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	 สภาวิิศวิกรได้้ด้ำาเนิินิงานิเพ่ื่�อให้้เป็็นิไป็ตามพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	
พื่.ศ.	 2542	 โด้ยได้้คำำานึิงถึึงป็ระโยชนิ์สูงสุด้ของสมาชิกเป็็นิห้ลัักมา
ตลัอด้ระยะเวิลัา	 22	 ปี็	 	 ปั็จจุบัันิสภาวิิศวิกรได้้ด้ำาเนิินิการป็รับัป็รุงรูป็แบับั
การให้้บัริการสมาชิกเป็็นิรูป็แบับัการบัริการอิเล็ักทรอนิิกส์	ซึึ่�งการด้ำาเนิินิการ
ดั้งกลั่าวิส่งผลัให้้การสอบัเพ่ื่�อขอรับัใบัอนิุญาตแลัะการด้ำาเนิินิการอ่�นิ	 ๆ	
รวิมไป็ถึึงการอบัรมสัมมนิาเป็ลั่�ยนิไป็เป็็นิรูป็แบับัอิเล็ักทรอนิิกส์ทั�งห้มด้	
โด้ยสมาชิกสามารถึรับับัริการจากสภาวิิศวิกรได้้โด้ยไม่ต้องเดิ้นิทางมายัง
สำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	 รวิมถึึงม่โคำรงการสนัิบัสนุินิแลัะช่วิยเห้ล่ัอสมาชิก
ท่�คำรอบัคำลัุมในิด้้านิต่าง	 ๆ	 เพ่ื่�อส่งเสริมให้้วิิศวิกรไทยม่คำวิามรู้คำวิามสามารถึ
ทัด้เท่ยมในิระดั้บัสากลั

	 ปั็จจุบัันิสถึานิการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019	
(COVID-19)	 ยังคำงส่งผลักระทบัอย่างต่อเนิ่�องทั�งในิป็ระเทศไทยแลัะ
ต่างป็ระเทศ	สภาวิิศวิกรจึงด้ำาเนิินิการจัด้กิจกรรมช่วิยเห้ล่ัอป็ระชาชนิท่�ได้้รับั
ผลักระทบัดั้งกล่ัาวิ	 ในิโคำรงการ	 “สภาวิิศวิกรปั็นิสุขให้้ชุมชนิ”	 โด้ยการ
ลังพ่ื่�นิท่�มอบัสิ�งของอุป็โภคำแลัะบัริโภคำ	รวิมถึึงได้้เข้าไป็ตรวิจสอบัระบับัไฟฟ้า
อาคำารบ้ัานิเร่อนิในิชุมชนิ	 แลัะยังได้้เปิ็ด้ช่องทางให้้ป็ระชาชนิผู้ท่�ได้้รับั
ผลักระทบัแลัะคำวิามเด่้อด้ร้อนิจากภัยพิื่บััติต่าง	ๆ	สามารถึขอคำวิามช่วิยเห้ล่ัอ
ทางด้้านิวิิศวิกรรมโด้ยผ่านิช่องทางออนิไลัน์ิของสภาวิิศวิกรได้้

	 ในิการน่ิ�	 ผมขออาราธนิาคุำณ์พื่ระศร่รัตนิตรัยแลัะสิ�งศักดิ้�สิทธิ�ท่�ท่านิ
เคำารพื่นัิบัถ่ึอ	 ได้้โป็รด้ป็กป็้องคุ้ำมคำรองแลัะด้ลับัันิด้าลัให้้ทุกท่านิป็ระสบั
แต่คำวิามสุข	ม่คำวิามสำาเร็จในิการด้ำาเนิินิงานิตามวัิตถุึป็ระสงค์ำ	แลัะขอขอบัคุำณ์
คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรตลัอด้จนิผู้เก่�ยวิข้องทุกฝ่่ายท่�ได้้ป็ฏิิบััติห้น้ิาท่�															
ด้้วิยคำวิามเส่ยสลัะเพ่ื่�อให้้เกิด้ป็ระโยชน์ิแก่วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 ยึด้มั�นิในิการ
ป็ฏิิบััติห้น้ิาท่�ด้้วิยคำวิามถูึกต้อง	 โป็ร่งใส	 แลัะคำำานึิงถึึงป็ระโยชน์ิของสมาชิก
สภาวิิศวิกรเป็็นิห้ลััก	 อ่กทั�งการให้้คำวิามช่วิยเห้ล่ัอสังคำมโด้ยให้้คำวิามร่วิมม่อ
กับัทางราชการในิการด้ำาเนิินิงานิท่�เก่�ยวิข้องกับังานิวิิศวิกรรม	 โด้ยห้วัิง
เป็็นิอย่างยิ�งวิ่าสภาวิิศวิกรโด้ยคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรแลัะสมาชิก
สภาวิิศวิกรทุกท่านิจะร่วิมม่อร่วิมใจกันิ	 เพ่ื่�อพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
ให้้เกิด้ป็ระโยชน์ิสูงสุด้ต่อสังคำมแลัะสาธารณ์ะ	 รวิมไป็ถึึงเพ่ื่�อให้้เกิด้
คำวิามทัด้เท่ยมในิระดั้บัสากลัส่บัไป็
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สารสภานายกพิิเศษ

