นและให่�ความร้�ความเข�าใจห่ลักเกณ์ฑิ์ และข�อกำาห่นดรวมถึง 

ผลประโยชื้น์ท่ี่�นิติิบุคคลจะได�รับเก่�ยวกับผลกระที่บของนิติิคุคคลด�านวิศวกรรมห่ลังการแพร่ระบาด

ไวรัส COVID-19  และเก่�ยวกับการประกอบธุิรกิจก่อสร�าง New Trend  ม่รายละเอ่ยดการจัด 

สัมมนาดังน่� 
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จำำ�นวนครั�งแลัะจำำ�นวนผูู้้เข้�ร�วมสัูมมน� แยกต�มสู�ข�

รวมจำานวนผ้�เข�าสัมมนาทัี่�งสิ�น 1,577 คน

5. การจัด้ที่ด้ส่อบควุามร้ ้ระดั้บภัาคีวิุศวุกรพิเศษ ระดั้บส่ามัญวิุศวุกร 
และระดั้บวุุฒิิวิุศวุกร ณ ศ้นีย์บริการส่มาชิก  

สูถ�นท่ี่�จัำดที่ดสูอบคว�มรู้ สู�ข� จำำ�นวนสูม�ชิุก (คน)

ศ้นย์บริการสมาชิื้กภาคเห่น้อ วิศวกรรมโยธิา 42

วิศวกรรมเคร้�องกล 3

ศ้นย์บริการสมาชิื้กภาคใติ� วิศวกรรมโยธิา 4

รวม 49

ลัำ�ดับ หัวข้อสัูมมน�

1 นิติิบุคคลวิศวกรรม ที่ำาไง?... ห่ลัง COVID-19

วันท่ี่� 30 กรกฎาคม 2563 ณ์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอกเจ�าพระยาปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร

2 การประกอบธุิรกิจก่อสร�าง New Trend

วันท่ี่� 17 ธัินวาคม 2563 ณ์ โรงแรม เอสซ่ึ่ ปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร
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6. การอบรมและที่ด้ส่อบควุามร้ ้ เกี�ยวุกับควุามพร้อมในีการประกอบ
วิุชาชีพวิุศวุกรรมควุบคุม

 ผ้�เข�ารับการอบรมและที่ดสอบความพร�อม ค้อสมาชิื้กผ้�ย้�นขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พ

 วิศวกรรมควบคุมท่ี่�ผ่านการที่ดสอบความร้�ที่างวิศวกรรม ระดับภาค่วิศวกรและภาค่วิศวกรพิเศษ

 ในปี 2563 เน้�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดเช้ื้�อไวรัส COVID-19 สภาวิศวกรได�เริ�ม

จัดการอบรมและที่ดสอบความพร�อม Online เต็ิมร้ปแบบเป็นครั�งแรกในวันท่ี่� 22 มิถุนายน 2563 

จากเดิมจัดในส่วนกลางท่ี่�กรุงเที่พมห่านคร และส่วนภ้มิภาคท่ี่�จังห่วัดเช่ื้ยงให่ม่ เพ้�อเป็นการอำานวย

ความสะดวกให่�แก่สมาชิื้ก โดยจัดการอบรมส่วนกลาง จำานวน 8 ครั�ง ส่วนภ้มิภาค จำานวน 1 ครั�ง 

และร้ปแบบออนไลน์ จำานวน 67 ครั�ง รวมจำานวนทัี่�งสิ�น 77 ครั�ง ซึึ่�งผลการที่ดสอบความพร�อมฯ 

เป็นดังน่�

ระดับ ผูู้้เข้�รับก�รอบรมแลัะที่ดสูอบฯ (คน) สูอบผู้��น (คน)

ภาคีีวิิศวิกร 4,551 4,417

ภาคีีวิิศวิกรพิิเศษ 134 120

รวิมั 4,685 4,537

หม�ยเหตุ :  ไม่รวมผ้�ขาดการที่ดสอบ/เล้�อนการที่ดสอบ/ปรับติก

 ผ้ �เข�ารับการอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อมในการประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุมแยกติามสาขาวิศวกรรม ดังน่�

ลัำ�ดับ สู�ข�วิศวกรรม ผูู้้เข้�รับก�รอบรม (คน)

1 วิิศวิกรรมัโยุธา 2,478

2 วิิศวิกรรมัเคีร่�องกล 770

3 วิิศวิกรรมัไฟฟ้า 1,077

4 วิิศวิกรรมัอุติสาหการ 82

5 วิิศวิกรรมัเหม่ัองแร่ 36

6 วิิศวิกรรมัสิ�งแวิดล้อมั 180

7 วิิศวิกรรมัเคีมีั 62

รวม 4,685
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จำำ�นวนผูู้้เข้�รับก�รอบรมแลัะที่ดสูอบคว�มพิร้อมฯ ในปี 2563

รวมทัี่�งห่มด 4,685 คน
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7. ผลการที่ด้ส่อบควุามร้ ้ผ้ ้ขอรับใบอนีุญาตฯ ระด้ับภัาคีวิุศวุกร

 สภาวิศวกรได�ดำาเนินการจัดที่ดสอบความร้�ผ้�ขอรับใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภาค่วิศวกร ทัี่�งในส่วนกลาง ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร และเพ้�อเป็นการให่�

บริการและอำานวยความสะดวกให่�กับสมาชิื้กท่ี่�อย้่ห่่างไกล และไม่สะดวกในการเดินที่างมา

ท่ี่�สภาวิศวกร คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรได�ม่นโยบายให่� ดำาเนินการจัดการที่ดสอบความร้� 

ผ้�ขอรับใบอนุญาติฯ ระดับภาค่วิศวกร ในส่วนภ้มิภาค ได�แก่ จังห่วัดสงขลา จังห่วัดเช่ื้ยงให่ม่และ

จังห่วัดขอนแก่น ซึึ่�งผลการที่ดสอบความร้�ผ้�ขอรับใบอนุญาติฯ ระดับภาค่วิศวกร ประจำาปี 2563 

ดังน่�

หมวดวิชุ�พ่ิ�นฐ�น หมวดวิชุ�เฉพิ�ะที่�งวิศวกรรม

ผู้้้เข้้าสอบ (คีนุ) ผู้้้สอบผู่้านุ (คีนุ) ผู้้้เข้้าสอบ (คีนุ) ผู้้้สอบผู่้านุ (คีนุ)

9,645 4,745 11,803 4,419

หม�ยเหต ุ:  สภาวิศวกรจัดที่ดสอบความร้�ฯระดับภาค่วิศวกรที่่�สภาวิศวกร จำานวน 211 ครั�ง 

   และศ้นย์สอบส่วนภ้มิภาค จำานวน 16 ครั�ง และสถาบันการศึกษาในกรุงเที่พมห่านคร 25 ครั�ง   

     รวมจัดที่ดสอบ 252 ครั�ง

ต�ร�งเปร่ยบเท่ี่ยบผู้ลัก�รที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ตฯ ระดับภ�ค่วิศวกร ประจำำ�ปี 2563

ลัำ�ดับ เด่อน
หมวดวิชุ�พิ่�นฐ�น หมวดวิชุ�เฉพิ�ะสู�ข�

ผูู้้เข้�สูอบ (คน) ผูู้้สูอบผู้��น (คน) ผูู้้เข้�สูอบ (คน) ผูู้้สูอบผู้��น (คน)

1 มกราคม 708 346 985 369

2 กุมภาพันธ์ิ 633 322 838 316

3 ม่นาคม 603 290 781 282

4 เมษายน - - - -

5 พฤษภาคม - - - -

6 มิถุนายน - - - -

7 กรกฎาคม 482 212 668 273

8 สิงห่าคม 1,282 694 1,455 534

9 กันยายน 1,280 642 1,514 556

10 ตุิลาคม 1,410 711 1,657 645

11 พฤศจิกายน 2,003 909 2,378 857

12 ธัินวาคม 1,244 619 1,527 587

รวม 9,645 4,745 11,803 4,419

หม�ยเหตุ :  สภาวิศวกรปิดรอบจัดที่ดสอบความร้�ฯ ระดับภาค่วิศวกร ระห่ว่างเด้อนเมษายน – เด้อนมิถุนายน 2563 

     เน้�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัส COVID-19
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แผู้นภูมิแสูดงก�รเปร่ยบเท่ี่ยบผู้ลัก�รที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต

ระดับภ�ค่วิศวกร ในหมวดวิชุ�พ่ิ�นฐ�นที่�งวิศวกรรม

แผู้นภูมิแสูดงก�รเปร่ยบเท่ี่ยบผู้ลัก�รที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต

ระดับภ�ค่วิศวกร ในหมวดวิชุ�เฉพิ�ะที่�งวิศวกรรม

ผ้�เข�าสอบ ปี 63 (คน)             ผ้�สอบผ่าน ปี 63 (คน)

ผ้�เข�าสอบ ปี 63 (คน)             ผ้�สอบผ่าน ปี 63 (คน)
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8. ใบอนุีญาตร้ปแบบใหม่

 สภาวิศวกรได�ดำาเนินการปรับปรุงใบอนุญาติฯ ให่�ม่ร้ปแบบให่ม่ท่ี่�สวยงาม ม่คุณ์ภาพ

มาติรฐานและเที่คโนโลย่ขั�นส้งในการป้องกันการปลอมแปลงใบอนุญาติฯ สภาวิศวกรจึงได� 

ว่าจ�างนิติิบุคคลผ้�ผลิติสิ�งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงท่ี่�ได�รับรองมาติรฐานการผลิติและการพิมพ์บัติร

ในการรักษาความปลอดภัยขั�นส้งติามมาติรฐาน ISO 14298:2013 และ ISO 9001:2015 รวมถึง

มาติรฐานความมั�นคงปลอดภัยของข�อม้ล  ISO 27001  Information Security Management   

System เป็นผ้�ดำาเนินการพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาติฯประเภที่บุคคลให่�แก่สมาชิื้กสภาวิศวกร 

ที่างไปรษณ่์ย์ภายใน  7 วันที่ำาการ โดยสมาชิื้กไม่ติ�องเดินที่างมาติิดติ่อท่ี่�สำานักงานสภาวิศวกร  

ทัี่�งน่� ภายใติ�การดำาเนินการติามพระราชื้บัญญัติิคุ�มครองข�อม้ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

และสัญญารักษาความลับ (Non-disclosure agreement) อย่างเคร่งครัด
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9. การบริการออนีไลนี์

 สภาวิศวกรได�ปรับเปล่�ยนการให่�บริการเป็นร้ปแบบ Online ซึึ่�งสมาชิื้กสามารถ
ที่ำารายการพร�อมติิดติามสถานะการย้�นเร้�องผ่านห่น�าเว็บไซึ่ต์ิสภาวิศวกรได�ติลอด 24 ชัื้�วโมง และ
ไม่ติ�องจัดส่งเอกสาร ห่ร้อเดินที่างมาท่ี่�สำานักงานสภาวิศวกร  โดยบริการท่ี่�สามารถที่ำารายการ 

ผ่านช่ื้องที่างออนไลน์ได� ม่ดังน่�
- ต่ิออายุสมาชิื้ก/ใบอนุญาติประเภที่บุคคล
- ขอรับใบแที่นใบอนุญาติประเภที่บุคคล
- ย้�นคำาขอรับใบอนุญาติระดับภาค่วิศวกร
- ย้�นคำาขอเล้�อนระดับใบอนุญาติระดับสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร
- ย้�นคำาขอห่นังส้อรับรับรอง 39 ที่วิ
- การสมัครที่ดสอบความร้�ระดับภาค่วิศวกร
- การที่ดสอบความร้�ระดับภาค่วิศวกร
- การสอบสัมภาษณ์์เล้�อนระดับใบอนุญาติระดับสามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร
- การเล้�อนรอบอบรมที่ดสอบความพร�อม
- การจองคิวล่วงห่น�าผ่านระบบออนไลน์
- ติรวจสอบสถานะสถานะสมาชิื้กและใบอนุญาติ 

- ติรวจสอบสถานะการย้�นเร้�องต่ิางๆ   

ก�รย่�นคำ�ขอรับบริก�รหน้�เค�น์เตอร์แลัะชุ�องที่�งออนไลัน์ ประจำำ�ปี 2563

หม�ยเหตุ  เริ�มให้บริก�ร Online ตั�งแต�วันท่ี่� 26 ม่น�คม 2563
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ฝ่่ายการคลัง
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ฝ่่ายการคลัง

44

ผลการดำำเนิินิงานิฝ่่ายการค์ลัง

1. ส่รุปรายได้้และค่าใช ้จ ่าย พ.ศ.2563
รายไดำ้ข่องสัภาวิิศึวิกร

- รายได�ค่าจดที่ะเบ่ยนสมาชิื้ก 34,635,500.00 บาที่

- รายได�ค่าธิรรมเน่ยม 35,681,200.00 บาที่

- รายได�ค่าที่ดสอบความร้�วิศวกร 2,814,000.00 บาที่

- รายได�ค่าที่ดสอบความร้� ระดับภาค่วิศวกร (ระเบ่ยบ ปี 52) 24,361,500.00 บาที่

- รายได�การจัดอบรมและที่ดสอบความพร�อม 3,465,000.00 บาที่

- รายได�ค่ารับรองปริญญา (ห่ลักส้ติร) 1,425,000.00 บาที่

- รายได�ค่ารับรองปริญญา ประกาศน่ยบัติรห่ร้อวุฒิบัติรฯ 705,000.00 บาที่

- รายได�ค่าคำาขอรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษา 544,000.00 บาที่

- รายได�ติรวจประเมินมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาฯ 140,000.00 บาที่

- รายได�ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธินาคาร 5,704,734.07 บาที่

- รายได�โครงการจัดสอบผ้�ติรวจสอบอาคาร 407,500.00 บาที่

- รายได�อ้�น 276,516.05 บาที่

     รวิมรายไดำ้ 110,159,950.12 บาที่

ค์่าใช้จั ่ายข่องสัภาวิิศึวิกร

- ค่าใชื้�จ่ายในการบริห่าร 58,621,988.74 บาที่

- ค่าใชื้�จ่ายติามแผนงานดำาเนินงาน 27,868,079.25 บาที่

- ค่าเส้�อมราคา 2,637,847.06 บาที่

รวิมค์่าใช้จั ่าย 89,127,915.05 บาที่

ณ วิันิที่ี� 31 ธันิวิาค์ม 2563 
มีรายไดำ้สั่งกวิ่าค์่าใช้จั ่าย

21,032,035.07 บาที่
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2. งานีบริการ
2.1 งานิบริการรับชำระเงินิสัมาชิก

 เพ้�ออำานวยความสะดวกแก่สมาชิื้กในการรับชื้ำาระเงินค่าธิรรมเน่ยมต่ิาง ๆ นอกจาก

สมาชิื้กสามารถชื้ำาระเงินผ่านบริการของเคาน์เติอร์เซึ่อร์วิสทุี่กสาขาทัี่�วประเที่ศแล�ว ปัจจุบัน

สภาวิศวกรได�เพิ�มช่ื้องที่างการรับชื้ำาระเงินค่าธิรรมเน่ยมต่ิางๆ ในร้ปแบบอิเล็กที่รอนิกส์ และ

ปรับปรุงช่ื้องที่างการชื้ำาระเงินผ่านระบบอินเที่อร์เน็ติได�รวดเร็ว และได�เพิ�มระบบ Cross Bank 

Bill Payment กับธินาคารกรุงเที่พ จำากัด (มห่าชื้น) เพ้�อเป็นการลดขั�นติอนให่�กับสมาชิื้ก 

สภาวิศวกรในการชื้ำาระเงินค่าธิรรมเน่ยมต่ิางๆ ได�ง่ายขึ�น ซึึ่�งเป็นการรับชื้ำาระเงินท่ี่�ครอบคลุม

ทุี่กบัญช่ื้ธินาคารผ่าน Mobile Application เพ่ยงสแกน Bar code/QR code  โดยการใชื้� 

แอพพลิเคชัื้�นบนม้อถ้อ และใชื้�ได�ครอบคลุมทุี่กบัญช่ื้ธินาคารท่ี่�สมาชิื้กม่บริการแล�วได�มากยิ�งขึ�น 

และสภาวิศวกรได�เพิ�มบริการส่ง SMS แจ�งห่ลังสมาชิื้กชื้ำาระค่าธิรรมเน่ยมต่ิางๆ แล�ว

2.2 การจััดำเก็บเอกสัาร

 สภาวิศวกรได�ปรับปรุงวิธ่ิการจัดเก็บเอกสารจากเดิมเก็บไว�ท่ี่�คลัง แติ่ในปัจจุบัน  

ได�จัดเก็บเป็นในร้ปแบบอิเล็กที่รอนิกส์ โดยม่การนำาเอกสารจากคลังเอกสารมาสแกน  

ซึึ่�งสามารถลดค่าใชื้�จ่ายในการจัดเก็บเอกสารได�ถึงร�อยละ 50

3. งานีงบประมาณและงานีการติด้ตามการใช้งบประมาณ 
ประจำปีของส่ภัาวุิศวุกร
 การประชุื้มให่ญ่สภาวิศวกร ประจำาปี 2563  ได�พิจารณ์าให่�ความเห็่นชื้อบ 

งบประมาณ์และแผนการดำาเนินงานประจำาปี 2563 ดังน่�             

 การพัฒนาให่�ม่ระบบการติิดติามการใชื้�งบประมาณ์ในเชิื้งบริห่ารมากขึ�น ม่ระบบ

การจัดการในการติิดติามรายได�รายจ่ายเปร่ยบเท่ี่ยบข�อม้ลในแต่ิละเด้อนและเปร่ยบเท่ี่ยบกับ

ปีท่ี่�ผ่านมาประกอบการตัิดสินใจในการบริห่ารได� 

รายการ งบประมาณปี 2563

ประมาณการรายไดำ้ 133,500,000.00

ประมาณการค์่าใช้จั ่าย
ค่าใช้จ ่ายบริหาร 58,885,400.00
ค่าใช้จ ่ายแผนีด้ำเนิีนีงานี 43,432,700.00
ค่าใช้จ ่ายทัี่�วุไป 8,100,000.00
ค่าใช้จ ่ายลงทุี่นี (ส่ำนัีกงานี และส่ารส่นีเที่ศ) 22,702,600.00

รวิมประมาณการค์่าใช้จั ่ายที่ั�งสิั�นิ 133,120,700.00
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4. งานีพัส่ดุ้
 เป็นห่น่วยบริการกลางของสำานักงาน เพ้�อให่�บริการแก่เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กฝ่่ายในการจัดให่�ม่การ

เบิกใชื้�วัสดุสำานักงาน วัสดุสิ�นเปล้อง ครุภัณ์ฑ์ิ (เคร้�องม้อเคร้�องใชื้�สำานักงาน) ติลอดทัี่�งเคร้�องเข่ยน

แบบพิมพ์ต่ิางๆ ให่�ม่ทัี่นใชื้�ติามความติ�องการ อ่กทัี่�งควบคุมปริมาณ์วัสดุคงเห่ล้อให่�ม่ปริมาณ์ท่ี่�เห่มาะสม

และจัดที่ำาเอกสารที่างการพัสดุของสภาวิศวกรม่ความครบถ�วน ถ้กติ�องสมบ้รณ์์  โดยในปี 2563

ม่การดำาเนินงาน ดังน่�

 1) จัดให่�ม่การจัดซ้ึ่�อจัดจ�างเป็นไปติามระเบ่ยบสภาวิศวกรว่าด�วย การพัสดุ พ.ศ. 2545 และแก�ไข

เพิ�มเติิม (ฉบับท่ี่� 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับท่ี่� 3) พ.ศ. 2562 จำานวน 14 เร้�อง

 2) จัดที่ำาใบสั�งซ้ึ่�อ/สั�งจ�างทัี่�งสิ�น 185 ฉบับ
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายเที่ค์โนิโลยีสัารสันิเที่ศึ

1. การพัฒินีาและปรับปรุงระบบเพ ื�อให ้ส่อด้คล ้องกับ
นีโยบายของคณะกรรมการส่ภัาวิุศวุกร

1.1 สันัิบสัน่ินิการจััดำประช่มให้ญ่สัามัญสัภาวิิศึวิกร ประจัำปี 2563 
ด้ำวิยวิิธีการประช่มผ่านิส่ั�ออิเล็กที่รอนิิกส์ั

 จัดเติร่ยมระบบ Cisco WebEx และอุปกรณ์์ในการสนับสนุนการจัดประชุื้ม

ให่ญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำาปี 2563 ด�วยวิธ่ิการประชุื้มผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ โดยสมาชิื้ก

สามารถแสดงตัิวตินเข�าร่วมประชุื้มและลงคะแนนเส่ยงผ่านที่างส้�ออิเล็กที่รอนิกส์ได�

1.2 วิิเค์ราะห์้และพัฒนิาระบบการที่ดำสัอบค์วิามร้่ระดัำบภาคี์วิิศึวิกร

 วิเคราะห่์และพัฒนาระบบการที่ดสอบความร้�ระดับภาค่วิศวกร  ให่�สามารถ

ดำาเนินการที่ดสอบความร้�ในร้ปแบบออนไลน์ในระบบโครงข่ายแบบปิด และม่ความรวดเร็ว

ในการประมวลผลคะแนนท่ี่�ผ้�เข�าสอบสามารถที่ราบผลคะแนนได�ทัี่นท่ี่ห่ลังจากที่ำาการที่ดสอบ

ความร้�ระดับภาค่วิศวกรเสร็จ และยงัช่ื้วยลดระยะเวลาในการติรวจข�อสอบ รองรับการขยายตัิว

ของระบบที่ดสอบความร้�ระดับภาค่วิศวกรไปยังสถาบันการศึกษาต่ิางจังห่วัดในอนาคติด�วย

1.3 วิิเค์ราะห์้และพัฒนิาระบบการอบรมและที่ดำสัอบค์วิามร้่เกี�ยวิกับ 
ค์วิามพร้อมฯ

 วิเคราะห์่และพัฒนาระบบการอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อมในการ

ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม  ให่�สามารถดำาเนินการในร้ปแบบออนไลน์ได�ในระบบ

โครงข่ายแบบปิดและเปิด ซึึ่�งจะชื้่วยอำานวยความสะดวก ลดค่าใชื้�จ่ายและระยะเวลา

ในการเดินที่างเข�าอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อมฯ ของสมาชิื้กสภาวิศวกร

1.4 พัฒนิาระบบการข่อห้นัิงส่ัอรับรอง 39 ที่วิิ

 พัฒนาระบบการขอห่นังส้อรับรอง 39 ที่วิ โดยสมาชิื้กสามารถที่ำาการขอห่นังส้อ

รับรอง 39 ที่วิผ่านระบบออนไลน์ได� และจะได�รับห่นังส้อรับรองที่างไปรษณ่์ย์ได�ติามท่ี่�อย้่

ท่ี่�ให่�ไว�ในฐานข�อม้ลภายใน 7 วัน ห่ลังจากชื้ำาระค่าธิรรมเน่ยม

1.5 พัฒนิาระบบการต่ออาย่สัมาชิกและใบอน่ิญาตสัภาวิิศึวิกร

 พัฒนาระบบการต่ิออายุสมาชิื้กและใบอนุญาติสภาวิศวกรในร้ปแบบออนไลน์

เพ้�อให่�สมาชิื้กสามารถที่ำาการติ่ออายุสมาชิื้กและใบอนุญาติผ่านระบบออนไลน์ได� รองรับ 

การชื้ำาระค่าต่ิออายุสมาชิื้กผ่าน Mobile Banking ของทุี่กธินาคาร ห่ร้อ  7-Eleven ได�ติลอด 

24 ชัื้�วโมง 
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1.6 พัฒนิาระบบการข่อรับใบอน่ิญาตระดัำบภาคี์วิิศึวิกร

 พัฒนาระบบการขอรับใบอนุญาติระดับภาค่วิศวกร โดยท่ี่�สมาชิื้กสามารถดำาเนิน

การขอรับใบอนุญาติระดับภาค่วิศวกรผ่านชื้่องที่างออนไลน์ได� เพิ�มความสะดวกรวดเร็ว

และเป็นการประห่ยัดค่าใชื้�จ่ายในการเดินที่างของสมาชิื้กสภาวิศวกร

1.7 พัฒนิาระบบการข่อเล่�อนิระดัำบใบอน่ิญาตท่ี่กระดัำบ

 พัฒนาระบบการขอเล้�อนระดับใบอนุญาติทุี่กระดับในร้ปแบบออนไลน์ และยงัสามารถ

ดำาเนินการผ่านชื้่องที่างออนไลน์ได�ติลอด 24 ชัื้�วโมง ชื้่วยลดระยะเวลาและค่าใชื้�จ่าย

ในการเดินที่างของสมาชิื้สภาวิศวกร

1.8 พัฒนิาระบบการข่อรับใบแที่นิใบอน่ิญาตประเภที่บ่ค์ค์ล

 พัฒนาระบบการขอรับใบแที่นใบอนุญาติประเภที่บุคคล ให่�สมาชิื้กสามารถ

ขอรับใบแที่นใบอนุญาติประเภที่บุคคลผ่านที่างชื้่องที่างออนไลน์ได� ไม่ว่าสมาชิื้กจะอย้่

ท่ี่�ใดก็สามารถที่ำาการขอรับใบแที่นใบอนุญาติประเภที่บุคคลได�โดยไม่จำาเป็นติ�องเดินที่าง

มายังสภาวิศวกร

1.9 พัฒนิาระบบการเล่�อนิรอบอบรมและที่ดำสัอบค์วิามร้่เกี�ยวิกับค์วิามพร้อมฯ

  พัฒนาระบบการเล้�อนรอบอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อม

ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ในกรณ่์ท่ี่�สมาชิื้กไม่สะดวกเดินที่างในวันอบรม 

และที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อมฯ สมาชิื้กสามารถที่ำาการเล้�อนรอบอบรมและที่ดสอบ

ความร้�เก่�ยวกับความพร�อมฯ ได�ด�วยตินเองผ่านที่างเว็บไซึ่ต์ิสภาวิศวกร
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1.10 พัฒนิาระบบการตรวิจัสัอบสัถานิะใบรับเร่�องและการย่�นิเร่�องต่างๆ

 พัฒนาระบบติรวจสอบสถานะใบรับเร้�องท่ี่�ม่การย้�นเร้�องไว� ให่�สามารถติรวจสอบ

สถานะผ่านระบบออนไลน์ได�

1.11 พัฒนิาระบบการเปลี�ยนิแปลงทีี่�อย่่ เบอร์ติดำต่อ และ อีเมล์

 พัฒนาระบบให่�สมาชิื้กสามารถที่ำารายการเปล่�ยนแปลงท่ี่�อย้ ่ เบอร์โที่รศัพที่์ 

และอ่เมล์ได�ด�วยตัิวเอง ผ่านระบบออนไลน์ได�ติลอด 24 ชัื้�วโมง

1.12 พัฒนิาระบบการตรวิจัสัอบข้่อม่ล สัถานิะสัมาชิกและใบอน่ิญาตฯ

 พัฒนาระบบให่�สมาชิื้กสามารถดำาเนินการติรวจสอบข�อม้ลและสถานะสมาชิื้ก

และใบอนุญาติฯ ของตินเองได�ติลอดเวลา จากระบบติรวจสอบข�อม้ลสถานะสมาชิื้กและ

ใบอนุญาติฯ เพ้�อให่�ไม่พลาดการต่ิออายุใบอนุญาติฯ

1.13 พัฒนิาระบบการตรวิจัสัอบประวัิติการเข้่าอบรม/สััมมนิา ทีี่�ลงที่ะเบียนิ
ไว้ิกับสัภาวิิศึวิกร

 สมาชิื้กสามารถดำาเนินการติรวจสอบประวัติิการเข�าอบรม/สัมมนา ท่ี่�ลงที่ะเบ่ยน 

ไว�กับสภาวิศวกรได�ติลอด 24 ชัื้�วโมงผ่านระบบออนไลน์บนเว็บสภาวิศวกร

1.14 พัฒนิาระบบการตรวิจัสัอบผลการที่ดำสัอบ/การสัอบ/การอบรม/ 
ผลสัอบสััมภาษณ์

 สมาชิื้กสามารถติิดติามผลการสอบ การอบรม ผลสอบสัมภาษณ์์ ผ่านที่างระบบ

ออนไลน์ได�ด�วยตัิวเอง

1.15 ร่างกรอบนิโยบายสัำห้รับการป้องกันิรับม่อและลดำค์วิามเสีั�ยงจัากภัย
ค่์กค์ามที่างไซเบอร์ข่องสัภาวิิศึวิกร

 ดำาเนินการร่างกรอบนโยบายสำาห่รับการป้องกัน รับม้อและลดความเส่�ยง 

จากภัยคุกคามที่างไซึ่เบอร์ของสภาวิศวกรให่�ม่ความทัี่นสมัยและทัี่นติ่อเห่ตุิการณ์์ภายใน

ปัจจุบัน
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1.16 การเช่�อมโยงฐานิข้่อม่ลกับกรมการปกค์รอง

 พัฒนา Application Programming Interface (API) เพ้�อที่ำาการเช้ื้�อมโยง

ข�อม้ลเลขบัติรประชื้าชื้น 13 ห่ลักกับ กรมการปกครองให่�สามารถที่ำาการติรวจสอบข�อม้ล 

ที่ะเบ่ยนราษฎร์ในส่วนของบัติรประชื้าชื้นผ่านระบบออนไลน์

1.17 พัฒนิาระบบการจัองคิ์วิเพ่�อข่อเข้่ารับบริการที่างสัภาวิิศึวิกรแบบออนิไลน์ิ

 พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ เพ้�ออำานวยความสะดวกให่�กับสมาชิื้กท่ี่�ประสงค์ 

เดินที่างเข�ามารับบริการจากสภาวิศวกร รวมถึงลดความเส่�ยงในชื้่วงท่ี่�ม่การแพร่กระจาย

ของเช้ื้�อไวรัส  COVID-19
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2.1 ปรับปร่งระบบโค์รงข่่ายส่ั�อสัารข่องสัภาวิิศึวิกร

 เพิ�มความเร็วเคร้อข่าย Internet Leased Line ในส่วนของเว็บไซึ่ติ์

สภาวิศวกรเป็น 200/200 Mbps โดยเช้ื้�อมต่ิอกันแบบ Redundant ในกรณ่์ท่ี่� 

Internet Leased Line เส�นใดเส�นห่นึ�งม่ความเส่ยห่ายก็ยังสามารถให่�บริการ

สมาชิื้กได�อย่างต่ิอเน้�อง

2.2 ปรับปร่งระบบโค์รงข่่ายส่ั�อสัารแบบไร้สัายข่องสัภาวิิศึวิกร

 เพิ�มความเร็วเคร้อข่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศแบบไร�สาย เป็น 200/200 Mbps 

เพ้�อรองรับการใชื้�งาน VDO Conference  ให่�สามารถติิดต่ิอส้�อสารได�อย่างต่ิอเน้�อง

2.3 จััดำเตรียมระบบ Zoom และ WebEx สัำห้รับประช่มและสััมมนิา
ที่างไกล 

 จัดเติร่ยมซึ่อฟติ์แวร์ Zoom และ WebEx เพ้�อรองรับการประชุื้มและ

สัมมนาที่างไกล  จัดที่ำาค่้ม้อ รวมถึงอบรมการใชื้�งานให่�กับเจ�าห่น�าท่ี่�

2.4 การเพิ�มค์วิามเร็วิข่องเค์ร่อข่่าย GIN เพ่�อรองรับการตรวิจัสัอบ
การที่ำงานิภายในิสัำนัิกงานิสัภาวิิศึวิกร

 เพิ�มความเร็วของเคร้อข่าย GIN เป็น 50 Mbps เพ้�อรองรับการที่ำางาน

ของฝ่่ายที่ะเบ่ยนและใบอนุญาติในการติรวจสอบข�อม้ลที่ะเบ่ยนราษฎร์ของสมาชิื้ก

สภาวิศวกร ให่�สามารถค�นห่าได�รวดเร็วปลอดภัยและม่ประสิที่ธิิภาพมากยิ�งขึ�น

2.5 ปรับปร่งระบบรักษาค์วิามปลอดำภัยข่องระบบค์อมพิวิเตอร์
และข้่อม่ลสัมาชิกสัภาวิิศึวิกร

  ปรับปรุงซึ่อฟต์ิแวร์รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเติอร์เพ้�อป้องกัน

ไวรัส ป้องกันมัลแวร์ ควบคุมเว็บ Anti-Spam รักษาความปลอดภัยของข�อม้ลสมาชิื้ก 

สำาห่รับอ่เมล์ของเคร้�องคอมพิวเติอร์ล้กข่าย เป็นติ�น

2.6 ปรับปร่งระบบการจััดำเก็บเอกสัารและประมวิลผลข้่อม่ล 
ในิการพัฒนิาแอพพลิเค์ชั�นิ COE Service ข่องสัภาวิิศึวิกร

 จัดห่าระบบคลาวด์ในการจัดเก็บไฟล์เอกสาร เพ้�อรองรับการขยายตัิว 

ของข�อม้ลและระบบ Coe Service  ท่ี่�กำาลังดำาเนินการพัฒนา

2. การพัฒินีาโครงส่ร้าง 
พื�นีฐานีและปรับปรุง 
ระบบเครือข่ายเที่คโนีโลยี
ส่ารส่นีเที่ศและการสื่�อส่าร 
ของส่ภัาวิุศวุกร
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3.1 ปรับปร่งเปลี�ยนิแปลงอ่ปกรณ์ป้องกันิภัยค่์มค์ามจัากระบบไซเบอร์ข่อง
สัภาวิิศึวิกร

 ปรับปรุงเปล่�ยนแปลงอุปกรณ์์ป้องกันภัยคุมคามจากระบบไซึ่เบอร์ของสภาวิศวกร

เพ้�อเติร่ยมพร�อมรับม้อ และป้องกันการบุกรุกจากผ้�ไม่ประสงค์ด่ท่ี่�เข�ามาโจรกรรมข�อม้ล

ของสภาวิศวกร

3.2 จััดำห้าอ่ปกรณ์ในิการจััดำประช่มและสััมมนิาผ่านิ VDO Conference 

 จัดห่าอุปกรณ์์การจัดการประชุื้มและสัมมนาผ่าน VDO Conference เพ้�อรองรับ

การประชุื้มภายในสภาวิศวกรและรองรับการจัดสัมมนาให่�แก่สมาชิื้กด�วย

3.3 ปรับปร่งระบบห้้องประช่มภายในิสัำนัิกงานิสัภาวิิศึวิกร

 ปรับปรุงระบบเส่ยงห่�องประชุื้มภายในสำานักงานสภาวิศวกร ประกอบไปด�วย ระบบเส่ยง

ระบบภาพระบบควบคุม ให่�ม่ความทัี่นสมัย และเปล่�ยนแปลงอุปกรณ์์การประชุื้มต่ิางๆ ท่ี่�ม่

ความเส่ยห่ายให่�พร�อมใชื้�งานอย่างสมำ�าเสมอ

3.4 ติดำตั�งเค์ร่�องอ่านิบัตรประจัำตัวิประชาชนิ

 ติิดตัิ�งเคร้�องอ่านข�อม้ลจากส้�อบันทึี่กข�อม้ลในร้ปแบบการ์ด ให่�สามารถดำาเนินการ 

เร่ยกด้บัติรประจำาตัิวประชื้าชื้นจากเคร้�องอ่านข�อม้ลได� โดยท่ี่�สมาชิื้กไม่ติ�องใชื้�สำาเนาบัติร

ประจำาตัิวประชื้าชื้นในการย้�นคำาขอต่ิางๆ

3.5 ปรับปร่งระบบสััญญาณเค์ร่อข่่ายในิห้้องสัอบภาคี์วิิศึวิกร

 ติิดตัิ�งสายสัญญาณ์เพิ�ม จำานวน 18 จุด เพ้�อรองรับการที่ดสอบความร้�ฯ  

ระดับภาค่วิศวกรท่ี่�ม่จำานวนมากขึ�น

3.6 สันัิบสัน่ินิการถ่ายที่อดำสัดำงานิสััมมนิา ประชาสััมพันิธ์ข่องสัภาวิิศึวิกร

 สนับสนุนการถ่ายที่อดสดงานสัมมนาและประชื้าสัมพันธิ์ผ่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส์

ต่ิางๆ แก่สมาชิื้กสภาวิศวกรและประชื้าชื้นทัี่�วไป จำานวน  34 ครั�ง

3.7 ออกแบบโค์รงสัร้างพ่�นิฐานิด้ำานิเที่ค์โนิโลยีสัารสันิเที่ศึข่องสัภาวิิศึวิกร 
แห่้งให้ม่

 ออกแบบโครงสร�างพ้�นฐานด�านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของสภาวิศวกรแห่่งให่ม่

เพ้�อให่�ม่ความทัี่นสมัยและรวดเร็วในการให่�บริการ รวมถึงอำานวยความสะดวกให่�แก่สมาชิื้ก

3. การเพิ�มประสิ่ที่ธิภัาพของอุปกรณ์เที่คโนีโลยีส่ารส่นีเที่ศ
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายส่ั�อสัารองค์์กร

1. งานีประชาสั่มพันีธ ์
1.1 โค์รงการจััดำที่ำสัารสัภาวิิศึวิกร

 จัดที่ำาสารสภาวิศวกรในร้ปแบบอิเล็กที่รอนิกส์เพ้�อเผยแพร่ผ่านที่างช่ื้องที่างต่ิางๆ ของสภาวิศวกร 

จำานวน 3 ฉบับ

1.2 โค์รงการประชาสััมพันิธ์สัภาวิิศึวิกร

 1)  โครงการประชื้าสัมพันธ์ิส้�อมวลชื้น

 1.1) จัดงานแถลงข่าวท่ี่�เก่�ยวข�องกับงานวิศวกรรม

ลัำ�ดับ หัวข้อแถลังข��ว สู่�อร�วมง�น สู่�อที่่�เผู้ยแพิร�

1 เร้�อง แนวที่างรับม้อ PM 2.5 มหั่นติภัยร�ายปกคลุมน่านฟ้า กที่ม.
เม้�อวันท่ี่� 16 มกราคม 2563 

ณ์  อาคารวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์ (วสที่.)