(พื่ลัเอก	อนุิพื่งษ์์	เผ่าจินิด้า)
รัฐมนิตร่ว่ิาการกระทรวิงมห้าด้ไทย

ในิฐานิะสภานิายกพิื่เศษ์แห่้งสภาวิิศวิกร
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สารจากนายกสภาวิิศวิกร

	 รายงานิป็ระจำาปี็ฉบัับัน่ิ�เป็็นิฉบัับัท่�	 3	 ของคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรสมัยท่�	 7	 ซึึ่�งได้้
รวิบัรวิมผลัการด้ำาเนิินิงานิตลัอด้ปี็	 2564	 ท่�ผ่านิมา	 นิำาเสนิอให้้สมาชิกทุกท่านิได้้รับัทราบั
ทุกคำวิามเคำล่ั�อนิไห้วิในิการป็ฏิิบััติทุก	ๆ 	ภารกิจ	กิจกรรม	แลัะกระบัวินิงานิต่าง	ๆ 	เพ่ื่�อป็ระโยชน์ิสูงสุด้
ของสมาชิกสภาวิิศวิกร	ป็ระชาชนิ	แลัะสังคำมไทย

	 ในิปี็	2564	สภาวิิศวิกรยิ�งเร่งเคำร่�องการพัื่ฒนิาการให้้บัริการสมาชิกในิรูป็แบับัออนิไลัน์ิ
อย่างเต็มกำาลัังให้้มากท่�สุด้	 ทั�งการย่�นิสมัคำรสมาชิก	 ขอรับัใบัอนุิญาต	 การต่ออายุใบัอนุิญาต
การขอห้นิังส่อรับัรอง	 แลัะการให้้บัริการอ่�นิ	 ๆ	 โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งการทด้สอบัคำวิามรู้
ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	แลัะการอบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามรู้เก่�ยวิกับัคำวิามพื่ร้อมในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่	
เพ่ื่�ออำานิวิยคำวิามสะด้วิกอย่างสูงสุด้ให้้แก่สมาชิกพื่ร้อมทั�งคำวิบัคู่ำไป็กับัการรองรับัสถึานิการณ์์
การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019	(COVID-19)	
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(รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ)
นิายกสภาวิิศวิกร

ด้้วิยรักแลัะป็รารถึนิาด่้

	 จากการป็ระชุมให้ญ่สามัญสภาวิิศวิกร	ป็ระจำาปี็	2564	เม่�อวัินิท่�	11	กุมภาพัื่นิธ์	
2564	ม่มติเห็้นิชอบัให้้สภาวิิศวิกรยกเว้ินิการทด้สอบัคำวิามรู้เพ่ื่�อขอรับัใบัอนุิญาตป็ระกอบั
วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำมุระด้บััภาค่ำวิิศวิกร	ซึึ่�งคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรเห้น็ิชอบัการยกเว้ินิ
การทด้สอบัคำวิามรู้สำาห้รับัผู้ท่�จบัจากห้ลัักสูตรท่�ได้้รับัการรับัรองป็ริญญาฯ	แลัะห้ลัักสูตรท่�
ได้้รับัการรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า	(TABEE)	โด้ยให้้ม่การป็ฏิิบััติงานิ	1	ปี็	เข้ามา
ทด้แทนิ	แลัะม่วิิศวิกรท่�ม่ใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	ระดั้บัสามัญวิิศวิกรเป็็นิผู้ลัง
นิามรับัรอง
	 นิอกจากน่ิ�	สภาวิิศวิกรได้้ส่งเสริมการป็ระกอบัวิิชาช่พื่โด้ยการป็ระสานิคำวิามร่วิมม่อ
ระห้ว่ิางสภาวิิศวิกรแลัะห้น่ิวิยงานิอ่�นิท่�เก่�ยวิข้องกับัภาคำรัฐ	รัฐวิิสาห้กิจ	เอกชนิ	แลัะสมาคำม
วิิชาช่พื่	 โด้ยได้้ม่การลังนิามบัันิทึกข้อตกลังคำวิามร่วิมม่อกับัห้น่ิวิยงานิต่าง	 ๆ	 รวิมถึึง
การจัด้สัมมนิาทางวิิชาการ	 เพ่ื่�อเป็็นิการยกระด้ับัมาตรฐานิวิิศวิกรไทยให้้ม่คำวิามรู้	
คำวิามสามารถึ	คำวิามรบััผิด้ชอบั	เป็็นิท่�พึื่�งของสงัคำม	คุ้ำมคำรองคำวิามป็ลัอด้ภยัสาธารณ์ะ	แลัะ
พัื่ฒนิาข่ด้คำวิามสามารถึของวิิศวิกรไทยให้้ม่คำวิามพื่ร้อมรับัการเป็ล่ั�ยนิแป็ลังในิยุคำดิ้สรัป็ชั�นิ

	 ผลักระทบัสำาคัำญอ่กป็ระการห้นึิ�งจากสถึานิการณ์์วิิกฤติโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	
2019	 (COVID-19)	 ทำาให้้ป็ระชาชนิในิห้ลัายชุมชนิได้้รับัคำวิามเด่้อด้ร้อนิเป็็นิอย่างมาก	
คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรจึงได้้ร่วิมกับัวิิศวิกรอาสาแลัะห้น่ิวิยงานิต่าง	 ๆ	 จัด้กิจกรรม
โคำรงการ	 "สภาวิิศวิกรป็ันิสุขให้้ชุมชนิ"	 อย่างต่อเนิ่�องเพ่ื่�อเป็็นิการสร้างขวิัญแลัะกำาลัังใจ
ในิการด้ำาเนิินิช่วิิตให้้สามารถึต่อสู้กับัวิิกฤติได้้	 นิอกจากน่ิ�สภาวิิศวิกรยังได้้ลังพ่ื่�นิท่�
กรณ่์เกิด้เห้ตุการณ์์ภัยพิื่บััติไม่ว่ิาจะเป็็นิแผ่นิดิ้นิไห้วิ	อุทกภัย	อัคำค่ำภัย	ห้ร่อเห้ตุท่�เก่�ยวิข้อง
กับังานิด้้านิวิิศวิกรรม	 แลัะสร้างคำวิามเส่ยห้ายต่อสาธารณ์ชนิ	 โด้ยได้้รับัคำวิามร่วิมม่อ
จากห้น่ิวิยงานิภาคำรัฐ	เอกชนิ	สมาคำมวิิชาช่พื่	แลัะสถึาบัันิการศึกษ์าต่าง	ๆ	เป็็นิอย่างด่้

	 ในิส่วินิของการด้ำาเนิินิการก่อสร้างอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกรแห่้งให้ม่
คำาด้ว่ิาจะแล้ัวิเสร็จในิเร็วิ	 ๆ	 น่ิ�	 ซึึ่�งจะเป็็นิป็ระโยชน์ิอย่างยิ�งต่อการให้้บัริการสมาชิกแลัะ
ป็ระชาชนิทั�วิไป็	ยิ�งไป็กวิา่นัิ�นิสภาวิิศวิกรได้้ม่การจดั้สรา้งรปู็ห้ลัอ่องคำบ์ัรมคำรพูื่ระวิิษ์ณุ์กรรม
เพ่ื่�อป็ระดิ้ษ์ฐานิ	ณ์	ท่�ทำาการแห่้งให้ม่เพ่ื่�อเป็็นิศนูิยร์วิมแห่้งศรัทธา	เป็็นิเคำร่�องยดึ้เห้น่ิ�ยวิจติใจ
ของสมาชิกสภาวิิศวิกรแลัะเป็็นิสิริมงคำลัแก่ผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมทั�วิป็ระเทศ	

	 สุด้ท้ายน่ิ�กระผมในินิามของสภาวิิศวิกรขอขอบัคำุณ์สมาชิกสภาวิิศวิกรแลัะ
ผู้ช่วิยเห้ล่ัอการป็ฏิิบััติงานิของสภาวิิศวิกรทุกท่านิท่�ร่วิมม่อกันิทำาให้้การด้ำาเนิินิงานิ
ของสภาวิิศวิกรสำาเร็จลุัล่ัวิงไป็ด้้วิยด่้	แลัะห้วัิงเป็็นิอยา่งยิ�งว่ิาจะได้้รบััคำวิามร่วิมม่อด้้วิยด่้เช่นิ
น่ิ�ตลัอด้ไป็
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ควิามคืบหน้าการดำำาเนินงานตามนโยบาย

61%

79%

69%

ด้ำานการศ�กษาและวิิจ�ย

ด้ำานการประกอบวิิชาช�พิ

ด้ำานองค�กรและการให้บริการ

1

2

3
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74%

ควิามคืบหน้าการดำำาเนินงานตามนโยบาย

90%

79%

ด้ำานต�างประเทศ

ด้ำานการปร�บปร�งกฎหมาย

ด้ำานการบริหารการเปล��ยนแปลง

4

5

6
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ด้ำานการศ�กษาและวิิจ�ย
100%
95%

35%

50%

50%

35%

1

ด้ำานองค�กรและการให้บริการ3
80%

100%

70%

100%

70%

50%

100%

80%

100%

50%

70%

80%

80%

ด้ำานการปร�บปร�งกฎหมาย
90%

5

• รับัรองมาตรฐานิคำุณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร	์(TABEE)
• การป็รับัป็รุงกระบัวินิการในิการรบััรองป็ริญญาป็ระกาศนิ่ยบััตร	ห้ร่อวิุฒิบััตรในิการ

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมเพ่ื่�อไม่ก้าวิก่ายการจัด้การศึกษ์า
• ทำาการวิิจัยเพื่่�อพัื่ฒนิาสภาวิิศวิกร	เพื่่�อป็ระโยชน์ิในิการด้ำาเนิินิงานิตามภารกิจห้นิ้าท่�

ของสภาวิิศวิกรตามพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542
• การกำาห้นิด้แนิวิทาง	วิิธ่การ	แลัะการเตร่ยมการรบััรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า

ระดั้บัเทคำโนิโลัย่วิิศวิกรรม
• ส่งเสรมิงานิวิจัิยท่�เป็็นิป็ระโยชน์ิต่อการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	แลัะเพ่ื่�อป็ระโยชน์ิ

ในิการจัด้ทำามาตรฐานิป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• สนิบััสนุินิแลัะส่งเสรมิการวิิจยัท่�เก่�ยวิข้องในิงานิวิิศวิกรรมในิเร่�องให้ม่	ๆ 	เพื่่�อป็ระโยชน์ิ