12 44

2 เร้�อง ปัญห่านำ�าท่ี่วมซึ่ำ�าซึ่ากกรุงเที่พแก�ได�
เม้�อวันท่ี่� 12 ตุิลาคม 2563 
ณ์ สถาบันเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าเจ�าคุณ์ที่ห่ารลาดกระบัง

13 7
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1.2) ผลิติและเผยแพร่สารคด่ ห่ร้อสก๊้ปข่าว ห่ร้อท่ี่�เก่�ยวข�องกับการดำาเนินงานของสภาวิศวกร

ลัำ�ดับ เร่�อง สู่�อท่ี่�เผู้ยแพิร� วันท่ี่�เผู้ยแพิร�

1 สภาวิศวกรแนะ 8 ที่างออกประเที่ศไที่ย
รับม้อวิกฤติิฝุ่่น พร�อมเผยห่ากลดค่าฝุ่่น
เห่ล้อ 12 มคก./ลบ.ม. ลดเส่�ยงเส่ยช่ื้วิติ  
1.5 ห่ม้�นคน

ช่ื้อง Nation TV
ช่ื้อง TNN รายการ TNN ข่าวเท่ี่�ยง
ช่ื้อง AMARIN TV
ช่ื้อง 3 รายการ เร้�องเล่าเชื้�าน่�
ช่ื้อง 9 รายการ ข่าวคำ�า
ช่ื้อง NBT รายการ ข่าวเท่ี่�ยง
ช่ื้อง Daily news LIVE
ช่ื้อง 7 รายการ ข่าวเจ็ดส่
ช่ื้อง TPBS รายการ จับติาสถานการณ์์

16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563 
16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563

2 สภาวิศวกรผนึกนักวิชื้าการ-มห่าวิที่ยาลัย
กระทุี่�งรัฐ "ติระห่นักฝุ่่น PM 2.5 ภัยพิบัติิ
ระดับชื้าติิ"

ช่ื้อง TPBS รายการ จับติาสถานการณ์์
ช่ื้อง TPBS รายการ บ่ายโมงติรงประเด็น
ช่ื้อง TPBS รายการ วันให่ม่ไที่ยพ่บ่เอส

17 กุมภาพันธ์ิ 2563
17 กุมภาพันธ์ิ 2563
18 กุมภาพันธ์ิ 2563

3 สภาวิศวกรเจาะลึกอุบัติิเห่ตุิอาคารรัชื้ดาซิึ่ต่ิ� ช่ื้อง 3 รายการ ข่าวสามมิติิ
ช่ื้อง NBT รายการ ข่าวเด่นเท่ี่�ยงค้น
ช่ื้อง Workpoint รายการข่าวเวิร์คพอยต์ิ
ช่ื้อง Voice TV รายการ Voice GO

11 ตุิลาคม 2563
11 ตุิลาคม 2563
12 ตุิลาคม 2563
15 ตุิลาคม 2563

4 สภาวิศวกรปันสุขให่�ชุื้มชื้น "เที่พล่ลา" ช่ื้อง NBT รายการ ข่าวเท่ี่�ยง NBT 23 พฤษภาคม 2563

5 สภาวิศวกรผนึกห่น่วยงานที่�องถิ�นป้พรม
สำารวจปัญห่านำ�ากัดเซึ่าะ "ชุื้มชื้นสนามจันที่ร์"  
เล็งเสนอแผนภาครัฐ บริห่ารจัดการวิถ่
ชุื้มชื้นริมนำ�ายั�งย้น

ช่ื้อง NBT รายการ ข่าวคำ�า NBT 11 กรกฎาคม 2563

6 สภาวิศวกรรุดลงพ้�นท่ี่� "ก่อสร�างรถไฟฟ้า
สายส่ชื้มพ้" ช่ื้�งานก่อสร�างขนาดให่ญ่ ติ�อง
 Safety First

ช่ื้อง MCOT รายการ ข่าวคำ�า 
ช่ื้อง PPTV รายการ เข�มข่าวคำ�า

8 สิงห่าคม 2563

7 สภาวิศวกรคิกออฟ "พ็อคเก็ติ พาร์ค"  
แห่ล่งเร่ยนร้�แห่่งให่ม่ ของขวัญชุื้มชื้นคลองเติย
พร�อมปักธิงสร�างความเปล่�ยนแปลง-ยก
ระดับคุณ์ภาพช่ื้วิติคนไที่ย

ช่ื้อง NBT รายการ ข่าวเท่ี่�ยง NBT 12 สิงห่าคม 2563

1.3) เชื้ิญส้�อมวลชื้นเข�าร่วมงานของสภาวิศวกร

ลัำ�ดับ หัวข้อก�รสัูมมน�/กิจำกรรม สู่�อร�วมง�น

1 เร้�อง "สัมมนารวมพลังปัญญา แก�ปัญห่า ฝุ่่นพิษ" เม้�อวันท่ี่� 17 กุมภาพันธ์ิ 2563 

ณ์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเที่พมห่านคร

37

2 เร้�อง "สภาวิศวกรปันสุขให่�ชุื้มชื้นเที่พล่ลา" เม้�อวันท่ี่� 23 พฤษภาคม 2563 

ณ์  สำานักงานสภาวิศวกร

14

3 เร้�อง "สภาวิศวกรคิกออฟ "พ็อคเก็ติ พาร์ค" แห่ล่งเร่ยนร้�แห่่งให่ม่ ของขวัญ

ชุื้มชื้นคลองเติย พร�อมปักธิงสร�างความเปล่�ยนแปลง-ยกระดับคุณ์ภาพช่ื้วิติคน

ไที่ย" เม้�อวันท่ี่� 12 สิงห่าคม 2563 ณ์ ชุื้มชื้นคลองเติย กรุงเที่พมห่านคร

2

4 เร้�อง "สภาวิศวกรส่งมอบ “พ็อคเก็ติ พาร์ค” ใจกลางชุื้มชื้นคลองเติย"  

เม้�อวันท่ี่� 4 ธัินวาคม 2563 ณ์ ชุื้มชื้นคลองเติย ล็อค 1-2-3 กรุงเที่พมห่านคร

10
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1.5) ประชื้าสัมพันธ์ิข่าวสารของสภาวิศวกรผ่านส้�อต่ิางๆ ได�แก่ ส้�อโที่รทัี่ศน์ ส้�อวิที่ยุ และส้�อสิ�งพิมพ์อ้�นๆ 

ลัำ�ดับ หัวข้อข��ว วันท่ี่�เผู้ยแพิร� จำำ�นวนสู่�อ

1 เร้�อง "สภาวิศวกร ชื้วนส่อ' 7สาขา วิศวฯ น่าเร่ยน" 
ที่่�มาพร�อมโอกาสการที่ำางานส้ง 

20 มกราคม 2563 13 ส้�อ

2 เร้�อง เปิดวาร์ป "วิศวกรป้ายแดง" โปรไฟล์ปัง 
ใชื้� "ใบ ก.ว." กรุยเส�นที่างอาช่ื้พในฝั่น พร�อมแชื้ร์
มุมมอง "วิศวฯ ยังน่าเร่ยนอย้่ห่ร้อไม่ในอนาคติ"

29 มกราคม 2563 2 ส้�อ

3 เร้�อง ผ้�ห่ญิงก็ที่ำาได� สภาวิศวกรเผย "วิศวกรห่ญิง 
4 เจนเนอเรชัื้�น" สุดสติรอง

6 ม่นาคม 2563 7 ส้�อ

4 เร้�อง เผย 5 ข�อติ�องร้� ที่ำาไมติ�อง "ขออนุญาติ

ใบประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม" สำาห่รับ

วิศวกรเจนให่ม่

24 เมษายน 2563 3 ส้�อ

5 เร้�อง สภาวิศวกรปล้�มศักยภาพ "วิศวกร-

มห่าวิที่ยาลัยไที่ย" ห่นุนแพที่ย์-พยาบาล 

ส้�โควิด-19 ด�วย "นวัติกรรมและเที่คโนโลย่"

7 พฤษภาคม 2563 7 ส้�อ

6 เร้�อง สมาพันธ์ิสภาวิชื้าช่ื้พฯ 11 อาช่ื้พ 

ถกเติร่ยมปรับตัิวรับยุค "New Normal" ช่ื้�อาช่ื้พ

"แพที่ย์-ที่นายความ-สถาปนิก-วิศวกร" เปล่�ยนแน่

ห่ลังโควิด-19 จบ

11 พฤษภาคม 2563 12 ส้�อ

7 สภาวิศวกรเผย 5 จุดเส่�ยง โครงสร�างบ�านอันติราย

ชื้่วงห่น�าฝ่น พร�อมแนะวิธิ่การป้องกันเบ้�องติ�น

7 พฤษภาคม 2563 7 ส้�อ

8 สภาวิศวกรเติร่ยมปรับเง้�อนไขย้�นขอใบประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม รับวิศวกรโลกยุคให่ม่

ตัิ�งเป้ารองรับผ้�เช่ื้�ยวชื้าญงานวิศวกรรมทุี่กมิติิ

11 พฤษภาคม 2563 2 ส้�อ

1.4) ลงพ้�นท่ี่�และสัมภาษณ์์ผ้�บริห่าร

ลัำ�ดับ หัวข้อ ผูู้้ให้สัูมภ�ษณ์

1 เร้�อง "เจาะลึกอุบัติิเห่ตุิ อาคารรัชื้ดาซิึ่ต่ิ�"
วันท่ี่� 13 ม่นาคม 2563 
ณ์ อาคารรัชื้ดาชิื้ต่ิ� ซึ่อยประชื้าราษฎร์บำาเพ็ญ ซึ่อย 6 เขติห่�วยขวาง กรุงเที่พมห่านคร

นายกสภาวิศวกร

2 เร้�อง ลงพ้�นท่ี่� “สำารวจความเส่ยห่ายของชุื้มชื้นบ�านโพธิิ� ฉะเชิื้งเที่รา”
วันท่ี่� 11 กรกฎาคม 2563 
ณ์ ชุื้มชื้นสนามจันที่ร์ จ.ฉะเชิื้งเที่รา

นายกสภาวิศวกร

3 เร้�อง ลงพ้�นท่ี่� “สำารวจความเส่ยห่ายของคานคอนกร่ติ รถไฟฟ้าสายส่ชื้มพ้ถล่ม”
วันท่ี่� 8 สิงห่าคม 2563 
ณ์ บริเวณ์ห่น�าห่�างแมคโคร สาขาแจ�งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนที่บุร่

นายกสภาวิศวกร

4 เร้�อง ลงพ้�นท่ี่� “สำารวจความเส่ยห่ายท่ี่อส่งแก๊สระเบิด” บริเวณ์ถนน 
รัตินโกสินที่ร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุที่รปราการ
วันท่ี่� 23 ตุิลาคม 2563 
ณ์ บริเวณ์ถนนรัตินโกสินที่ร์ 200 อ.บางบ่อ จ.สมุที่รปราการ

นายกสภาวิศวกร
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2. โครงการกิจการพิเศษ
 คณ์ะอนุกรรมการกิจการพิเศษดำาเนินงานติอบสนองติ่อนโยบายด�านการประกอบวิชื้าช่ื้พ  
ด�านคุณ์ภาพและคุณ์ค่าวิศวกร และด�านจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม รวมถึงรักษาสิที่ธิิของสมาชิื้ก
และองค์กรติลอดจนติ�องดำาเนินภารกิจให่�ติรงวัติถุประสงค์ของการจัดตัิ�งสภาวิศวกรในการให่�ความเห็่น 
และข�อเสนอแนะติ่อโครงการพัฒนาประเที่ศท่ี่�ติ�องใชื้�ความร้�ที่างด�านวิศวกรรมของห่น่วยงานภาครัฐ
ต่ิอติ�านการคอร์รัปชัื้�น และส่งเสริมสนับสนุนสมาชิื้กท่ี่�ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมด�วยความซ้ึ่�อสัติย์สุจริติ  
ทัี่�งน่� คณ์ะอนุกรรมการกิจการพิเศษประสานความร่วมม้อกับห่น่วยงานของรัฐ โดยการสร�าง 
ความสัมพันธ์ิอันด่กับห่น่วยงานของรัฐ ซึึ่�งได�เข�าพบห่น่วยงานต่ิางๆ จำานวน 4 ห่น่วยงาน ดังน่�

ลัำ�ดับ วันท่ี่� หน�วยง�น

1 7 กุมภาพันธ์ิ 2563 กระที่รวงดิจิที่ัลเพ้�อเศรษฐกิจและสังคม

2 12 กุมภาพันธ์ิ 2563 กระที่รวงอุติสาห่กรรม

3 1 ติุลาคม 2563 สำานักงานคณ์ะกรรมการนโยบายเขติพัฒนาพิเศษภาค
ติะวันออก (EEC)

4 26 ติุลาคม 2563 สำานักงานคณ์ะกรรมการข�าราชื้การพลเร้อน (ก.พ.)

3. งานีส่วัุส่ดิ้การ
3.1 โค์รงการส่ังเสัริมกิจักรรมย่วิวิิศึวิกรและสัร้างเค์ร่อข่่ายกับค์ณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ 

 โดยม่วัติถุประสงค์ให่�นักศึกษาท่ี่�กำาลังศึกษาในระดับชัื้�นปีท่ี่� 1-4 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์  

ได�รับที่ราบวิธ่ิการและขั�นติอนการขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม เสริมสร�าง 

ความสัมพันธิ์ท่ี่�ด่ระห่ว่างวิศวกรรุ ่นพ่�ส้ ่ วิศวกรรุ ่นน�อง พร�อมสร�างเคร้อข่ายวิศวกร ให่�เห็่นถึง 

ความสำาคัญของการขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำาวิธ่ิ

การปฏิิบัติิตินก่อนเข�าส้่วิชื้าช่ื้พวิศวกรรม การม่จรรยาบรรณ์ในวิชื้าช่ื้พ และแนะนำาวิธ่ิการปฏิิบัติิติน 

ก่อนเข�าส่้วิชื้าช่ื้พวิศวกรรม ทัี่�งในส่วนกลางและส่วนภ้มิภาค โดยจัดสัมมนาจำานวน 15 ครั�ง ดังน่�

ลัำ�ดับ วันท่ี่� สูถ�นท่ี่�

1 17 มกราคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์ 

2 21 มกราคม 2563 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย (ภาควิชื้าเคม่เที่คนิค)

3 10 ม่นาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลอ่สาน วิที่ยาเขติขอนแก่น

4 4 ม่นาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิรำาไพพรรณ่์

5 16 ตุิลาคม 2563 สถาบันเที่คโนโลย่นานาชื้าติิสิรินธิร มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์

6 7 ตุิลาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลรัตินโกสินที่ร์ วิที่ยาเขติศาลายา 
จ.นครปฐม

7 28 ตุิลาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์

8 28 ตุิลาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยมห่าสารคาม

9 29 ตุิลาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ (สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ)

10 2 พฤศจิกายน 2563 มห่าวิที่ยาลัยกาฬสินธุ์ิ

11 8 พฤศจิกายน 2563 มห่าวิที่ยาลัยธินบุร่

12 18 พฤศจิกายน 2563 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลติะวันออก วิที่ยาเขติจันที่บุร่

13 8 ธัินวาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลอ่สาน วิที่ยาเขติสกลนคร

14 15 ธัินวาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยนอร์ที่ - เช่ื้ยงให่ม่

15 16 ธัินวาคม 2563 มห่าวิที่ยาลัยศิลปากร
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3.2 จััดำโค์รงการสันัิบสัน่ินิการอบรมข่องสัมาชิกผ่านิองค์์กรแม่ข่่ายข่องสัภาวิิศึวิกร 

 ม่วัติถุประสงค์เพ้�อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร�างความเข�มแข็งให่�กับองค์กรแม่่ข่ายของสภาวิศวกร รวมทัี่�ง

เพิ�มพ้นความร้�ให่�กับสมาชิื้กสภาวิศวกรเพ้�อใชื้�ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม โดยสนับสนุนค่าธิรรมเน่ยมในการลงที่ะเบ่ยน

เข�าอบรมให่�แก่สมาชิื้กสภาวิศวกรเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 1,000 บาที่/คน/ครั�ง/ปี (ห่นึ�งพันบาที่ต่ิอคนต่ิอครั�งต่ิอปี) และ

ให่�การสนับสนุนการอบรมแก่นิติิบุคคลผ้�ได�รับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมแห่่งละไม่เกิน 5 คน/ปี  

เพ้�อเป็นค่าใชื้�จ่ายในการจัดอบรมแก่สมาชิื้กสภาวิศวกร ในปี 2563 ม่สมาชิื้กขอรับเงินสนับสนุนการอบรมจากสมาคม 

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมท่ี่�เป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร จำานวน 2 คน รวมเป็นเงินทัี่�งสิ�น 2,000 บาที่

3.3 โค์รงการสัวัิสัดิำการช่วิยเห้ล่อค์รอบค์รัวิสัมาชิกสัภาวิิศึวิกรเม่�อถึงแก่กรรม

 ม่วัติถุประสงค์เพ้�อส่งเสริมสวัสดิการให่�แก่สมาชิื้กสภาวิศวกร รวมทัี่�งเป็นการให่�เก่ยรติิและให่�ความช่ื้วยเห่ล้อ

ครอบครัวสมาชิื้กสภาวิศวกรท่ี่�ถึงแก่กรรม โดยม่การมอบเงินชื้่วยเห่ล้อค่าใชื้�จ่ายจัดงานศพ ห่ร้อค่าพวงห่ร่ดให่�แก่

ครอบครัวสมาชิื้กสภาวิศวกรท่ี่�ถึงแก่กรรมรายละ 1,000 บาที่ จำานวน 3 ราย รวมเป็นเงินทัี่�งสิ�น 3,000 บาที่

3.4 โค์รงการการจััดำที่ำประกันิอ่บัติเห้ต่เพ่�อเป็นิสัวัิสัดิำการแก่สัมาชิกสัภาวิิศึวิกร

 สภาวิศวกรได�จัดที่ำาประกันอุบัติิเห่ตุิสำาห่รับสมาชิื้กสภาวิศวกรท่ี่�ใบอนุญาติฯ ยงัไม่ห่มดอายุ และอายไุม่เกิน 65 ปี

สามารถขอรับการชื้ดเชื้ย กรณ่์เส่ยช่ื้วิติห่ร้อส้ญเส่ยอวัยวะจากอุบัติิเห่ตุิ อ่กทัี่�งยังสามารถขอรับการชื้ดเชื้ยรายได�ระห่ว่าง

เข�ารักษาตัิวในโรงพยาบาลเน้�องจากอุบัติิเห่ตุิได�ติามเง้�อนไขท่ี่�กำาห่นด

3.5 โค์รงการช่วิยเห้ล่อสัมาชิกอ่�นิๆ

 โครงการสินเช้ื้�ออัติราดอกเบ่�ยพิเศษ โดยสภาวิศวกรร่วมกับธินาคารอาคารสงเคราะห์่มอบสิที่ธิิพิเศษ ให่�กับ

สมาชิื้กสภาวิศวกร  สมาชิื้กท่ี่�สนใจสามารถติิดต่ิอขอรับอัติราดอกเบ่�ยพิเศษได�ท่ี่�ธินาคารอาคารสงเคราะห์่
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3.6 โค์รงการสััมมนิาให้้ค์วิามร้่ Online

 สภาวิศวกรโดยคณ์ะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิื้กสัมพันธิ์จัดโครงการสัมมนาให่�ความร้� Online  

เพ้�อเป็นการพัฒนาวิชื้าช่ื้พของวิศวกรอย่างติ่อเน้�อง โดยการนำาเสนอข�อม้ลและรายละเอ่ยดที่างด�านวิศวกรรม

ท่ี่�เป็นประโยชื้น์และถ้กติ�องเห่มาะสมให่�กับวิศวกร รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให่�ผ้�ท่ี่�ม่ความร้�ความสามารถในการประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมได�ถ่ายที่อดประสบการณ์์ ให่�ผ้�ร่วมอาช่ื้พม่การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไที่ยต่ิอไป จำานวนทัี่�งสิ�น  11 

หั่วข�อ ดังน่�

ลัำ�ดับ เร่�อง ผูู้้เข้�สัูมมน� (คน)

1 หั่วข�อ  : นวัติกรรมการบริห่ารโครงการ
สาขา : วิศวกรรมโยธิา
วิที่ยากร    : นายประสงค์ ธิาราไชื้ย
เม้�อ : วันท่ี่� 11 กันยายน 2563

178

2 หั่วข�อ  : ความร้�เร้�องการปรับอากาศและการระบายอากาศ ห่ลังสถานการณ์์  
                COVID-19
สาขา : วิศวกรรมเคร้�องกล
วิที่ยากร : นายฤชื้ากร  จิรกาลวสาน
เม้�อ  : วันท่ี่� 18 กันยายน 2563

171

3 หั่วข�อ  : การขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นผ้�ติรวจสอบเอกชื้นของวิศวกร 
                ติาม พรบ.โรงงาน ฉบับท่ี่� 2 พ.ศ. 2562
สาขา : วิศวกรรมอุติสาห่การ
วิที่ยากร    : นายประสงค์  นรจิติร์
เม้�อ : วันท่ี่� 25 กันยายน 2563

175

4 หั่วข�อ  : ติ�องส้ญเส่ยอ่กก่�ช่ื้วิติ เพราะก๊าซึ่พิษจากบ่อนำ�าเส่ย
สาขา : วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม
วิที่ยากร    : นายประเสริฐ  ติปน่ยางก้ร
เม้�อ  : วันท่ี่� 2 ตุิลาคม 2563

153

5 หั่วข�อ  : มาติรฐานความปลอดภัยในการเปิดอุโมงค์ใติ�ดิน
สาขา : วิศวกรรมเห่ม้องแร่
วิที่ยากร    : นายไพรัติน์  เจริญกิจ
เม้�อ : วันท่ี่� 9 ตุิลาคม 2563

141

6 หั่วข�อ  : Introduction to Process Safety and Risk Management
สาขา : วิศวกรรมเคม่
วิที่ยากร    : นายปิยะบุติร  วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ
เม้�อ  : วันท่ี่� 16 ตุิลาคม 2563

177

7 หั่วข�อ  : การป้องกันกระแสเกินและกระแสรั�วลงดิน
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วิที่ยากร : นายล้อชัื้ย  ที่องนิล
เม้�อ  : วันท่ี่� 30 ตุิลาคม 2563

314

8 หั่วข�อ  : PM 2.5 ฝุ่่นจิ�วพิษอันติรายถึงติายจริงไห่ม แล�วจะแก�ปัญห่าอย่างไร
สาขา : วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม
วิที่ยากร : นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร
เม้�อ  : วันท่ี่� 18 ธัินวาคม 2563

85

9 หั่วข�อ  : ปัญห่าฝุ่่น PM 2.5 และไฟป่า จะม่แนวที่างป้องกันและแก�ไขอย่างไร
สาขา : วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม
วิที่ยากร : นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์
เม้�อ  : วันท่ี่� 18 ธัินวาคม 2563

82

10 หั่วข�อ  : การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารชุื้ด
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วิที่ยากร : นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ�
เม้�อ  : วันท่ี่� 25 ธัินวาคม 2563

191

11 หั่วข�อ  : มาติรฐานความปลอดภัยในการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมเห่ม้องแร่ 
               งานขุด ตัิก ขน ด�วยเคร้�องจักรกลห่นัก ในพ้�นท่ี่�ห่น�าเห่ม้องผิวดิน 
               (Code of Practice in Mining Engineering Safety :Excavation
               and Hauling by Heavy Equipment in Surface Mine)
สาขา : วิศวกรรมเห่ม้องแร่
วิที่ยากร : นายสมห่วัง วิที่ยาปัญญานนท์ี่
เม้�อ  : วันท่ี่� 25 ธัินวาคม 2563

54
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4. งานีส่่งเส่ริมควุามร่วุมมือกับส่มาคมวิุชาชีพวิุศวุกรรม

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมม้อกับสมาคมวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม
จัดโครงการสนับสนุนสมาคมวิชื้าช่ื้พในการจัดสัมมนาให่�ความร้�แก่สมาชิื้ก ทุี่กวันศุกร์ในเด้อน
พฤศจิกายน 2563 เพ้�อให่�สมาคมวิชื้าช่ื้พม่ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ์ภาพการประกอบวิชื้าช่ื้พ
วิศวกร ส่งเสริมคุณ์ภาพการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมเพ้�อเติร่ยมความพร�อมท่ี่�จะแข่งขันกับติ่าง
ประเที่ศได� และเพิ�มพ้นทัี่กษะความร้�ท่ี่�เป็นประโยชื้น์ที่างด�านการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมให่�กับ

สมาชิื้ก จำานวนทัี่�งสิ�น 6 หั่วข�อ ดังน่�

ลัำ�ดับ เร่�อง ผูู้้เข้�สัูมมน� (คน)

1 หั่วข�อ  : EMC First
สมาคม : สมาคมช่ื้างเห่มาไฟฟ้าและเคร้�องกลไที่ย (TEMCA)
วิที่ยากร    : ดร. ว่ระเชื้ษฐ์  ขันเงิน
เม้�อ : วันท่ี่� 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 10.00 - 12.00 น.

75

2 หั่วข�อ  : สถาบัน BIM เพ้�อการออกแบบและก่อสร�าง (INSTITUE OF BIM   
                FOR DESIGN AND CONSTRUCTION) กับมาติรฐาน BIM ฉบับ 
                สภาวิชื้าช่ื้พ
สมาคม : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ยฯ (วสที่.)
วิที่ยากร    : นายที่รงพล ยมนาค, ผศ.ดร. วัชื้ระ เพ่ยรเจริญ, ดร.ที่ศพร ศร่เอ่�ยม
เม้�อ : วันท่ี่� 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 13.30 - 15.30 น.

128

3 หั่วข�อ  : “Agile” - new approach for industrial works
สมาคม : สมาคมวิศวกรรมเคม่และเคม่ประยุกต์ิฯ (TIChE)
วิที่ยากร    : นายณั์ฐพล จริยาก้ล
เม้�อ : วันท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 10.00 - 12.00 น.

50

4 หั่วข�อ  : การฉายรังส่อัลติราไวโอเลติฆ่่าเช้ื้�อโรค Ultraviolet Germicidal  
                Irradiation (UVGI)
สมาคม : สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาเคร้�องกลและไฟฟ้าไที่ย (MECT)
วิที่ยากร    : ผศ.ดร. พลกฤติ กฤชื้ไมติร่
เม้�อ  : วันท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 13.30 - 15.30 น.

80

5 หั่วข�อ  : ความร้�เบ้�องติ�นสัญญาก่อสร�าง
สมาคม : สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย (วปที่.)
วิที่ยากร    : ดร. มาลัย ชื้มภ้กา
เม้�อ : วันท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 10.00 - 12.00 น.

165

6 หั่วข�อ  : การประยุกต์ิใชื้�เที่คโลย่สำาห่รับวิศวกรในยุค COVID-19
สมาคม : สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย (วปที่.)
วิที่ยากร    : นายสาคร เคร้อให่ม่
เม้�อ : วันท่ี่� 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา  : 13.30 - 15.30 น.

133
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5. โครงการอุตส่าหกรรมสั่มพันีธ์

 ด�วยสภาวิศวกรติระห่นักถึงความสำาคัญของภาคอุติสาห่กรรมของประเที่ศท่ี่�ยังขาด
วิศวกรท่ี่�ม่ใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม จึงเห็่นควรมอบห่มายคณ์ะอนุกรรมการ
อุติสาห่กรรมสัมพันธิ์  ประสานความร่วมม้อกับห่น่วยงานในภาคอุติสาห่กรรม โดยการสร�างความ
สัมพันธิ์อันด่ระห่ว่างภาคอุติสาห่กรรมกับสภาวิศวกร โดยการเข�าพบห่น่วยงานติ่างๆ จำานวน 
6 ห่น่วยงาน และจัดที่ำาบันทึี่กข�อติกลงความร่วมม้อ (MOU) ระห่ว่างสภาวิศวกร และห่น่วยงาน
ภาคอุติสาห่กรรมบริษัที่เอกชื้น จำานวน 2 ห่น่วยงาน ดังน่� 

เข้�พิบหน�วยง�น

ลัำ�ดับ วันท่ี่� หน�วยง�น

1 6 มกราคม 2563 การนิคมอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย (กนอ.)

2 10 กรกฎาคม 2563 สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

3 6 สิงห่าคม 2563 สำานักงานคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลงทุี่น (BOI)

4 21 สิงห่าคม 2563 บริษัที่ เจริญโภคภัณ์ฑ์ิอาห่าร จำากัด (มห่าชื้น) (CPF)

5 9 ตุิลาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่่งประเที่ศไที่ย (กฟผ.)

6 6 พฤศจิกายน 2563 กระที่รวงคมนาคม

ลังน�มบันทึี่กข้อตกลังคว�มร�วมม่อ (MOU)

ลัำ�ดับ ลังน�มวันท่ี่� หน�วยง�น

1 5 กุมภาพันธ์ิ 2563 สภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย

2 7 กุมภาพันธ์ิ 2563 สภาอุติสาห่กรรมภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ

 ทัี่�งน่�ได�จัดเสวนา "ทิี่ศที่างอุติสาห่กรรมไที่ยในอนาคติ และบที่บาที่สภาวิศวกรกับ
ภาคอุติสาห่กรรม" เม้�อวันท่ี่� 16 ธัินวาคม 2563 เพ้�อให่�ผ้�เข�าร่วมเสวนาได�ที่ราบถึงทิี่ศที่าง
อุติสาห่กรรมไที่ยในอนาคติ การพัฒนาอุติสาห่กรรมในยุค  Disruptive รวมถึงบที่บาที่ของ
สภาวิศวกรท่ี่�ม่ติ่อภาคอุติสาห่กรรม ณ์ โรงแรมเอสซ่ึ่ ปาร์ค กรุงเที่พมห่านคร 



69
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ำาปี
 พ

.ศ
. 2

56
3 

สภ
าวิ

ศว
กร

6. ศ ้นีย ์บริการส่มาชิกตามภั ้มิภัาค
จำนีวุนี 3 ศ้นีย์ ประกอบด้้วุย

6.1 ศึ่นิย์บริการสัมาชิกภาค์เห้นิ่อ 

ท่ี่�ตัิ�ง : คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเช่ื้ยงให่ม่ 
(ติิดกับสมาคมศิษย์เก่าคณ์ะวิศวกรรมศาสติร์) 
เลขท่ี่� 239 ถนนห่�วยแก�ว ติำาบลสุเที่พ 
อำาเภอเม้อง จังห่วัดเช่ื้ยงให่ม่ 50200 
โที่รศัพท์ี่ 0-5394-4908  โที่รศัพท์ี่ม้อถ้อ 08-6340-8572

6.2 ศึ่นิย์บริการสัมาชิก 
ภาค์ตะวิันิออกเฉีียงเห้นิ่อ

ท่ี่�ตัิ�ง : คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้มงคลอ่สาน
วิที่ยาเขติขอนแก่น  อาคาร 50 ปี เที่คนิคไที่ย-เยอรมันขอนแก่น  
(อาคาร 18) เลขท่ี่� 150 ถ.ศร่จันที่ร์ ติำาบลในเม้อง อำาเภอเม้อง  
จังห่วัดขอนแก่น 40000 โที่รศัพท์ี่ 0-4328-3708 
โที่รศัพท์ี่ม้อถ้อ 08-6340-8574 

6.3 ศึ่นิย์บริการสัมาชิกภาค์ใต้

ท่ี่�ตัิ�ง : คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์  
ติำาบลคอห่งส์ อำาเภอห่าดให่ญ่ จังห่วัดสงขลา 90110  
โที่รศัพท์ี่ 0-7428-7007 โที่รสาร 0-7428-7007  
โที่รศัพท์ี่ม้อถ้อ 08-6369-6017 

รายงานจำานวนสมาชิื้กท่ี่�เข�ามาใชื้�บริการ แยกติามศ้นย์บริการ

ก�รดำ�เนินก�ร

ก�รบริก�รศูนย์บริก�รสูม�ชิุก จำำ�นวน (คน)

ภ�คเหน่อ ภ�คตะวันออก

เฉ่ยงเหน่อ

ภ�คใต้

สมัครสมาชิื้กให่ม่ (สามัญและวิสามัญ) 0 1 1

ขอรับใบอนุญาติ ประเภที่บุคคล
- ระดับภาค่วิศวกร
- ระดับสามัญวิศวกร
- ระดับวุฒิวิศวกร
- ระดับภาค่วิศวกรพิเศษ

64
39
9 
12

78
13
2
0

15 
5
1 
1

ขอใบอนุญาติ ประเภที่นิติิบุคคล 3 0 0

ต่ิออายุใบอนุญาติ ประเภที่บุคคล 120 82 22

ต่ิออายุใบอนุญาติ ประเภที่นิติิบุคคล 8 0 2

ขอใบแที่นใบอนุญาติ/วุฒิบัติร 12 7 5

แนะนำาให่�บริการออนไลน์ 215 119 51

บริการอ้�น ๆ 61 57 48

รวม 543 359 151
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7. โครงการปรับปรุงฐานีข้อม้ลและติด้ตามส่มาชิกส่ภัาวิุศวุกร

 ดำาเนินการให่�บริการแก่สมาชิื้กในการโที่รศัพที่์แจ�งเต้ิอนสมาชิื้กในการดำาเนินการติ่าง ๆ
เชื้่น การชื้ำาระเงินค่าใบอนุญาติให่ม่ การติ่ออายุใบอนุญาติฯ ก่อนห่มดอายุ และติิดติามสมาชิื้ก 
ให่�มาดำาเนนิการต่ิออายใุบอนญุาติฯ ห่ลังใบอนญุาติห่มดอาย ุพร�อมทัี่�งประชื้าสมัพันธ์ิการจดัสัมมนาต่ิาง ๆ  
เพ้�อให่�สมาชิื้กได�เพิ�มพ้นความร้�การประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมและการขอเล้�อนระดับใบอนุญาติฯ
ของสภาวิศวกร

ตารางแส่ด้งการติด้ตามส่มาชิก (ประเภัที่บุคคล)

เด่อน

ก�อนใบอนุญ�ตฯ หมดอ�ยุ หลัังใบอนุญ�ตฯ หมดอ�ยุ

จำำ�นวนสูม�ชิุก
(คน)

โที่รศัพิที่์ติดต�อ
รวม

(สู�ย)

สูม�ชิุก
ชุำ�ระเงิน

(คน)

จำำ�นวนสูม�ชิุก
(คน)

โที่รศัพิท์ี่ติดต�อ
รวม

(สู�ย)

สูม�ชุิก
ชุำ�ระเงิน

(คน)

มกราคม  1,900  2,418  1,440  233  153  27 

กุมภาพันธ์ิ  1,135  1,656  784  1,716  2,310  475 

ม่นาคม  1,092  1,423  699  694  835  174 

เมษายน  1,210  1,251  832  800  761  178 

พฤษภาคม  1,172  1,306  769  585  518  164 

มิถุนายน  1,029  1,412  726  524  450  127 

กรกฎาคม  1,014  1,526  695  419  421  107 

สิงห่าคม  1,287  1,548  929  317  324  65 

กันยายน  998  1,058  694  391  394  81 

ตุิลาคม  1,113  1,143  759  451  394  81 

พฤศจิกายน  1,148  1,204  770  303  243  34 

ธัินวาคม  1,157  1,219  743  494  405  36 

รวม  14,255  17,164  9,840  6,927  7,208  1,555 
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8. งานีส่มาชิกสั่มพันีธ์ผ่านี Call Center

 จำานวนสายในการติิดติ่อ Call Center ผ่านห่มายเลข 1303 ม่จำานวนทัี่�งสิ�น
28,899 สาย ซึึ่�งสมาชิื้กส่วนให่ญ่สอบถามข�อม้ลเก่�ยวกับการย้�นขอรับใบอนุญาติ
ระดับภาค่วิศวกร การย้�นขอเล้�อนระดับใบอนุญาติ การย้�นขอติ่ออายุใบอนุญาติ 
เป็นติ�น
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9. โครงการส่ภัาวิุศวุกรปันีสุ่ขให้ชุมชนี

 ติามท่ี่�ได�เกิดสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทัี่�งในประเที่ศไที่ยและห่ลายประเที่ศทัี่�วโลก ที่ำาให่�ประชื้าชื้นได�รับความเด้อนร�อนเป็นจำานวนมาก
สภาวิศวกรจึงเห็่นควรให่�ความชื้่วยเห่ล้อแก่ประชื้าชื้นโดยจัดให่�ม่โครงการ “สภาวิศวกรปันสุข
ให่�ชุื้มชื้น” เพ้�อเดินที่างไปมอบสิ�งของอุปโภคและบริโภคท่ี่�ม่ความจำาเป็นติ่อการดำารงช่ื้วิติให่�แก่
ประชื้าชื้นท่ี่�ขาดแคลนในชุื้มชื้น เพ้�อให่�สามารถดำารงช่ื้พในช่ื้วงท่ี่�เกิดสถานการณ์์วิกฤติิได� รวมถึง 
เพ้�อเป็นการสร�างขวัญและกำาลังใจให่�แก่พ่�น�องในชุื้มชื้นสามารถต่ิอส้�กับวิกฤติิครั�งน่� โดยกำาห่นด
จัดกิจกรรมจำานวน 5 ครั�ง ในวันเสาร์ ดังน่�

 สภาวิศวกรได�ติ่อยอดโครงการดังกล่าวโดยความร่วมม้อของสถาบันเที่คโนโลย่
พระจอมเกล�าเจ�าคุณ์ที่ห่ารลาดกระบัง สำานักวิจัยนวัติกรรมเม้องอัจฉริยะ (SCiRA) และ 
เขติคลองเติย จัดกิจกรรมเปล่�ยน-"แปลง" เพ้�อปรับภ้มิทัี่ศน์ภายในชุื้มชื้นให่�ม่สภาพแวดล�อม 
ท่ี่�น่าอย้่ม่ศ้นย์การเร่ยนร้�ในชุื้มชื้น พร�อมสำารวจความปลอดภัยของไฟฟ้าภายในบ�านเร้อน  
เพ้�อยกระดับความเป็นอย้่และพัฒนาคุณ์ภาพช่ื้วิติของผ้�อาศัยในชุื้มชื้นคลองเติยล็อค 1-2-3 
ให่�เป็นชุื้มชื้นเข�มแข็งเที่่าเท่ี่ยมสังคมอ้�น ๆ  สภาวิศวกรได�เชิื้ญชื้วนผ้�ม่จิติศรัที่ธิาร่วมบริจาค 
ทุี่นที่รัพย์เพ้�อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์์ติ่างๆ ในการสร�างศ้นย์การเร่ยนร้�ชุื้มชื้นและ Pocket Park  
ซึึ่�งได�ที่ำาการส่งมอบให่�ชุื้มชื้นคลองเติยล็อค 1-2-3 เขติคลองเติยเม้�อวันท่ี่� 4 ธัินวาคม 2563