ต่อสังคำมไทย	แลัะสังคำมโลัก

• การป็รบััป็รงุกฎห้มาย	ป็ระกาศ	ระเบัย่บั	ข้อบังัคำบัั	กฎกระทรวิง	แลัะพื่ระราชบัญัญตัิ
ของสภาวิิศวิกร	 ให้้ทันิสมัยแลัะเห้มาะสมกับัสถึานิการณ์์การเป็ล่ั�ยนิแป็ลังรวิมถึึง
เพ่ื่�อป็ระโยชน์ิในิการด้ำาเนิินิงานิตามพัื่นิธกิจแลัะนิโยบัายของสภาวิิศวิกร	 อาทิ	
ป็รับัป็รุงพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	 พื่.ศ.	 2542	 เพ่ื่�อรองรับัภารกิจแลัะการด้ำาเนิินิงานิ
ท่�เก่�ยวิข้องกับั	17	สาขาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

• เพื่ิ�มสมรรถึนิะของระบับัเทคำโนิโลัย่สารสนิเทศในิการให้้บัริการสมาชิกแลัะสังคำม
ผ่านิเคำร่อข่ายสารสนิเทศ	คำรอบัคำลุัม	E-Services,	E-Election	แลัะอ่�นิ	ๆ

• จัด้ระบับัให้ ้คำวิามรู ้ ทางวิิศวิกรรมแลัะเทคำโนิโลัย่ผ ่ านิ เคำร่อข ่ าย 	 แลัะ
กรอบัการพัื่ฒนิา	CPD

• ป็ระสานิงานิสภาวิชิาชพ่ื่แลัะสมาคำมวิชิาชพ่ื่เพื่่�อเสนิอแนิะเก่�ยวิกบัันิโยบัายแลัะปั็ญห้า
ด้้านิวิิศวิกรรมรวิมทั�งด้้านิเทคำโนิโลัย่

• เสริมสร้างศักยภาพื่แลัะคำวิามสามารถึของสำานิักงานิสภาวิิศวิกรเพ่ื่�อขับัเคำลั่�อนิการ
ด้ำาเนิินิงานิตามนิโยบัายแลัะวัิตถุึป็ระสงค์ำของสภาวิิศวิกรได้้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่แลัะ
ต่อเน่ิ�อง

• เป็็นิองคำ์กรธรรมาภบิัาลั
• เพื่ิ�มฝ่่ายตรวิจสอบัภายในิ	 ทำาห้นิ้าท่�ตรวิจสอบัคำวิามถึูกต้องในิการด้ำาเนิินิงานิ

ของสำานัิกงานิสภาวิิศวิกร
• การป็รบััป็รุงระเบัย่บัเพื่่�อรองรบััการนิำาห้น่ิวิยคำวิามรูจ้ากการพื่ฒันิาวิชิาชพ่ื่วิศิวิกรรม

อยา่งต่อเน่ิ�อง	(CPD)	มาใช้ในิการเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาต
• ส่งเสริมการบัริห้ารจัด้การทรัพื่ยากรบุัคำคำลัของสำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	 ให้้เกิด้

ป็ระสิทธิภาพื่สูงสุด้	(Flexible	Rightsizing)
• ป็รับัป็รุงอัตราคำ่าธรรมเนิ่ยมเก่�ยวิกับัการออกใบัอนิุญาตให้้ม่คำวิามเห้มาะสมยิ�งขึ�นิ
• พื่ิจารณ์าลัด้ขั�นิตอนิท่�เก่�ยวิข้องกับักระบัวินิการพิื่จารณ์าการออกใบัอนุิญาต

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมท่�อาจซึ่ำ�าซ้ึ่อนิห้ร่อไม่จำาเป็็นิแล้ัวิในิปั็จจุบัันิ
• ป็รับัป็รุงการอบัรมคำวิามพื่ร้อมในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	 ให้้ม่

เฉพื่าะเร่�องท่�ม่คำวิามสำาคัำญต่อการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• ป็รบััป็รงุการให้้บัรกิารผ่านิระบับัเทคำโนิโลัย	่เพื่่�อให้้สภาวิศิวิกรเป็็นิห้น่ิวิยงานิผูน้ิำาด้้านิ

ดิ้จิทัลัของป็ระเทศไทย
• จดั้ให้้ม่การป็ระกันิภัยกลุ่ัมให้้กับัสมาชิกสภาวิิศวิกร
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ด้ำานการประกอบวิิชาช�พิ
60%

60%

70%

80%

90%

50%

70%

70%

80%

80%
70%
80%

100%

80%
20%

50%

2

ด้ำานต�างประเทศ
100%

100%

60%
50%

60%

4

ด้ำานการบริหารการเปล��ยนแปลง
75%

60%

90%

90%

6

• ป็รับัป็รุงระบับัแลัะข้อสอบั	 เพื่่�อขอรับัใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	
ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	โด้ยเน้ินิเร่�องการป็ระเมินิผลัคำวิามสามารถึของผู้สอบั

• สนิับัสนิุนิสมาคำมวิิชาช่พื่เพื่่�อให้้ม่สว่ินิรว่ิมในิการพัื่ฒนิาคำุณ์ภาพื่การป็ระกอบัวิิชาช่พื่
วิิศวิกรแลัะเพิื่�มข่ด้คำวิามสามารถึในิการแข่งขันิ

• ส่งเสริมการทำากรอบัคำวิามสามารถึของผูป้็ฏิบิัตัวิิิชาชพ่ื่ในิแต่ลัะสาขาเพ่ื่�อใช้ป็ระเมนิิผลั
ในิการสอบัเล่ั�อนิระดั้บั