ลัำ�ดับ วันท่ี่� เขต

1 วันท่ี่� 23 พฤษภาคม 2563 เขติวังที่องห่ลาง

2 วันท่ี่� 30 พฤษภาคม 2563 เขติคลองเติย

3 วันท่ี่� 13 มิถุนายน 2563 เขติบางกอกน�อย

4 วันท่ี่� 20 มิถุนายน 2563 เขติดอนเม้อง

5 วันท่ี่� 27 มิถุนายน 2563 เขติห่นองจอก
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ฝ่่ายอาคารสถานท่ี
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายอาค์ารสัถานิทีี่�

1. การใช ้ห ้องประชุมของส่ภัาวิุศวุกร
 ฝ่่ายอาคารสถานท่ี่�ได�รับมอบห่มายให่�บริห่ารจัดการใชื้�ห่�องประชุื้มของสำานักงาน

สภาวิศวกรท่ี่�ม่จำานวนจำากัด โดยได�บริห่ารจัดการเพ้�อใชื้�ในการประชุื้มคณ์ะกรรมการ

คณ์ะอนุกรรมการ คณ์ะที่ำางาน และรับรองผ้�แที่นจากห่น่วยงานภายนอก โดยในแต่ิละเด้อน

สามารถสรุปการใชื้�ห่�องประชุื้มได�ดังน่�

2. การรับ-ส่่งเอกส่ารที่างไปรษณีย์
2.1 การส่ังเอกสัารที่างไปรษณีย์ให้้กับสัมาชิกและห้น่ิวิยงานิภายนิอก 
สัามารถสัร่ปได้ำตามตาราง ดัำงนีิ�

เด่อน ก�รใชุ้ห้องประชุุม (คณะ) จำำ�นวนผูู้้เข้�ร�วมประชุุม (คน)

มกราคม 96 2,223

กุมภาพันธ์ิ 177 2,136

ม่นาคม 175 2,181

เมษายน 33 420

พฤษภาคม 86 793

มิถุนายน 195 1,171

กรกฎาคม 178 2,179

สิงห่าคม 195 3,039

กันยายน 214 2,999

ตุิลาคม 132 2,178

พฤศจิกายน 218 2,353

ธัินวาคม 191 2,042

รวม 1,890 23,714

เด่อน ฉบับ

มกราคม 2,438

กุมภาพันธ์ิ 1,940

ม่นาคม 1,491

เมษายน 390

พฤษภาคม 899

มิถุนายน 3,117

กรกฎาคม 670

สิงห่าคม 684

กันยายน 802

ตุิลาคม 310

พฤศจิกายน 583

ธัินวาคม 686

รวม 14,010
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2.2 การรับเอกสัารที่างไปรษณีย์จัากสัมาชิกและห้น่ิวิยงานิภายนิอก 
สัามารถสัร่ปได้ำตามตาราง ดัำงนีิ�

เด่อน ฉบับ

มกราคม 1,202

กุมภาพันธ์ิ 1,100

ม่นาคม 1,131

เมษายน 1,147

พฤษภาคม 760

มิถุนายน 431

กรกฎาคม 176

สิงห่าคม 199

กันยายน 199

ตุิลาคม 131

พฤศจิกายน 166

ธัินวาคม 148

รวม 6,790
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3. รายงานีผลการด้ำเนิีนีการโครงการก่อส่ร ้าง
ทีี่�ที่ำการส่ภัาวิุศวุกร

 สภาวิศวกรได�เริ�มโครงการก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร ห่ลังจากท่ี่�ได�รับการอนุมัติิ 

จัดซ้ึ่�อท่ี่�ดินเพ้�อก่อสร�างท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกรเป็นของตินเอง บริเวณ์ปากซึ่อยลาดพร�าว 54 เขติวังที่องห่ลาง 

กรุงเที่พมห่านคร ซึึ่�งการออกแบบโครงการประกอบด�วยอาคาร 2 ห่ลัง ได�แก่ อาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร 

1 ห่ลัง เป็นอาคารคอนกร่ติส้ง 7 ชัื้�น พ้�นท่ี่�ใชื้�สอยประมาณ์ 9,000 ติารางเมติร โดยจัดเป็นพ้�นท่ี่�สำานักงาน

และพ้�นท่ี่�ใชื้�สอยอ้�น ๆ อาทิี่ ห่�องสมุด ห่�องประชุื้ม พ้�นท่ี่�พาณิ์ชื้ย์ พ้�นท่ี่�เช่ื้าของสมาคมวิชื้าช่ื้พต่ิาง ๆ และ

อาคารจอดรถยนติ์ 1 ห่ลัง เป็นอาคารเห่ล็กโครงสร�างร้ปพรรณ์ ใชื้�ระบบจอดรถยนติ์อัติโนมัติิ  

ทัี่�งน่�สภาวิศวกรมุ่งห่วังให่�อาคารแห่่งน่�เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ม่เอกลักษณ์์ที่างสถาปัติยกรรม 

โดดเด่นเป็นภ้มิสัญลักษณ์์ห่ร้อ Landmark แห่่งห่นึ�งของประเที่ศไที่ย

 ในปี 2563 สภาวิศวกรได�ดำาเนินงานท่ี่�เก่�ยวข�องในการก่อสร�างบางส่วนเสร็จเร่ยบร�อยแล�ว  

โดยม่ความค้บห่น�าของโครงการดังน่�

 1. การคัดเล้อกผ้�ออกแบบโครงการด�วยวิธ่ิการประกวดแบบ โดยม่กลุ่มกิจการค�าร่วม AATTN8A 

เป็นผ้�ออกแบบอาคารด�านสถาปัติยกรรมและวิศวกรรม

 2. การคัดเล้อกผ้�ออกแบบติกแติ่งภายในด�วยวิธ่ิคัดเล้อก โดยม่บริษัที่ ท่ี่ม เอสคิว จำากัด  

เป็นผ้�ออกแบบงานสถาปัติยกรรมภายใน

 3. การคัดเล้อกผ้�รับจ�างเห่มาร้�อถอนอาคารเดิมและก่อสร�างรั�วชัื้�วคราวโดยรอบบริเวณ์ท่ี่�ดิน

ด�วยวิธ่ิประกวดราคา โดยม่บริษัที่ กรนภา จำากัด เป็นผ้�รับจ�าง

 4. การปรับระดับพ้�นท่ี่� โดยม่กิจการร่วมค�า CKST เป็นผ้�สนับสนุนดินถมภายในโครงการ

 5. การคัดเล้อกผ้�รับจ�างเห่มาก่อสร�างเสาเข็มเจาะด�วยวิธ่ิประกวดราคา โดยม่บริษัที่ ไพลอน 

จำากัด (มห่าชื้น) เป็นผ้�รับจ�าง ซึึ่�งสภาวิศวกรได�จัดพิธ่ิบวงสรวงเสาเข็มฤกษ์อาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

เม้�อวันท่ี่� 3 กรกฎาคม 2563

 6. การคัดเล้อกท่ี่�ปรึกษาบริห่ารและควบคุมงานก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกรด�วยวิธ่ิ

คัดเล้อก โดยม่บริษัที่ สโตินเฮ้�นจ์ อินเติอร์ จำากัด (มห่าชื้น) เป็นท่ี่�ปรึกษา

 7. การคัดเล้อกผ้�รับจ�างเห่มาก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกรด�วยวิธ่ิประกวดราคา โดยม่

บริษัที่ สยาม มัลติิ คอน จำากัด เป็นผ้�รับจ�าง

 ทัี่�งน่� โครงการก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกรได�ดำาเนินการอย่างติ่อเน้�อง แม�จะได�รับ 

ผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ำาให่�การก่อสร�างล่าชื้�าไปกว่าแผนท่ี่�ตัิ�งไว�  

แติ่คาดว่าจะสามารถก่อสร�างอาคารให่�แล�วเสร็จติามแผนและสามารถเปิดใชื้�อาคารได�ประมาณ์เด้อน

ม่นาคม 2565



80



81
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ำาปี
 พ

.ศ
. 2

56
3 

สภ
าวิ

ศว
กร



82



ฝ่่ายต่างประเทศึ

83



ฝ่่ายต่างประเทศึ

84



85
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ำาปี
 พ

.ศ
. 2

56
3 

สภ
าวิ

ศว
กร

ผลการดำำเนิินิงานิฝ่่ายต่างประเที่ศึ

1. ข ้อตกลงยอมรับร ่วุมของอาเซีียนี ด้้านีบริการวิุศวุกรรม
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Engineering Services: MRA) 

 การดำาเนินงานของสภาวิศวกรภายใติ�ข�อติกลงยอมรับร่วมของอาเซ่ึ่ยนด�านบริการ

วิศวกรรมม่ความค้บห่น�าในการดำาเนินงาน ดังน่�

 1) การขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พอาเซ่ึ่ยน (ASEAN Chartered Professional 

Engineer: ACPE)  สภาวิศวกรม่การดำาเนินการรับขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พอาเซ่ึ่ยน และประกาศ

ใชื้�ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พอาเซ่ึ่ยน (ASEAN 

Chartered Professional Engineer) (ฉบับท่ี่� 3) พ.ศ. 2563 เม้�อวันท่ี่� 2 กันยายน 2563 และ

ข�อติกลงยอมรับร่วมของอาเซ่ึ่ยนด�านบริการวิศวกรรม โดยม่จำานวนผ้�ขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พ

อาเซ่ึ่ยน (ACPE) ท่ี่�ได�รับการอนุมัติิรับรองจากคณ์ะกรรมการประสานงานด�านวิศวกรรมวิชื้าช่ื้พ

อาเซ่ึ่ยน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee) แยกติาม

สาขาวิศวกรรมควบคุม

จำนีวุนีวิุศวุกรไที่ยทีี่�ได้้รับการข้�นีที่ะเบียนีวิุศวุกรวิุชาชีพอาเซีียนี

 2)  การขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พติ่างด�าวจดที่ะเบ่ยน (Registered Foreign 

Professional Engineer: RFPE) สภาวิศวกรได�รับความเห็่นชื้อบจากท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 2563 เม้�อวันท่ี่� 11 มิถุนายน 2563 ให่�แก�ไขข�อบังคับสภาวิศวกร

ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พต่ิางด�าวติามข�อติกลงยอมรับร่วมของอาเซ่ึ่ยน ด�านบริการ

วิศวกรรม (ฉบับท่ี่� 2) พ.ศ. .... เพ้�อให่�สภาวิศวกรได�นำาข�อบังคับดังกล่าวมากำาห่นดขั�นติอนและ 

วิธ่ิการสำาห่รับรองรับการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พต่ิางด�าว      (RFPE)        ท่ี่�เข�ามาให่�บริการ ด�านวิศวกรรม

ควบคุมในประเที่ศไที่ยได�สอดคล�องติามข�อติกลงยอมรับร่วมของอาเซ่ึ่ยนด�านบริการวิศวกรรม 

(ASEAN MRA on Engineering Services) อย่างไรก็ติาม ในปี 2563 ยังไม่ม่วิศวกรวิชื้าช่ื้พอาเซ่ึ่ยน

จากประเที่ศสมาชิื้กอาเซ่ึ่ยนย้�นคำาขอขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พต่ิางด�าว (RFPE) ในประเที่ศไที่ย

สู�ข�
วันท่ี่� 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563 ณ วันท่ี่� 31 ธ.ค. 2563

ขอใหม� (คน) ต�ออ�ยุ (คน) จำำ�นวนรวมทัี่�งหมด (คน)

วิิศวิกรรมัโยุธา 4 4 103

วิิศวิกรรมัไฟฟ้า - - 41

วิิศวิกรรมัเคีร่�องกล 1 2 51

วิิศวิกรรมัอุติสาหการ - 1 18

วิิศวิกรรมัเหม่ัองแร่ - - 4

วิิศวิกรรมัเคีมีั 2 - 7

วิิศวิกรรมัสิ�งแวิดล้อมั - - 6

รวม 7 7 230
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2. ข ้อตกลงวิุศวุกรเอเปค 
(APEC Engineer Agreement)

 สภาวิศวกรม่การดำาเนินการรับขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรเอเปค (APEC Engineer) และ

ประกาศใชื้�ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกรว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นวิศวกรเอเปค (APEC 

Engineer)  (ฉบับท่ี่� 3)   พ.ศ. 2563   เม้�อวันท่ี่� 2 กันยายน 2563 ซึึ่�งสภาวิศวกรได�เข�ามาม่บที่บาที่ 

และส่วนร่วมภายใติ�ความร่วมม้อในเวท่ี่ระดับภ้มิภาคเอเช่ื้ยและแปซิึ่ฟิก ท่ี่�ผลักดันให่�ติระห่นักถึง

ความสามารถของวิศวกรไที่ยในการประกอบวิชื้าช่ื้พในต่ิางประเที่ศ และม่คุณ์สมบัติิเป็นท่ี่�ยอมรับ

ร่วมกันในระดับสากล

จำนีวุนีผ้ ้ ทีี่� ได้ ้ รับการข้�นีที่ะเบียนีวิุศวุกรเอเปค

สู�ข�
วันท่ี่� 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563 ณ วันท่ี่� 31 ธ.ค. 2563

ขอใหม� (คน) ต�ออ�ยุ (คน) จำำ�นวนรวมทัี่�งหมด (คน)

วิิศวิกรรมัโยุธา 1 10 174

วิิศวิกรรมัไฟฟ้า - 1 65

วิิศวิกรรมัเคีร่�องกล - 3 75

วิิศวิกรรมัอุติสาหการ - 3 11

วิิศวิกรรมัเหม่ัองแร่ - - 3

วิิศวิกรรมัเคีมีั 1 2 2

วิิศวิกรรมัสิ�งแวิดล้อมั - 1 2

รวม 2 20 332
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3. การด้ำเนิีนีงานีด้้านีการรับรองมาตรฐานีคุณภัาพ
การศ้กษาวิุศวุกรรมศาส่ตร์ 
(Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education: TABEE) 

 ติามท่ี่�สภาวิศวกรได�ม่การจัดตัิ�งระบบรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาห่ลักส้ติร

วิศวกรรมศาสติร์ ติามเกณ์ฑ์ิผลลัพธ์ิ (Outcome based)  ขึ�นในสภาวิศวกร โดยม่คณ์ะอนุกรรมการ

รับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ (TABEE) เป็นผ้�ดำาเนินการสร�างและพัฒนา

ระบบดังกล่าวให่�เกิดความมั�นคงและยั�งย้น

 สภาวิศวกรม่การปรับปรุงเอกสารค้่ม้อติ่างๆ เพิ�มเติิมเพ้�อสร�างความเข�าใจและ 

ความชัื้ดเจนให่�แก่สถาบันการศึกษาและผ้�ท่ี่�เก่�ยวข�องม่แนวที่างการจัดที่ำาเอกสารรายงาน

การประเมินตินเองของสถาบันการศึกษา ให่�สอดคล�องกับการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพ 

การศึกษา วิศวกรรมศาสติร์ ทัี่�งน่� สภาวิศวกรยังอย้่ในสถานะสมาชิื้กชัื้�วคราว   (Provisional Status)  

ของข�อติกลง Washington Accord และอย้่ระห่ว่างเติร่ยมการเพ้�อรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพ

การศึกษาห่ลักส้ติรวิศวกรรมศาสติร์ห่ร้อห่ลักส้ติรเที่คโนโลย่ที่างวิศวกรรม (Engineering 

Technology Program) ติามข�อติกลง Sydney Accord ต่ิอไป

 ประกอบกับ สภาวิศวกรได�เข�าพบรองปลัดกระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัย

และนวัติกรรม (อว.) เพ้�อขอรับการสนับสนุนด�านนโยบายการขอรับการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสติร์กับสภาวิศวกร และม่ห่นังส้อแจ�งขอรับการสนับสนุน TABEE  

เป็นห่น่วยงานประเมินคุณ์ภาพภายนอกระดับประเที่ศจากคณ์ะกรรมการมาติรฐาน

การอุดมศึกษา (กมอ.)

  นอกจากน่� สภาวิศวกรได�จัดประชุื้มร่วมกับท่ี่�ปรึกษาจากภาคอุติสาห่กรรม (Industrial 

Advisory Board: IAB) เพ้�อดำาเนินการในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาติรฐาน

คุณ์ภาพการศึกษาและจัดห่าผ้�เช่ื้�ยวชื้าญและบริการด�านคำาปรึกษาในการพัฒนามาติรฐาน

ห่ลักส้ติรและการติรวจประเมินร่วมกับห่น่วยงานภาคอุติสาห่กรรมขนาดให่ญ่ ได�แก่ การไฟฟ้า

ฝ่่ายผลิติแห่่งประเที่ศไที่ย บริษัที่ ป้นซิึ่เมนต์ิไที่ย จำากัด (มห่าชื้น) บริษัที่ ปติที่. จำากัด (มห่าชื้น) 

และ บริษัที่ ปติที่. สำารวจและผลิติปิโติรเล่ยม จำากัด (มห่าชื้น)

 สภาวิศวกร โดยคณ์ะอนุกรรมการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ 

(TABEE) ได�ดำาเนินการติรวจประเมินและรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร ์ 

ปี 2563 จำานวน 1 ห่ลักส้ติร ค้อ ห่ลักส้ติรวิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม

จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย รับรองสำาห่รับผ้�สำาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562-2563 
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ก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สูตร์ ชุุดท่ี่� 5/2563

 สภาวิศวกรโดยคณ์ะอนุกรรมการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ (TABEE) 
ได�ดำาเนินการเปิดการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ ชุื้ดท่ี่� 5/2563 (2020) ม่ห่ลักส้ติร
อย้ร่ะห่ว่างดำาเนินการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์จำานวน 8 ห่ลักส้ติร ดังน่�

ลัำ�ดับท่ี่� ชุ่�อสูถ�บัน ชุ่�อหลัักสููตร

1 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�า

พระนครเห่น้อ

วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมเคม่

2 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมเคม่

3 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมเคร้�องกล

4 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมเคร้�องกล

5 มห่าวิที่ยาลัยเช่ื้ยงให่ม่ วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมเคร้�องกล

6 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมโยธิา

7 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมการผลิติอัติโนมัติิ

และหุ่่นยนต์ิ

8 มห่าวิที่ยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ สาขาวิชื้าวิศวกรรมอุติสาห่การ
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 คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรได�มอบห่มายผ้�แที่นสภาวิศวกรเข�าร่วมประชุื้ม 
ในติ่างประเที่ศ ดังน่�

4. การมอบหมายผ้ ้แที่นีส่ภัาวุิศวุกรเข ้าร ่วุมประชุมในีต่างประเที่ศ

1) ก�รประชุุม The International Engineering Alliance (IEA)

  คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรมอบห่มายผ้�แที่นสภาวิศวกรเข�าร่วม 
การประชุื้ม The International Engineering Alliance (IEA) ปี 2020  
จำานวน 1 ครั�ง ผ่านระบบ Webminar

 ผลจากการเข�าร่วมการประชุื้ม The International Engineering 
Alliance    (IEA)   ซึึ่�งเป็นความร่วมม้อทัี่�งด�านการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์และ 
การประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม ของกลุ่มประเที่ศในระดับภ้มิภาคเอเช่ื้ย  
และแปซิึ่ฟิกสภาวิศวกรในฐานะสมาชิื้กวิศวกรเอเปค (APEC Engineer)  
ได�เข�าร่วมประชุื้ม และรับฟังแนวคิดของผ้�แที่นจากนานาประเที่ศ  
อันจะเป็นประโยชื้น์ต่ิอการสนับสนุนการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมให่�ได�มาติรฐาน 
เป็นท่ี่�ยอมรับในระดับสากล        พร�อมทัี่�งสร�างเคร้อข่ายพันธิมิติรระห่ว่างประเที่ศ
ในการสนับสนุนความร่วมม้อ และยอมรับสภาวิศวกรเข�าร่วมเป็นสมาชิื้ก 
ข�อติกลงระดับนานาชื้าติิทัี่�งภาคการศึกษาและการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

2) ก�รประชุุม The ASEAN Coordinating Committee on Services 
(CCS) แลัะก�รประชุุม The ASEAN Chartered Professional 
Engineers Coordinating Committee (ACPECC)

   คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรมอบห่มายผ้�แที่นสภาวิศวกรเข�าร่วม
การประชุื้ม The ASEAN Coordinating Committee on Services 
(CCS) และการประชุื้ม The ASEAN Chartered Professional Engineer 
Coordinating Committee (ACPECC) จำานวน 2 ครั�ง รายละเอ่ยดปรากฏิ
ติามเอกสารภาคผนวก

 ผลจากการเข�าร่วมการประชุื้มความร่วมม้อของกลุ่มประเที่ศ
ในระดับภ้มิภาคอาเซ่ึ่ยนด�านบริการวิศวกรรม ซึึ่�งปัจจุบันประเที่ศสมาชิื้ก
อาเซ่ึ่ยนได�แติ่งตัิ�งคณ์ะที่ำางาน The Technical Working Group on 
Mobility of ASEAN Engineers (TWG-MAE) เพ้�อระบุปัจจัยท่ี่�เป็นอุปสรรค
ในการเคล้�อนย�ายวิศวกรวิชื้าช่ื้พข�ามชื้าติิในกลุ่มประเที่ศสมาชิื้กอาเซ่ึ่ยน และ
เสนอแนะแนวที่างการแก�ไขปัญห่าดังกล่าวเพ้�อให่�เกิดการเคล้�อนย�ายวิศวกร
วิชื้าช่ื้พข�ามชื้าติิในกลุ่มประเที่ศสมาชิื้กอาเซ่ึ่ยนอย่างเป็นร้ปธิรรม

3) ก�รประชุุมอ่�น ๆ

 คณ์ะกรรมการสภาวิศวกรได�มอบห่มายผ้�แที่นสภาวิศวกรเข�าร่วม 

การประชุื้มระห่ว่างประเที่ศอ้�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข�องกับการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ข�ามชื้าติิ จำานวน 2 ครั�ง รายละเอ่ยดปรากฏิติามเอกสารภาคผนวก
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5. การจัด้ประชุม/สั่มมนีาภัายในีประเที่ศ

 งานรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ ติามเกณ์ฑ์ิผลลัพธ่์ิ ได�ม่การจัด
ประชุื้ม สัมมนา และติรวจประเมินสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ จำานวน 9 ครั�ง ดังน่�

ลัำ�ดับท่ี่� ง�นประชุุม/สัูมมน�/ก�รตรวจำประเมินฯ

1 การสัมมนาเร้�อง "The Program of Workshop on Preparation of Self-Study Report (SSR)" 

วันท่ี่� 9-10 มกราคม 2563 ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์ กรุงเที่พมห่านคร

2 การประชุื้มห่าร้อระบบการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ (TABEE)  
ระห่ว่างรองปลัดกระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัยและนวัติกรรม (อว.) กับผ้�แที่นห่น่วย
งาน Institute of Engineering Education Taiwan (IEET) ในฐานะ Mentor ข�อติกลง 
Washington Accord ของสภาวิศวกร 

วันท่ี่� 24 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ สำานักงานปลัดกระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสติร์ วิจัยและ
นวัติกรรม

3 การติรวจเย่�ยมสถาบันการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ สำาห่รับห่ลักส้ติรวิศวกรรมศาสติรบัณ์ฑิิติ  
สาขาวิชื้าวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม

วันท่ี่� 24-25 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย

4 การสัมมนาเร้�อง “การรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ (TABEE) ชุื้ดท่ี่� 5/2563” 

วันท่ี่� 30 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Webminar

5 โครงการอบรมเชิื้งปฏิิบัติิการพัฒนาการเร่ยนการสอน เร้�อง “การรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพ 
การศึกษาของ TABEE” 

วันท่ี่� 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ์ มห่าวิที่ยาลัยธิรรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ

6 การสัมมนาเร้�อง “การยกระดับห่ลักเกณ์ฑ์ิคุณ์ลักษณ์ะบัณ์ฑิิติท่ี่�พึงประสงค์และมาติรฐาน 
การประกอบวิชื้าช่ื้พ” 

วันท่ี่� 22 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Webminar

7 การประชุื้มร่วมกับท่ี่�ปรึกษาจากภาคอุติสาห่กรรม (Industrial Advisory Board) จำานวน 4 แห่่ง
 ได�แก่ บริษัที่ ปติที่. จำากัด (มห่าชื้น), บริษัที่ ปติที่.สผ. จำากัด (มห่าชื้น), บริษัที่ ป้นซิึ่เมนต์ิไที่ย 
จำากัด (มห่าชื้น) และ การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่่งประเที่ศไที่ย 

วันท่ี่� 25 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Webminar

8 การอบรมสถาบันการศึกษาเพ้�อขอการรับรองมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์ 

วันท่ี่� 19-20 ตุิลาคม 2563 ณ์ มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ

9 การสัมมนาเร้�อง “การอบรมผ้�ติรวจประเมินมาติรฐานคุณ์ภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสติร์” 

วันท่ี่� 21-22 ตุิลาคม 2563 ผ่านระบบ Webminar
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ผลการดำำเนิินิงานิ
สัำนิักกฎห้มายและจัรรยาบรรณ

1. การด้ำเนิีนีงานีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

1.1  เร่�องร้องเรียนิจัรรยาบรรณข่องวิิศึวิกร

เร่�องร้องเร่ยนจำรรย�บรรณ จำำ�นวน (เร่�อง)

เร่�องข้องคีณะกรรมัการจรรยุาบรรณ (สมััยุทีี่� 6) 129

เร่�องทีี่�ได้รับการร้องเรียุนุในุปี 2563 (สมััยุทีี่� 7)  24 

รวม 153 

เร่�องร้องเร่ยนจำรรย�บรรณ จำำ�นวน (เร่�อง)

เร่�องทีี่�พิิจารณาแล้วิเสร็จ  28

เร่�องทีี่�อยุ้่ระหว่ิางพิิจารณา  125

รวม  153

ส่ถิติการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในีปี 2563

ส่ถิติคดี้เร ื�องร้องเรียนีจรรยาบรรณ ณ วัุนีทีี่� 31 ธันีวุาคม 2563

 คณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ สมัยท่ี่� 6 และคณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ สมัยท่ี่� 7 ได�รับ 

เร้�องร�องเร่ยนจรรยาบรรณ์ของวิศวกร ในปี 2563 จำานวน 24 เร้�อง พิจารณ์าแล�วเสร็จจำานวน 28 เร้�อง  
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 คณะกรรมการจรรยาบรรณได้้พิจารณาเรื�องร้องเรียนีแล้วุเส่ร็จ 
ในีปี 2563 จำนีวุนี 28 เรื�อง แบ่งเป็นี 

 1) เร้�องร�องเร่ยนท่ี่�เข�าข่ายการประพฤติิผิดจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม และ

คณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ได�ม่คำาวินิจฉัยช่ื้�ขาด จำานวน 14 เร้�อง  

(วิศวกรผ้ � ถ้กกล่าวห่าจำานวน 18 คน) ดังน่�
 ยกข�อกล่าวห่า   จำานวน    5 คน
 ตัิกเต้ิอน   จำานวน    1 คน
 ภาคทัี่ณ์ฑิ์   จำานวน    2 คน
 พักใชื้�ใบอนุญาติฯ  จำานวน   10 คน

 2) เร้�องร�องเร่ยนท่ี่�ไม่เข�าข่ายการประพฤติิผิดจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม  

ไม่ม่ม้ล อันควรได�รับการพิจารณ์า ห่ร้อไม่อย้่ในอำานาจห่น�าท่ี่�ของคณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ 

ซึึ่�งคณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ม่คำาสั�งไม่รับเร้�องร�องเร่ยน จำานวน 14 เร้�อง

ลัำ�ดับ ร�ยลัะเอ่ยด

1 บรรยายเร้�อง “ประกอบวิชื้าช่ื้พอย่างไรไม่ให่�ติิดคุก” ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์ กรุงเที่พมห่านคร

2 บรรยายเร้�อง “จรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม” ณ์ จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย

3 บรรยายเร้�อง “จรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม” ณ์ มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล  

1.2  เผยแพร่ค์วิามร้่เกี�ยวิกับจัรรยาบรรณแห่้งวิิชาชีพวิิศึวิกรรม

 คณ์ะกรรมการจรรยาบรรณ์ได�ดำาเนินงานเชิื้งรุกเพ้�อเผยแพร่ความร้�เก่�ยวกับจรรยาบรรณ์ 

แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม โดยการจัดสัมมนาให่�แก่สมาชิื้กสภาวิศวกร และจัดให่�ม่โครงการความร่วมม้อ  

กับสถาบันการศึกษา เพ้�อเผยแพร่ความร้�และปล้กฝั่งจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พแก่สมาชิื้กสภาวิศวกร

นิสิติและนักศึกษา จำานวน 3 ครั�ง ดังน่� 

1.3  งานิจััดำฝึ่กอบรมสััมมนิาค์วิามร้่ที่างด้ำานิกฎห้มายแก่ผ้่ปฏิิบัติงานิข่องสัภาวิิศึวิกร

ลัำ�ดับ ร�ยลัะเอ่ยด

1 บรรยายเร้�อง “กฎห่มายว่าด�วยการคุ�มครองข�อม้ลส่วนบุคคลกับบริบที่ห่น�าท่ี่�ของสภาวิศวกร”  

ณ์ โรงแรมเจ�าพระยา กรุงเที่พฯ

2 บรรยายเร้�อง “ความร้�เบ้�องติ�นและกระบวนการพิจารณ์าออกคำาสั�งที่างปกครองติามพระราชื้บัญญัติิ

วิธ่ิปฏิิบัติิราชื้การที่างปกครอง พ.ศ. 2539” ณ์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเดอร์กรุงเที่พฯ

 สำานกักฎห่มายและจรรยาบรรณ์ได�รบัมอบห่มายในการจัดฝึ่กอบรมความร้�ที่างด�าน

กฎห่มายแก่ผ้�ปฏิบิตัิงิานของสภาวศิวกร เพ้�อประโยชื้น์ต่ิอการดำาเนินงาน จำานวน 2 ครั�ง ดังน่�
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2. การด้ำเนิีนีงานีด้้านีคดี้ควุาม และการบังคับใช้กฎหมาย

2.1  ค์ดีำปกค์รอง

 สภาวิศวกรถ้กฟ้องดำาเนินคด่ปกครอง ซึึ่�งในปี 2563 ม่คด่ท่ี่�อย้ร่ะห่ว่างการพิจารณ์า

ของศาลปกครองทัี่�งห่มด จำานวน 17 คด่ แบ่งออกเป็น

1)  ศาลปกครองชัื้�นติ�น จำานวน 11 คด่

ลัำ�ดับ คด่ดำ�ท่ี่� ศ�ลัปกครอง ผูู้้ฟ้้องคด่ ประเด็นแห�งคด่ กระบวนก�รพิิจำ�รณ�

คด่ปัจำจุำบัน

1 1652/2560 กลาง นายอำานวย ทุ่ี่งมาศ จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

2 1710/2560 กลาง นายเกษม เพชื้รเกตุิ จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

3 1814/2560 กลาง บริษัที่ ปทุี่มธิาน่คอนกร่ติ จำากัด จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

4 1822/2560 กลาง นายประเสริฐ จิรัสคามิน

นายสราวุฒิ พิพัฒนพงศ์โสภณ์

จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

5 1046/2561 กลาง นางเต้ิอนใจ เจริญพงษ์ จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

6 1109/2562 กลาง นายธิำารงค์ สมพฤกษ์ ท่ี่� 1 กับ

พวกรวม 15 คน

การเล้อกตัิ�งและแต่ิงตัิ�ง

กรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี่� 7)

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

7 1804/2562 กลาง นายชื้วลิติ ทิี่สยากร การเล้อกตัิ�งและแต่ิงตัิ�ง

กรรมการสภาวิศวกร (สมัยท่ี่� 7)

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

8 2046/2562 กลาง นางสุดสุข ที่องธิรรมชื้าติิ 

ถาวรธินสาร

จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

9 229/2563 ระยอง นายธ่ิรทัี่ศน์ แก�วปิยสวัสดิ� จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

10 1967/2563 กลาง นายเร้องวิที่ย์ โชื้ติิวิที่ยธิานินที่ร์ 

ท่ี่� 1 กับพวกรวม 13 คน

ขอให่�ยกเลิกการว่าจ�าง

นิติิบุคคลเอกชื้นเป็น

ผ้�พิมพ์และจัดส่งใบอนุญาติฯ

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

11 2187/2563 กลาง นายธิงที่อง เพ็ชื้รไพบ้ลย์ จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

ห่มายเห่ตุิ  **จรรยาบรรณ์ ห่มายถึง คด่พิพาที่เก่�ยวกับคำาวินิจฉัยช่ื้�ขาดลงโที่ษที่างด�านจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม
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2)  ศาลปกครองส้งสุด จำานวน 6 คด่

ลัำ�ดับ คด่ดำ�ท่ี่� ผูู้้ฟ้้องคด่ ประเด็นแห�งคด่ กระบวนก�รพิิจำ�รณ�

คด่ปัจำจุำบัน

1 อ. 185/2560 นายกิติติิพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรวิชื้าช่ื้พ

อาเซ่ึ่ยน พ.ศ. 2557

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

2 อร. 202/2560 นายกิติติิพงษ์ ก๊กมาศ เพิกถอนข�อบังคับสภาวิศวกรว่าด�วย

ห่ลักเกณ์ฑิ์ และคุณ์สมบัติิของผ้�ประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมแติ่ละระดับ  

สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ พ.ศ. 2551 และ

ข�อบังคับสภาวิศวกรว่าด�วยห่ลักเกณ์ฑ์ิและ

คุณ์สมบัติิของผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ควบคุมแต่ิละระดับ สาขาวิศวกรรมอุติสาห่การ

(ฉบับท่ี่� 2) พ.ศ. 2558

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

3 อร.69/2561 นายอัครพงศ์ พงษ์ที่องพ้ล ใบอนุญาติ*และเร่ยกค่าเส่ยห่ายจำานวน

 62.5 ล�านบาที่

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

4 อร.270/2561 นางนิติยา มห่าผล จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

5 อร.33/2562 นายสมพจน์ คำาแก�ว จรรยาบรรณ์** อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

6 อร.168/2563 นายอนุนาที่ เส้อสมิง จรรยาบรรณ์**

และเร่ยกร�องค่าเส่ยห่าย

จำานวน 500,000 บาที่

อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า
คด่ของศาล

ห่มายเห่ตุิ 1)  *ใบอนุญาติ ห่มายถึง คด่พิพาที่เก่�ยวกับคำาสั�งที่างปกครองในการพิจารณ์าคำาขอรับใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม 
             2)  **จรรยาบรรณ์ ห่มายถึง คด่พิพาที่เก่�ยวกับคำาวินิจฉัยช่ื้�ขาดลงโที่ษที่างด�านจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม
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2.2  ค์ดีำแพ่ง จัำนิวินิ 1 ค์ดีำ

ลัำ�ดับ คด่ดำ�ที่่� คด่แดงที่่� ศ�ลั ชุ่�อคู�คว�มในคด่ ประเด็นแห�งคด่ กระบวนก�ร

1 ผบ.

124/2557

ผบ.

118/2557

แพ่ง

กรุงเที่พ

ใติ�

สภาวิศวกร (โจที่ก์) กับ

บริษัที่นิวแฮ้มพ์เชื้อร์  

อินชัื้วรันส์ สาขา

ประเที่ศไที่ย (จำาเลย)

ผิดสัญญาประกันภัย
กรณ่์นายอัครพงศ์พงษ์
ที่องพ้ล เร่ยกร�อง 
ค่าเส่ยห่าย 62.5 ล�าน
บาที่

- วันท่ี่� 31 ตุิลาคม 2561 ศาลฎ่กา
พิพากษากลับคำาพิพากษาของศาล
ชัื้�นติ�นและศาลอุที่ธิรณ์์โดยให่�รับ 
คำาฟ้องของโจที่ก์ไว�พิจารณ์า

- วันท่ี่� 17 ธัินวาคม 2561 ศาลแพ่ง

กรุงเที่พใติ�ม่คำาสั�งจำาห่น่ายคด่

ชัื้�วคราว(เล้�อนคด่ชัื้�วคราวโดยยังไม่

กำาห่นดวันนัด) เพ้�อรอฟังผลในส่วน

คด่ของศาลปกครองส้งสุด

2.3  ค์ดีำปกค์รองทีี่�มีค์ำสัั�งห้ร่อค์ำพิพากษาในิปี 2563

ลัำ�ดับ ชุ่�อศ�ลั
ปกครอง

คด่แดงที่่� ชุ่�อผูู้้ฟ้้องคด่ ประเด็นแห�งคด่ สูรุปคำ�สัู�ง/
พิิพิ�กษ�

หม�ยเหตุ

1 กลาง 324/2563 นายอนุนาที่ เส้อสมิง จรรยาบรรณ์**

และเร่ยกร�องค่าเส่ยห่าย

จำานวน 500,000 บาที่

ยกฟ้อง ผ้�ฟ้องคด่ย้�นอุที่ธิรณ์์

ติ่อศาลปกครองกลาง

ส้งสุด

2 ส้งสุด อ. 637/2563 บริษัที่ นวจิติรการ

ก่อสร�าง จำากัด 

ท่ี่� 1 กับพวกรวม 2 

คน

จรรยาบรรณ์** ยกฟ้อง

ห่มายเห่ตุิ  **จรรยาบรรณ์ ห่มายถึง คด่พิพาที่เก่�ยวกับคำาวินิจฉัยช่ื้�ขาดลงโที่ษที่างด�านจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

3. คด้ีอาญา

 สำานักกฎห่มายฯ ได�ประสานงานกับพนักงานสอบสวนกรณ่์ม่ผ้�กระที่ำาความผิดฐานปลอมแปลง

และใชื้�ใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมปลอม ติามประมวลกฎห่มายอาญา รวมถึงผ้�ฝ่่าฝ่ืน 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542 กรณ่์ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม โดยไม่ม่ใบอนุญาติประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมติามมาติรา 45 และมาติรา 47 ในปี พ.ศ. 2563 จำานวน 7 เร้�อง

4. งานีตอบปัญหาข้อหารือที่างกฎหมาย

 สำานักกฎห่มายฯ ได�ดำาเนินการเก่�ยวกับงานติอบปัญห่าข�อห่าร้อที่างกฎห่มาย ในปี 2563  

โดยติอบเป็นห่นังส้อห่าร้อท่ี่�สำานักงานสภาวิศวกรและโที่รศัพท์ี่ จำานวน 753 เร้�อง โดยม่สรุปสาระสำาคัญ ดังน่�

 4.1 ให่�ความเห็่นและคำาปรึกษาแนะนำาที่างกฎห่มายท่ี่�เก่�ยวข�องกับพระราชื้บัญญัติิวิศวกร  

พ.ศ. 2542 ข�อบังคับและระเบ่ยบของสภาวิศวกรแก่สมาชิื้กสภาวิศวกร ประชื้าชื้น และห่น่วยงานอ้�น ๆ

 4.2 การให่�คำาแนะนำาแก่สมาชิื้กสภาวิศวกรถึงกฎห่มายท่ี่�เก่�ยวข�องกับการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ควบคุมติ่างๆ  เชื้่น พระราชื้บัญญัติิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชื้บัญญัติิโรงงาน พ.ศ. 2535 ห่ร้อ 

กฎห่มายว่าด�วยความปลอดภัยในการที่ำางาน เป็นติ�น

 4.3 การแสดงความคิดเห็่นห่ร้อข�อแนะนำาแก่ห่น่วยงานราชื้การในการแก�ไขกฎห่มายติ่าง ๆ 

เพ้�อให่�สอดคล�องกับพระราชื้บัญญัติิวิศวกร พ.ศ. 2542

 4.4 การให่�คำาแนะนำาแก่สมาชิื้กสภาวิศวกร เพ้�อสร�างความเข�าใจและป้องกันการกระที่ำาท่ี่�อาจ 

เข�าข่ายประพฤติิผิดจรรยาบรรณ์แห่่งวิชื้าช่ื้พ
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5. งานีพัฒินีาและปรับปรุงกฎหมายของส่ภัาวิุศวุกร

5.1 ร่างกฎห่มายท่ี่�ดำาเนินการแล�วเสร็จในปี 2563

ท่ี่� ชุ่�อกฎหม�ย สูรุปสู�ระสูำ�คัญ หม�ยเหตุ

1 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการ

ออกใบอนุญาติให่�แก่ผ้�ขอประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม พ.ศ. ....