• ป็ระสานิงานิกรรมการจรรยาบัรรณ์ในิกรณ์่พื่ิพื่าทแลัะไกลั่เกลั่�ย
• ออกใบัรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญสำาห้รับัผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 วิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	แลัะสห้สาขาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	รวิมทั�งรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญ
เฉพื่าะทาง

• ส่งเสริมการรับัรองมาตรฐานิการป็ฏิิบััติวิิชาช่พื่	 (Code	 of	 Practices)	 มาตรฐานิ
คำวิามป็ระพื่ฤติ	(Code	of	Conducts)	แลัะมาตรฐานิการให้้บัริการวิิชาช่พื่	(Code	
of	Services)

• ส่งเสริมการถึ่ายโอนิเทคำโนิโลัย่ด้้านิวิิศวิกรรมอย่างเป็็นิรปู็ธรรม
• ส่งเสริมแลัะสนิับัสนิุนิการขึ�นิทะเบั่ยนิผูป้็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• ส่งเสริมการจดั้ทำามาตรฐานิการคำิด้ค่ำาบัริการวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• การจัด้ทำาทำาเนิ่ยบัแลัะคำลัังข้อมูลัผู้ชำานิาญการในิสาขาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมต่าง	ๆ
• ส่งเสริมการพื่ัฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมต่อเนิ่�องให้้มากขึ�นิ
• ส่งเสริมศักด้ิ�ศร่ของวิิศวิกรไทยในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• ส่งเสริมการยึด้มั�นิในิจรรยาบัรรณ์แห้่งวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม
• เสรมิสร้างคำวิามเช่�อมั�นิในิการป็ระกอบัวิชิาชพ่ื่วิศิวิกรรม	(Professional	Reliability)
• ส่งเสริมการป็ระกันิภัยคำวิามรับัผิด้ทางวิิชาช่พื่	 ให้้คำวิามคำุ้มคำรองคำวิามรับัผิด้ตาม

กฎห้มายของ	ผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่	ซึึ่�งเป็็นิผลัมาจากการป็ฏิิบััติงานิในิวิิชาช่พื่
• ส่งเสรมิมาตรการการป้็องกนัิแลัะต่อต้านิคำอร์รปั็ชั�นิท่�เก่�ยวิข้องกบััการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรม

• ด้ำาเนิินิการแลัะป็ระสานิงานิสมาคำมวิิชาช่พื่แลัะส่วินิราชการในิกิจกรรมตามพื่ันิธะ
แลัะข้อผูกพัื่นิ	ด้้านิต่าง	ๆ	เช่นิ	WTO,	FTA,	APEC	Engineer,	ASEAN	Engineer,	
RFPE,	CAFEO,	Washington	Accord,	Sydney	Accord

• เป็็นิตัวิแทนิของผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมในิการเจรจาเก่�ยวิกับัการบัริการวิิชาช่พื่
ข้ามชาติ

• สนัิบัสนุินิแลัะป็ระสานิงานิสภาวิิชาช่พื่แลัะสมาคำมวิิชาช่พื่
• การสร้างพื่ันิธมิตรร่วิมกับัภาคำรัฐแลัะเอกชนิ	ในิการส่งเสริมสนัิบัสนุินิงบัป็ระมาณ์

แก่สภาวิิศวิกรในิการด้ำาเนิินิงานิด้้านิต่างป็ระเทศ
• ส่งเสริมการใช้ภาษ์าอังกฤษ์แลัะภาษ์าสากลัในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

• การนิำาเทคำโนิโลัย่ด้้านิต่าง	 ๆ	 มาป็ระยุกต์ให้้สามารถึทำางานิร่วิมกันิได้้	 เพ่ื่�อนิำาไป็ใช้
ในิการป็ระมวิลัผลัข้อมูลั	การจัด้ทำาคำลัังข้อมูลั	แลัะแลักเป็ล่ั�ยนิข้อมูลั	เพ่ื่�อป็ระโยชน์ิ
ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมทั�งภายในิป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ

• สร้างกลุ่ัมคำวิามร่วิมม่อภายในิป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ	เพ่ื่�อป็ระโยชน์ิในิการส่งเสริม
แลัะการสร้างศักยภาพื่ให้้แก่วิิศวิกรไทยในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

• ให้้บัรกิารแลัะอำานิวิยคำวิามสะด้วิกแก่สมาชกิสภาวิิศวิกร	ป็ระชาชนิ	แลัะห้น่ิวิยงานิอ่�นิ	ๆ	
ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์

• ส่งเสริมสห้สาขาทางด้้านิวิิศวิกรรมแลัะวิิศวิกรรมคำวิบัคำุม
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายมาตรฐานิการศึึกษาและวิิชาชีพ

1. การร ับรองปริญญาประกาศนีียบัตร หรือวุ ุฒิิบ ัตร
ในีการประกอบวุิชาชีพวุิศวุกรรมควุบคุม
	 สภาวิิศวิกรม่การด้ำาเนิินิการตามวิัตถึุป็ระสงคำ์ในิพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	

พื่.ศ.	2542	มาตรา	7(1)	ค่ำอ	ส่งเสรมิการศกึษ์า	การวิิจัย	แลัะการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

เพ่ื่�อส่งเสริม	สนัิบัสนุินิให้้สถึาบัันิการศึกษ์าจัด้การเร่ยนิการสอนิในิห้ลัักสูตรท่�สภาวิิศวิกร