ปรับปรุงข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการออกใบอนุญาติให่�แก่ผ้�ขอประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม พ.ศ. 2551 เพ้�อให่� 

ผ้�สำาเร็จการศึกษา ในห่ลักส้ติรระดับปริญญา ห่ร้อเท่ี่ยบเท่ี่าปริญญา  

สาขาวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม ห่ร้อสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึึ่�งสภาวิศวกรได�

รับรองปริญญาไว�ในสาขาวิศวกรรมโยธิา และได�รับใบอนุญาติฯ 

สาขาวิศวกรรมโยธิา สามารถย้�นคำาขอรับใบอนุญาติฯ สาขาวิศวกรรม

สิ�งแวดล�อม 

สภานายกพิเศษฯ  

ให่�ความเห็่นชื้อบติาม

มาติรา 44 แห่่ง 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร 

พ.ศ. 2542

2 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการ

ออกใบอนุญาติให่�แก่ผ้�ขอประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมเคม่ พ.ศ. ....

ปรับปรุงข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการออกใบอนุญาติให่�แก่ผ้�ขอประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคม่ พ.ศ. 2551 เพ้�อให่�ผ้�สำาเร็จ

การศึกษา ในห่ลักส้ติรระดับปริญญา ห่ร้อเท่ี่ยบเท่ี่าปริญญา สาขาวิศวกรรม

เคม่สาขาเคม่วิศวกรรม สาขาเคม่เที่คนิค ห่ร้อท่ี่�ม่ช้ื้�อเร่ยกอย่างอ้�นเท่ี่ยบเท่ี่า

วิศวกรรมเคม่ สามารถย้�นคำาขอรับใบอนุญาติฯ สาขาวิศวกรรมเคม่ได�ภายใน

กำาห่นดสองปีนับแต่ิวันท่ี่�ข�อบังคับน่�ใชื้�บังคับ ห่ากไม่ย้�นคำาขอรับใบอนุญาติ 

ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะติ�องเริ�มขอรับใบอนุญาติในระดับภาค่วิศวกร

สภานายกพิเศษฯ  

ให่�ความเห็่นชื้อบติาม

มาติรา 44 แห่่ง 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร 

พ.ศ. 2542

3 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการ

รับรองความร้�ความชื้ำานาญในการ

ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม พ.ศ. ....

เพ้�อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให่�ม่การรับรองความร้�ความชื้ำานาญในการ

ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม เพ้�อประโยชื้น์ต่ิอการให่�บริการวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ภายในประเที่ศและต่ิางประเที่ศ รวมถึงท่ี่�สภาวิศวกรม่พันธิะผ้กพันข�อติกลง

ยอมรับร่วมกันของนานาชื้าติิ ติลอดจนข�อติกลงระห่ว่างประเที่ศอ้�นท่ี่�เก่�ยวกับ

การบริการวิศวกรรมข�ามแดน

สภานายกพิเศษฯ  

ให่�ความเห็่นชื้อบติาม

มาติรา 44 แห่่ง 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร 

พ.ศ. 2542

4 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วย

การออกห่นังส้อรับรองความร้�ความ

ชื้ำานาญในการประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

เพ้�อส่งเสริม สนับสนุน และจัดให่�ม่การรับรองความร้�ความชื้ำานาญเฉพาะด�าน

ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม  เพ้�อประโยชื้น์ต่ิอการให่�บริการ

วิชื้าช่ื้พ วิศวกรรมควบคุมภายในประเที่ศและต่ิางประเที่ศ รวมถึงท่ี่�

สภาวิศวกรม่พันธิะผ้กพันข�อติกลงยอมรับร่วมกันของนานาชื้าติิ ติลอดจน 

ข�อติกลงระห่ว่างประเที่ศอ้�นท่ี่�เก่�ยวกับการบริการวิศวกรรมข�ามแดน

สภานายกพิเศษฯ  

ให่�ความเห็่นชื้อบติาม

มาติรา 44 แห่่ง 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร 

พ.ศ. 2542

5 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วย

การกำาห่นดค่าจดที่ะเบ่ยนสมาชิื้ก  

ค่าบำารุง และค่าธิรรมเน่ยมท่ี่�เร่ยก

เก็บจากสมาชิื้กห่ร้อบุคคลภายนอก 

(ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ....

กำาห่นดค่าธิรรมเน่ยมให่ม่เพ้�อรองรับการรับรองความร้�ความชื้ำานาญ 

ในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม และการออกห่นังส้อรับรองความร้� 

ความชื้ำานาญในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม

สภานายกพิเศษฯ  

ให่�ความเห็่นชื้อบติาม

มาติรา 44 แห่่ง 

พระราชื้บัญญัติิวิศวกร 

พ.ศ. 2542

6 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร 

ว่าด�วยความสามารถในการประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563

กำาห่นดวัติถุประสงค์และรายละเอ่ยดกรอบความสามารถในการประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม เพ้�อให่�เป็นไปติามข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด�วยมาติรฐานในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563

7 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร 

ว่าด�วยการอบรมและที่ดสอบความร้�

เก่�ยวกับความพร�อมในการประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563

กำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์ิ วิธ่ิการ และเง้�อนไขการอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับ

ความพร�อมในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ให่�เป็นไปติามข�อบังคับ

สภาวิศวกร ว่าด�วยการออกใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาค่วิศวกร พ.ศ. 2561

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563
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8 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกร

อาเซ่ึ่ยน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer) (ฉบับท่ี่� 3) 

พ.ศ. 2563

กำาห่นดให่�ม่แบบประเมินตินเองในเร้�องความสามารถที่างวิศวกรรม และ

กำาห่นดให่�ผ้�ย้�นคำาขอขึ�นที่ะเบ่ยนม่ห่น�าท่ี่�นำาเสนอผลงานเก่�ยวกับประสบการณ์์

ต่ิอคณ์ะอนุกรรมการกำากับการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชื้าช่ื้พ

อาเซ่ึ่ยน ภายในระยะเวลาท่ี่�คณ์ะอนุกรรมการกำาห่นด รวมถึง แก�ไขเร้�อง

การออกใบรับรองการขึ�นที่ะเบ่ยน เน้�องจากสภาวิศวกรจะออกใบรับรอง

การขึ�นที่ะเบ่ยนและจัดส่งให่�แก่ผ้�ย้�นคำาขอขึ�นที่ะเบ่ยนได� ต่ิอเม้�อ

คณ์ะกรรมการประสานงานด�านวิศวกรวิชื้าช่ื้พอาเซ่ึ่ยน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer Coordinating Committee: ACPECC) ได�ให่�

ความเห็่นชื้อบแล�ว  

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563

9 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด�วยการขึ�นที่ะเบ่ยนเป็นวิศวกร

เอเปค (APEC Engineer) (ฉบับท่ี่� 3) 

พ.ศ. 2563

กำาห่นดให่�ม่แบบประเมินตินเองในเร้�องความสามารถที่างวิศวกรรม และ

กำาห่นดให่�ผ้�ย้�นคำาขอขึ�นที่ะเบ่ยนม่ห่น�าท่ี่�นำาเสนอผลงานเก่�ยวกับประสบการณ์์

ต่ิอคณ์ะอนุกรรมการกำากับการขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชื้าช่ื้พ

อาเซ่ึ่ยน ภายในระยะเวลาท่ี่�คณ์ะอนุกรรมการกำาห่นด 

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563

10 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด�วยการที่ดสอบความร้�เพ้�อขอรับ

ใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภาค่วิศวกร 

พ.ศ. 2563

กำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์ิ วิธ่ิการ และเง้�อนไขการสอบ รวมถึงรายละเอ่ยด

ของรายวิชื้าพ้�นฐานที่างด�านวิศวกรรมและรายวิชื้าเฉพาะที่างวิศวกรรม 

รวมถึงแบบใบรับรองผลการที่ดสอบความร้� คำาขอใบแที่น และใบแที่น

ใบรับรองผลการที่ดสอบความร้�ให่�เป็นไปติามข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด�วยการออกใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุมระดับ

ภาค่วิศวกร พ.ศ. 2561

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563

11 ระเบ่ยบคณ์ะกรรมการสภาวิศวกร

ว่าด�วยห่ลักเกณ์ฑ์ิ วิธ่ิการ และ

เง้�อนไขการรับรองมาติรฐาน 

การให่�บริการวิชื้าช่ื้พและมาติรฐาน

การปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ พ.ศ. 2563

กำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์ิ วิธ่ิการ และเง้�อนไขการรับรองมาติรฐานการให่�บริการ

วิชื้าช่ื้พและมาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พ ให่�เป็นไปติามข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด�วยมาติรฐานในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561

เล่ม 137 พิเศษ 206 ง 

10 กันยายน 2563
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5.2 ร่างกฎห่มายท่ี่�อย้ร่ะห่ว่างการพิจารณ์าของสภาวิศวกร

ลัำ�ดับ เร่�อง สูรุปสู�ระสูำ�คัญแก้ไข/เพิิ�มเติม ก�รดำ�เนินง�น

1 ร่างพระราชื้บัญญัติิวิศวกร (ฉบับท่ี่� ..) 

พ.ศ. ....

แก�ไขสาระสำาคัญท่ี่�ม่ปัญห่าในการบังคับใชื้�กฎห่มาย ห่ร้อม่ความไม่ชัื้ดเจน อย้่ระห่ว่างการพิจารณ์า

ยกร่างและจัดที่ำาประชื้า

พิจารณ์์ติามขั�นติอน             

2 ร่างกฎกระที่รวงกำาห่นดอัติรา

ค่าธิรรมเน่ยมสำาห่รับผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ....

แก�ไขอัติราค่าธิรรมเน่ยมค่าใบอนุญาตินิติิบุคคล ค่าต่ิออายุใบอนุญาติ

นิติิบุคคลท่ี่�ขอต่ิออายใุบอนุญาติก่อนใบอนุญาติห่มดอาย ุและห่ลังห่มดอายุ 

เพ้�อรองรับการแก�ไขอายุใบอนุญาติฯ นิติิบุคคลจากเดิมอายุ 1 ปี แก�ไขเป็น 

3 ปี ติามร่างข�อบังคับสภาวิศวกรว่าด�วยการออกใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบ

วิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม ประเภที่นิติิบุคคล (ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ....

อย้่ระห่ว่างการจัดให่�ม่

ประชื้าพิจารณ์์รับฟัง

ความคิดเห็่น ก่อนเสนอ

ต่ิอสภานายกพิเศษแห่่ง

สภาวิศวกร

3 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร 

ว่าด�วยการประชุื้มให่ญ่สภาวิศวกร 

(ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ….

แก�ไขเพิ�มเติิมเพ้�อให่�สามารถส่งห่นังส้อนัดประชุื้ม เอกสารประกอบ

วาระการประชุื้ม และเอกสารร่างข�อบังคับด�วยวิธ่ิอิเล็กที่รอนิกส์ก็ได�  

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

4 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วย

การเล้อกและการเล้อกตัิ�งกรรมการ

สภาวิศวกร (ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ....

แก�ไขเพิ�มเติิม ให่�สมาชิื้กสามัญของสภาวิศวกรผ้�ม่สิที่ธิิเล้อกตัิ�งสามารถ

ใชื้�สิที่ธิิลงคะแนนเล้อกตัิ�งแบบอิเล็กที่รอนิกส์ เพิ�มเติิมจากวิธ่ิการลง

คะแนนเล้อกตัิ�งที่างไปรษณ่์ย์ได�  

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

5 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วย

การรับรองปริญญา ประกาศน่ยบัติรห่ร้อ

วุฒิบัติรในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ควบคุม (ฉบับท่ี่� ..) พ.ศ. ....

แก�ไขเพิ�มเติิมเก่�ยวกับการรับรองปริญญา ประกาศน่ยบัติร ห่ร้อวุฒิบัติร

ของห่ลักส้ติรท่ี่�สถาบันการศึกษาท่ี่�ย้�นคำาขอได�จัดให่�ม่วัติถุประสงค์  

องค์ความร้� และกรอบความสามารถในการประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรม

ควบคุม รวมถึงการยกเลิกการกำาห่นดห่ลักเกณ์ฑ์ิท่ี่�ม่ความซึ่ำ�าซึ่�อนห่ร้อ

ไม่สอดคล�องกับ สกอ. เช่ื้น คุณ์สมบัติิประธิานห่ลักส้ติร อาจารย์ประจำา

ห่ลักส้ติร และอาจารย์ผ้�สอน

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

6 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการ

ออกใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม ประเภที่นิติิบุคคล

(ฉบับท่ี่�..)  พ.ศ. ....

- แก�ไขให่�ใบอนุญาติม่อายุ 3 ปีนับแต่ิวันออกใบอนุญาติ (ของเดิม 1 ปี)

- ยกเลิกการขอห่นังส้อบริคณ์ห์่สนธิิ ห่ร้อสำาเนาห่นังส้อการรับรอง

การจดที่ะเบ่ยนนิติิบุคคล

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

7 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการรับ

สมัครเป็นสมาชิื้กสามัญของสภาวิศวกร  

(ฉบับท่ี่�..)  พ.ศ. ....

ยกเลิกการขอห่ลักฐานสำาเนาที่ะเบ่ยนบ�าน ห่ร้อสำาเนาบัติรประจำาตัิว

ประชื้าชื้น ห่ร้อสำาเนาบัติรท่ี่�ที่างราชื้การออกให่�

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

8 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการรับ

สมัครเป็นสมาชิื้กวิสามัญของสภาวิศวกร

(ฉบับท่ี่�..) พ.ศ. ....

- ยกเลิกการขอห่ลักฐานสำาเนาที่ะเบ่ยนบ�าน ห่ร้อสำาเนาบัติรประจำาตัิว

ประชื้าชื้น ห่ร้อสำาเนาบัติรท่ี่�ที่างราชื้การออกให่� 

- ห่นังส้อเดินที่างตัิวจริงสำาห่รับชื้าวต่ิางประเที่ศ โดยปฏิิบัติิไม่อาจ

เร่ยกเก็บห่ลักฐานตัิวจริงดังกล่าวไว�ได� เน้�องจากเป็นเอกสารสำาคัญ

ในการใชื้�ดำาเนินการเร้�องต่ิาง ๆ ภายในประเที่ศ จึงติ�องม่การปรับปรุง

ในเร้�องน่�เช่ื้นเด่ยวกัน

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ

9 ร่างข�อบังคับสภาวิศวกร ว่าด�วยการ

ออกใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภาค่วิศวกร

พิเศษ (ฉบับท่ี่�..) พ.ศ. ....

 

ยกเลิกการขอห่ลักฐานสำาเนาที่ะเบ่ยนบ�าน ห่ร้อสำาเนาบัติรประจำาตัิว

ประชื้าชื้น

เสนอท่ี่�ประชุื้มให่ญ่สามัญ

สภาวิศวกร ประจำาปี 

2564 เพ้�อพิจารณ์าให่�

ความเห็่นชื้อบ
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6. งานีตรวุจส่อบหรือยกร่างสั่ญญาต่าง ๆ

 1)  สัญญาจ�างโครงการออกแบบอัติลักษณ์์ส้�อเพ้�อประชื้าสัมพันธ์ิ

 2)  สัญญาจ�างออกแบบติกแต่ิงภายในอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

 3)  สัญญาจ�างพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาติประกอบวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมควบคุม

 4)  สัญญาจ�างออกแบบส้�อเพ้�อการประชื้าสัมพันธ์ิห่นังส้อ ‘20 ปี สภาวิศวกร’

 5)  สัญญาจ�างผลิติส้�อว่ดิทัี่ศน์ ‘20 ปี สภาวิศวกร People  City  Engineering’

 6)  สัญญาจ�างผลิติส้�อเพ้�อการประชื้าสัมพันธ์ิว่ดิทัี่ศน์ ‘20 ปี สภาวิศวกร Vision I Mission’

 7)  สัญญาว่าจ�างบริการเก็บรักษาเอกสาร

 8)  สัญญาจ�างเห่มาก่อสร�างเสาเข็มเจาะเพ้�อก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

 9)  สัญญาจ�างบริการเก็บเอกสาร

 10) สัญญาจ�างโครงการเช้ื้�อมโยงข�อม้ลระห่ว่างระบบ (Data Migration)

 11) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบการที่ดสอบความร้� ผ้�ขอรับใบอนุญาติเป็นผ้�ประกอบวิชื้าช่ื้พ 
           วิศวกรรมควบคุม ระดับภาค่วิศวกร ออนไลน์ (สอบภาค่ 52)

 12) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบอบรมและที่ดสอบความร้�เก่�ยวกับความพร�อมในการประกอบวิชื้าช่ื้พ
           วิศวกรรมออนไลน์

 13) สัญญาจ�างโครงการสำารองระบบฐานข�อม้ลของสภาวิศวกร

 14) สัญญาจ�างท่ี่�ปรึกษาควบคุมงานก่อสร�างเสาเข็มเจาะ โครงการก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

 15) สัญญาว่าจ�างบริการรับขนส่งเอกสาร

 16) สัญญาว่าจ�างบริการที่ำาความสะอาดสำานักงานสภาวิศวกร

 17) สัญญาจ�างโครงการประชื้าสัมพันธ์ิสภาวิศวกรที่างส้�อ ประจำาปี 2563

 18) สัญญาจ�างท่ี่�ปรึกษาบริห่ารและควบคุมงานก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร

 19) สัญญาจ�างผ้�รับเห่มาก่อสร�างอาคารท่ี่�ที่ำาการสภาวิศวกร 

 20) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบสมาชิื้ก ระยะท่ี่� 1

 21) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการมาติรฐานปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พวิศวกรรมเห่ม้องแร่ ห่ลักปฏิิบัติิการ       
      ที่ำาเห่ม้องหิ่น 

 22) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการมาติรฐานความปลอดภัยในการที่ำางานกับโลห่ะเห่ลว 

 23) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการมาติรฐานการออกแบบสำาห่รับอาคารโครงสร�างเห่ล็กร้ปพรรณ์

 24) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการมาติรฐานการออกแบบอาคารเห่ล็กขึ�นร้ปเย็น

 25) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจัดที่ำามาติรฐานการปฏิิบัติิวิชื้าช่ื้พการบำารุงรักษา อุปกรณ์์ใน       
           สถาน่ไฟฟ้าแรงส้ง 

 26) สัญญารับเงินสนับสนุนโครงการจัดที่ำามาติรฐานระบบการใชื้�ก๊าซึ่ปิโติรเล่ยมเห่ลว เป็นเช้ื้�อเพลิง

       ในรถฟอร์กลิฟต์ิ

 27) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบบริห่ารองค์กร

 28) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบสมาชิื้ก ระยะท่ี่� 2

 29) สัญญาจ�างโครงการพัฒนาระบบเก่�ยวกับเอกสาร   
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ส่วินสำานักงานสภาวิิศึวิกร
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ผลการดำำเนิินิงานิ

1. งานิที่รัพยากรบ่ค์ค์ล

การพัฒินีาบุคลากร

 สภาวิศวกรได�ม่นโยบายจัดฝ่ึกอบรมให่�แก่เจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกร เพ้�อพัฒนาบุคลากรของสภาวิศวกร 

ให่�สามารถปฏิิบัติิห่น�าท่ี่�ในการให่�บริการแก่สมาชิื้กได�อย่างม่ประสิที่ธิิภาพมากยิ�งขึ�น โดยม่รายละเอ่ยดดังต่ิอไปน่�

1.1  การจััดำอบรมภายในิ (In-house Training) ให้้กับเจ้ัาห้น้ิาทีี่�สัภาวิิศึวิกร ดัำงนีิ�

 1) ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษในการส้�อสาร เพ้�อมุ่งเน�นให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ฝึ่กทัี่กษะการพ้ด การสนที่นาในช่ื้วิติ
ประจำาวัน เที่คนิคการใชื้�ภาษาอังกฤษเพ้�อการส้�อสารผ่านที่ฤษฎ่การเร่ยนร้� และกิจกรรมต่ิางๆ เพ้�อให่�ผ้�เข�าอบรม
สามารถเห็่นถึงแนวที่างในการใชื้�ภาษาอังกฤษในสถานการณ์์ต่ิาง ๆ เริ�มตัิ�งแต่ิวันท่ี่� 4 กุมภาพันธ์ิ – 12 ม่นาคม 
2563 

 2) ห่ลักส้ติรการใชื้�งานระบบ Webex ครั�งท่ี่� 1 และครั�งท่ี่� 2 เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนเร่ยนร้�
การใชื้�งานระบบ Webex นำามาใชื้�ในการจัดอบรมและการจัดสัมมนาให่�กับคณ์ะกรรมการ อนุกรรมการ  
คณ์ะที่ำางาน และสมาชิื้กผ่านการประชุื้มสัมมนาแบบออนไลน์ ซึึ่�งช่ื้วยเพิ�มประสิที่ธิิภาพในการที่ำางานในสถานการณ์์
การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการอบรมในวนัท่ี่� 2 และ 4 มถุินายน 2563 
ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 3) ห่ลักส้ติรการให่�ความร้�ในการใชื้�งานระบบ Basecamp เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนเร่ยนร้�การใชื้�โปรแกรม 
Basecamp เพ้�อนำามาใชื้�ในการที่ำางานภายในสำานักงานสภาวิศวกร การเก็บเอกสาร การนำาเสนอเอกสาร
การส้�อสารภายใน การนัดห่มายประชุื้ม และอ้�น ๆ ได�อย่างม่ประสิที่ธิิภาพ โดยจัดการอบรมจำานวน 2 ครั�ง ดังน่� 
ครั�งท่ี่� 1 วันท่ี่� 15 มิถุนายน 2563 และครั�งท่ี่� 2 วันท่ี่� 18 มิถุนายน 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 4) ห่ลักส้ติรการให่�ความร้�การใชื้�งานระบบ Webex และ Zoom พร�อมทัี่�งการติิดตัิ�งอุปกรณ์์
VDO Conference เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนได�เร่ยนร้�การใชื้�โปรแกรม Webex และ Zoom พร�อมทัี่�ง 
การติิดตัิ�งอุปกรณ์์ VDO Conference รวมถึงสามารถนำามาใชื้�งานในการจัดประชุื้มแบบออนไลน์ได�อย่าง
ม่ประสิที่ธิิภาพ โดยจัดการอบรมจำานวน 2 ครั�งครั�งละ 4 รุ่น ดังน่�  ครั�งท่ี่� 1 รุ่นท่ี่� 1 วันท่ี่� 25 มิถุนายน 2563  
รุ่นท่ี่� 2 วันท่ี่� 2 กรกฎาคม 2563 รุ่นท่ี่� 3 วันท่ี่� 9 กรกฎาคม 2563 และรุ่นท่ี่� 4 วันท่ี่� 10 กรกฎาคม 2563  
ครั�งท่ี่� 2 รุ่นท่ี่� 1 วันท่ี่� 20 สิงห่าคม 2563 รุ่นท่ี่� 2 วันท่ี่� 21 สิงห่าคม 2563 รุ่นท่ี่� 3 วันท่ี่� 24 สิงห่าคม 2563 และ 
รุ่นท่ี่� 4 วันท่ี่� 26 สิงห่าคม 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 5) อบรมการใชื้�งานอัติลักษณ์์ เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนม่ความร้�ความเข�าใจในการใชื้�งานอัติลักษณ์์ของ
สภาวิศวกร โดยจัดการอบรมในวันท่ี่� 16 กรกฎาคม 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 6)  อบรมขั�นติอนการที่ำางาน การรับห่นังส้อเข�า และการจัดซ้ึ่�อจัดจ�าง เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนเข�าใจ
ในระบบการที่ำางานและขั�นติอนของการรับห่นังส้อเข�าและการจัดซ้ึ่�อจัดจ�าง โดยจัด การอบรม 2 รอบ ในวันท่ี่� 8 
และ 9 กันยายน 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 7) ห่ลักส้ติร Maximizing Superstaff COE เพ้�อให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนม่การพัฒนาความร้�ความสามารถใน

การปฏิิบัติิงานมากยิ�งขึ�น โดยจัดการอบรมในวันท่ี่� 12-13 กันยายน 2563 ณ์ โรงแรมการ์เด�นคลิฟ ร่สอร์ที่ แอนด์ 

สปา พัที่ยา จังห่วัดชื้ลบุร่
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 8) ห่ลักส้ติรเสริมสร�างทัี่กษะการใชื้�งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ้�อเสริมสร�างความร้� 

ในด�านการใชื้�งานโปรแกรม  Microsoft  Excel  ซึึ่�งสามารถนำามาปรับใชื้�ในงานประจำาวันให่�ม่ความรวดเร็วมากยิ�งขึ�น  

โดยจัดการอบรมในวันท่ี่� 21, 22 และ 23 กันยายน 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 9) ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษในการส้�อสาร (การสนที่นาภาษาอังกฤษท่ี่�ใชื้�งานในช่ื้วิติประจำาวัน) เพ้�อเพิ�ม

ทัี่กษะการสนที่นาท่ี่�เก่�ยวกับการส้�อสารในช่ื้วิติประจำาวัน การฟังและพ้ดภาษาอังกฤษขั�นพ้�นฐาน การปฏิิบัติิงาน

และเห่ตุิการณ์์สำาคัญติ่างๆ ซึึ่�งครอบคลุมเก่�ยวกับการทัี่กที่ายที่ำาความร้�จัก การบรรยายลักษณ์ะ การพ้ดที่าง

โที่รศัพท์ี่โดยใชื้�ภาษาท่ี่�สุภาพ โดยจัดการอบรมในเด้อนตุิลาคม-ธัินวาคม 2563   

 10) ห่ลักส้ติรการใชื้�งานระบบ Zoom Conference และประเมินผล เพ้�อมุ่งเน�นให่�เจ�าห่น�าท่ี่�ทุี่กคนม่

ความชื้ำานาญสามารถใชื้�งานระบบ Zoom ได�อย่างม่ประสิที่ธิิภาพ ด�วยวิธ่ิที่ดสอบปฏิิบัติิงานจริงกับอุปกรณ์์จริง 

โดยจัดการอบรมในวันท่ี่� 19, 20 และ 21 ตุิลาคม 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 11) ห่ลักส้ติรการให่�ความร้�เก่�ยวกับ Continuing Professional Development (CPD) เพ้�อมุ่งเน�นให่� 

ฝ่่ายที่ะเบ่ยนและใบอนุญาติและเจ�าห่น�าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยวข�องม่ความร้�ความเข�าใจในการนับคะแนนห่น่วยความร้�

การพัฒนาวิชื้าช่ื้พต่ิอเน้�อง (CPD) โดยจัดการอบรมในวันท่ี่� 22 ตุิลาคม 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

1.2  การอบรมภายนิอก (Public Training) ให้้กับเจ้ัาห้น้ิาทีี่�สัภาวิิศึวิกร 

  สำานักงานสภาวิศวกรได�ดำาเนินการจัดส่งเจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกรเข�าฝึ่กอบรมภายนอกกับบริษัที่ผ้�จัด

ฝึ่กอบรมภายนอก จำานวน 2 คน ในห่ลักส้ติรการตัิดต่ิอและผลิติ VDO คลิปสั�น โดยมุ่งเน�นให่�สามารถนำามา

พัฒนาการปฏิิบัติิงานเพ้�อประโยชื้น์ในการดำาเนินงานของสภาวิศวกร

1.3  การส่ังเสัริมด่ำแลส่ัข่ภาพให้้กับเจ้ัาห้น้ิาทีี่�สัภาวิิศึวิกร

 1) การฉ่ดวัคซ่ึ่นป้องกันไข�ห่วัดให่ญ่ 4 สายพันธุ์ิ

 สำานักงานสภาวิศวกรได�ติระห่นักถึงการป้องกันและด้แลสุขภาพของเจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกร

พบว่า ปัจจุบันม่ผ้�ป่วยด�วยโรคไข�ห่วัดให่ญ่มากขึ�น ประกอบกับ ปัจจุบันม่การระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึึ่�งเป็นโรคในระบบที่างเดินห่ายใจท่ี่�ม่อาการคล�ายไข�ห่วัดให่ญ่ สำานักงานฯจึงได�ดำาเนินการ

ฉ่ดวัคซ่ึ่นไข�ห่วัดให่ญ่ให่�แก่เจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกร ในวันท่ี่� 23 กันยายน 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

 2) การติรวจสุขภาพเจ�าห่น�าท่ี่�ประจำาปี

 สภาวิศวกรส่งเสริมการด้แลสุขภาพให่�กับเจ�าห่น�าท่ี่�ทัี่�งห่มดในสำานักงานสภาวิศวกร โดยได�ดำาเนินการ

ติรวจสุขภาพเจ�าห่น�าท่ี่�สภาวิศวกร ประจำาปี 2563 กับโรงพยาบาลพระรามเก�า กรุงเที่พมห่านคร ในระห่ว่างวันท่ี่� 

23-27 พฤศจิกายน 2563
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบดุุลประจำาปี พ.ศึ. 2563
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบดุุลประจำาปี พ.ศึ. 2563
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งบแสดุงฐานะทางการเงิน
ณ วัินท่ี 31 ธัันวิาคม 2563 และ 2562
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งบแสดุงฐานะทางการเงิน
ณ วัินท่ี 31 ธัันวิาคม 2563 และ 2562
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ภาคผู้นวิก
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รายช่่อหลักส้ตร และสถาบันการศึึกษา
ท่ีสภาวิิศึวิกรให�การรับรองปริญญา
พ.ศึ. 2563
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รายช่่อหลักส้ตร และสถาบันการศึึกษา
ท่ีสภาวิิศึวิกรให�การรับรองปริญญา
พ.ศึ. 2563
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รายช่�อห้ลักสั่ตร และสัถาบันิการศึึกษาที่ี�
สัภาวิิศึวิกรให้้การรับรองปริญญา พ.ศึ. 2563
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ลำดำับ สัถาบันิการศึึกษา ห้ลักส่ัตร สัาข่า รับรองสัาข่า มติค์รั�งทีี่� มติวัินิทีี่� การรับรอง ห้มายเห้ต่

1 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ปรับรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

2 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

3 มห่าวิที่ยาลัยนอร์ที่-เช่ื้ยงให่ม่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

4 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

5 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิเพชื้รบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ให่ม่ พ.ศ. 2563) อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2563 - 2567

6 สถาบันเที่คโนโลยน่านาชื้าติิสิรินธิร วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การและระบบโลจิสติิกส์ (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

7 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมโลห่การและวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

8* มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุเชิื้งนวัติกรรม (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) 

(ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2558)

เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  14-1/2563 13/01/2563 2558 - 2562

9 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิาและการศึกษา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

10 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

11 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

12 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เคร้�องกล  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

13 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ิ (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ)

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เคร้�องกล  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

14 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ, ห่ลักส้ติรพหุ่วิที่ยาการ) 

(ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2560)

อุติสาห่การ  15-2/2563 11/02/2563 2560 - 2564

15 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วที่.บ. เคม่วิศวกรรม (วิชื้าเอกเคม่วิศวกรรม) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคมึ  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

16 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

17 มห่าวิที่ยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

18 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิาและการศึกษา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2558 - 2560

19 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

20 มห่าวิที่ยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

21 มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ วิที่ยาเขติกำาแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2560 - 2564

22* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชื้าไฟฟ้ากำาลัง) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้ากำาลัง  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

23* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชื้าไฟฟ้าส้�อสาร) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้าส้�อสาร  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

24 มห่าวิที่ยาลัยปทุี่มธิาน่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2561) โยธิา  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

25 มห่าวิที่ยาราชื้ภัฏิรำาไพพรรณ่์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2563 - 2567

26 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้มงคลอ่สาน วิที่ยาเขติขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564

27 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้มงคล (เที่คนิคกรุงเที่พ) วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

28 มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ วิที่ยาเขติกำาแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมเกษติร (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

29 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2562) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2562 - 2566

30 วิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สยาม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2555) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2555 - 2559 ปฏิิเสธิ

31 มห่าวิที่ยาเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กที่รอนิกส์และพลังงาน) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ากำาลัง  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564

32 วิที่ยาลัยเที่คโนโลย่อุติสาห่กรรม มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่

พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ 

วศ.บ. วิศวกรรมเที่คโนโลย่วิศวกรรมอิเล็กที่รอนิกส์ (แขนงวิชื้าโที่รคมนาคม) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้าส้�อสาร  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564
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ลำดำับ สัถาบันิการศึึกษา ห้ลักส่ัตร สัาข่า รับรองสัาข่า มติค์รั�งทีี่� มติวัินิทีี่� การรับรอง ห้มายเห้ต่

1 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ปรับรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

2 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

3 มห่าวิที่ยาลัยนอร์ที่-เช่ื้ยงให่ม่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

4 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

5 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิเพชื้รบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ให่ม่ พ.ศ. 2563) อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2563 - 2567

6 สถาบันเที่คโนโลยน่านาชื้าติิสิรินธิร วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การและระบบโลจิสติิกส์ (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

อุติสาห่การ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

7 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมโลห่การและวัสดุ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  14-1/2563 13/01/2563 2561 - 2565

8* มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุเชิื้งนวัติกรรม (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) 

(ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2558)

เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  14-1/2563 13/01/2563 2558 - 2562

9 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิาและการศึกษา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

10 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

11 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

12 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เคร้�องกล  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

13 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ิ (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ)

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เคร้�องกล  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

14 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ, ห่ลักส้ติรพหุ่วิที่ยาการ) 

(ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2560)

อุติสาห่การ  15-2/2563 11/02/2563 2560 - 2564

15 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วที่.บ. เคม่วิศวกรรม (วิชื้าเอกเคม่วิศวกรรม) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคมึ  15-2/2563 11/02/2563 2561 - 2565

16 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

17 มห่าวิที่ยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

18 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิาและการศึกษา (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โยธิา  16-3/2563 09/03/2563 2558 - 2560

19 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

20 มห่าวิที่ยาลัยสยาม วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

21 มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ วิที่ยาเขติกำาแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  16-3/2563 09/03/2563 2560 - 2564

22* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชื้าไฟฟ้ากำาลัง) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้ากำาลัง  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

23* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชื้าไฟฟ้าส้�อสาร) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้าส้�อสาร  16-3/2563 09/03/2563 2561 - 2565

24 มห่าวิที่ยาลัยปทุี่มธิาน่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2561) โยธิา  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

25 มห่าวิที่ยาราชื้ภัฏิรำาไพพรรณ่์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2563 - 2567

26 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลอ่สาน วิที่ยาเขติขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564

27 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคล (เที่คนิคกรุงเที่พ) วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

28 มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ วิที่ยาเขติกำาแพงแสน วศ.บ. วิศวกรรมเกษติร (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

29 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรนานาชื้าติิ) (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2562) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2562 - 2566

30 วิที่ยาลัยเที่คโนโลยส่ยาม วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2555) เคร้�องกล  17-4/2563 13/04/2563 2555 - 2559 ปฏิิเสธิ

31 มห่าวิที่ยาเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กที่รอนิกส์และพลังงาน) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ากำาลัง  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564

32 วิที่ยาลัยเที่คโนโลย่อุติสาห่กรรม มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่

พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ 

วศ.บ. วิศวกรรมเที่คโนโลย่วิศวกรรมอิเล็กที่รอนิกส์ (แขนงวิชื้าโที่รคมนาคม) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้าส้�อสาร  17-4/2563 13/04/2563 2560 - 2564
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33 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมการผลิติชิื้�นส่วนยานยนต์ิ  (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ.2559) อุติสาห่การ  17-4/2563 13/04/2563 2559 - 2563

34 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) สิ�งแวดล�อม  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

35 วิที่ยาลัยการชื้ลประที่าน สถาบันสมที่บมห่าวิที่ยาลัย

เกษติรศาสติร์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา-ชื้ลประที่าน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  20-7/2563 08/06/2563 2561 - 2565

36 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิชัื้ยภ้มิ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เคร้�องกล  20-7/2563 08/06/2563 2562 - 2566

37 มห่าวิที่ยาลัยขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้ากำาลัง  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

38 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชื้าเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ากำาลัง  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

39 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชื้าเอกวิศวกรรมโที่รคมนาคม) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้าส้�อสาร  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

40 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมเคม่ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคมึ  21-8/2563 13/07/2563 2561 - 2565

41 มห่าวิที่ยาลัยวลัยลักษณ์์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โยธิา  24-11/2563 23/09/2563 2562 - 2565

42 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้มงคลล�านนา ติาก วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  24-11/2563 23/09/2563 2560 - 2564

43* จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไฟฟ้ากำาลัง  24-11/2563 23/09/2563 2559 - 2563

44* จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไฟฟ้าส้�อสาร  24-11/2563 23/09/2563 2559 - 2563

45 มห่าวิที่ยาลัยกาฬสินธ์ุิ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติิกส์ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อุติสาห่การ  24-11/2563 23/09/2563 2563 - 2567