รับัรองป็ริญญา	 ป็ระกาศน่ิยบััตร	 ห้ร่อวุิฒิบััตรในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	

เป็็นิไป็ตามระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 ม่คำณุ์ภาพื่	แลัะสามารถึผลัติบััณ์ฑิิตท่�ม่คำวิามรู้

คำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุม	 ในิปี็	 2564	 คำณ์ะกรรมการ

สภาวิิศวิกรให้้การรับัรองป็ริญญาฯ	จำานิวินิ	69	ป็ริญญา	(ตรวิจสอบัรายช่�อห้ลัักสูตรแลัะ

สถึาบัันิการศึกษ์าได้้ท่�ภาคำผนิวิก)

การจััดำสััมมนิาเกี �ยวิกับการรับรองปริญญา

	 สภาวิิศวิกร	 โด้ยคำณ์ะอนิุกรรมการมาตรฐานิการศึกษ์า	 แลัะคำณ์ะอนิุกรรมการ

รับัรองป็ริญญา	ป็ระกาศน่ิยบััตร	 แลัะวุิฒิบััตรในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 7	 สาขา	

ได้้กำาห้นิด้ให้้ ม่การจัด้สัมมนิาร่วิมกับั ผู้แทนิสภาคำณ์บัด่้คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์

แห่้งป็ระเทศไทย	 ผู้แทนิท่�ป็ระชุมอธิการบัด่้แห่้งป็ระเทศไทย	 ผู้แทนิสภาอุตสาห้กรรม

แห่้งป็ระเทศไทย	 สมาคำมวิิศวิกรรมเคำม่แลัะเคำม่ป็ระยุกต์แห่้งป็ระเทศไทย	 แลัะ

สถึาบัันิการศึกษ์า	โด้ยการจัด้สัมมนิาผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	จำานิวินิ	3	คำรั�ง	ดั้งน่ิ�

 1.	 การสัมมนิาเร่�อง	 “แนิวิทางการพิื่จารณ์าการรับัรองป็ริญญาแบับัองค์ำคำวิามรู้

(Self-Declaration)”	 เม่�อวัินิท่�	 22	 ม่นิาคำม	 2564	 โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิา	

จำานิวินิ	38	คำนิ

	 2.	 การสัมมนิาป็ระชาพิื่จารณ์์เร่�อง	 “(ร่าง)	 ระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	

ว่ิาด้้วิยองค์ำคำวิามรู้พ่ื่�นิฐานิทางวิิทยาศาสตร์	องค์ำคำวิามรู้พ่ื่�นิฐานิทางวิิศวิกรรม

แลัะองค์ำคำวิามรู้เฉพื่าะทางวิิศวิกรรม	ท่�สภาวิิศวิกรจะให้้การรับัรองป็ริญญา

ป็ระกาศน่ิยบััตร	 ห้ร่อวุิฒิบััตรในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	

พื่.ศ.	 …”	 เม่�อวัินิท่�	 23	 สิงห้าคำม	 2564	 โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิา	 จำานิวินิ

454	คำนิ

	 3.	 การสัมมนิาเร่�อง	 “การเข่ยนิเล่ัมคำำารับัรองตนิเอง	 (Self-Declaration)”	

เม่�อวัินิท่�	27	กันิยายนิ	2564	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิา	จำานิวินิ	435	คำนิ
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3. งานีมาตรฐานีการประกอบวุิชาชีพ
3.1  การรับรองมาตรฐานิการให้้บริการวิิชาชีพและมาตรฐานิการปฏิิบัติ
วิิชาชีพ 

 สภาวิิศวิกรได้้ออกระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	ว่ิาด้้วิยห้ลัักเกณ์ฑ์ิ	วิิธ่การ	แลัะ

เง่�อนิไขการรับัรองมาตรฐานิการให้้บัริการวิิชาช่พื่แลัะมาตรฐานิการป็ฏิิบััติวิิชาช่พื่	

พื่.ศ.	2563	โด้ยม่วัิตถุึป็ระสงค์ำเพ่ื่�อส่งเสริมแลัะสนัิบัสนุินิวิิชาช่พื่	ห้น่ิวิยงานิ	องค์ำกรของรัฐ	แลัะ

องค์ำกรเอกชนิ	จัด้ทำามาตรฐานิการให้้บัริการวิิชาช่พื่แลัะมาตรฐานิการป็ฏิิบััติวิิชาช่พื่ให้้ม่คุำณ์ภาพื่

เป็็นิท่�น่ิาเช่�อถ่ึอแลัะนิำาไป็ใช้ป็ฏิิบััติอย่างแพื่ร่ห้ลัาย	โด้ยได้้รับัการรับัรองมาตรฐานิจากสภาวิิศวิกร

โด้ยการรับัรองมาตรฐานิ	ม่อายุคำรั�งลัะไม่เกินิ	5	ปี็

2. การพัฒินีาวุิชาชีพวุิศวุกรรมต่อเนีื �อง
 สภาวิิศวิกรม่องค์ำกรแม่ข่ายการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมต่อเน่ิ�องท่�ม่สถึานิภาพื่ป็กติ

จำานิวินิทั�งสิ�นิ	78	องค์ำกร	ซึึ่�งในิปี็	2564	ได้้ด้ำาเนิินิการต่ออายุองค์ำกรแม่ข่ายฯ	จำานิวินิ	9	องค์ำกร

แลัะรับัรององค์ำกรแม่ข่ายฯ	 เพิื่�มเติม	 จำานิวินิ	 4	 องค์ำกร	 (ตรวิจสอบัรายช่�อองค์ำกรแม่ข่าย

การพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรรมต่อเน่ิ�องได้้ท่�ภาคำผนิวิก)

	 สภาวิิศวิกร	 โด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมต่อเน่ิ�อง	 พิื่จารณ์าเห็้นิว่ิา	

ปั็จจุบัันิสถึานิการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้้

องค์ำกรแม่ข่ายต้องป็รับัเป็ล่ั�ยนิรูป็แบับัการจัด้กิจกรรมอบัรมสัมมนิาผ่านิส่�ออิเลั็กทรอนิิกส์

มากขึ�นิ	โด้ยม่การอบัรมสัมมนิาในิรูป็แบับัการถ่ึายทอด้สด้	จัด้ให้้ม่การแสด้งตัวิตนิชัด้เจนิ	แลัะ

จัด้เก็บัข้อมูลัจราจรทางคำอมพื่วิิเตอร์ของผู้เข้ารบััการอบัรมสมัมนิา	 จงึเห้น็ิคำวิรให้้เพิื่�มกจิกรรม

การจัด้อบัรมสัมมนิาผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์ให้้เป็็นิป็ระเภทกจิกรรมการพื่ฒันิาวิิชาช่พื่วิิชาช่พื่ต่อเนิ่�อง

ท่�สามารถึนิำาห้น่ิวิยคำวิามรู้มาใช้ได้้
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ล�ำดับ มำตรฐำน กำรรับรอง

สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 มาตรฐานิคำวิามป็ลัอด้ภัยทางไฟฟ้าในิสถึานิท่�ทำางานิ	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	พื่.ศ.	2557) 13	กันิยายนิ	2564	–	

12	กันิยายนิ	2569

2 มาตรฐานิด้าตาเซึ่นิเตอร์สำาห้รับัป็ระเทศไทย	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	พื่.ศ.	2559)	

ยกเว้ินิบัทท่�	7	บัทท่�	12	บัทท่�	13	แลัะบัทท่�	15	ท่�ม่การเว้ินิว่ิางไว้ิ

13	กันิยายนิ	2564	–	

12	กันิยายนิ	2569

3 มาตรฐานิการติด้ตั�งทางไฟฟ้า	สำาห้รับัป็ระเทศไทย	พื่.ศ.	2556	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	

พื่.ศ.	2556)

13	กันิยายนิ	2564	–	

12	กันิยายนิ	2569

4 มาตรฐานิการติด้ตั�งทางไฟฟ้าสำาห้รับัป็ระเทศไทย	:	ระบับัการผลิัตไฟฟ้าจาก

พื่ลัังงานิแสงอาทิตย์ท่�ติด้ตั�งบันิห้ลัังคำา	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	พื่.ศ.	2559)

13	กันิยายนิ	2564	–	

12	กันิยายนิ	2569

5 มาตรฐานิระบับัแจ้งเห้ตุเพื่ลิังไห้ม้	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	พื่.ศ.	2562) 13	กันิยายนิ	2564	–	

12	กันิยายนิ	2569

สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 มาตรฐานิสำาห้รับัอาคำารคำอนิกร่ตเสริมเห้ล็ักโด้ยวิิธ่กำาลััง	

(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	ปี็	พื่.ศ.	2558)

11	ตุลัาคำม	2564	–	

10	ตุลัาคำม	2569

2 มาตรฐานิสำาห้รับัอาคำารคำอนิกร่ตเสริมเห้ล็ักโด้ยวิิธ่ห้น่ิวิยแรงใช้งานิ

(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	ปี็	พื่.ศ.	2557)

11	ตุลัาคำม	2564	–	

10	ตุลัาคำม	2569

3 มาตรฐานิคำวิามป็ลัอด้ภัยในิงานิก่อสร้าง	เล่ัม	1	คำวิามป็ลัอด้ภัยในิเร่�อง

การจัด้การทั�วิไป็	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	ปี็	พื่.ศ.	2561)

11	ตุลัาคำม	2564	–	

10	ตุลัาคำม	2569

4 มาตรฐานิคำวิามป็ลัอด้ภัยในิงานิก่อสร้าง	เล่ัม	2	คำวิามป็ลัอด้ภัยในิการใช้

เคำร่�องม่อแลัะเคำร่�องจักร	(ฉบัับัต่พิื่มพ์ื่	ปี็	พื่.ศ.	2561)

11	ตุลัาคำม	2564	–	

10	ตุลัาคำม	2569

3.2 การเสันิอร่างระเบียบคณะกรรมการสัภาวิิศึวิกร วิ่าดำ้วิยการทดำสัอบ
ควิามร้ ้ควิามชำนิาญระดำับสัามัญวิิศึวิกรและระดำับวิุฒิิวิิศึวิกร (ฉบับที � ...) 
พ.ศึ. ...