46 สถาบันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญ่�ปุ่น วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) อุติสาห่การ  24-11/2563 23/09/2563 2560 - 2564

47 มห่าวิที่ยาลัยเอเช่ื้ยอาคเนย์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สิ�งแวดล�อม  24-11/2563 23/09/2563 2561 - 2565

48 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิพิบ้ลสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2563) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2563 - 2567

49 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

50 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกลและพลังงาน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

51 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ิ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2563

52 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2563

53 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2556) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2560

54* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้ากำาลัง  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

55* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้าส้�อสาร  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

56 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้ากำาลัง  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

57 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้าส้�อสาร  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

58 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ  องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2560) อุติสาห่การ  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

59 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมเคม่ (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) เคมึ  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

60 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วข.ระยอง วศ.บ. วิศวกรรมเที่คโนโลย่วิศวกรรมอุติสาห่การและโลจิสติิกส์ 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2562)

อุติสาห่การ  27-14/2563 09/12/2563 2562 - 2566

61 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) อุติสาห่การ  27-14/2563 09/12/2563 2561 - 2565

62 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไฟฟ้ากำาลัง  27-14/2563 14/12/2563 2562 - 2566

63 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไฟฟ้าส้�อสาร  27-14/2563 14/12/2563 2562 - 2566

64 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมที่รัพยากรธิรณ่์ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เห่ม้องแร่-เห่ม้องแร่  27-14/2563 14/12/2563 2559 - 2563

65 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมโลห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2560) เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  27-14/2563 14/12/2563 2560 - 2564
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ลำดัำบ สัถาบันิการศึึกษา ห้ลักส่ัตร สัาข่า รับรองสัาข่า มติค์รั�งที่ี� มติวิันิที่ี� การรับรอง ห้มายเห้ต่

33 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมการผลิติชิื้�นส่วนยานยนต์ิ  (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ.2559) อุติสาห่การ  17-4/2563 13/04/2563 2559 - 2563

34 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) สิ�งแวดล�อม  17-4/2563 13/04/2563 2561 - 2565

35 วิที่ยาลัยการชื้ลประที่าน สถาบันสมที่บมห่าวิที่ยาลัย

เกษติรศาสติร์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา-ชื้ลประที่าน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โยธิา  20-7/2563 08/06/2563 2561 - 2565

36 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิชัื้ยภ้มิ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เคร้�องกล  20-7/2563 08/06/2563 2562 - 2566

37 มห่าวิที่ยาลัยขอนแก่น วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้ากำาลัง  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

38 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชื้าเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ากำาลัง  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

39 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชื้าเอกวิศวกรรมโที่รคมนาคม) 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้าส้�อสาร  20-7/2563 08/06/2563 2560 - 2564

40 มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล วิที่ยาเขติศาลายา วศ.บ. วิศวกรรมเคม่ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เคมึ  21-8/2563 13/07/2563 2561 - 2565

41 มห่าวิที่ยาลัยวลัยลักษณ์์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธิา (ห่ลักส้ติรห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โยธิา  24-11/2563 23/09/2563 2562 - 2565

42 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลล�านนา ติาก วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  24-11/2563 23/09/2563 2560 - 2564

43* จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไฟฟ้ากำาลัง  24-11/2563 23/09/2563 2559 - 2563

44* จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ไฟฟ้าส้�อสาร  24-11/2563 23/09/2563 2559 - 2563

45 มห่าวิที่ยาลัยกาฬสินธ์ุิ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติิกส์ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อุติสาห่การ  24-11/2563 23/09/2563 2563 - 2567

46 สถาบันเที่คโนโลยไ่ที่ย-ญ่�ปุ่น วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) อุติสาห่การ  24-11/2563 23/09/2563 2560 - 2564

47 มห่าวิที่ยาลัยเอเช่ื้ยอาคเนย์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ�งแวดล�อม (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สิ�งแวดล�อม  24-11/2563 23/09/2563 2561 - 2565

48 มห่าวิที่ยาลัยราชื้ภัฏิพิบ้ลสงคราม วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรให่ม่ พ.ศ. 2563) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2563 - 2567

49 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

50 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกลและพลังงาน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

51 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ิ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2563

52 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2563

53 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมเคร้�องกล (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2556) เคร้�องกล  25-12/2563 12/10/2563 2559 - 2560

54* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้ากำาลัง  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

55* มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไฟฟ้าส้�อสาร  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

56 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้ากำาลัง  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

57 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไฟฟ้าส้�อสาร  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

58 มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ  องครักษ์ วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2560) อุติสาห่การ  25-12/2563 12/10/2563 2560 - 2564

59 มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ วศ.บ. วิศวกรรมเคม่ (ห่ลักส้ติรภาษาอังกฤษ) (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) เคมึ  25-12/2563 12/10/2563 2561 - 2565

60 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าพระนครเห่น้อ วข.ระยอง วศ.บ. วิศวกรรมเที่คโนโลย่วิศวกรรมอุติสาห่การและโลจิสติิกส์ 

(ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2562)

อุติสาห่การ  27-14/2563 09/12/2563 2562 - 2566

61 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมอุติสาห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2561) อุติสาห่การ  27-14/2563 09/12/2563 2561 - 2565

62 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไฟฟ้ากำาลัง  27-14/2563 14/12/2563 2562 - 2566

63 มห่าวิที่ยาลัยภาคติะวันออกเฉ่ยงเห่น้อ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไฟฟ้าส้�อสาร  27-14/2563 14/12/2563 2562 - 2566

64 จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมที่รัพยากรธิรณ่์ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2559) เห่ม้องแร่-เห่ม้องแร่  27-14/2563 14/12/2563 2559 - 2563

65 มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ วศ.บ. วิศวกรรมโลห่การ (ห่ลักส้ติรปรับปรุง พ.ศ.2560) เห่ม้องแร่-โลห่ะการ  27-14/2563 14/12/2563 2560 - 2564
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รายช่�อองค์์กรแม่ข่่าย 2563

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาปี

 พ
.ศ

. 2
56

3 
สภ

าวิ
ศว

กร

สัมาค์มวิิชาชีพ

ลำดัำบ รหั้สัองค์์กร องค์์กร

1 2001 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์

2 2002 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่่งประเที่ศไที่ย

3 2003 สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาเคร้�องกลและไฟฟ้าไที่ย

4 2004 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่่งประเที่ศไที่ย 

5 2005 สมาคมส่งเสริมเที่คโนโลย ่(ไที่ย-ญ่�ปุ่น) 

6 2006 สมาคมวิศวกรรมสิ�งแวดล�อมแห่่งประเที่ศไที่ย 

7 2007 สมาคมอุติสาห่กรรมไฟฟ้าแห่่งประเที่ศไที่ย

8 2009 สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย 

9 2013 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโที่รนิคส์แห่่งประเที่ศไที่ย (IEEE Thailand Section)

10 2017 สมาคมคอนกร่ติแห่่งประเที่ศไที่ย 

11 2018 สมาคมช่ื้างเห่มาไฟฟ้า และเคร้�องกลไที่ย  

12 2021 สมาคมผ้�ติรวจสอบอาคาร

13 2022 สถาบันเห่ล็กและเห่ล็กกล�าแห่่งประเที่ศไที่ย

14 2023 ม้ลนิธิิอาคารเข่ยวไที่ย

15 2026 สมาคมนักอุที่กวิที่ยาไที่ย

16 2028 สมาคมเคร้�องกำาเนิดไฟฟ้าไที่ย

17 2029 สมาคมห่ม�อนำ�าและภาชื้นะรับความดันไที่ย

18 2030 สมาคมวิศวกรเคร้�องกลไที่ย

19 2032 สมาคมวิชื้าการไฟฟ้า อิเล็กที่รอนิกส์ คอมพิวเติอร์โที่รคมนาคมและสารสนเที่ศ

20 2033 สมาคมนักศึกษาเก่า มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยพ่ระจอมเกล�าธินบุร่ ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์

21 2034 สมาคมแอชื้เร่
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ค์ณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ในิมห้าวิิที่ยาลัยข่องรัฐบาล

ลำดัำบ รหั้สัองค์์กร องค์์กร

22 3001 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ 

23 3004 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยมหิ่ดล 

24 3005 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์ 

25 3006 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ สถาบันเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าเจ�าคุณ์ที่ห่ารลาดกระบัง

26 3007 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยศร่นครินที่ร์วิโรฒ องครักษ์

27 3008 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเช่ื้ยงให่ม่  

28 3010 สถาบันเที่คโนโลยน่านาชื้าติิสิรินธิร มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ 

29 3011 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์และเที่คโนโลย่อุติสาห่กรรม มห่าวิที่ยาลัยศิลปากร 

30 3012 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย  

31 3016 สำานักวิชื้าวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่สุรนาร่ 

32 3019 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ศร่ราชื้า มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์  วิที่ยาเขติศร่ราชื้า

33 3020 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยธิรรมศาสติร์ ศ้นย์รังสิติ

34 3022 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์  มห่าวิที่ยาลัยรามคำาแห่ง

35 3023 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชื้มงคลพระนคร

36 3024 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยพะเยา

ค์ณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ในิมห้าวิิที่ยาลัยข่องเอกชนิ

37 4001 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยศร่ปทุี่ม 

38 4002 มห่าวิที่ยาลัยวงษ์ชื้วลิติกุล 

39 4011 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยเกษมบัณ์ฑิิติ

40 4012 คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ มห่าวิที่ยาลัยสยาม
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รายช่�อองค์์กรแม่ข่่าย 2563
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ห้นิ่วิยงานิราชการ

ลำดัำบ รหั้สัองค์์กร องค์์กร

41 5001 ศ้นย์เชื้่�ยวชื้าญพิเศษเฉพาะด�านเที่คโนโลย่ไฟฟ้ากำาลัง คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์มห่าวิที่ยาลัย

42 5003 ม้ลนิธิิเพ้�อการพัฒนามห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่พระจอมเกล�าธินบุร่ 

43 5005 สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคค่ภัย 

44 5007 สถาบันมาติรวิที่ยาแห่่งชื้าติิ

45 5009 ศ้นย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

46 5010 กรมพัฒนาพลังงานที่ดแที่นและอนุรักษ์พลังงาน

47 5011 กรมที่างห่ลวงชื้นบที่

48 5012 กรมชื้ลประที่าน

49 5013 สถาบันวิจัยวิที่ยาศาสติร์และเที่คโนโลย่แห่่งประเที่ศไที่ย

50 5014 สถาบันพัฒนาบุคลากรที่�องถิ�น กรมส่งเสริมการปกครองที่�องถิ�น

51 5015 กรมที่างห่ลวง

52 5016 สถาบันไที่ย-เยอรมัน

53 5017 กรมโยธิาธิิการและผังเม้อง

ห้นิ่วิยงานิรัฐวิิสัาห้กิจั

54 6001 การไฟฟ้านครห่ลวง 

55 6002 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่่งประเที่ศไที่ย 

56 6003 การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค

57 6004 การประปาส่วนภ้มิภาค
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บริษัที่เอกชนิ

ลำดัำบ รหั้สัองค์์กร องค์์กร

58 7005 บริษัที่ อ่อ่ซ่ึ่ เอ็นจิเน่ยริ�ง เน็ที่เวิร์ค จำากัด

59 7006 บริษัที่ อิติาเล่ยนไที่ย ด่เวล๊อปเมนต์ิ จำากัด (มห่าชื้น)

60 7009 บริษัที่ โปรเซึ่ส อ่ควิปเมนท์ี่ เที่คโนโลย ่จำากัด

61 7010 บริษัที่ โปรเจค แพลนนิ�ง เซึ่อร์วิส จำากัด (มห่าชื้น)

62 7011 บริษัที่ พ่อ่เอ เอ็นคอม อินเติอร์เนชัื้�นแนล จำากัด

63 7012 บริษัที่ ท่ี่ม คอนซัึ่ลติิ�ง เอนจิเน่ยริ�ง แอนด์ แมเนจเมนท์ี่  จำากัด (มห่าชื้น)

64 7013 บริษัที่ คอนซัึ่ลแที่นท์ี่ ออฟ เที่คโนโลย ่จำากัด

65 7016 บริษัที่ คัมเวล คอร์ปอเรชัื้�น จำากัด (มห่าชื้น) (บริษัที่ เค.เอ็ม.แอล. เที่คโนโลย ่จำากัด)

66 7017 บริษัที่ ซิึ่นเท็ี่ค คอนสติรัคชัื้�น จำากัด (มห่าชื้น)

67 7018 บริษัที่ อาซ่ึ่ฟา จำากัด (มห่าชื้น)

68 7019 ศ้นย์ฝึ่กอบรม ไที่ยโอบายาชิื้ เที่รนนิ�งเซ็ึ่นเติอร์ (บริษัที่ นันที่วัน จำากัด)

69 7020 บริษัที่ คริสเต่ิยน่และน่ลเส็น (ไที่ย) จำากัด (มห่าชื้น)

70 7021 บริษัที่ เอบ่บ่ จำากัด

71 7022 บริษัที่ ไที่ย บิม ย้สเซึ่อร์ จำากัด

72 7023 บริษัที่ ที่ริปเปิ�ลดับบลิว จำากัด

73 7024 สภาอุติสาห่กรรมจังห่วัดเช่ื้ยงให่ม่

74 7025 บริษัที่ ซิึ่โน-ไที่ย เอ็นจ่เน่ยริ�ง แอนด์ คอนสติรัคชัื้�น จำากัด (มห่าชื้น)
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รายช่่อหน่วิยงานท่ีสภาวิิศึวิกร
ส่งผู้้�แทนเข�าร่วิมประชุม
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รายช่่อหน่วิยงานท่ีสภาวิิศึวิกร
ส่งผู้้�แทนเข�าร่วิมประชุม
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รายช้ื้�อห่น่วยงานท่ี่�สภาวิศวกรส่งผ้�แที่นเข�าร่วมประชุื้ม ห่น�า 24

ล�าดับ หนุ่วิยุงานุ คีณะกรรมัการ/อนุุกรรมัการ

1. กรมับัญชีิกลาง คีณะกรรมัการข้้�นุที่ะเบียุนุผู้้้ประกอบการงานุก่อสร้าง

คีณะกรรมัการราคีากลางและข้้�นุที่ะเบียุนุผู้้้ประกอบการ

งานุก่อสร้าง

คีณะกรรมัการนุโยุบายุการจัดซ่ื้�อจัดจ้างและการบริหาร

พัิสดุภาคีรัฐ

2. กรมัโยุธาธิการและผัู้งเม่ัอง คีณะอนุุกรรมัการผัู้งเม่ัอง

คีณะกรรมัการคีวิบคุีมัอาคีาร

คีณะอนุุกรรมัการแก้ไข้และปรับปรุงกฎกระที่รวิงว่ิาด้วิยุ

การก�าหนุดระบบประปา การระบายุนุ��า การบ�าบัดนุ��าเสียุ 

และการก�าจัดข้ยุะม้ัลฝอยุและสิ�งปฏิิก้ล

คีณะกรรมัการพิิจารณาอุที่ธรณ์ในุเข้ติกรุงเที่พิมัหานุคีร

คีณะกรรมัการจัดร้ปทีี่�ดินุเพ่ิ�อพัิฒนุาพ่ิ�นุทีี่�

คีณะกรรมัการขุ้ดดินุและถมัดินุ

คีณะที่�างานุเพ่ิ�อที่บที่วินุหลักเกณฑ์์และแนุวิที่างปฏิิบัติิ 

ในุการจัดที่�าประมัาณราคีาค่ีาก่อสร้างภาคีรัฐ

3. กรมัพัิฒนุาพิลังงานุที่ดแที่นุ

และอนุุรักษ์พิลังงานุ

คีณะกรรมัการข้้�นุที่ะเบียุนุผู้้้ติรวิจสอบและรับรอง 

การจัดการพิลังงานุ ติามัพิระราชิบัญญัติิการส่งเสริมั 

การอนุุรักษ์พิลังงานุ พิ.ศ. 2535

4. กรมัที่างหลวิงชินุบที่ คีณะที่�างานุศ้กษาแนุวิที่างการนุ�ายุางพิารามัาใช้ิในุงานุ

ก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านุวิยุคีวิามัปลอดภัยุ

5. SETA ประชุิมัและนิุที่รรศการนุานุาชิาติิ SETA 2020

6. กรมัการจัดหางานุ คีณะอนุุกรรมัการพิิจารณาแก้ไข้ร่างนิุยุามัอาชีิพิและ

อุติสาหกรรมั สาข้าก่อสร้างและงานุทีี่�เกี�ยุวิข้้อง

7. กรมัโรงงานุอุติสาหกรรมั คีณะที่�างานุการศ้กษาที่บที่วินุกฏิหมัายุคีวิามัปลอดภัยุ

เกี�ยุวิกับหม้ัอนุ��า หม้ัอต้ิมัทีี่�ใช้ิข้องเหลวิเป็นุส่�อนุ�าร้อนุและ

ภาชินุะรับแรงดันุ

ประชุิมัหาร่อการข้้�นุที่ะเบียุนุแท็ี่งก์ยุ้ดติิดถาวิรทีี่�ใช้ิข้นุส่ง

ยุางมัะติอยุ

ประชุิมัรับฟังคีวิามัเห็นุต่ิอมัาติรการยุกเลิกการใช้ิแร่ใยุหินุ

ไคีรโชิไที่ล์เป็นุวัิติถุการผู้ลิติฯ
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ล�าดับ หนุ่วิยุงานุ คีณะกรรมัการ/อนุุกรรมัการ

8. กรมัคีวิบคุีมัมัลพิิษ ประชุิมัเพ่ิ�อระดมัคีวิามัคิีดเห็นุเกี�ยุวิกับการยุกระดับการใช้ิ

ระบบบ�าบัดนุ��าเสียุแบบติิดกับที่ี� (Onsite treatment 

system) ส�าหรับการบ�าบัดนุ��าเสียุชุิมัชินุ

ประชุิมัเพ่ิ�อพิิจารณาแนุวิที่างแก้ไข้ปัญหาฝุ�นุละอองในุพ่ิ�นุทีี่�

กที่มั และ ปริมัณฑ์ล

9. กรมัที่างหลวิงชินุบที่ คีณะที่�างานุศ้กษาแนุวิที่างการนุ�ายุางพิารามัาใช้ิในุงานุ

ก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านุวิยุคีวิามัปลอดภัยุ

10. กรมัเจรจาการค้ีาระหว่ิาง

ประเที่ศ

ประชุิมัหาร่อเร่�องการจัดที่�าวิินัุยุเพ่ิ�อก�ากับด้แลการใช้ิ 

กฎระเบียุบภายุในุประเที่ศ ภายุใต้ิ WTO

11. กรมัสนัุบสนุุนุบริการสุข้ภาพิ คีณะกรรมัการพัิฒนุามัาติรฐานุวิิชิาชีิพิ และรายุการวัิสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้าง พิ.ศ. 2563

12. กระที่รวิงดิจิตัิลเพ่ิ�อเศรษฐกิจ

และสังคีมั

คีณะกรรมัการประเมิันุรายุได้และม้ัลค่ีาที่รัพิยุ์สินุดาวิเทีี่ยุมั

ไที่ยุคีมั 7 และไที่ยุคีมั 8 รวิมัทัี่�งอุปกรณ์

13. กรมัโรงงานุอุติสาหกรรมั คีณะอนุุกรรมัการบริหารส�านัุกงานุบริหารกองทุี่นุเพ่ิ�อ 

ส่งเสริมัการอนุุรักษ์พิลังงานุ

ประชุิมัหาร่อหลักเกณฑ์์และเง่�อนุไข้การจัดสรรเงินุกองทุี่นุ

เพ่ิ�อส่งเสริมัการอนุุรักษ์พิลังงานุปีงบประมัาณ 2564

14. สภาผู้้้แที่นุราษฎร ร่วิมัประชุิมักับคีณะกรรมัาธิการการกฎหมัายุ การยุุติิธรรมั

และสิที่ธิมันุุษยุชินุ

15. คีณะกรรมัาธิการ 

การคุ้ีมัคีรองผู้้้บริโภคี

ร่วิมัประชุิมักับคีณะกรรมัาธิการการคุ้ีมัคีรองผู้้้บริโภคี

16. วุิฒิสภา ร่วิมัประชุิมักับคีณะอนุุกรรมัาธิการพิิจารณาศ้กษา ติิดติามั

และเสนุอแนุะด้านุพิลังงานุที่ดแที่นุ

17. บริษัที่ ธนุารักษ์พัิฒนุา

สินุที่รัพิยุ์ จ�ากัด

คีณะกรรมัการติรวิจรับพัิสดุงานุจ้างผู้้้คีวิบคุีมังานุก่อสร้าง 

โคีรงการพัิฒนุาพ่ิ�นุทีี่�ส่วินุข้ยุายุ โซื้นุ C

18. มัหาวิิที่ยุาลัยุเที่คีโนุโลยุี

พิระจอมัเกล้าธนุบุรี

ประชุิมัเชิิงปฎิบัติิการคีณะที่�างานุ เพ่ิ�อจัดที่�าแผู้นุภาพิ

หนุ้าทีี่�งานุ สาข้าวิิชิาชีิพิพิลังงานุและพิลังงานุที่ดแที่นุ 

สาข้างานุระบบผู้ลิติไฟฟ้า

ประชุิมัเชิิงปฎิบัติิการคีณะที่�างานุเพ่ิ�อจัดที่�าหนุ่วิยุ

สมัรรถนุะ
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ลำาดับ ห่น่วยงาน คณ์ะกรรมการ/อนุกรรมการ

19. มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ ประชุื้มรับฟังความคิดเห็่นในการปรับปรุงค่้ม้อการจัดการ

สารเคม่อันติรายส้ง ฉบับปรับปรุง ครั�งท่ี่� 2

20. มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่

พระจอมเกล�าธินบุร่

ประชุื้มเชิื้งปฏิิบัติิการคณ์ะที่ำางาน เพ้�อจัดที่ำาห่น่วย

สมรรถนะ ครั�งท่ี่� 1

21. มห่าวิที่ยาลัยนเรศวร ประชุื้มกลุ่มย่อยเพ้�อรับฟังความคิดเห็่นผ่านส้�อออนไลน์

ประชุื้มกลุ่มย่อยเพ้�อรับฟังความคิดเห็่นผ่านส้�อ

อิเล็กที่รอนิกส์ กลุ่มท่ี่� 4 เร้�องการจัดระบบสาธิารณ์สุข 

ชุื้มชื้นฯ

22. สถาบันอนุญาโติตุิลาการ คณ์ะกรรมการสถาบันอนุญาโติตุิลาการ 

23. ศ้นย์วิจัยและพัฒนาข่ดความ

สามารถในการแข่งขันด�าน

วิศวกรรมและเที่คโนโลย่ 

มห่าวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์

ประชุื้มรับฟังความคิดเห็่นในการปรับปรุงค่้ม้อด�าน 

ความปลอดภัย

24. สำานักงานริห่ารกองทุี่นเพ้�อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณ์ะอนุกรรมการกองทุี่นเพ้�อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

25. สถาบันคุณ์วุฒิวิชื้าช่ื้พ  

(องค์การมห่าชื้น)

ประชุื้มเพ้�อระดมความคิดเห็่น กรอบการพัฒนามาติรฐาน

อาช่ื้พและวุฒิวิชื้าช่ื้พ สาขาวิชื้าช่ื้พพลังงานและพลังงาน

ที่ดแที่น สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้าและสาขา 

งานผลิติไฟฟ้าและสาขางานผลิติไฟฟ้าจากพลังนำ�า

26. สภากรุงเที่พมห่านคร คณ์ะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวที่างการป้องกันและแก�ไข

ปัญห่ามลพิษและควบคุมฝุ่่นละอองในเขติกรุงเที่พมห่านคร 

27. สภาผ้�แที่นราษฎร ร่วมประชุื้มกับคณ์ะกรรมาธิิการวิสามัญพิจารณ์าศึกษา

แนวที่างการป้องกันและแก�ไขปัญห่าฝุ่่นละอองขนาดเล็ก 

(PM 2.5) อย่างเป็นระบบ

ร่วมประชุื้มกับคณ์ะอนุกรรมาธิิการพิจารณ์าศึกษา 

การขุดคลองไที่ยฯ

ร่วมประชุื้มกับคณ์ะกรรมาธิิการป้องกันและปราบปราม

การทุี่จริติประพฤติิมิชื้อบ

28. สภาวิชื้าช่ื้พวิที่ยาศาสติร์และ

เที่คโนโลย่

ประชุื้มระดมสมอง เร้�อง "การศึกษาห่ลักเกณ์ฑ์ิ และ

มาติรฐานวิชื้าช่ื้พด�านอาช่ื้วอนามัยและความปลอดภัยฯ"

29. สมาคมวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม

แห่่งประเที่ศไที่ย

ประชุื้มเที่คนิคพิจารณ์์มาติรฐานการออกแบบบำาบัดมลพิษ

อากาศ เล่มท่ี่� 2

30. สมาพันธ์ิสภาวิชื้าช่ื้พแห่่ง

ประเที่ศไที่ย 

คณ์ะกรรมการบริห่ารสมาพันธ์ิสภาวิชื้าช่ื้พ 

แห่่งประเที่ศไที่ย 
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ล�าดับ หนุ่วิยุงานุ คีณะกรรมัการ/อนุุกรรมัการ

31. ส�านัุกงานุ ก.พิ.ร. ประชุิมัรับฟังคีวิามัคิีดเห็นุเพ่ิ�อประเมิันุผู้ลสัมัฤที่ธิ�ข้อง 

พิระราชิบัญญัติิการอ�านุวิยุคีวิามัสะดวิกในุการพิิจารณา

อนุุญาติข้องที่างราชิการ พิ.ศ. 2558

32. ส�านัุกงานุคีณะกรรมัการ

ก�ากับกิจการพิลังงานุ

ประชุิมัหาร่อเร่�อง ร่างบันุท้ี่กข้้อติกลงคีวิามัร่วิมัม่ัอระหว่ิาง

สภาวิิศวิกรและส�านัุกงานุคีณะกรรมัการก�ากับกิจการ

พิลังงานุ

33. ส�านัุกงานุคีณะกรรมัการ

ตุิลาการศาลยุุติิธรรมั

คีณะอนุุกรรมัการประเมิันุคีวิามัร้้คีวิามัเชีิ�ยุวิชิาญในุวิิชิาชีิพิ

วิิศวิกรรมั

34. ส�านัุกงานุคีณะกรรมัการ

นุโยุบายุเข้ติพัิฒนุาพิิเศษภาคี

ติะวัินุออก

คีณะที่�างานุพิิจารณากลั�นุกรองร่างอนุุบัญญัติิภายุใต้ิ 

พิระราชิบัญญัติิเข้ติพัิฒนุาพิิเศษภาคีติะวัินุออก พิ.ศ. 2561

35. ส�านัุกงานุนุโยุบายุและ

แผู้นุการข้นุส่งและจราจร

ประชุิมักลุ่มัยุ่อยุ (ร่างแผู้นุพัิฒนุา TOD ประเที่ศไที่ยุ) 

โคีรงการศ้กษาพัิฒนุาเม่ัองกับระบบโคีรงสร้างพ่ิ�นุฐานุ

ด้านุคีมันุาคีมัข้นุส่ง

36. ส�านัุกงานุนุโยุบายุและแผู้นุ

ที่รัพิยุากรธรรมัชิาติิและ 

สิ�งแวิดล้อมั

คีณะกรรมัการผู้้้ชิ�านุาญการพิิจารณาผู้้้มีัสิที่ธิข้อรับ 

ใบอนุุญาติที่�ารายุงานุการประเมิันุผู้ลกระที่บสิ�งแวิดล้อมั

37. ส�านัุกงานุปลัดกระที่รวิง

การอุดมัศ้กษา วิิจัยุ และ

นุวัิติกรรมั

ประชุิมัระดมัสมัอง เร่�อง "การศ้กษาหลักเกณฑ์์ และ

มัาติรฐานุวิิชิาชีิพิด้านุชีิวิอนุามััยุและคีวิามัปลอดภัยุฯ"

38. ส�านัุกงานุบริหารกองทุี่นุเพ่ิ�อ

ส่งเสริมัการอนุุรักษ์พิลังงานุ

ประชุิมัประชิาพิิจารณ์และให้คีวิามัคิีดเห็นุต่ิอร่างกฎหมัายุ

เพ่ิ�อยุกระดับส�านัุกงานุบริหารกองทุี่นุเพ่ิ�อส่งเสริมั 

การอนุุรักษ์พิลังงานุ ให้เป็นุนิุติิบุคีคีล คีรั�งทีี่� 1

39. สำานักงานปลัดกระที่รวง

มห่าดไที่ย

ประชุื้มคณ์ะกรรมการพิจารณ์าร่างกฎห่มายฯของกระที่รวง

มห่าดไที่ย คณ์ะท่ี่� 1

40. สำานักงานเลขาธิิการวุฒิสภา ประชุื้มกับคณ์ะอนุกรรมาธิิการ เสนอแนะ และเร่งรัด 

การปฎิร้ปประเที่ศด�านการปราบปรามการทุี่จริติ  

ประพฤติิมิชื้อบและเสริมสร�างธิรรมาภิบาล

41. สำานักงานมาติรฐาน

ผลิติภัณ์ฑ์ิอุติสาห่กรรม

คณ์ะกรรมการมาติรฐานแห่่งชื้าติิ 
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รายช่่อคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทำางาน
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รายช่่อคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทำางาน
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รายช่�อค์ณะกรรมการ อน่ิกรรมการ ค์ณะที่ำงานิ

1.     คณะกรรมก�รสูภ�วิศวกร

1 นายสุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ� นายกสภาวิศวกร

2 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อุปนายกสภาวิศวกร คนท่ี่� 1

3 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนท่ี่� 2

4 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร เลขาธิิการสภาวิศวกร

5 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� เห่รัญญิกสภาวิศวกร

6 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ รองเลขาธิิการสภาวิศวกร

7 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร รองเห่รัญญิกสภาวิศวกร

8 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ กรรมการสภาวิศวกร

9 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ กรรมการสภาวิศวกร

10 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถ่ยร กรรมการสภาวิศวกร

11 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย กรรมการสภาวิศวกร

12 นายไกร ตัิ�งสง่า กรรมการสภาวิศวกร

13 นายอาที่ร สินสวัสดิ� กรรมการสภาวิศวกร

14 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน กรรมการสภาวิศวกร

15 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร

16 นายจิระศักดิ� แสงพุ่ม กรรมการสภาวิศวกร

17 นายธิเนศ ว่ระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

18 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ กรรมการสภาวิศวกร

19 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ กรรมการสภาวิศวกร

20 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร กรรมการสภาวิศวกร

2.     คณะกรรมก�รข้อมูลัข��วสู�รของสูภ�วิศวกร 

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานคณ์ะกรรมการ

2 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ คณ์ะกรรมการ

3.     คณะอนุกรรมก�รก�รบริห�ร

1 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถ่ยร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ� ประธิานอนุกรรมการ

5 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

6 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

7 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร อนุกรรมการ

8 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

9 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

10 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ
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4.    คณะอนุกรรมก�รบริห�รสูำ�นักง�นสูภ�วิศวกร

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

4 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

5 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

6 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

7 นายถาวร อมติกิติติิ� อนุกรรมการ

5.     คณะอนุกรรมก�รบริห�รงบประม�ณแลัะก�รเงิน

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

4 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานอนุกรรมการ

6 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

7 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

8 นายปิติิ เย็นสำาราญ อนุกรรมการ

9 นายประสิที่ธิิ� ช้ื้เม้อง อนุกรรมการ

10 นายวิสุที่ธิิ� ชิื้นประพินพร อนุกรรมการ

11 นายพรเที่พ ธัิญญพงศ์ชัื้ย อนุกรรมการ

6.    คณะอนุกรรมก�รกลัั�นกรองแผู้นก�รดำ�เนินง�นแลัะงบประม�ณประจำำ�ปี

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานอนุกรรมการ

3 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

4 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

5 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

6 นายอาที่ร สินสวัสดิ� อนุกรรมการ
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7.    คณะอนุกรรมก�รม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

1 นายพาสิที่ธิิ� ห่ล่อธ่ิรพงศ์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายชัื้ย จาตุิรพิทัี่กษ์กุล ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสุพจน์ เติชื้วรสินสกุล ท่ี่�ปรึกษา

5 นายธัิชื้ชัื้ย สุมิติร ท่ี่�ปรึกษา

6 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ท่ี่�ประชุื้มอธิิการบด่แห่่งประเที่ศไที่ย ท่ี่�ปรึกษา

7 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย ท่ี่�ปรึกษา

8 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์แห่่ง

ประเที่ศไที่ย

ท่ี่�ปรึกษา

9 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานอนุกรรมการ

10 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

11 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

12 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

13 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ อนุกรรมการ

14 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร อนุกรรมการ

15 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

16 นายพิชิื้ติ ลำายอง อนุกรรมการ

8.    คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม  

      สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายคมสัน มาล่ส่ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายที่ว่ป ชัื้ยสมภพ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานอนุกรรมการ

8 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ รองประธิานอนุกรรมการ

9 นายปิติิ สุคนธิสุขกุล อนุกรรมการ

10 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ อนุกรรมการ

11 นายบุญไชื้ย สถิติมั�นในธิรรม อนุกรรมการ

12 นายสายันต์ิ ศิริมนติร่ อนุกรรมการ

13 นางวิไลลักษณ์์ สระม้ล อนุกรรมการ

14 นายวิรัชื้ เลิศไพฑ้ิรย์พันธ์ิ อนุกรรมการ

15 นายชัื้ยยุที่ธิ ชิื้นณ์ะราศร่ อนุกรรมการ

16 นายสุขสันติิ� ห่อพิบ้ลสุข อนุกรรมการ

17 นายอุดมวิที่ย์ ไชื้ยสกุลเก่ยรติิ อนุกรรมการ
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9.    คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตร ในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

      สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายวริที่ธิิ� อึ�งภากรณ์์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายกมล ติรรกบุติร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิิ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ท่ี่�ปรึกษา

5 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ประธิานอนุกรรมการ

6 นายจารุวัติร เจริญสุข รองประธิานอนุกรรมการ

7 นายผดุงศักดิ� รัตินเดโชื้ อนุกรรมการ

8 นายสมบัติิ ท่ี่ฆ่ที่รัพย์ อนุกรรมการ

9 นายชัื้ยชื้าญ อึ�งศร่วงศ์ อนุกรรมการ

10 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการ

11 นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัื้ย อนุกรรมการ

10.  คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม
      สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้�

1 นายประภาษ ไพรสุวรรณ์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายชัื้ยวุฒิ ฉัติรอุทัี่ย ท่ี่�ปรึกษา

3 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร ประธิานอนุกรรมการ

4 นายพิชิื้ติ ลำายอง อนุกรรมการ

5 นายศุภกิติติิ� โชื้ติิโก อนุกรรมการ

6 นายบุญเลิศ ส้�อเฉย อนุกรรมการ

7 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร อนุกรรมการ

8 นายปฐมทัี่ศน์ จิระเดชื้ะ อนุกรรมการ

9 นายชื้นินที่ร์ บุญลักษณ์านุสรณ์์ อนุกรรมการ

10 นายประยุที่ธิ อัครเอกฒาลิน อนุกรรมการ

11 นายวชิื้ระ จงบุร่ อนุกรรมการ

12 นายสุรินที่ร์ กิติติิธิรกุล อนุกรรมการ

11.  คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

      สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นายจำาร้ญ มาลัยกรอง ท่ี่�ปรึกษา

2 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ ประธิานอนุกรรมการ

3 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย อนุกรรมการ

4 นายวันชัื้ย ริจิรวนิชื้ อนุกรรมการ

5 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร อนุกรรมการ

6 นางศันสน่ย์ สุภาภา อนุกรรมการ

7 นายมานพ ศร่ตุิลยโชื้ติิ อนุกรรมการ
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13. คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร ประธิานอนุกรรมการ

5 นายมงคล ดำารงค์ศร่ อนุกรรมการ

6 นางพัชื้ร่ ห่อวิจิติร อนุกรรมการ

7 นางเฉลิมราชื้ วันที่วิน อนุกรรมการ

8 นายเขมรัฐ โอสถาพันธ์ุิ อนุกรรมการ

9 นางเบญจพร สุวรรณ์ศิลป์ อนุกรรมการ

10 นางสาวชื้ดชื้นก อัฑิฒพงศ์ อนุกรรมการ

11 นางสาวเอมม่า อาสนจินดา อนุกรรมการ

14. คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

สู�ข�วิศวกรรมเคม่

1 ผ้�แที่นจากห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรรมเคม่และเคม่ประยุกต์ิ

แห่่งประเที่ศไที่ย

ท่ี่�ปรึกษา

2 นายอาณั์ติิ ด่พัฒนา ท่ี่�ปรึกษา

3 นายไพศาล กิติติิศุภกร ท่ี่�ปรึกษา

4 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานอนุกรรมการ

5 นายจิระศักดิ� แสงพุ่ม รองประธิานอนุกรรมการ

6 นายไพศาล คงคาฉุยฉาย อนุกรรมการ

7 นายวิษณุ์ ม่อย้่ อนุกรรมการ

8 นางสาวเก็จวล่ พฤกษาที่ร อนุกรรมการ

9 นางภาวน่ นรัติถรักษา อนุกรรมการ

10 นางอัญชื้ล่พร วาริที่สวัสดิ� ห่ล่อที่องคำา อนุกรรมการ

11 นางสาววรรณ์วิภา ศิริวัฒน์เวชื้กุล อนุกรรมการ

12. คณะอนุกรรมก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

แลัะคณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร

แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมเหม่องแร�

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานอนุกรรมการ

2 นายขวัญชัื้ย ล่เผ่าพันธ์ุิ อนุกรรมการ

3 นายชื้าคร จารุพิสิฐธิร อนุกรรมการ

4 นายณ์รงค์ อัครพัฒนาก้ล อนุกรรมการ

5 นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์ อนุกรรมการ

6 นายไพรัติน์ เจริญกิจ อนุกรรมการ

7 นายสมห่วัง วิที่ยาปัญญานนท์ี่ อนุกรรมการ

8 นายณั์ฐ สุขสงวน อนุกรรมการ

9 นางสาวกฤติยา ศักดิ�อมรสงวน อนุกรรมการ

10 นายเอกสิที่ธิิ� นิสารัตินพร อนุกรรมการ

11 นายพัณ์ณ์์แสง ช้ื้มัง อนุกรรมการ
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15. คณะอนุกรรมก�รม�ตรฐ�นก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ

1 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล ท่ี่�ปรึกษา     

2 นายรัชื้ทิี่น ศยามานนท์ี่ ท่ี่�ปรึกษา     

3 นายธ่ิรเดชื้ ตัิงประพฤที่ธิิ�กุล ท่ี่�ปรึกษา     

4 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ท่ี่�ปรึกษา     

5 นายวิฑ้ิรย์ สิมะโชื้คด่ ท่ี่�ปรึกษา     

6 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ท่ี่�ปรึกษา     

7 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานอนุกรรมการ

8 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ รองประธิานอนุกรรมการ

9 นายอนันต์ิ สุนที่รศิริ อนุกรรมการ

10 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ อนุกรรมการ

11 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร อนุกรรมการ

12 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร อนุกรรมการ

13 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย อนุกรรมการ

14 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน อนุกรรมการ

15 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

16 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

17 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

18 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

19 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

20 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ อนุกรรมการ

21 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

16. คณะอนุกรรมก�รพัิฒิน�วิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมต�อเน่�อง

1 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายจิติต์ิ ล่ลาวิวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายพรชัื้ย มงคลวนิชื้ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายช่ื้ระ วงศบ้รณ์ะ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก ท่ี่�ปรึกษา

7 นายพิชิื้ติ ลำายอง ท่ี่�ปรึกษา

8 นายธิน้ ศร่ช้ื้ ท่ี่�ปรึกษา

9 นายชัื้ยชื้าญ วรนิทัี่ศน์ ท่ี่�ปรึกษา

10 ผ้�แที่นจากห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์แห่่ง

ประเที่ศไที่ย

ท่ี่�ปรึกษา

11 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย ท่ี่�ปรึกษา

12 นายขวัญชัื้ย ล่เผ่าพันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

13 นายประสงค์ นรจิติร์ ท่ี่�ปรึกษา

14 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานอนุกรรมการ

15 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

16 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

17 นายเผชิื้ญชัื้ยภัติ ไชื้ยสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

18 นางสาวฐิติิมา รุ่งรัตินาอุบล อนุกรรมการ

19 นางศิริกุล จันที่ร์สว่าง อนุกรรมการ

20 นายกิติติิ สุขุติมตัินติิ อนุกรรมการ

21 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร อนุกรรมการ
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17. คณะอนุกรรมก�รประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติแลัะคว�มปลัอดภัยสู�ธ�รณะ

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ท่ี่�ปรึกษา

3 นายเก่ยรติิศักดิ� จันที่รา ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ประธิานอนุกรรมการ

6 นายเอนก ศิริพานิชื้กร รองประธิานอนุกรรมการ

7 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

8 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

9 นายสนั�น ศิริอ่อน อนุกรรมการ

10 นายเป็นห่นึ�ง วานิชื้ชัื้ย อนุกรรมการ

11 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ อนุกรรมการ

12 นางสาวกรรว่ สิที่ธิิช่ื้วภาค อนุกรรมการ

13 นายวิโรจน์ บุญญภิญโญ อนุกรรมการ

14 นายสมโชื้ค เล่งวงศ์ อนุกรรมการ

15 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ อนุกรรมการ

16 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมป้องกันและบรรเที่าสาธิารณ์ะภัย อนุกรรมการ

18. คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลัวิศวกรอ�สู� สูภ�วิศวกร

1 นายสุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ� ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายนพดล เพ่ยรเวชื้ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายทิี่วากร พิศาลสฤติิกรรม ท่ี่�ปรึกษา

6 นายสุพจน์ ศร่นิล ท่ี่�ปรึกษา

7 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

9 นายธิเนศ ว่ระศิริ รองประธิานอนุกรรมการ

10 นายเอนก ศิริพานิชื้กร อนุกรรมการ

11 นายสมเก่ยรติิ ขวัญพฤกษ์ อนุกรรมการ

12 นายสมจิติร์ เปี�ยมเปรมสุข อนุกรรมการ

13 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ อนุกรรมการ

14 นายปราโมที่ย์ พรห่มรักษ์ อนุกรรมการ

15 นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ� อนุกรรมการ

16 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล อนุกรรมการ

17 นายสกุล ห่่อวโนที่ยาน อนุกรรมการ

18 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ อนุกรรมการ
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19. คณะอนุกรรมก�รถ��ยโอนเที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรม

1 นายสุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ� ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสมเก่ยรติิ ตัิ�งกิจวานิชื้ย์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายสุพันธ์ุิ มงคลสุธ่ิ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานอนุกรรมการ

5 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

6 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร อนุกรรมการ

7 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

8 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

9 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

10 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ อนุกรรมการ

11 นายเอนก ศิริพานิชื้กร อนุกรรมการ

20. คณะอนุกรรมก�รวัดผู้ลัผูู้้ตรวจำสูอบอ�ค�ร

1 นายเสร่ สุธิรรมชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ท่ี่�ปรึกษา

3 นายสุรพล พงษ์ไที่ยพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานอนุกรรมการ

5 นายสินิที่ธิิ� บุญสิที่ธิิ� รองประธิานอนุกรรมการ

6 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

7 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการ

8 นายอุทัี่ย คำาเสนาะ อนุกรรมการ

9 นายชื้ลชัื้ย ธิรรมวิวัฒนุก้ร อนุกรรมการ

10 นายมนติร่ ที่วาโรจน์ อนุกรรมการ

11 นายเสริมเก่ยรติิ จอมจันที่ร์ยอง อนุกรรมการ

12 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

13 นายอนุชิื้ติ เจริญศุภกุล อนุกรรมการ

14 นายสุชัื้ย อมรดารารัติน์ อนุกรรมการ

21. คณะอนุกรรมก�รรับรองคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ที่่�ปรึกษา

2 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ที่่�ปรึกษา

3 นายไกร ติั�งสง่า ที่่�ปรึกษา

4 นายวันชื้ัย ริจิรวนิชื้ ที่่�ปรึกษา

5 นายเกชื้า ธิ่ระโกเมน ที่่�ปรึกษา

6 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก วิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย

ในพระบรมราชื้้ปถัมภ์

ที่่�ปรึกษา

7 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์

แห่่งประเที่ศไที่ย

ที่่�ปรึกษา

8 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย ประธิานอนุกรรมการ

9 นายพิศิษฐ์ แสง-ชื้้โติ รองประธิานอนุกรรมการ

10 นายยุที่ธินา มห่ัจฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

11 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

12 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

13 นายจิระศักดิ� แสงพุ่ม อนุกรรมการ

14 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร อนุกรรมการ
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22. คณะอนุกรรมก�รสู�งเสูริมสู�ข�วิชุ�ชุ่พิวิศกรรมท่ี่�ไม�ใชุ�วิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

1 นายรัชื้ทิี่น ศยามานนท์ี่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานอนุกรรมการ

3 นายวิชื้า จิวาลัย อนุกรรมการ

4 นางพ้ลพร แสงบางปลา อนุกรรมการ

5 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

6 นายพิชิื้ติ ลำายอง อนุกรรมการ

7 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ อนุกรรมการ

8 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

9 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย อนุกรรมการ

10 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก วิศวกรรสถานแห่่งประเที่ศไที่ย ใน

พระบรมราช้ื้ปถัมภ์

อนุกรรมการ

23. คณะอนุกรรมก�รอบรมแลัะที่ดสูอบคว�มรู้เก่�ยวกับคว�มพิร้อม ในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

1 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายสมาน ตัิ�งที่องที่ว่ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร ท่ี่�ปรึกษา

7 นายชัื้ชื้วาลย์ คุณ์คำ�าช้ื้ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานอนุกรรมการ

9 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

10 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

11 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

12 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

13 นายสมบ้รณ์์ ธินาภรณ์์ อนุกรรมการ

14 นายอุทัี่ย คำาเสนาะ อนุกรรมการ

24. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ตเป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม 

ระดับภ�ค่วิศวกร

1 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวินิติ ช่ื้อวิเช่ื้ยร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร ประธิานอนุกรรมการ

4 นายฐิติิศักดิ� บุญปราโมที่ย์ อนุกรรมการ

5 นายเจิดศักดิ� ไชื้ยคุนา อนุกรรมการ

6 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

7 นายเขมรัฐ โอสถาพันธ์ุิ อนุกรรมการ

8 นายพ่ระพงศ์ ติริยเจริญ อนุกรรมการ

9 นายณั์ฐ วรยศ อนุกรรมการ

10 นายเปี�ยมภ้มิ สฤกพฤกษ์ อนุกรรมการ
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25. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร แลัะระดับภ�ค่

วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายกมล สิงห์่โติแก�ว ท่ี่�ปรึกษา

2 นายต่ิอติระก้ล ยมนาค ท่ี่�ปรึกษา

3 นายเผด็จ รุจิขจรเดชื้ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายวิชื้า จิวาลัย ท่ี่�ปรึกษา

5 นายวิท้ี่ร เจ่ยกเจิม ท่ี่�ปรึกษา

6 นายวิสิที่ธิิ� อุติิศยพงศา ท่ี่�ปรึกษา

7 นายสุพจน์ ศร่นิล ท่ี่�ปรึกษา

8 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ท่ี่�ปรึกษา

9 นายนพดล เพ่ยรเวชื้ ท่ี่�ปรึกษา

10 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานอนุกรรมการ

11 นายสุวิชื้ ลิ�มที่อง รองประธิานอนุกรรมการ

12 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ รองประธิานอนุกรรมการ

13 นายจ่ระศักดิ� ปราชื้ญ์โกสินที่ร์ อนุกรรมการ

14 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ อนุกรรมการ

15 นายที่ศพร ศร่เอ่�ยม อนุกรรมการ

16 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการ

17 นายไมติร่ วงศ์ไพเสริฐ อนุกรรมการ

18 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

19 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก อนุกรรมการ

20 นายวันชัื้ย เที่พรักษ์ อนุกรรมการ

21 นายวันโชื้ค เคร้อห่งษ์ อนุกรรมการ

22 นายสมเก่ยรติิ ขวัญพฤกษ์ อนุกรรมการ

23 นายสมิติร ส่งพิริยะกิจ อนุกรรมการ

24 นายสนั�น ศิริอ่อน อนุกรรมการ

26. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับวุฒิิวิศวกร สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวิสิที่ธิิ� อุติิศยพงศา ท่ี่�ปรึกษา

3 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายลิขิติ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

5 นายธ่ิระพันธ์ุิ ที่องประวัติิ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายจร้ญ กมลรัติน์ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายสุรพล พงษ์ไที่ยพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ท่ี่�ปรึกษา

9 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ประธิานอนุกรรมการ

10 นายเสร่ สุธิรรมชัื้ย รองประธิานอนุกรรมการ

11 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย อนุกรรมการ

12 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล อนุกรรมการ

13 นายธิเนศ ว่ระศิริ อนุกรรมการ

14 นายเอนก ศิริพานิชื้กร อนุกรรมการ

15 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก อนุกรรมการ

16 นายสุวิชื้ ลิ�มที่อง อนุกรรมการ

17 นายสุรชัื้ย พรภัที่รกุล อนุกรรมการ

18 นายกมล ห่มั�นที่ำา อนุกรรมการ
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27. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 
แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายที่ว่ เวชื้พฤติิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายฤชื้ากร จิรกาลวสาน ท่ี่�ปรึกษา

3 นายปร่ชื้า เศขรฤที่ธิิ� ท่ี่�ปรึกษา

4 นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิิ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายกมล ติรรกบุติร ท่ี่�ปรึกษา

6 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ประธิานอนุกรรมการ

7 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ รองประธิานอนุกรรมการ

8 นายวิที่ยา ยงเจริญ อนุกรรมการ

9 นายปรเมธิ ประเสริฐยิ�ง อนุกรรมการ

10 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา อนุกรรมการ

11 นายณ์รงค์ ประภายนติร์ อนุกรรมการ

12 นายประสาน รัตินสาล่ อนุกรรมการ

13 นายเที่พรัติน์ เที่พพิทัี่กษ์ อนุกรรมการ

14 นายสมบัติิ ท่ี่ฆ่ที่รัพย์ อนุกรรมการ 

15 นายอรรณ์พ กิ�งขจ่ อนุกรรมการ

16 นายสมจินต์ิ ดิสวัสดิ� อนุกรรมการ

17 นายมานิติย์ เมฆ่ประสาน อนุกรรมการ

28. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 
แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้�

1 นายประศาสน์ จันที่ราทิี่พย์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายบุญส่ง พ่อค�าที่อง ท่ี่�ปรึกษา

3 นายพรเที่พ ธัิญญพงศ์ชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

4 นายประสิที่ธิิ� พิที่ยพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายอาที่ร สินสวัสดิ� ท่ี่�ปรึกษา

6 นายประสิที่ธิิ� เห่มวราพรชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

7 นายพิชัื้ย สงวนไชื้ยไผ่วงศ์ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายสุขุมวิที่ย์ ภ้มิวุฒิสาร ท่ี่�ปรึกษา

9 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

10 นายเสริมเก่ยรติิ จอมจันที่ร์ยอง ท่ี่�ปรึกษา

11 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานอนุกรรมการ

12 นายเกษม กุห่ลาบแก�ว รองประธิานอนุกรรมการ

13 นายภ้เธ่ิยร พงษ์พิที่ยาภา อนุกรรมการ

14 นายอังก้ร มนธิาตุิผลิน อนุกรรมการ

15 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

16 นายคำาผุย จ่ราระร้�นศักดิ� อนุกรรมการ

17 นายพิชิื้ติ ลำายอง อนุกรรมการ

18 นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ� อนุกรรมการ

19 นายสุพัฒน์ เพ็งมาก อนุกรรมการ

20 นายสุธ่ิ ปิ�นไพสิฐ อนุกรรมการ

21 นายประดิษฐ์ เฟื�องฟ้ อนุกรรมการ

22 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร อนุกรรมการ

23 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล อนุกรรมการ
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29. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 

แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นายจำาร้ญ มาลัยกรอง ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประท่ี่ป เล่�ยวไพรัติน์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายวันชัื้ย ริจิรวนิชื้ ท่ี่�ปรึกษา

4 นางศันสน่ย์ สุภาภา ท่ี่�ปรึกษา

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์

แห่่งประเที่ศไที่ย (อุติสาห่การ)

ท่ี่�ปรึกษา

6 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย ประธิานอนุกรรมการ

7 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ รองประธิานอนุกรรมการ

8 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร อนุกรรมการ

9 นายมานพ ศร่ตุิลยโชื้ติิ อนุกรรมการ

10 นายอภิชัื้ย ส่ติกะลิน อนุกรรมการ

11 นายประสงค์ นรจิติร์ อนุกรรมการ

12 นายติร่ที่ศ เห่ล่าศิริห่งษ์ที่อง อนุกรรมการ

13 นางวราภรณ์์ คุณ์าวนากิจ อนุกรรมการ

30. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 

แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

3 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ รองประธิานอนุกรรมการ

4 นายมงคล ดำารงค์ศร่ รองประธิานอนุกรรมการ

5 นายประศักดิ� บัณ์ฑุินาค อนุกรรมการ

6 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ อนุกรรมการ

7 นายสุพจน์ โล่ห์่วัชื้รินที่ร์ อนุกรรมการ

8 นายชัื้ยยา เจิมจุติิธิรรม อนุกรรมการ

9 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ อนุกรรมการ

10 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

11 นายวงศ์พันธ์ิ ลิมปเสน่ย์ อนุกรรมการ

12 นายวราวุธิ เส้อด่ อนุกรรมการ

13 นายสุราษฎร์ เจริญชัื้ยสกุล อนุกรรมการ

14 นายช่ื้ระ วงศบ้รณ์ะ อนุกรรมการ

15 นางฉัติรโสภา กลิ�นพันธ์ุิ อนุกรรมการ

16 นายพิศุที่ธิิ� สุขุม อนุกรรมการ
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31. คณะอนุกรรมก�รที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 

แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมเคม่

1 นายบวร วงศ์สินอุดม ท่ี่�ปรึกษา

2 นายฉัติรฐาพงศ์ วังธินากร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายปิยะสาร ประเสริฐธิรรม ท่ี่�ปรึกษา

4 นายธิำารงรัติน์ มุ่งเจริญ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายสมศักดิ� ดำารงค์เลิศ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายสุที่ธิิชัื้ย อัสสะบำารุงรัติน์ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายบุณ์ยพัติ สุภานิชื้ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายวิที่ยา เที่พไพฑ้ิรย์ ท่ี่�ปรึกษา

9 นายพุฒิพล บุญจึงมงคล ท่ี่�ปรึกษา

10 นายชัื้ยวัฒน์ ประไพนัยนา ท่ี่�ปรึกษา

11 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานอนุกรรมการ

12 นายจิระศักดิ� แสงพุ่ม รองประธิานอนุกรรมการ

13 นายเย่�ยม จันที่รประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

14 นายเอ่�ยม เอ่�ยมวนานนที่ชัื้ย อนุกรรมการ

15 นายว่ระวัฒน์ เพิ�มสันติิธิรรม อนุกรรมการ

16 นายว่รวัฒน์ ปัติที่ว่คงคา อนุกรรมการ

17 นางภาวน่ นรัติถรักษา อนุกรรมการ

18 นางสาววรรณ์วิภา ศิริวัฒน์เวชื้กุล อนุกรรมการ

19 นางอัญชื้ล่พร วาริที่สวัสดิ� ห่ล่อที่องคำา อนุกรรมการ

20 นางสาวเก็จวล่ พฤกษาที่ร อนุกรรมการ

21 นายธิราธิร มงคลศร่ อนุกรรมการ

22 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรรมเคม่และเคม่ประยุกต์ิ
แห่่งประเที่ศไที่ย

อนุกรรมการ

32. คณะอนุกรรมก�รพิิจำ�รณ�ก�รออกใบอนุญ�ตประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม ประเภที่นิติบุคคลั

1 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายการุญ จันที่รางศุ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก ท่ี่�ปรึกษา

5 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถ่ยร ประธิานอนุกรรมการ

6 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ อนุกรรมการ

7 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

8 นายภาสกร ภ่้รุ่งฤที่ธิิ� อนุกรรมการ

9 นายมนัส อนุศิริ อนุกรรมการ

10 นายอรรถวิที่ย์ รัตินัง อนุกรรมการ

11 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ อนุกรรมการ

12 นายพรเที่พ ธัิญญพงศ์ชัื้ย อนุกรรมการ

13 นายสมยศ วงษ์ที่องสาล่ อนุกรรมการ

14 นายจตุิรงค์ ศร่กุลเร้องโรจน์ อนุกรรมการ
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33. คณะอนุกรรมก�รกฎหม�ยของสูภ�วิศวกร

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

2 นายทัี่กษิณ์ ลิ�มสุวรรณ์์ อนุกรรมการ

3 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ อนุกรรมการ

4 นายปิยะพล วัฒนกุล อนุกรรมการ

5 นายว่รพล ปานะบุติร อนุกรรมการ

6 นายประธิาน วัฒนวาณิ์ชื้ย์ อนุกรรมการ

7 นายจิติรนรา นวรัติน์ อนุกรรมการ

8 นายสุขสวัสดิ� เวที่ไว อนุกรรมการ

9 นายชื้ำานาญ พิเชื้ษฐพันธ์ิ อนุกรรมการ

10 นายสมบ้รณ์์ แสงรุ่งแจ�ง อนุกรรมการ

11 นายนิรัชื้ วินิยก้ล อนุกรรมการ

34. คณะอนุกรรมก�รระบบเที่คโนโลัย่สู�รสูนเที่ศ

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายอาที่ร สินสวัสดิ� ท่ี่�ปรึกษา

5 นายวันชัื้ย เจ่ยรวัฒนาวิที่ย์ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายประสิที่ธิิ� เห่มวราพรชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

8 นายยรรยง เต็ิงอำานวย ท่ี่�ปรึกษา

9 นายจร้ญเดชื้ เจนจรัสสกุล ท่ี่�ปรึกษา

10 นายไพบ้ลย์ อังคณ์ากรกุล ท่ี่�ปรึกษา

11 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ท่ี่�ปรึกษา

12 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานอนุกรรมการ

13 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ รองประธิานอนุกรรมการ

14 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

15 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา อนุกรรมการ

16 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� อนุกรรมการ

17 นายถาวร อมติกิติติิ� อนุกรรมการ

18 นายชิื้งชัื้ย เอ่�ยมสิที่ธิิพันธ์ุิ อนุกรรมการ

19 นายพิจักษ์ เพิ�มประเสริฐ อนุกรรมการ

20 นายชื้วลิติ จรรยารักษ์สกุล อนุกรรมการ

21 นายมนติร่ วิบ้ลย์รัติน์ อนุกรรมการ

22 นายภิญโญ กิติติิก้ล อนุกรรมการ
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36. คณะอนุกรรมก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สูตร์ (TABEE)

1 ผ้�แที่นจากห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์

แห่่งประเที่ศไที่ย

ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานอนุกรรมการ

3 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

4 นายธัิชื้ชัื้ย สุมิติร อนุกรรมการ

5 นายเย่�ยม จันที่รประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

6 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล อนุกรรมการ

7 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ อนุกรรมการ

8 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

9 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ อนุกรรมการ

10 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ อนุกรรมการ

11 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร อนุกรรมการ

12 นายจิรวัฒน์ ช่ื้วรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ

13 นายอาที่ร สินสวัสดิ� อนุกรรมการ

35. คณะอนุกรรมก�รฝ่่�ยกิจำก�รต��งประเที่ศ

1 นายไกร ตัิ�งสง่า ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานอนุกรรมการ

3 นายเย่�ยม จันที่รประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

4 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร อนุกรรมการ

5 นายวิชื้า จิวาลัย อนุกรรมการ

6 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ อนุกรรมการ

7 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

8 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย อนุกรรมการ

9 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาห่อการค�าแห่่งประเที่ศไที่ย อนุกรรมการ

10 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมเจรจาการค�าระห่ว่างประเที่ศ อนุกรรมการ

11 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย อนุกรรมการ

12 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมอุติสาห่กรรมก่อสร�างไที่ย ใน

พระบรมราช้ื้ปถัมภ์

อนุกรรมการ

37. คณะอนุกรรมก�รกำ�กับก�รขึ�นที่ะเบ่ยนวิศวกรเอเปคแลัะวิศวกรวิชุ�ชุ่พิอ�เซ่ียน (Monitoring Committee)

1 นายไกร ตัิ�งสง่า ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ประธิานอนุกรรมการ

3 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ อนุกรรมการ

4 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

5 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� อนุกรรมการ

6 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร อนุกรรมการ

7 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย อนุกรรมการ

8 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

9 นายวิชื้า จิวาลัย อนุกรรมการ
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38. คณะอนุกรรมก�รประชุ�สัูมพัินธ์

1 นายบรรณ์สาร จันที่ร์สมศักดิ� ท่ี่�ปรึกษา

3 นางศุภลักษณ์์ ตัิณ์ฑิาภิชื้าติิ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายจร้ญเดชื้ เจนจรัสสกุล ท่ี่�ปรึกษา

8 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

9 นายพิสุที่ธิิ� เพ่ยรมนกุล อนุกรรมการ

10 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา อนุกรรมการ

11 นายปริที่รรศน์ พันธุิบรรยงก์ อนุกรรมการ

12 นายที่ศพร ศร่เอ่�ยม อนุกรรมการ

13 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ อนุกรรมการ

14 นายกิติติิ วิสุที่ธิิรัตินกุล อนุกรรมการ

15 นายชื้วลิติ จรรยารักษ์สกุล อนุกรรมการ

16 นายเขมทัี่ติต์ิ พลเดชื้ อนุกรรมการ

39. คณะอนุกรรมก�รกิจำก�รพิิเศษ

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายไกร ตัิ�งสง่า ท่ี่�ปรึกษา

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ประธิานอนุกรรมการ

4 นายกิติติิ วิสุที่ธิิรัตินกุล อนุกรรมการ

5 นายที่ศพร ศร่เอ่�ยม อนุกรรมการ

6 นายสุพจน์ โล่ห์่วัชื้รินที่ร์ อนุกรรมการ

7 นายพรชัื้ย สกุลรัตินสุภา อนุกรรมการ

8 นายธิาน่ พุฒิพันธ์ุิพฤที่ธิิ� อนุกรรมการ

9 นายวิท้ี่ร เจ่ยมจิติต์ิติรง อนุกรรมการ

10 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ อนุกรรมการ

11 นางสาวล่ซ่ึ่า งามติระก้ลพานิชื้ อนุกรรมการ
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40. คณะอนุกรรมก�รสูวัสูดิก�รแลัะสูม�ชิุกสัูมพัินธ์

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ท่ี่�ปรึกษา

4 นายธิเนศ    ว่ระศิริ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายวิฑ้ิร   จงเจริญพรชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

6 นายชัื้ชื้วาลย์ คุณ์คำ�าช้ื้ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายกิติติิ วิสุที่ธิิรัตินกุล ท่ี่�ปรึกษา

8 นายกิติติิพงษ์   ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานอนุกรรมการ

9 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

10 นายเก่ยรติิ อัชื้รพงศ์ อนุกรรมการ

11 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ อนุกรรมการ

12 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

13 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ อนุกรรมการ

14 นายสมบ้รณ์์ ธินาภรณ์์ อนุกรรมการ

15 นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ� อนุกรรมการ

16 นายถาวร อมติกิติติิ� อนุกรรมการ

17 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล อนุกรรมการ

18 นายจรัญ ตัิ�งวงศ์ช้ื้เกตุิ อนุกรรมการ

19 นายยงยุที่ธิ รัตินโอภาส อนุกรรมการ

41. คณะอนุกรรมก�รอุตสู�หกรรมสัูมพัินธ์

1 นายวิฑ้ิรย์ สิมะโชื้คด่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายจำาร้ญ  มาลัยกรอง ท่ี่�ปรึกษา

3 นายประท่ี่ป เล่�ยวไพรัติน์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายวันชัื้ย ริจิรวนิชื้ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ท่ี่�ปรึกษา

6 นายวิกรม วัชื้ระคุปต์ิ ท่ี่�ปรึกษา

7 นางศันสน่ย์ สุภาภา ท่ี่�ปรึกษา

8 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

9 นายพิชัื้ย สงวนไชื้ยไผ่วงศ์ ท่ี่�ปรึกษา

10 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเที่ศไที่ย ท่ี่�ปรึกษา

11 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นกรมส่งเสริมอุติสาห่กรรม ท่ี่�ปรึกษา

12 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นกรมโรงงานอุติสาห่กรรม ท่ี่�ปรึกษา

13 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ ประธิานอนุกรรมการ

14 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย รองประธิานอนุกรรมการ

15 นายจิระศักดิ� แสงพุ่ม อนุกรรมการ

16 นายยุที่ธิชัื้ย บันเทิี่งจิติร อนุกรรมการ

17 นายประสงค์ นรจิติร์ อนุกรรมการ

18 นายมานพ  ศร่ตุิลยโชื้ติิ อนุกรรมการ

19 นายอภิชัื้ย ส่ติกะลิน อนุกรรมการ

20 นายติร่ที่ศ  เห่ล่าศิริห่งส์ที่อง อนุกรรมการ

21 นายยุที่ธิ  ปณิ์ธิานวงศ์ อนุกรรมการ

22 นางวราภรณ์์ คุณ์าวนากิจ อนุกรรมการ

23 นายนุกุล อุบลบาน อนุกรรมการ
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42. คณะอนุกรรมก�รสู�งเสูริมคว�มร�วมม่อกับสูม�คมวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรม

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานอนุกรรมการ

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร รองประธิานอนุกรรมการ

3 นายล้อชัื้ย ที่องนิล อนุกรรมการ

4 นายเอนก ศิริพานิชื้กร อนุกรรมการ

5 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการ

6 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก วิศวกรรมสถานแห่่งประเที่ศไที่ย 

ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์ 

อนุกรรมการ

7 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาแห่่งประเที่ศไที่ย อนุกรรมการ

8 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่่ง

ประเที่ศไที่ย

อนุกรรมการ

9 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมผ้�ติรวจสอบอาคาร อนุกรรมการ

10 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่่ง

ประเที่ศไที่ย 

อนุกรรมการ

11 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรท่ี่�ปรึกษาเคร้�องกล

และไฟฟ้าไที่ย 

อนุกรรมการ

12 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมช่ื้างเห่มาไฟฟ้าและเคร้�องกลไที่ย อนุกรรมการ

13 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมอุติสาห่กรรมไฟฟ้าแห่่ง

ประเที่ศไที่ย 

อนุกรรมการ

14 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมอุติสาห่กรรมก่อสร�างไที่ย 

ในพระบรมราช้ื้ปถัมภ์

อนุกรรมการ

15 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรรมเคม่และเคม่ประยุกต์ิแห่่ง

ประเที่ศไที่ย 

อนุกรรมการ

16 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สมาคมวิศวกรรมสิ�งแวดล�อม

แห่่งประเที่ศไที่ย 

อนุกรรมการ

43.     คณะอนุกรรมก�รก�อสูร้�งท่ี่�ที่ำ�ก�รสูภ�วิศวกร

1 นายจุมพล สำาเภาพล ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ท่ี่�ปรึกษา

3 นายธิวัชื้ชัื้ย สุที่ธิิประภา ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสุพจน์ ศร่นิล ท่ี่�ปรึกษา

5 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก ท่ี่�ปรึกษา

6 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายสกุล ห่่อวโนที่ยาน ท่ี่�ปรึกษา

8 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ประธิานอนุกรรมการ

9 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร รองประธิานอนุกรรมการ

10 นายอาที่ร สินสวัสดิ� อนุกรรมการ

11 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ อนุกรรมการ

12 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถ่ยร อนุกรรมการ

13 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย อนุกรรมการ

14 นายสุรชัื้ย พรภัที่รกุล อนุกรรมการ

15 นายเอนก ศิริพานิชื้กร อนุกรรมการ

16 นายจรง เจ่ยมอนุก้ลกิจ อนุกรรมการ

17 นายสุธ่ิ ปิ�นไพสิฐ อนุกรรมการ

18 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมโยธิาธิิการและผังเม้อง อนุกรรมการ

19 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สำานักการโยธิา กรุงเที่พมห่านคร อนุกรรมการ

20 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาสถาปนิก อนุกรรมการ
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44. คณะที่ำ�ง�นจัำดที่ำ�คู�ม่อม�ตรฐ�นก�รประพิฤติปฏิิบัติในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม

1 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายล้อชัื้ย ที่องนิล คณ์ะที่ำางาน

45. คณะที่ำ�ง�นพิิจำ�รณ�คัดเล่ัอกม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิท่ี่�ขอรับก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�จำ�กสูภ�วิศวกร

1 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร คณ์ะที่ำางาน

46. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2560 แลัะปี 2561 
สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอนันต์ิ สุนที่รศิริ คณ์ะที่ำางาน

3 นายวิชื้า จิวาลัย คณ์ะที่ำางาน

47. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2560  

สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา คณ์ะที่ำางาน

3 นายอรุณ์พันธ์ิ ภ่้ที่อง คณ์ะที่ำางาน

48. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2561 สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้�

1 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายล้อชัื้ย ที่องนิล คณ์ะที่ำางาน

3 นายสมศักดิ� วัฒนศร่มงคล คณ์ะที่ำางาน

49. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2560 แลัะปี 2561  
สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายพิพัฒน์ ภ้ริปัญญาคุณ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายชื้วลิติ รัตินธิรรมสกุล คณ์ะที่ำางาน

50. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2561 
สู�ข�วิศวกรรมเหม่องแร� ชุุดท่ี่� 1

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายขวัญชัื้ย ล่เผ่าพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

3 นายอนันต์ิ สุนที่รศิริ คณ์ะที่ำางาน

51. คณะที่ำ�ง�นตรวจำรับโครงก�รสูนับสูนุนก�รจัำดที่ำ�ม�ตรฐ�นก�รปฏิิบัติวิชุ�ชุ่พิ ปี 2561 
สู�ข�วิศวกรรมเหม่องแร� ชุุดท่ี่� 2

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายขวัญชัื้ย ล่เผ่าพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

3 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ คณ์ะที่ำางาน
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52. คณะที่ำ�ง�นสู�งเสูริมคว�มปลัอดภัยด้�นอัคค่ภัย

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายศิริจักษ์ จร้ญเวชื้ธิรรม ท่ี่�ปรึกษา

4 นายวรชื้าติิ ผลพิทัี่กษ์ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายว่รพล ตัินปิชื้าติิ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายทิี่วากร พิศาลสฤติิกรรม ท่ี่�ปรึกษา

7 นายศุภชัื้ย พันติิ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายสมาน ขั�นชัื้ยภ้มิ ท่ี่�ปรึกษา

9 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

10 ร�อยโที่วโรดม สุจริติกุล คณ์ะที่ำางาน

11 พันติำารวจเอกโชื้คชัื้ย ยิ�มพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

12 นายวิเช่ื้ยร บุษยบัณ์ฑ้ิร คณ์ะที่ำางาน

13 นายวสวัติติิ� กฤษศิริธ่ิรภาคย์ คณ์ะที่ำางาน

14 นายสุรเชื้ษฐ์ ส่งาม คณ์ะที่ำางาน

15 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล คณ์ะที่ำางาน

53 คณะที่ำ�ง�นแสูวงห�ข้อเท็ี่จำจำริงของอ�ค�รแลัะสิู�งปลูักสูร้�งท่ี่�ม่ปัญห�

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายธิเนศ ว่ระศิริ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ ท่ี่�ปรึกษา

5 นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ� ท่ี่�ปรึกษา

6 นายสมจิติร์ เปี�ยมเปรมสุข ประธิานคณ์ะที่ำางาน

7 นายสมเก่ยรติิ ขวัญพฤกษ์ คณ์ะที่ำางาน

8 นายวุฒินันที่น์ ปัที่มวิสุที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

9 นายสมเก่ยรติิ ช้ื้แสงสุข คณ์ะที่ำางาน

10 นายสมศักดิ� ส้บสาย คณ์ะที่ำางาน

11 นายชื้าญณ์รงค์ ฟ้สกุล คณ์ะที่ำางาน

12 นายวรวัฒน์ ศร่อุดม คณ์ะที่ำางาน

13 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล คณ์ะที่ำางาน

14 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ คณ์ะที่ำางาน

15 นายพิเชื้ษฐ์ ชื้าติิมนติร่ คณ์ะที่ำางาน
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54. คณะที่ำ�ง�นประจำำ�สู�ข�วิชุ�ชุ่พิวิศวกรรม

วิศวกรรมเกษตร

1 นายพิชิื้ติ ลำายอง ท่ี่�ปรึกษา

2 นายภัที่รชัื้ย วิชัื้ยยะ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นางดาเรศร์ กิติติิโยภาส คณ์ะที่ำางาน

4 นายอัคคพล เสนาณ์รงค์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายครรชิื้ติ แช่ื้มภักด่ คณ์ะที่ำางาน

6 นายศิวลักษณ์์ ปฐว่รัติน์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมคอมพิิวเตอร์

1 นายล้อชัื้ย ที่องนิล ท่ี่�ปรึกษา

2 นายพิศาล จอโภชื้าอุดม ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นาวาอากาศเอกประสงค์ ปราณ่์ติพลกรัง คณ์ะที่ำางาน

4 นายเช่ื้ยรช่ื้วง กัลยาณ์มิติร คณ์ะที่ำางาน

5 นายเกร่ยงไกร ภ้วณิ์ชื้ย์ คณ์ะที่ำางาน

6 ร�อยเอกพ่รพงษ์ วสิษฐ์ธิำารงค์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมชุ�ยฝั่�ง

1 นายวิชื้า จิวาลัย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายนพดล แก�วสุวรรณ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายอนุรักษ์ ศร่อริยวัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพรพงศ์ อัศวรดรเดชื้า คณ์ะที่ำางาน

5 นายเกริก วิไลมาลย์ คณ์ะที่ำางาน

6 นางสาวณั์ฐวลัย ชื้วนะพงศ์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมชุ่วก�รแพิที่ย์

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวงศ์วิที่ย์ เสนะวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายนันที่ชัื้ย ที่องแป้น คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุพจน์  จินดารัติน์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายพรภพ นัยเนติร คณ์ะที่ำางาน

6 นายสุเมธิ อำ�าชิื้ติ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมต�อเร่อ

1 นายมานิติย์ ก้�ธินะพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวิรัติน์ ชื้นะสิที่ธิิ� ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายสมภพ โชื้คไชื้ยกุล คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุรส่ห์่ ยุที่ธิสารประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายกฤษฎา แซ่ึ่ตัิ�ง คณ์ะที่ำางาน

6 นายรัฐกฤติ เร่ยบร�อย คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ
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วิศวกรรมป้องกันอัคค่ภัย

1 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายธัิญวัฒน์ โพธิิศิริ คณ์ะที่ำางาน

3 นายสุภัที่ร พัฒน์วิชัื้ยโชื้ติิ คณ์ะที่ำางาน

4 นายจุลดิษย์ จายน่ยโยธิิน คณ์ะที่ำางาน

5 นายณั์ฎฐ์ นิธิิโรจน์ภักด่ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมปิโตรเล่ัยม

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายจิรวัฒน์ ช่ื้วรุ่งโรจน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 ร�อยเอกจงรักษ์ ค้พ้ลที่รัพย์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุพัฒน์ นภานพรัติน์แก�ว คณ์ะที่ำางาน

5 นายฐาก้ร จิวาลัย คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมพิลัังง�น

1 นายพิชิื้ติ ลำายอง ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอุดมเก่ยรติิ นนที่แก�ว คณ์ะที่ำางาน

3 นายจารุวัติร เจริญสุข คณ์ะที่ำางาน

4 นายพงค์พัฒน์ มั�งคั�ง คณ์ะที่ำางาน

5 นายสาร์รัฐ ประกอบชื้าติิ คณ์ะที่ำางาน

6 นายเปี�ยมภ้มิ สฤกพฤกษ์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมเมคค�ที่รอนิกส์ู

1 นางพ้ลพร แสงบางปลา ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวิบ้ลย์ แสงว่ระพันธ์ุิศิริ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 เร้ออากาศเอกกนต์ิธิร ชื้ำานิประศาสน์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุภชัื้ย วงศ์บุณ์ย์ยง คณ์ะที่ำางาน

5 นายกฤษฎา พนมเชิื้ง คณ์ะที่ำางาน

6 นายรัชื้ทิี่น จันที่ร์เจริญ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมย�นยนต์