 สภาวิิศวิกร	 โด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการมาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่ได้้ออกระเบ่ัยบั	

คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 วิ่าด้้วิยคำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 พื่.ศ.	 2563	

ลังวัินิท่�	2	กันิยายนิ	2564	แลัะป็ระกาศสภาวิิศวิกร	ท่�	93/2563	เร่�องคู่ำม่อแนิวิป็ฏิิบััตติามวัิตถุึป็ระสงค์ำ

ของกรอบัคำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุม	 สำาห้รับัการส่งเสริมวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรม	ซึึ่�งม่สาระของการพัื่ฒนิาคำวิามสามารถึการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมของผู้ได้้รับัใบัอนุิญาต

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมแลัะข้อกำาห้นิด้ท่�สภาวิิศวิกรจัด้การทด้สอบัคำวิามรู้คำวิามชำานิาญ	

ป็ระสบัการณ์์	แลัะคำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

	 ป็ระกอบักับัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรในิการป็ระชุมคำรั�งท่�	 31-4/2564	 เม่�อวิันิท่�

19	เมษ์ายนิ	2564	ม่มติเห็้นิชอบั	ดั้งน่ิ�

 ในิปี็	 2564	 สภาวิิศวิกร	 โด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการมาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่ได้้รับัรอง

มาตรฐานิการป็ฏิิบััติวิิชาช่พื่	ดั้งน่ิ�
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1.	 แบับัฟอร์มเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาตท่�ป็รับัแก้ให้้สอด้คำล้ัองตามกรอบัคำวิามสามารถึ

	 ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุมสำาห้รับัการส่งเสริมวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	

	 จำานิวินิ	 3	 ฉบัับั	 แลัะแบับัฟอร์มท่�เสนิอเพิื่�มเติมจำานิวินิ	 2	 ฉบัับั	 ตามท่�

	 คำณ์ะอนุิกรรมการมาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่เสนิอ

2.	 ห้ลัักเกณ์ฑ์ิการป็ระเมินิผลัการสอบัสัมภาษ์ณ์์เล่ั�อนิระดั้บัสามัญวิิศวิกรโด้ยใช้

	 เกณ์ฑ์ิผ่านิ/ไม่ผ่านิ	ตามแบับัฟอร์มการป็ระเมินิผลัการสอบัสัมภาษ์ณ์์เล่ั�อนิระดั้บั

	 เป็็นิสามัญวิิศวิกร

3.	 ห้ลัักการป็รับัป็รุงห้ร่อแก้ไขเพิื่�มเติมข้อบัังคำับัสภาวิิศวิกร	 ระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการ

	 สภาวิิศวิกรแลัะป็ระกาศสภาวิิศวิกรท่�เก่�ยวิข้องกับัการเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาต

	 เพ่ื่�อให้้สอด้คำล้ัองตามห้ลัักเกณ์ฑ์ิให้ม่ท่�สภาวิิศวิกรกำาห้นิด้	 แลัะมอบัห้มายสำานัิก

	 กฎห้มายแลัะจรรยาบัรรณ์ด้ำาเนิินิการป็รับัป็รุงห้ร่อแก้ไขเพิื่�มเติมข้อบัังคัำบั

	 สภาวิิศวิกร	 ระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 แลัะป็ระกาศสภาวิิศวิกร

	 ท่� เก่�ยวิข้อง	 แลัะนิำาเสนิอคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรเพ่ื่�อพิื่จารณ์าต่อไป็

 ด้้วิยเห้ตุดั้งกลั่าวิคำณ์ะอนุิกรรมการมาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่	ได้้เสนิอให้้

ร่างระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	ว่ิาด้้วิยการทด้สอบัคำวิามรู้คำวิามชำานิาญระดั้บัสามัญ

วิิศวิกรแลัะระดั้บัวุิฒิวิิศวิกร	 (ฉบัับัท่�	 ...)	พื่.ศ.	 ...	 เพ่ื่�อให้้การทด้สอบัคำวิามรู้คำวิามชำานิาญ

การป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมสอด้คำล้ัองกับัระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิย

คำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	พื่.ศ.	2563	ลังวัินิท่�	2	กันิยายนิ	2564	แลัะ

ป็ระกาศสภาวิิศวิกร	 ท่�	 93/2563	 เร่�องคู่ำม่อแนิวิป็ฏิิบััติตามวิัตถุึป็ระสงค์ำของกรอบัคำวิาม

สามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	 สำาห้รับัการส่งเสริมวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

3.3 การสััมมนิา “ห้ลักเกณฑ์์และวิิธีีการพิจัารณาการเล่ �อนิระดำับ
ใบอนิุญาตตามกรอบควิามสัามารถการประกอบวิิชาชีพวิิศึวิกรรม”

	 สภาวิิศวิกรม่ห้น้ิาท่�ตามพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542	ในิการคำวิบัคุำม	ดู้แลั

แลัะส่งเสริมการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุม	 เพ่ื่�อให้้ป็ระชาชนิทั�วิไป็แลัะ

ห้น่ิวิยงานิต่าง	 ๆ	 ท่�ว่ิาจ้างผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุมท่�ได้้รับัใบัอนิุญาตป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมม่คำวิามมั�นิใจต่อมาตรฐานิคำวิามรู้คำวิามสามารถึของวิิศวิกรผู้ให้้

บัริการงานิวิิศวิกรรม	ตามข้อกำาห้นิด้แลัะมาตรฐานิท่�ยอมรับัได้้ในิสังคำม	แลัะสอด้คำล้ัองกับั

มาตรฐานิแลัะรูป็แบับัการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมในิระดั้บัสากลัแม้ว่ิากรอบัคำวิามรู้

คำวิามสามารถึแลัะรูป็แบับัการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมจะไม่ได้้กำาห้นิด้ไว้ิในิพื่