1 นางพ้ลพร แสงบางปลา ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นางปราณ่์ พันธุิมสินชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

3 นายประพจน์ ขุนที่อง คณ์ะที่ำางาน

4 นางสาวนริศสา ศิลปพิบ้ลย์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายชื้นัติต์ิ รัตินสุมาวงศ์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมระบบร�ง

1 นายรัชื้ทิี่น ศยามานนท์ี่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายณั์ฐพล สุที่ธิิธิรรม ท่ี่�ปรึกษา

4 นายบุญศักดิ� เก่ยรติิจร้ญเลิศ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

5 นายมารุติ ศิริโก คณ์ะที่ำางาน

6 นายวิชัื้ย ศิวะโกศิษฐ คณ์ะที่ำางาน

7 นายฉัติร โกมลเวชื้กุล คณ์ะที่ำางาน

8 นายเสกสรรค์ ลั�วสมบ้รณ์์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ
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วิศวกรรมสู�รสูนเที่ศ

1 นายล้อชัื้ย ที่องนิล ท่ี่�ปรึกษา

2 นายอนันต์ิ วรธิิติิพงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายไพโรจน์ ไววานิชื้กิจ คณ์ะที่ำางาน

4 นายจิรศิลป์ จยาวรรณ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายประวิติร ฉัติติะละดา คณ์ะที่ำางาน

6 นายปรเมศวร์ กุมารบุญ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมแหลั�งนำ��

1 นายวิชื้า จิวาลัย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสุจริติ ค้ณ์ธินกุลวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายยุที่ธินา ติาละลักษณ์์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพรศักดิ� ศุภธิราธิาร คณ์ะที่ำางาน

5 นายชัื้ยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชื้ย์ คณ์ะที่ำางาน

6 นายอนุรักษ์ ศร่อริยวัฒน์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมสูำ�รวจำ

1 นายวิชื้า จิวาลัย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายคณิ์ที่ธิิ� วิที่ยพิบ้ลย์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายด่บุญ เมธิากุลชื้าติิ คณ์ะที่ำางาน

4 นายสรรเพชื้ญ ช้ื้�อนิธิิไพศาล คณ์ะที่ำางาน

5 นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ คณ์ะที่ำางาน

6 นางสาวกรวิก ตินักษรานนท์ี่ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมอ�ก�ศย�น

1 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายศิริพงศ์ อติิพันธ์ิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นาวาอากาศเอกเจนวิที่ย์ คำาพ้ล คณ์ะที่ำางาน

4 นายชื้าย รังสิยาก้ล คณ์ะที่ำางาน

5 นายเสริมศักดิ� อย้่เย็น คณ์ะที่ำางาน

6 นายสุรเดชื้ ตัิญติรัยรัติน์ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมอ�ห�ร

1 นางพ้ลพร แสงบางปลา ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวิเศษ วิศิษฏ์ิวิญญู้ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นางมณ์ฑิิรา นพรัติน์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายศรัที่ธิา โล่ห์่จินดาพงศ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายอัมพร อัมพรพุที่ธิิสกุล คณ์ะที่ำางาน

6 นายพิภักดิ� จร้ญลักษณ์์คนา คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ

วิศวกรรมบำ�รุงรักษ�อ�ค�ร

1 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายจักรพันธ์ิ ภวังคะรัติน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายบุญธิรรม ห่าญพาณิ์ชื้ย์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายอายุธิพร บ้รณ์ะกุล คณ์ะที่ำางาน

5 นายชื้วลิติ คำาสุข คณ์ะที่ำางาน

6 นายปิติิ อนนติพันธ์ิ คณ์ะที่ำางานและเลขานุการ
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55. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กสูภ�วะอ�ก�ศ

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

4 นายเผชิื้ญชัื้ยภัติ ไชื้ยสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายสิงห์่คำา  มโนห่าญ คณ์ะที่ำางาน

6 นายพิพัฒน์ ภ้ริปัญญาคุณ์ คณ์ะที่ำางาน

7 นางสาวฐิติิมา รุ่งรัตินาอุบล คณ์ะที่ำางาน

8 นางสาวกรรว่ สิที่ธิิช่ื้วภาค คณ์ะที่ำางาน

9 นายวราวุธิ เส้อด่ คณ์ะที่ำางาน

56. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กนำ��

1 นายสนั�น  ศิริอ่อน ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายจามร  เห่ล่าเม้อง คณ์ะที่ำางาน

3 นางห่รรษา   วัฒนานุกิจ คณ์ะที่ำางาน

4 นายสราวุธิ  ช่ื้วะประเสริฐ คณ์ะที่ำางาน

5 นายชัื้ยวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชื้ย์ คณ์ะที่ำางาน

57. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กอัคค่ภัย

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายศิริเดชื้ พ้ลเร้อง คณ์ะที่ำางาน

4 นายสมนึก ช่ื้พพันธ์ุิสุที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายสมศักดิ� บุญม่ คณ์ะที่ำางาน

6 นายศุภชัื้ย บัวเจริญ คณ์ะที่ำางาน

7 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

8 นายศุภชัื้ย พันติิ คณ์ะที่ำางาน

9 นายสมาน ชัื้�นชัื้ยภ้มิ คณ์ะที่ำางาน

10 นายวิเช่ื้ยร บุษยบัณ์ฑ้ิร คณ์ะที่ำางาน

11 นายสุรเชื้ษฐ์ ส่งาม คณ์ะที่ำางาน

58. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กดินถลั�มแลัะก�รพิิบัติของลั�ดชัุน

1 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายชื้าญชัื้ย ที่รัพย์มณ่์วงศ์ คณ์ะที่ำางาน

3 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมโยธิาธิิการและผังเม้อง คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมที่รัพยากรธิรณ่์ คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมที่างห่ลวง คณ์ะที่ำางาน

6 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก กรมที่างห่ลวงชื้นบที่ คณ์ะที่ำางาน
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60. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กอ�ค�รถลั�ม

1 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายธิเนศ ว่ระศิริ คณ์ะที่ำางาน

3 นายสมจิติร์ เปี�ยมเปรมสุข คณ์ะที่ำางาน

4 นายสมโชื้ค เล่งวงศ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายห่ฤษฏ์ิ ศร่นุก้ล คณ์ะที่ำางาน

6 นายนิศิติ วนิชื้รานันท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

7 นายธัิชื้ชื้าย ธินพิศุที่ธิิ�วงศ์ คณ์ะที่ำางาน

61. คณะที่ำ�ง�นเตร่ยมคว�มพิร้อมวิศวกรเก่�ยวกับก�รออกแบบแลัะคำ�นวณโครงสูร้�งอ�ค�รต้�นที่�น

แผู้�นดินไหว

1 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายธิเนศ ว่ระศิริ คณ์ะที่ำางาน

3 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ คณ์ะที่ำางาน

4 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก คณ์ะที่ำางาน

5 นายอนวัชื้ บ้รพาชื้น คณ์ะที่ำางาน

6 นายเป็นห่นึ�ง วานิชื้ชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

7 นายสายันต์ิ ศิริมนติร่ คณ์ะที่ำางาน

8 นายวิโรจน์ บุญญภิญโญ คณ์ะที่ำางาน

9 นายคมสัน มาล่ส่ คณ์ะที่ำางาน

10 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

59. คณะที่ำ�ง�นประสู�นง�นด้�นภัยพิิบัติจำ�กแผู้�นดินไหวแลัะว�ตภัย

1 นายเป็นห่นึ�ง วานิชื้ชัื้ย ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายวิโรจน์ บุญญภิญโญ คณ์ะที่ำางาน

3 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายนคร ภ่้วโรดม คณ์ะที่ำางาน

5 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

6 นายปานนท์ี่ ลาชื้โรจน์ คณ์ะที่ำางาน

7 นายที่ยากร จันที่รางศุ คณ์ะที่ำางาน
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62. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายศักดา กติเวที่วารักษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายศิริศักดิ� คงสมศักดิ�สกุล คณ์ะที่ำางาน

4 นางสาวสุชัื้ญญา โปษยะนนท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

5 นายการุณ์ ใจปัญญา คณ์ะที่ำางาน

6 นายสันชัื้ย อินที่พิชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

7 นายอภินัชื้ อัชื้กุล คณ์ะที่ำางาน

8 นายพรเกษม จงประดิษฐ์ คณ์ะที่ำางาน

9 นายชัื้ยยุที่ธิ ชิื้นณ์ะราศร่ คณ์ะที่ำางาน

10 นายวศิน เก่ยรติิโกมล คณ์ะที่ำางาน

11 นายธิงชัื้ย โพธิิ�ที่อง คณ์ะที่ำางาน

12 นายอาทิี่ติย์ เพชื้รศศิธิร คณ์ะที่ำางาน

13 นางสาวอุมา ส่บุญเร้อง คณ์ะที่ำางาน

14 นายแห่ลมที่อง เห่ล่าคงถาวร คณ์ะที่ำางาน

15 นายปิติิ สุคนธิสุขกุล คณ์ะที่ำางาน

16 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

17 นายเอนก ศิริพานิชื้กร คณ์ะที่ำางาน

18 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ คณ์ะที่ำางาน

19 นายช้ื้ศักดิ� ค่ร่รัติน์ คณ์ะที่ำางาน

20 นายกำาธิรเก่ยรติิ มุสิเกตุิ คณ์ะที่ำางาน

21 นายวันโชื้ค เคร้อห่งษ์ คณ์ะที่ำางาน

22 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ คณ์ะที่ำางาน

23 นางวิไลลักษณ์์ สระม้ล คณ์ะที่ำางาน

24 นายอุดมวิที่ย์ ไชื้ยสกุลเก่ยรติิ คณ์ะที่ำางาน

25 นายสายันต์ิ ศิริมนติร่ คณ์ะที่ำางาน

26 นายสุชื้าติิ ลิ�มกตัิญญู้ คณ์ะที่ำางาน

27 นายสนิที่ พิพิธิสมบัติิ คณ์ะที่ำางาน

28 นายกิจพัฒน์ ภ่้วรวรรณ์ คณ์ะที่ำางาน

29 นายสนั�น ศิริอ่อน คณ์ะที่ำางาน

30 นายสมเก่ยรติิ ขวัญพฤกษ์ คณ์ะที่ำางาน

31 นายจารึก ถ่ระวงษ์ คณ์ะที่ำางาน

32 นายชื้ยานนท์ี่ ห่รรษภิญโญ คณ์ะที่ำางาน

33 นายพุที่ธิรักษ์ จรัสพันธ์ุิกุล คณ์ะที่ำางาน

34 นายอรรถวิที่ย์ อุปโยคิน คณ์ะที่ำางาน

35 นายธิวัชื้ชัื้ย ตัินชัื้ยสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

36 นายชัื้ยวัฒน์ ขยันการนาว่ คณ์ะที่ำางาน

37 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ คณ์ะที่ำางาน
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64. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้�

1 นายพิชิื้ติ ลำายอง ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเปี�ยมภ้มิ สฤกพฤกษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายประยุที่ธิ อัครเอกฒาลิน คณ์ะที่ำางาน

4 นายวชิื้ระ จงบุร่ คณ์ะที่ำางาน

5 นายสุรินที่ร์ กิติติิธิรกุล คณ์ะที่ำางาน

6 นายพรชัื้ย ที่รัพย์นิธิิ คณ์ะที่ำางาน

7 นายสมมาติร แสงเงิน คณ์ะที่ำางาน

8 นายไพฑ้ิรย์ รักเห่ล้อ คณ์ะที่ำางาน

9 นายประดับ แย�มแสง คณ์ะที่ำางาน

10 นายเชื้าวน์ดิศ อัศวกุล คณ์ะที่ำางาน

11 นางสลิลทิี่พย์ สินธุิสนธิิชื้าติิ คณ์ะที่ำางาน

12 นายนภดล วิวัชื้รโกเศศ คณ์ะที่ำางาน

13 นายสร จารุวรรณ์ชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

14 นายวรวรรธิน์ นาคะวิโร คณ์ะที่ำางาน

15 นายนรเศรษฐ พัฒนเดชื้ คณ์ะที่ำางาน

16 นายไชื้ยพร ห่ล่อที่องคำา คณ์ะที่ำางาน

17 นางสุรัสวด่ กุลบุญ ก่อเก้�อ คณ์ะที่ำางาน

63. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต 
เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายณั์ฐ วรยศ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอิที่ธิิชัื้ย ปร่ชื้าวุฒิพงศ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายปวรุติม์ จงชื้าญสิที่โธิ คณ์ะที่ำางาน

4 นายเวชื้ยันต์ิ รางศร่ คณ์ะที่ำางาน

5 นายนคร ทิี่พยาวงศ์ คณ์ะที่ำางาน

6 นายภิญโญ พวงมะลิ คณ์ะที่ำางาน

7 นายพฤที่ธ์ิ สกุลช่ื้างสัจจะทัี่ย คณ์ะที่ำางาน

8 นายนิติิ คำาเม้องล้อ คณ์ะที่ำางาน

9 นายชัื้ชื้วาลย์ ชัื้ยชื้นะ คณ์ะที่ำางาน

10 นายจักร จันที่ลักขณ์า คณ์ะที่ำางาน

11 นายสินชัื้ย ชิื้นวรรัติน์ คณ์ะที่ำางาน

12 นายบุญชัื้ย วัจจะติรากุล คณ์ะที่ำางาน

13 นายสุวัฒน์ กุลธินปร่ดา คณ์ะที่ำางาน

14 นายเขมพัฒน์ ตัินติิวัฒนก้ล คณ์ะที่ำางาน

15 นางสาวพัชื้รินที่ร์ แซ่ึ่จัน คณ์ะที่ำางาน

16 นายสุธิรรม ปทุี่มสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

17 นายธิาดา สุขศิลา คณ์ะที่ำางาน

18 นายธิงชัื้ย ฟองสมุที่ร คณ์ะที่ำางาน
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65. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต 

เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นายพ่ระพงศ์ ติริยเจริญ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นางสาวจิรรัติน์ ธิ่ระวราพฤกษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายชื้ัยนนที่์ ศร่สุภินานนที่์ คณ์ะที่ำางาน

4 นางณ์ฐา คุปติัษเฐ่ยร คณ์ะที่ำางาน

5 นายนันที่ชื้ัย กานติานันที่ะ คณ์ะที่ำางาน

6 นางสาวประไพศร่ สุที่ัศน์ ณ์ อยุธิยา คณ์ะที่ำางาน

7 นายปุณ์ณ์ม่ สัจจกมล คณ์ะที่ำางาน

8 นางพจมาน เติ่ยวัฒนรัฐติิกาล คณ์ะที่ำางาน

9 นายพิภพ ลลิติาภรณ์์ คณ์ะที่ำางาน

10 นายยุที่ธิชื้ัย บรรเที่ิงจิติร คณ์ะที่ำางาน

11 นางศันสน่ย์ สุภาภา คณ์ะที่ำางาน

12 นางสาวศิรินที่ร ที่องแสง คณ์ะที่ำางาน

13 นางสาวศิริรัติน์ ห่ม้�นวณ์ิชื้ก้ล คณ์ะที่ำางาน

14 นายสมชื้าย พรชื้ัยวิวัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

15 นายสุวิวัฒน์ ส้บสานกุล คณ์ะที่ำางาน

16 นางเสมอจิติร ห่อมรสสุคนธิ์ คณ์ะที่ำางาน

17 นายอนนติ์ วงษ์เกษม คณ์ะที่ำางาน

18 นายกฤษฎา สุรัจกุลวัฒนา คณ์ะที่ำางาน

66. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต 
เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมเหม่องแร�

1 นายฐิติิศักดิ� บุญปราโมที่ย์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสมศักดิ� สายสินธ์ุิชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

3 นายอภิสิที่ธิิ� นำ�าประสานไที่ย คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุนที่ร พุ่มจันที่ร์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายกอบบุญ ห่ล่อที่องคำา คณ์ะที่ำางาน

6 นายเสกศักดิ� อัสวะวิสิที่ธิิ�ชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

7 นายสุวันชัื้ย พงษ์สุกิจวัฒน์ คณ์ะที่ำางาน

8 นางปฐมา วิสุที่ธิิพิทัี่กษ์กุล คณ์ะที่ำางาน

9 นายมน้ญ มาศนิยม คณ์ะที่ำางาน

10 นายวิษณุ์ ราชื้เพ็ชื้ร คณ์ะที่ำางาน

11 นายพงศ์พัฒน์ สนที่ะมิโน คณ์ะที่ำางาน

12 นายประภาศ เม้องจันที่ร์บุร่ คณ์ะที่ำางาน

13 นายไพรัชื้ จร้ญพัฒนพงศ์ คณ์ะที่ำางาน

14 นายชัื้ยโรจน์ รัตินกวิน คณ์ะที่ำางาน

15 นายพัลลภ หั่ติถโกศล คณ์ะที่ำางาน

16 นายเช่ื้�ยวชื้าญ ล่ลาสุขเสร่ คณ์ะที่ำางาน

17 นายคมศ้รย์ สมประสงค์ คณ์ะที่ำางาน

18 นางอัมรินที่ร์ บุญตัิน คณ์ะที่ำางาน

19 นางฐาปน่ย์ อุดมผล คณ์ะที่ำางาน

20 นางอุษณ่์ย์ กิติกำาธิร คณ์ะที่ำางาน

21 นางสาวพรวสา วงศ์ปัญญา คณ์ะที่ำางาน

22 นายรัติน บริสุที่ธิิกุล คณ์ะที่ำางาน
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67. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต 
เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร ท่ี่�ปรึกษา

3 นายเขมรัฐ โอสถาพันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

4 นายวงศ์พันธ์ิ ลิมปเสน่ย์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายวินัย เล่ยงเจริญสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

6 นางพัชื้ร่ ห่อวิจิติร คณ์ะที่ำางาน

7 นางเฉลิมราชื้ วันที่วิน คณ์ะที่ำางาน

8 นายสุดจิติ ครุจิติ คณ์ะที่ำางาน

9 นายปฏิิภาณ์ ปัญญาพลกุล คณ์ะที่ำางาน

10 นายศรัณ์ย์ เติชื้ะเสน คณ์ะที่ำางาน

11 นางวิบ้ลย์ลักษณ์์ พึ�งรัศม่ คณ์ะที่ำางาน

12 นางสาวชื้ดชื้นก อัฑิฒพงศ์ คณ์ะที่ำางาน

13 นางสาวเอมม่า อาสนจินดา คณ์ะที่ำางาน

14 นางสาวอรอนงค์ ลาภปริสุที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

15 นายที่รงเก่ยรติิ ภัที่รปัที่มาวงศ์ คณ์ะที่ำางาน

16 นางสาวภาติิญา เขมาช่ื้วะกุล คณ์ะที่ำางาน

17 นายสาโรชื้ บุญยกิจสมบัติิ คณ์ะที่ำางาน

18 นางสาวเก็จวล่ โฆ่สิติคณ์าวุฒิ คณ์ะที่ำางาน

19 นางจ่มา ศรลัมพ์ คณ์ะที่ำางาน

20 นางสาวพิชื้ญ์นร่ ลลิติาภรณ์์ คณ์ะที่ำางาน

21 นางสาวสุช่ื้ลา พลเร้อง คณ์ะที่ำางาน

22 นางสาววรินที่ร์พร อโศกบุญรัติน์ คณ์ะที่ำางาน

23 นายพันวัติต์ิ พึ�งสาย คณ์ะที่ำางาน

24 นายชัื้ชื้วาล อัยยาธิิติิ คณ์ะที่ำางาน

25 นายสุรพล ผดุงที่น คณ์ะที่ำางาน

26 นางสาวปณิ์ธิาน จ้ฑิาพร คณ์ะที่ำางาน

27 นางสาวธินิยา เกาศล คณ์ะที่ำางาน

28 นายจรงค์พันธ์ิ มุสิกะวงศ์ คณ์ะที่ำางาน

29 นางสาวสุธิาทิี่พย์ สินยัง คณ์ะที่ำางาน

30 นายปฏิิร้ป ผลจันที่ร์ คณ์ะที่ำางาน

31 นายอรรณ์พ วงศ์เร้อง คณ์ะที่ำางาน

32 นายสุลักษณ์์ สุมิติสวรรค์ คณ์ะที่ำางาน

33 นายณ์ภัที่ร จักรวัฒนา คณ์ะที่ำางาน

34 นายมนต์ิชัื้ย พุ่มแก�ว คณ์ะที่ำางาน
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68. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบแลัะปรับปรุงข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ต เป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภ�ค่วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมเคม่

1 นายเจิดศักดิ� ไชื้ยคุนา ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอภินันท์ี่ สุที่ธิิธิารธิวัชื้ คณ์ะที่ำางาน

3 นางสาวนริศรา  อินที่รจันที่ร์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายบวรพงศ์ พรชุื้ติิ คณ์ะที่ำางาน

5 นายธ่ิระสุติ สุขกำาเนิด คณ์ะที่ำางาน

6 นายอติิชื้าติิ  วงศ์กอบลาภ คณ์ะที่ำางาน

7 นายชัื้ยวัฒน์  กันห่าร่ คณ์ะที่ำางาน

8 นายเล็ก วันที่า คณ์ะที่ำางาน

9 นายจักรกฤษณ์์ อัมพุชื้ คณ์ะที่ำางาน

10 นายฉัติรชัื้ย กันยาวุธิ คณ์ะที่ำางาน

11 นายสิที่ธิินันท์ี่ ท่ี่อแก�ว คณ์ะที่ำางาน

12 นางปว่นา ประไพนัยนา คณ์ะที่ำางาน

13 นางภ่รพรรณ์ ดิษฐเนติร คณ์ะที่ำางาน

14 นายกานต์ิ พนาศุภมัสดุ คณ์ะที่ำางาน

15 นายชัื้ยวัฒน์ ประไพนัยนา คณ์ะที่ำางาน

16 นางฉันที่มณ่์ พ้ลเจริญศิลป์  คณ์ะที่ำางาน

17 นายศราวุธิ จิติต์ิพินิจ คณ์ะที่ำางาน

18 นายธ่ิระวัฒน์ เห่ม้อนศร่ชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

19 นางเพ็ญพรรณ์์ ที่ะสะโส คณ์ะที่ำางาน

20 นายราม แย�มแสงสังข์   คณ์ะที่ำางาน

21 นางสาวสิน่นาฎ จงคง คณ์ะที่ำางาน

22 นายสาธิก ไชื้ยกุลช้ื้�นสกุล คณ์ะที่ำางาน

23 นางสาวขนิษฐา คำาวิลัยศักดิ� คณ์ะที่ำางาน

24 นายวรงค์ ปาวราจารย์ คณ์ะที่ำางาน

25 นางสาวรุ่งทิี่วา เมธิาอาภานนท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

26 นางสาวปารว่ วาศน์อำานวย คณ์ะที่ำางาน

27 นายพงศ์ธิร เจริญศุภนิมิติร คณ์ะที่ำางาน

69. คณะที่ำ�ง�นออกข้อสูอบสูำ�หรับที่ดสูอบคว�มรู้ผูู้้ขอรับใบอนุญ�ตเป็นผูู้้ประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม 

ระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสนั�น ศิริอ่อน คณ์ะที่ำางาน

3 นายวิชื้า จิวาลัย คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุวิชื้ ลิ�มที่อง คณ์ะที่ำางาน

5 นายเอนก ศิริพานิชื้กร คณ์ะที่ำางาน

6 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ คณ์ะที่ำางาน
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70. คณะที่ำ�ง�นตรวจำสูอบผู้ลัง�น ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�

วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายกมล ติรรกบุติร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ท่ี่�ปรึกษา

3 นายปร่ชื้า เศขรฤที่ธิิ� ท่ี่�ปรึกษา

4 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

5 นายฤชื้ากร จิรกาลวสาน คณ์ะที่ำางาน

6 นายวิที่ยา ยงเจริญ คณ์ะที่ำางาน

7 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา คณ์ะที่ำางาน

8 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

9 นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัื้ย คณ์ะที่ำางาน

10 นายณ์รงค์ ประภายนติร์ คณ์ะที่ำางาน

11 นายประสาน รัตินสาล่ คณ์ะที่ำางาน

12 นายวิสรัส เอ่�ยมประชื้า คณ์ะที่ำางาน

13 นายสุพจน์ ศิวาวุธิ คณ์ะที่ำางาน

14 นายอรรณ์พ กิ�งขจ่ คณ์ะที่ำางาน

15 นายสมจินต์ิ ดิสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

71. คณะที่ำ�ง�นตรวจำผู้ลัง�นเล่ั�อนระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ 

สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายวงศ์พันธ์ิ ลิมปเสน่ย์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายวราวุธิ เส้อด่ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายสุพจน์ โล่ห์่วัชื้รินที่ร์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

5 นายโกวิที่ย์ เอ้�อศิริพันธ์ิ คณ์ะที่ำางาน

6 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ คณ์ะที่ำางาน

7 นายปธิาน บรรจงปรุ คณ์ะที่ำางาน

72. คณะที่ำ�ง�นจัำดที่ำ�โครงก�รเพิิ�มจำำ�นวนผูู้้เล่ั�อนระดับ แลัะเพิิ�มจำำ�นวนผูู้้ต�ออ�ยุใบอนุญ�ตประกอบวิชุ�ชุ่พิ

วิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นางศันสน่ย์ สุภาภา ท่ี่�ปรึกษา

2 นายมานพ ศร่ตุิลยโชื้ติิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย คณ์ะที่ำางาน

4 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ คณ์ะที่ำางาน

5 นายวันชัื้ย ริจิรวนิชื้ คณ์ะที่ำางาน

6 นายประสงค์ นรจิติร์ คณ์ะที่ำางาน

7 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร คณ์ะที่ำางาน

8 นางวราภรณ์์ คุณ์าวนากิจ คณ์ะที่ำางาน
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73. คณะที่ำ�ง�นจัำดประชุุมใหญ�สูภ�วิศวกร

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร คณ์ะที่ำางาน

4 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ คณ์ะที่ำางาน

6 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

74. คณะที่ำ�ง�นจัำดกิจำกรรมครบรอบ 20 ปีสูภ�วิศวกร

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร คณ์ะที่ำางาน

3 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน คณ์ะที่ำางาน

6 นายธิเนศ ว่ระศิริ คณ์ะที่ำางาน

7 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ คณ์ะที่ำางาน

8 นายชื้วลิติ จรรยารักษ์สกุล คณ์ะที่ำางาน

9 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก คณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ 

มห่าวิที่ยาลัยเช่ื้ยงให่ม่ 

คณ์ะที่ำางาน

10 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก คณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ 

มห่าวิที่ยาลัยเที่คโนโลย ่

ราชื้มงคลอ่สาน วิที่ยาเขติขอนแก่น

คณ์ะที่ำางาน

11 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก คณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์ 

มห่าวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์  

วิที่ยาเขติห่าดให่ญ่

คณ์ะที่ำางาน

75. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 

หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายธิเนศ ว่ระศิริ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายปิติิ สุคนธิสุขกุล คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นจากห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์แห่่ง

ประเที่ศไที่ย

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก สภาคณ์บด่คณ์ะวิศวกรรมศาสติร์แห่่ง

ประเที่ศไที่ย (คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

76. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงระเบ่ยบข้อบังคับสูภ�วิศวกร สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายกมล ติรรกบุติร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ท่ี่�ปรึกษา

3 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

4 นายวิที่ยา ยงเจริญ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

5 นายที่ว่ เวชื้พฤติิ คณ์ะที่ำางาน

6 นายฤชื้ากร จิรกาลวสาน คณ์ะที่ำางาน

7 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา คณ์ะที่ำางาน

8 นายตุิลย์ มณ่์วัฒนา คณ์ะที่ำางาน

9 นายอรรณ์พ กิ�งขจ่ คณ์ะที่ำางาน

10 นายสมจินต์ิ ดิสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน
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77. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงระเบ่ยบคณะกรรมก�รสูภ�วิศวกร ว��ด้วยก�รเงินแลัะก�รบัญชุ่ พิ.ศ. 2561

1 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ท่ี่�ปรึกษา

2 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายปิติิ เย็นสำาราญ คณ์ะที่ำางาน

4 นายประสิที่ธิิ� ช้ื้เม้อง คณ์ะที่ำางาน

5 นายวิสุที่ธิิ� ชิื้นประพินพร คณ์ะที่ำางาน

78. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายผดุงศักดิ� รัตินเดโชื้ คณ์ะที่ำางาน

3 นายสมบัติิ ท่ี่ฆ่ที่รัพย์ คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

79. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้� ง�นไฟ้ฟ้้�กำ�ลััง

1 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายปฐมทัี่ศน์ จิระเดชื้ะ คณ์ะที่ำางาน

3 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

80. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้� ง�นไฟ้ฟ้้�สู่�อสู�ร

1 นายประยุที่ธิ อัครเอกฒาลิน คณ์ะที่ำางาน

2 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายสุรินที่ร์ กิติติิธิรกุล คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน
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81. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายดำารงค์ ที่ว่แสงสกุลไที่ย คณ์ะที่ำางาน

3 นางศันสน่ย์ สุภาภา คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

82. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมเหม่องแร�

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายขวัญชัื้ย ล่เผ่าพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

3 นายณ์รงค์ อัครพัฒนาก้ล คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

83. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายเขมรัฐ โอสถาพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

3 นางเบญจพร สุวรรณ์ศิลป์ คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน

84. คณะที่ำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับแลัะระเบ่ยบสูภ�วิศวกร ท่ี่�เก่�ยวข้องกับก�รรับรองปริญญ� ประก�ศน่ยบัตร 
หร่อวุฒิิบัตรในก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิวิศวกรรมควบคุม สู�ข�วิศวกรรมเคม่

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายวิษณุ์ ม่อย้่ คณ์ะที่ำางาน

3 นางภาวน่ นรัติถรักษา คณ์ะที่ำางาน

4 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 1)

คณ์ะที่ำางาน

5 ผ้�แที่นห่น่วยงานภายนอก ผ้�แที่นสภาคณ์บด่คณ์ะ
วิศวกรรมศาสติร์แห่่งประเที่ศไที่ย  
(คนท่ี่� 2)

คณ์ะที่ำางาน
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85. คณะที่ำ�ง�นติดต�มง�นก�รปรับปรุงแก้ไข พิรบ.วิศวกร พิ.ศ. 2542

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร คณ์ะที่ำางาน

4 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ คณ์ะที่ำางาน

5 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ คณ์ะที่ำางาน

86. คณะที่ำ�ง�นอุที่ธรณ์

1 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ คณ์ะที่ำางาน

3 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถ่ยร คณ์ะที่ำางาน

4 นายไกร ตัิ�งสง่า คณ์ะที่ำางาน

5 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ คณ์ะที่ำางาน

87. คณะที่ำ�ง�นเตร่ยมคว�มพิร้อมเพ่ิ�อสูมัครเป็นสูม�ชิุก Washington Accord Signatory

1 นายธัิชื้ชัื้ย สุมิติร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

3 นายจิรวัฒน์ ช่ื้วรุ่งโรจน์ คณ์ะที่ำางาน

4 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

88. คณะที่ำ�ง�นเตร่ยมคว�มพิร้อมเพ่ิ�อพัิฒิน�แลัะอบรมผูู้้ตรวจำประเมินม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�

วิศวกรรมศ�สูตร์

1 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายอดิศักดิ� ห่วังพงษ์สวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

4 นายชัื้ยชื้าญ อึ�งศร่วงศ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร คณ์ะที่ำางาน

6 นางภาวน่ นรัติถรักษา คณ์ะที่ำางาน

7 นายจิรวัฒน์ ช่ื้วรุ่งโรจน์ คณ์ะที่ำางาน

8 นายจุลพจน์ จิรวัชื้รเดชื้ คณ์ะที่ำางาน

89. คณะที่ำ�ง�นเพ่ิ�อประสู�นง�นแลัะจัำดอบรมสูถ�บันก�รศึกษ�เก่�ยวกับก�รพัิฒิน�หลัักสููตรแลัะ

ก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สูตร์

1 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นายอดิศักดิ� ห่วังพงษ์สวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

4 นายชัื้ยชื้าญ อึ�งศร่วงศ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร คณ์ะที่ำางาน

6 นางภาวน่ นรัติถรักษา คณ์ะที่ำางาน
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90. คณะที่ำ�ง�นเพ่ิ�อกำ�หนดยุที่ธศ�สูตร์แลัะแผู้นก�รดำ�เนินง�นด้�นต��งประเที่ศสูภ�วิศวกร

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

3 นายปิยวัชื้ร ชัื้ยเสร่ คณ์ะที่ำางาน

4 นายกิจพัฒน์ ภ่้วรวรรณ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายวิท้ี่ร เจ่ยมจิติต์ิติรง คณ์ะที่ำางาน

6 นายณั์ฏิฐวุฒิ อุทัี่ยเสน คณ์ะที่ำางาน

91. คณะที่ำ�ง�นกลัั�นกรองร�ยง�นผู้ลัก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สูตร์

1 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

3 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร คณ์ะที่ำางาน

4 นางพัชื้ร่ ห่อวิจิติร คณ์ะที่ำางาน

92. คณะที่ำ�ง�นบรรเที่�ทุี่กข์จำ�กสูถ�นก�รณ์ COVID-19

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

3 นายธิเนศ ว่ระศิริ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ คณ์ะที่ำางาน

5 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร คณ์ะที่ำางาน

93. คณะที่ำ�ง�นกำ�กับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ� หลัักสููตรวิศวกรรมศ�สูตร์ ต�มข้อตกลัง 

Washington Accord (Engineering Program Accreditation Commission: EAC) 

1 นายธัิชื้ชัื้ย สุมิติร ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล คณ์ะที่ำางาน

3 นายเย่�ยม จันที่รประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

4 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

6 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ คณ์ะที่ำางาน

7 นายจิรวัฒน์ ช่ื้วรุ่งโรจน์ คณ์ะที่ำางาน

94. คณะกำ�กับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ� หลัักสููตรวิศวกรรมศ�สูตร์หร่อหลัักสููตรเที่คโนโลัย่

ที่�งวิศวกรรม (Engineering Technology Program) ต�มข้อตกลัง Sydney Accord (Engineering 

Technology Program Accreditation Commission: ETAC)

1 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอาที่ร สินสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

3 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ คณ์ะที่ำางาน

5 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

6 นายพิชิื้ติ ลำายอง คณ์ะที่ำางาน

7 นายสุรพล ศร่เสาวชื้าติิ คณ์ะที่ำางาน

8 นายอานันที่วัฒน์ คุณ์ากร คณ์ะที่ำางาน
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95. คณะที่ำ�ง�น Steering Group

1 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสฤที่ธิิ�เดชื้ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณ์ะที่ำางาน

3 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร คณ์ะที่ำางาน

4 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

5 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร คณ์ะที่ำางาน

6 นายล้อชัื้ย ที่องนิล คณ์ะที่ำางาน

96. คณะที่ำ�ง�นร��งกรอบนโยบ�ยสูำ�หรับก�รป้องกัน รับม่อ แลัะลัดคว�มเสู่�ยงจำ�กภัยคุกค�มที่�งไซีเบอร์

ของสูภ�วิศวกร

1 นายยรรยง เต็ิงอำานวย ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� รองประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 พลเอกบรรเจิด เท่ี่ยนที่องด่ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพิจักษ์ เพิ�มประเสริฐ คณ์ะที่ำางาน

97. คณะที่ำ�ง�นร��งนโยบ�ยก�รคุ้มครองข้อมูลัสู�วนบุคคลั

1 นายยรรยง เต็ิงอำานวย ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� รองประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 พลเอกบรรเจิด เท่ี่ยนที่องด่ คณ์ะที่ำางาน

4 นายพิจักษ์ เพิ�มประเสริฐ คณ์ะที่ำางาน

5 นายภิญโญ กิติติิก้ล คณ์ะที่ำางาน

6 นางสาวสุนที่ร่ย์ ส่งเสริม คณ์ะที่ำางาน

98. คณะที่ำ�ง�นร��งขอบเขตระบบง�นของสูภ�วิศวกรแลัะร��งขอบเขตก�รเชุ��ระบบ Cloud ของสูภ�วิศวกร

 (Term of Reference :TOR)

1 นายชิื้งชัื้ย เอ่�ยมสิที่ธิิพันธ์ุิ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� คณ์ะที่ำางาน

3 นายล้อชัื้ย ที่องนิล คณ์ะที่ำางาน

4 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา คณ์ะที่ำางาน

5 นายชื้วลิติ จรรยารักษ์สกุล คณ์ะที่ำางาน

99. คณะที่ำ�ง�นร��งแบบพิิมพ์ิเข่ยวระบบเที่คโนโลัย่สู�รสูนเที่ศของสูภ�วิศวกร

1 นายชื้วลิติ จรรยารักษ์สกุล ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� คณ์ะที่ำางาน

3 นายพิจักษ์ เพิ�มประเสริฐ คณ์ะที่ำางาน

4 นายมนติร่ วิบ้ลย์รัติน์ คณ์ะที่ำางาน

5 นายชิื้งชัื้ย เอ่�ยมสิที่ธิิพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

6 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา อนุกรรมการ
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100. คณะที่ำ�ง�นกำ�กับด้�นเที่คนิคระบบบริก�รสูม�ชิุก (COE Service)

1 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายอาที่ร สินสวัสดิ� คณ์ะที่ำางาน

3 นายยรรยง เต็ิงอำานวย คณ์ะที่ำางาน

4 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� คณ์ะที่ำางาน

101. คณะที่ำ�ง�นออกแบบแลัะร��งขอบเขตง�นระบบสู�รสูนเที่ศสูำ�หรับท่ี่�ที่ำ�ก�รอ�ค�รสูภ�วิศวกรแห�งใหม�

1 นายยรรยง เต็ิงอำานวย ท่ี่�ปรึกษา

2 นายประสิที่ธิิ� เห่มวราพรชัื้ย ท่ี่�ปรึกษา

3 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา ประธิานคณ์ะที่ำางาน

4 นายดิชื้วัฒน์ จันที่ร์อ่� คณ์ะที่ำางาน

5 นายภิญโญ กิติติิก้ล คณ์ะที่ำางาน

6 5นายชิื้งชัื้ย เอ่�ยมสิที่ธิิพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

7 นางสาวชื้ลิติดา มัธิยมบุรุษ คณ์ะที่ำางาน

8 นายอัครเดชื้ วัชื้ระภ้พงษ์ คณ์ะที่ำางาน

102. คณะที่ำ�ง�นบูรณ�ก�รระบบเที่คโนโลัย่สู�รสูนเที่ศสูภ�วิศวกร

1 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ท่ี่�ปรึกษา

2 นายกมล เก่ยรติิเร้องกมลา ประธิานคณ์ะที่ำางาน

3 นางสาวชื้ลิติดา มัธิยมบุรุษ คณ์ะที่ำางาน

4 นายชิื้งชัื้ย เอ่�ยมสิที่ธิิพันธ์ุิ คณ์ะที่ำางาน

103. คณะที่ำ�ง�นพัิฒิน�รูปแบบบริห�รก�รจัำดก�รแลัะเที่คโนโลัย่ที่�งวิศวกรรม

1 นายจิติต์ิ ล่ลาวิวัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

2 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ท่ี่�ปรึกษา

3 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร ท่ี่�ปรึกษา

4 นายยุที่ธิพงศ์ ส้บฟัก ท่ี่�ปรึกษา

5 นายสิงห์่คำา มโนห่าญ ท่ี่�ปรึกษา

6 นายช่ื้ระ วงศบ้รณ์ะ ท่ี่�ปรึกษา

7 นายรินที่วัฒน์ สมบัติิศิริ ท่ี่�ปรึกษา

8 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

9 นายประสงค์ นรจิติร์ คณ์ะที่ำางาน

10 นายพิพัฒน์ ภ้ริปัญญาคุณ์ คณ์ะที่ำางาน

11 นายชื้วลิติ รัตินธิรรมสกุล คณ์ะที่ำางาน

12 นางสาวฐิติิมา รุ่งรัตินาอุบล คณ์ะที่ำางาน

13 นาวาเอกมนติร่ ศิริไพศาล คณ์ะที่ำางาน

14 นายสิที่ธิิโชื้ค เห่ลาโชื้ติิ คณ์ะที่ำางาน

15 นายชัื้ชื้วาลย์ วรศร่หิ่รัญ คณ์ะที่ำางาน
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104. คณะที่ำ�ง�นร��งขอบเขตของง�นจ้ำ�งเหม�ติดตั�งระบบท่ี่�จำอดรถอัตโนมัติอ�ค�รท่ี่�ที่ำ�ก�รสูภ�วิศวกร

1 นายชัื้ชื้วาลย์ คุณ์คำ�าช้ื้ ประธิานคณ์ะที่ำางาน

2 นายสุธ่ิ ปิ�นไพสิฐ คณ์ะที่ำางาน

3 นายวุฒินันที่น์ ปัที่มวิสุที่ธิิ� คณ์ะที่ำางาน

4 นายวิชัื้ย ศิวะโกศิษฐ คณ์ะที่ำางาน

5 นายประพจน์ ขุนที่อง คณ์ะที่ำางาน

105. ผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร 

แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายสนั�น ศิริอ่อน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายเสร่ สุธิรรมชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายณ์รงค์ กุห่ลาบ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายวิท้ี่ร เจ่ยกเจิม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายมน้ญ อารยะศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายดิเรก ลาวัณ์ย์ศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 นายสายันต์ิ อิ�มสม-สมบ้รณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายธิวัชื้ชัื้ย สุที่ธิิประภา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

11 นายสุวิชื้ ลิ�มที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

12 นายเกษม เพชื้รเกตุิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

13 นายสุรพล พงษ์ไที่ยพัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

14 นายต่ิอติระก้ล ยมนาค ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

15 นายช้ื้ลิติ วัชื้รสินธ์ุิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

16 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

17 นายธิิติิ ปว่ณ์ชื้นา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

18 นายพชื้ร ภ้วัฒนานุสรณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

19 นายนพดล เพ่ยรเวชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

20 นายมั�น ศร่เร้อนที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

21 นายอัศวิน กรรณ์ส้ติ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

22 นายธิเนศ ว่ระศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

23 นายวิสิที่ธิิ� อุติิศยพงศา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

24 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

25 นายวันชัื้ย เที่พรักษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

26 นายไมติร่ วงศ์ไพเสริฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

27 นายพานิชื้ วุฒิพฤกษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

28 นายชัื้ยวัฒน์ ขยันการนาว่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

29 นายสิที่ธิิชัื้ย พิริยคุณ์ธิร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

30 นายสายันต์ิ ศิริมนติร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

31 นายสุพจน์ เติชื้วรสินสกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

32 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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33 นายที่ศพร ศร่เอ่�ยม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

34 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

35 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

36 นายสุพจน์ เจ่ยมจรัสรังษ่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

37 นายณ์รงค์ เห่ล้องบุติรนาค ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

38 นายสุเมธิ สุรบถโสภณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

39 นายนคร สายห่ยุดที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

40 นายบัณ์ฑิิติ เติชื้ะแสนศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

41 นายสมจิติร์ เปี�ยมเปรมสุข ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

42 นายว่รเดชื้ ช่ื้วาพัฒนานุวงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

43 นายสุที่ธิิศักดิ� ศรลัมพ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

44 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

45 นายชัื้ยยุที่ธิ ชิื้นณ์ะราศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

46 นายเผด็จ รุจิขจรเดชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

47 นายกิติติิ บุญแสง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

48 นายชื้ยานนท์ี่ ห่รรษภิญโญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

49 นายจรง เจ่ยมอนุก้ลกิจ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

50 นายชื้าย แสงไสว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

51 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

52 นายอนุชิื้ติ เจริญศุภกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

53 นายวิชื้า จิวาลัย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

54 นายติระก้ล อร่ามรักษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

55 นายวรากร ไม�เร่ยง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

56 นายไกร ตัิ�งสง่า ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

57 นายยุที่ธินา มหั่จฉริยวงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

58 นายต่ิอกุล กาญจนาลัย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

59 นายจ่ระศักดิ� ปราชื้ญ์โกสินที่ร์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

60 นางสาวสุวิมล สัจจวาณิ์ชื้ย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

61 นายสุพจน์ ศร่นิล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

62 นายธิเรศ ศร่สถิติย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

63 นายธิำารงค์ สมพฤกษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

64 นายก้�เก่ยรติิ เชิื้ดช้ื้เห่ล่า ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

65 นายสกุล ห่่อวโนที่ยาน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

66 นายณั์ฐพร พรห่มสุที่ธิิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

67 นายมนัส อนุศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

68 นายสถาพร โภคา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

69 นายมนติร่ เดชื้าสกุลสม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

70 นายวิส้ติร จิระดำาเกิง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

71 นายที่ว่ป ชัื้ยสมภพ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

72 นายพลเดชื้ เที่อดพิทัี่กษ์วานิชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

73 นายศักดา กติเวที่วารักษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

74 นายชื้ำานาญ ดวงจรัส ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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75 นายสินิที่ธิิ� บุญสิที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

76 นายประสิที่ธิิ� สาระมาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

77 นายจิรวัฒน์ ดำาริห์่อนันต์ิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

78 นายกมล สิงห์่โติแก�ว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

79 นายแห่ลมที่อง เห่ล่าคงถาวร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

80 นายสมเก่ยรติิ ขวัญพฤกษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

81 นายศักดิ�ชัื้ย สกานุพงษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

82 นายโชื้ติิจุฑิา อาจสอน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

83 นายธินินท์ี่รัฐ เมธ่ิวัชื้รรัติน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

84 นายศิริชัื้ย ห่่วงจริง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

85 นายวันโชื้ค เคร้อห่งษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

86 นายชื้าญยุที่ธิ กาฬกาญจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

87 นายช้ื้เลิศ จิติเจ้อจุน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

88 นายอาทิี่ติย์ เพชื้รศศิธิร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

89 นายธิยานันท์ี่ บุญยรักษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

90 นายสุนิติิ สุภาพ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

91 นายพ่ระ นาควิมล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

92 นายพิเชื้ษฐ์ ชื้าติิมนติร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

93 นายปิติิ สุคนธิสุขกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

94 นายวันชัื้ย สุวรรณ์ศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

95 นายสุชื้าติิ ลิ�มกตัิญญู้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

96 นายสมิติร ส่งพิริยะกิจ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

97 นายภาณุ์วัฒน์ จ�อยกลัด ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

98 นายภาสกร ภ่้รุ่งฤที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

99 นายชัื้ยชื้าญ วรนิทัี่ศน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

100 นายพรเกษม จงประดิษฐ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

101 นายอภินัติิ อัชื้กุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

102 นายบุรินที่ร์ เนาว์พงษ์ไที่ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

103 นายวรพจน์ เพชื้รเกตุิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

104 นายณั์ฏิฐวุฒิ อุทัี่ยเสน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

105 นายพรชัื้ย สกุลรัตินสุภา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

106 นายกิจพัฒน์ ภ่้วรวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

107 นายวันชัื้ย ยอดสุดใจ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

108 นายชื้าญชัื้ย ที่รัพมณ่์วงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

109 นายอรรถสิที่ธิิ� ศิริสนธิิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

110 นายวัฒนพงศ์ หิ่รัญมาลย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

111 นายสุพัฒน์ รัตินนาวาที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

112 นายสถาพร เช้ื้�อผ้�ด่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

113 นายสนิที่ พิพิธิสมบัติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

114 นายวิรัชื้ ตัิ�งมั�นคงวรก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

115 นายที่ว่ศักดิ� รุจิจรรยาวัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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116 นายที่รงยศินที่ร์ ชื้นปที่าธิิป ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

117 นายปิติิศานต์ิ กรำ�ามาติร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

118 นายปราโมที่ย์ ฤที่ธิิปร่ดานันท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

119 นายอภิวัฒน์ โอฬารรัตินชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

120 นายเดชื้าวุธิ จารุติามระ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

121 นายลำาดวน ศร่ศักดา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

122 นายนพดล เดชื้ประเสริฐศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

123 นายบัณ์ฑิิติ หิ่รัญสถิติย์พร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

124 นางศรินที่ร์ทิี่พย์ แที่นธิาน่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

125 นายอุดมวิที่ย์ ไชื้ยสกุลเก่ยรติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

126 นายอิที่ธิิพล พสิษฐ์โยธิิน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

127 นายจิระศักดิ� ประจักษ์วินัยบด่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

106. ผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้ฯ ระดับวุฒิิวิศวกร สู�ข�วิศวกรรมโยธ�

1 นายสุขุม สุขพันธ์ิโพธิาราม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายประสงค์ ธิาราไชื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายเอกสิที่ธิิ� ลิ�มสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายสุวิชื้ ลิ�มที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายการุญ จันที่รางศุ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายนพดล ประไพติระก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายเกษม ศร่วรานันท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 นายจิติพันธ์ิ ประกอบพร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายวิสิที่ธิิ� อุติิศยพงศา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายสุรพล ศร่เสาวชื้าติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

11 นายปฐม เฉลยวาเรศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

12 นายอรรถสิที่ธิิ� สวัสดิ�พานิชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

13 นายวินิติ ช่ื้อวิเช่ื้ยร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

14 นายเจษฎา เกษมเศรษฐ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

15 นายบุญช่ื้วย จังศิริวัฒนธิำารง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

16 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

17 นายมานิติย์ กตัิญญู้วิวัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

18 นายดำารงค์ ห่อมด่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

19 นายสุรพล พงษ์ไที่ยพัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

20 นายปณิ์ธิาน ลักคุณ์ะประสิที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

21 นายไกรวุฒิ เก่ยรติิโกมล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

22 นายมั�น ศร่เร้อนที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

23 นายนิวัฒน์ ศิริกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

24 นายวรศักดิ� กนกนุกุลชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

25 นายเอนก ศิริพานิชื้กร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

26 นายพ้ลที่รัพย์ สมบ้รณ์์ปัญญา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

27 นายสุรชัื้ย พรภัที่รกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

28 นายสิริวัฒน์ ไชื้ยชื้นะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

29 นายเสถ่ยร เจริญเห่ร่ยญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

30 นายอมร พิมานมาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

31 นายภาคภ้มิ วานิชื้กมลนันท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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32 นายยุที่ธินา สินสุขเศรษฐ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

33 นายสุทัี่ศน์ ล่ลาที่ว่วัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

34 นายอนุชิื้ติ เจริญศุภกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

35 นายลิขิติ ขาวเธ่ิยร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

36 นายวิชื้าญ ภ่้พัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

37 นายมน้ญ อารยะศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

38 นายดิเรก ลาวัณ์ย์ศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

39 นายสมชัื้ย กกกำาแห่ง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

40 นายสุเที่พ บุญญวงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

41 นายชัื้ยสวัสดิ� กิติติิพรไพบ้ลย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

42 นายสุรพล จิวาลักษณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

43 นายสุรชัื้ย ธิารสิที่ธิิ�พงษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

44 นายจำาลอง วรห่าญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

45 นายจารึก อนุพงษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

46 นายธิิติิ ปว่ณ์ชื้นา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

47 นายนพดล เพ่ยรเวชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

48 นายประภาส ฐาปนวงศ์ศานติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

49 นายธิเนศ ว่ระศิริ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

50 นายปัญจะ คุปรัติน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

51 นางอารยา เพ็งนิติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

52 นายวันชัื้ย เที่พรักษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

53 นายว่ระ บ้รณ์วุฒิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

54 นายพงษ์เดชื้ ห่วังสิที่ธิิเดชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

55 นายสมชื้าย นันท์ี่ธินะวานิชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

56 นายวัชื้รินที่ร์ กาสลัก ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

57 นายอภิสิที่ธิิ� พรห่มเสน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

58 นายชื้าญชัื้ย ที่รัพย์มณ่์วงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

59 นายจิระพงศ์ เที่พพิทัี่กษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

60 นายสุชัื้ชื้ว่ร์ สุวรรณ์สวัสดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

61 นายดิเรก วรรณ์วัฒนก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

62 นายณ์รงค์ ทัี่ศนนิพันธ์ิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

63 นายเผด็จ รุจิขจรเดชื้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

64 นายสนิที่ พิพิธิสมบัติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

65 นายจักร่ จัตุิฑิะศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

66 นายธิำารง เปรมปร่ดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

67 นายฉลอง เกิดพิทัี่กษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

68 นายสนั�น ศิริอ่อน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

69 นายจร้ญ กมลรัติน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

70 นายสุบิน ปิ�นขยัน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

71 นายสุรชัื้ย ศศิสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

72 นายรุ่งเร้อง จุลชื้าติ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

73 นายมนติร่ ตัินติระก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

74 นายวุฒิไชื้ย จุลละเกศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

75 นายเพิ�มศักดิ� คิดห่มาย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

76 นายพรชัื้ย แสงอังศุมาล่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

77 นายวุฒิ วิรเศรณ่์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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78 นายชัื้ยยุที่ธิ ชิื้นณ์ะราศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

79 นายคุโณ์ดม ธิรรมาภรณ์์พิลาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

80 นายเสร่ สุธิรรมชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

81 นายปิง คุณ์ะวัฒน์สถิติย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

82 นายวิท้ี่ร เจ่ยกเจิม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

83 นายธ่ิระพันธ์ุิ ที่องประวัติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

84 นายบุญช้ื้ ปโกฏิิประภา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

85 นายคำารณ์ ห่ล่อไกรเลิศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

86 นายสันติิ ชิื้นานุวัติิวงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

87 นายวิบ้ลย์ สุรช่ื้วิน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

88 นายสมจิติร์ เปี�ยมเปรมสุข ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

89 นายวิวรรธิน์ พงษ์เร้องเก่ยรติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

90 นายจรง เจ่ยมอนุก้ลกิจ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

91 นายชื้าย แสงไสว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

107. ผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร 

ระดับวุฒิิวิศวกร แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมเคร่�องกลั

1 นายก่อเก่ยรติิ บุญช้ื้กุศล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายวิชัื้ย ตัิ�นช่ื้วะวงค์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายจำาลอง ลิ�มติระก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายสมนึก ธ่ิระกุลพิศุที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายเชิื้ดพันธ์ิ วิท้ี่ราภรณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายกิจจา ไพโรจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายวสันต์ิ ไชื้ยที่ว่วงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 นายณั์ฐ วรยศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายฤชื้ากร จิรกาลวสาน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายปร่ชื้า เศขรฤที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

11 นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

12 นายวิที่ยา ยงเจริญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

13 นายปรเมธิ ประเสริฐยิ�ง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

14 นายกมล ติรรกบุติร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

15 นายเกชื้า ธ่ิระโกเมน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

16 นายอภิชิื้ติ ลำ�าเลิศพงศ์พนา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

17 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

18 นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

19 นายวิชัื้ย สถาปิติานนท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

20 นายกษิณ์ บุณ์ยรังษ่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

21 นายนิธิิรุจน์ ไชื้ยนันท์ี่ปร่ติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

22 นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

23 นายที่นงเก่ยรติิ เก่ยรติิศิริโรจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

24 นายช้ื้เก่ยรติิ คุปติานนท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

25 นายชัื้ชื้วาล ตัิณ์ฑิกิติติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

26 นายสมศักดิ� สินประเสริฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

27 นายณ์รงค์ ประภายนติร์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

28 นายสุชื้าติิ มงคลอาร่ย์พงษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

29 นายเอกฉัติร์ ไสยสุวรรณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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30 นายประสาน รัตินสาล่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

31 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

32 นายอรุณ์พันธ์ิ ภ่้ที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

33 นายอนุพนธ์ิ ค่้กุศลสิน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

34 นายสุเมธิ เจ่ยมบุติร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

35 นายเสร่ ที่องห่น้น ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

36 นายเที่พรัติน์ เที่พพิทัี่กษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

37 นางจินตินา ศิริสันธินะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

38 นายจงรัก ปาละรัติน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

39 นายนิก้ล ศิลาสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

40 นายสุรจิติต์ิ สังข์นิลแก�ว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

41 นายจักรพันธ์ิ ภวังคะรัติน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

42 นายนคร พระประเสริฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

43 นายมนติร่ ที่วาโรจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

44 นายวิสรัส เอ่�ยมประชื้า ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

45 นายตุิลย์ มณ่์วัฒนา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

46 นายดำารงค์ ไสยะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

47 นายกันย์ วงศ์เกษม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

48 พลเร้อโที่อำานาจ บุญญะไพบ้รณ์์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

49 นายอรรณ์พ กิ�งขจ่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

50 นายอภิชัื้ย บำารุง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

51 นายสมศักย์ อัติประชื้า ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

52 นายสมจินต์ิ ดิสวัสดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

53 นายสุพจน์ ศิวาวุธิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

54 นายชื้นะชัื้ย แก่นแก�ว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

55 นายอภิวันท์ี่ พลชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

56 นายสมบัติิ ท่ี่ฆ่ที่รัพย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

57 นายไกรส่ห์่ เพ็ชื้รพรประภาส ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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108. คณะผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร 

ระดับวุฒิิวิศวกร แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมไฟ้ฟ้้�

1 นายประศาสน์ จันที่ราทิี่พย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายเกษม กุห่ลาบแก�ว ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายสิริ คล�ายมงคล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายบุญส่ง พ่อค�าที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายภ้เธ่ิยร พงษ์พิที่ยาภา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายสุขุมวิที่ย์ ภ้มิวุฒิสาร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายวันชัื้ย สินาโรจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 นายศุล่ บรรจงจิติร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายกัมปนาที่ รติเวสสนันท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายล้อชัื้ย ที่องนิล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

11 นายเก่ยรติิ อัชื้รพงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

12 นายสุรพล ดำารงกิติติิกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

13 นายสุวิน เลาห่ประสิที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

14 นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิที่ย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

15 นายธินา ชื้าติะวราห่ะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

16 นายอำานวย กาญจโนภาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

17 นายกิติติิพงษ์ ว่ระโพธิิ�ประสิที่ธิิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

18 นายพิชื้ญะ จันที่รานุวัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

19 นายประสิที่ธิิ� เห่มวราพรชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

20 นายพิชัื้ย สงวนไชื้ยไผ่วงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

21 นายพรเที่พ ธัิญญพงศ์ชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

22 นายประสิที่ธิิ� พิที่ยพัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

23 นายคำาผุย จ่ราระร้�นศักดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

24 นายอังก้ร มนธิาตุิผลิน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

25 นายพิชิื้ติ ลำายอง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

26 นายสุวิที่ย์ ศร่สุข ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

27 นายสมบัติิ สุขเก่า ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

28 นายณ์พล วรวิที่ยาการ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

29 นายอาที่ร สินสวัสดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

30 นายบุญมาก สมิที่ธิิล่ลา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

31 นายสุธ่ิ ปิ�นไพสิฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

32 นายวิโรจน์ บัวคล่� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

33 นายชิื้ษณุ์พงศ์ สัจจะวัฒนวิมล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

34 นายสุพัฒน์ เพ็งมาก ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

35 นายวันชัื้ย จงวิริยะเจริญชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

36 นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

37 นายชื้ายชื้าญ โพธิิสาร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

38 นายบุญเลิศ ส้�อเฉย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

39 นายเอกชัื้ย ประสงค์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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40 นายสมชื้าติิ จิติให่ญ่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

41 นายเสริมพงษ์ สิมะโชื้คด่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

42 นายสมพจน์ ธิรรมรัตินพฤกษ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

43 นายวิเช่ื้ยร บุษยบัณ์ฑ้ิร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

44 นายวรรณ์ มห่าเมฆ่่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

45 นายอรรถ พยอมห่อม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

46 นายประดิษฐ์ เฟื�องฟ้ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

47 เร้ออากาศติร่โติศักดิ� ทัี่ศนานุติริยะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

48 นายประวิชื้ เปร่ยบเห่ม้อน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

49 นายสาคร วงค์ษา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

50 นายเติชื้ทัี่ติ บ้รณ์ะอัศวกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

51 นายวัชื้รพงษ์ ขันติิโชื้ติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

52 นายปราการ กาญจนวต่ิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

53 นายถาวร อมติกิติติิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

54 นายกิติติิพงษ์ ตัินมิติร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

55 นายสมโภชื้น์ บุญสมสุข ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

56 นายประสิที่ธิิ� ผิวแดง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

57 นายนพพนธ์ิ สรรเสริญ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

58 นายสุระพล เธ่ิยรมนติร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

59 นายธิาน่ ปาริชื้าติิอินที่ราณ่์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

60 นายวรวิที่ย์ ที่ายะติิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

61 นายยิ�งศักดิ� ศร่สุขสวัสดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

62 นายอนันต์ิ วรธิิติิพงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

63 นายวันชัื้ย กัญมาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

64 นายณั์ฐวุฒิ อาจปรุ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

65 นายพ้ลพิพัฒน์ ตัินธินสิน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

66 นายสุเมธิ อักษรกิติติิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

67 นายที่ว่ป อัศวแสงที่อง ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

68 นายที่ว่ จึงสมศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

69 นายวรเดชื้ เปี�ยมสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

70 นายบุญชิื้ติ วิชุื้ภากรณ์์กุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

71 นายนพดล ประเสริฐกาญจนา ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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109. ผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร ระดับวุฒิิวิศวกร 
แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมอุตสู�หก�ร

1 นายสุรพงษ์ อนันต์ิสุวรรณ์ชัื้ย ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายพงศ์นรินที่ร์ ปราบนคร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายขวัญชัื้ย สุดประเสริฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายวรรัชื้ต์ิ ธิารามาศ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายสถาพร จันที่ว่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายเสกสรร สุธิรรมานนท์ี่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายนเรศ อินต๊ิะวงค์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 ว่าท่ี่�ร�อยติร่สันที่นา ยาสมร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายคมกฤติ เล็กสกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายวินิจ ส้บแต่ิติระก้ล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

110. คณะผูู้้ชุำ�น�ญก�รพิิเศษเพ่ิ�อที่ดสูอบคว�มรู้คว�มชุำ�น�ญก�รประกอบวิชุ�ชุ่พิ ระดับสู�มัญวิศวกร 

ระดับวุฒิิวิศวกร แลัะระดับภ�ค่วิศวกรพิิเศษ สู�ข�วิศวกรรมสิู�งแวดล้ัอม

1 นางสุร่ ขาวเธ่ิยร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

2 นายธิงชัื้ย พรรณ์สวัสดิ� ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

3 นายบุญยง โล่ห์่วงศ์วัฒน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

4 นายประเสริฐ ติปน่ยางก้ร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

5 นายประศักดิ� บัณ์ฑุินาค ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

6 นายชัื้ยยา เจิมจุติิธิรรม ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

7 นายสุธิา ขาวเธ่ิยร ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

8 นายว่รศักดิ� พันเสร่วงศ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

9 นายว่ระวัฒน์ ตุิงควิจิติรวัฒน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

10 นายศรัณ์ย์ เติชื้ะเสน ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

11 นายธิเนศ ดาวาสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

12 นายจงรักษ์ ผลประเสริฐ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

13 นายมงคล ดำารงค์ศร่ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

14 นางฉัติรโสภา กลิ�นพันธ์ุิ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

15 นายชื้าญชัื้ย วิท้ี่รปัญญากิจ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

16 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

17 นายช่ื้ระ วงศบ้รณ์ะ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

18 นายวงศ์พันธ์ิ ลิมปเสน่ย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

19 นายธิเรศ ศร่สถิติย์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

20 นายสุพจน์ โล่ห์่วัชื้รินที่ร์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

21 นายพิพัฒน์ ภ้ริปัญญาคุณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

22 นายสุราษฎร์ เจริญชัื้ยสกุล ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ

23 นายสมคิด วงศ์ไชื้ยสุวรรณ์ ผ้�ชื้ำานาญการพิเศษ
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111. คณะผูู้้ตรวจำประเมินม�ตรฐ�นคุณภ�พิก�รศึกษ�วิศวกรรมศ�สูตร์

1 นายมาโนชื้ สรรพกิจทิี่พากร ผ้�ติรวจประเมิน

2 นายสรัณ์กร เห่มะวิบ้ลย์ ผ้�ติรวจประเมิน

3 นายฉัติรชัื้ย โชื้ติิษฐยางก้ร ผ้�ติรวจประเมิน

4 นายจักรพงษ์ พงษ์เพ็ง ผ้�ติรวจประเมิน

5 นายสุนิติิ สุภาพ ผ้�ติรวจประเมิน

6 นายเสวกชัื้ย ตัิ�งอร่ามวงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

7 นายณั์ฐพงศ์ มกระธัิชื้ ผ้�ติรวจประเมิน

8 นายทัี่กษิณ์ เที่พชื้าติร่ ผ้�ติรวจประเมิน

9 นายติระก้ล อร่ามรักษ์ ผ้�ติรวจประเมิน

10 นายจุลพจน์ จิรวัชื้รเดชื้ ผ้�ติรวจประเมิน

11 นายว่รเดชื้ ช่ื้วาพัฒนานุวงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

12 นายสุพร เติไชื้ยา ผ้�ติรวจประเมิน

13 นายปริยะ จิติต์ิการุญ ผ้�ติรวจประเมิน

14 นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ ผ้�ติรวจประเมิน

15 นายรักติิพงษ์ สห่มิติรมงคล ผ้�ติรวจประเมิน

16 นายอนันต์ิ สุนที่รศิริ ผ้�ติรวจประเมิน

17 นายสุรพล ศร่เสาวชื้าติิ ผ้�ติรวจประเมิน

18 นายสมศักดิ� ไชื้ยะภินันท์ี่ ผ้�ติรวจประเมิน

19 นายอลงกรณ์์ พิมพ์พิณ์ ผ้�ติรวจประเมิน

20 นายวิบ้ลย์ เลิศวิมลนันท์ี่ ผ้�ติรวจประเมิน

21 นายจารุวัติร เจริญสุข ผ้�ติรวจประเมิน

22 นายจิติกร กนกนัยการ ผ้�ติรวจประเมิน

23 นายสมศักดิ� วงษ์ประดับไชื้ย ผ้�ติรวจประเมิน

24 นายกฤษฎา พนมเชิื้ง ผ้�ติรวจประเมิน

25 นายธิเนศ เจริญที่รัพย์ ผ้�ติรวจประเมิน

26 นายชัื้ยชื้าญ อึ�งศร่วงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

27 นายมานิติย์ ก้�ธินพัฒน์ ผ้�ติรวจประเมิน

28 นายบพิธิ ฉุยฉาย ผ้�ติรวจประเมิน

29 นางสาวพรศิริ จงกล ผ้�ติรวจประเมิน

30 นายยุที่ธิชัื้ย บรรเทิี่งจิติร ผ้�ติรวจประเมิน

31 นางณ์ฐา คุปตัิษเฐ่ยร ผ้�ติรวจประเมิน

32 นางจงกล ศร่ธิร ผ้�ติรวจประเมิน

33 นายปว่ร์ ศิริรักษ์ ผ้�ติรวจประเมิน

34 นายเจษฎา จันที่วงษ์โส ผ้�ติรวจประเมิน

35 นายวรพจน์ ม่ถม ผ้�ติรวจประเมิน

36 นายสุรัติน์ ติรัยวนพงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

37 นายอรรถพล สมุที่คุปติิ� ผ้�ติรวจประเมิน

38 นายอนินท์ี่ ม่มนต์ิ ผ้�ติรวจประเมิน

39 นายปารเมศ ชุื้ติิมา ผ้�ติรวจประเมิน

40 นางสุขอังคณ์า แถลงกัณ์ฑ์ิ ผ้�ติรวจประเมิน
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41 นายปณิ์ธิาน พ่รพัฒนา ผ้�ติรวจประเมิน

42 นายนรา สมัติถภาพงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

43 นายบัญชื้า สุขสุที่ธิิ� ผ้�ติรวจประเมิน

44 นางสาวสุดาวรรณ์ ล่�ไพฑ้ิรย์ ผ้�ติรวจประเมิน

45 นายไพฑ้ิรย์ ศิริโอฬาร ผ้�ติรวจประเมิน

46 นางสาวสุคนธ์ิทิี่พย์ เพิ�มศิลป์ ผ้�ติรวจประเมิน

47 นายรุ่งโรจน์ เกาะค้ ผ้�ติรวจประเมิน

48 นางสาวพัชื้ร่ ช้ื้ชื้าติิ ผ้�ติรวจประเมิน

49 นายพิชิื้ติ สุขเจริญพงษ์ ผ้�ติรวจประเมิน

50 นายพิศิษฐ์ แสง-ช้ื้โติ ผ้�ติรวจประเมิน

51 นายติร่ที่ศ เห่ล่าศิริห่งษ์ที่อง ผ้�ติรวจประเมิน

52 นายช้ื้เวชื้ ชื้าญสง่าเวชื้ ผ้�ติรวจประเมิน

53 นายประจวบ กล่อมจิติร ผ้�ติรวจประเมิน

54 นายมานพ เร่�ยวเดชื้ะ ผ้�ติรวจประเมิน

55 นายวิสุที่ธิิ� สุพิทัี่กษ์ ผ้�ติรวจประเมิน

56 นางศันสน่ย์ สุภาภา ผ้�ติรวจประเมิน

57 นายวัลลภ ภ้ผา ผ้�ติรวจประเมิน

58 นายอดิศักดิ� ห่วังพงษ์สวัสดิ� ผ้�ติรวจประเมิน

59 นายรณ์ภพ สุนที่รโรหิ่ติ ผ้�ติรวจประเมิน

60 นายวรพัฒน์ นภาพร ผ้�ติรวจประเมิน

61 นายเย่�ยม จันที่รประสิที่ธิิ� ผ้�ติรวจประเมิน

62 นายพิสุที่ธิิ� อภิชื้ยกุล ผ้�ติรวจประเมิน

63 นางสาวสุร่ย์ พุ่มรินที่ร์ ผ้�ติรวจประเมิน

64 นายคมสันต์ิ เพ็ชื้รรักษ์ ผ้�ติรวจประเมิน

65 นายชัื้ยวุฒิ ฉัติรอุทัี่ย ผ้�ติรวจประเมิน

66 นายอนันต์ิ เคร้อที่รัพย์ถาวร ผ้�ติรวจประเมิน

67 นายสุรินที่ร์ กิติติิธิรกุล ผ้�ติรวจประเมิน

68 นางภาวน่ นรัติถรักษา ผ้�ติรวจประเมิน

69 นายชัื้ยวัฒน์ ประไพนัยนา ผ้�ติรวจประเมิน

70 นางอัญชื้ล่พร วาริที่สวัสดิ� ห่ล่อที่องคำา ผ้�ติรวจประเมิน

71 นายปิยะบุติร วานิชื้พงษ์พันธ์ุิ ผ้�ติรวจประเมิน

72 นางสาววรณ่์ มังคละศิริ ผ้�ติรวจประเมิน

73 นางสาวพิลาสิน่ ลิ�มสุวรรณ์ ผ้�ติรวจประเมิน

74 นางสาวเก็จวล่ พฤกษาที่ร ผ้�ติรวจประเมิน

75 นางสาววรรณ์วิไล ไกลเพ็ชื้ร เอวานส์ ผ้�ติรวจประเมิน

76 นายพรพจน์ เปี�ยมสมบ้รณ์์ ผ้�ติรวจประเมิน

77 นายวิจารณ์์ ตัินติิธิรรม ผ้�ติรวจประเมิน

78 นายธิเรศ ศร่สถิติย์ ผ้�ติรวจประเมิน

79 นายกอบบุญ ห่ล่อที่องคำา ผ้�ติรวจประเมิน

80 นายบัณ์ฑิิติ ทิี่พากร ผ้�ติรวจประเมิน
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81 นายสุรัติน์ อาร่รัติน์ ผ้�ติรวจประเมิน

82 นายพิชิื้ติ ลำายอง ผ้�ติรวจประเมิน

83 นางสาวปิยะนาถ สมมณ่์ ผ้�ติรวจประเมิน

84 นางพัชื้ร่ ห่อวิจิติร ผ้�ติรวจประเมิน

85 นางเฉลิมราชื้ วันที่วิน ผ้�ติรวจประเมิน

86 นายวิทิี่ติ ปานสุข ผ้�ติรวจประเมิน

87 นายชื้วนะ อย้่ภักด่ ผ้�ติรวจประเมิน

88 นางสาวรังสิน่ แคนยุกต์ิ ผ้�ติรวจประเมิน

89 นายกิติติิชัื้ย ชิื้นค่ร่ ผ้�ติรวจประเมิน

90 นายศุภฤกษ์ จันที่ร์ศุภเสน ผ้�ติรวจประเมิน

91 นายมรกติ พงษ์บริบ้รณ์์ ผ้�ติรวจประเมิน

92 นายเที่วินที่ร์ รุ่งดำารงค์ ผ้�ติรวจประเมิน

93 นายบุญชัื้ย เร่ยงวิไลกุล ผ้�ติรวจประเมิน

94 นายภาคภ้มิ รักร่วม ผ้�ติรวจประเมิน

95 นายชื้ยธัิชื้ เผ้อกสามัญ ผ้�ติรวจประเมิน

96 นายภิญโญ พวงมะลิ ผ้�ติรวจประเมิน

97 นายศรันย์ อัมพุชื้ ผ้�ติรวจประเมิน

98 นายเพชื้ร เจ่ยรนัยศิลาวงศ์ ผ้�ติรวจประเมิน

99 นายมนต์ิชัื้ย พระรส ผ้�ติรวจประเมิน

100 นายศิโรจน์ สัติยไพศาล ผ้�ติรวจประเมิน

101 นายวิชิื้ติ แสงสุคนธ์ิ ผ้�ติรวจประเมิน

102 นายสมนึก จารุดิลกกล ผ้�ติรวจประเมิน

103 นายอัฐพงษ์ สัมฤที่ธิิ� ผ้�ติรวจประเมิน

104 นางปานจันที่ร์ ศร่จร้ญ ผ้�ติรวจประเมิน

105 นายวรากร นันที่ยา ผ้�ติรวจประเมิน

106 นายบพิธิ ฉุยฉาย ผ้�ติรวจประเมิน

107 นายภัคชื้นม์ หุ่่นสุวรรณ์์ ผ้�ติรวจประเมิน

108 นางสุมล แซ่ึ่เฮ้ง พิสิษฐ์สังฆ่การ ผ้�ติรวจประเมิน

109 นายกฤษดา  อัศวรุ่งแสงกุล ผ้�ติรวจประเมิน

110 นางสาวกุณ์ฑิิน่ มณ่์รัติน์ ผ้�ติรวจประเมิน

111 นางสาวโชื้ติิรัติน์ รัตินามหั่ที่ธินะ ผ้�ติรวจประเมิน

112 นายสุเที่พ งามเลิศล่� ผ้�ติรวจประเมิน

113 นายจารุวัติร เจริญสุข ผ้�ติรวจประเมิน

114 นางสาวนรารัชื้ต์ิพร นวลสวรรค์ ผ้�ติรวจประเมิน

115 นายกิติติิชัื้ย อธิิกุลรัติน์ ผ้�ติรวจประเมิน

116 นายพงษ์ศักดิ� นิ�มดำา ผ้�ติรวจประเมิน

117 นายสุพัฒน์ เอ่�ยมสุภาพงษ์ ผ้�ติรวจประเมิน
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รายช้ื้�อการเข�าร่วมประชุื้มระห่ว่างประเที่ศ ห่น�า 89

1)  การประชุื้ม The International Engineering Alliance (IEA)

ท่ี่� ชุ่�อก�รประชุุม วันเด่อนปีแลัะสูถ�นที่่�

1. การประชืุ้ม IEA 2020 วันที่่� 21-26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Webminar

2) การประชุื้ม The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) และการประชุื้ม The 

ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC)

ท่ี่� ชุ่�อก�รประชุุม วันเด่อนปีแลัะสูถ�นท่ี่�

1. การประชุื้ม CCS ครั�งท่ี่� 95 และการประชุื้ม ACPECC 

ครั�งท่ี่� 42

วันท่ี่� 4-6 ม่นาคม 2563 ณ์ สาธิารณ์รัฐสังคมนิยมเว่ยดนาม 

2. การประชุื้ม CCS ครั�งท่ี่� 96 และการประชุื้ม ACPECC 

ครั�งท่ี่� 43

วันท่ี่� 12-20 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Webminar

3)  การประชุื้มอ้�น ๆ

ท่ี่� ชุ่�อก�รประชุุม วันเด่อนปีแลัะสูถ�นท่ี่�

1. Strengthening and Improving ASEAN 

Economic Community Blueprint 2025 (MRA 

on Professional Services) For Enhancing 

the Utlisation of ASEAN MRAs in Facilitating 

Mobility of Professionals

วันท่ี่� 8 กันยายน 2563 ณ์ สำานักงานสภาวิศวกร

2. Virtual Validation Workshop - Comparative 

Study on Laws and Policies in the 

Management of Migrant Workers in ASEAN

วันท่ี่� 2 ตุิลาคม 2563 ผ่านระบบ Webminar



208




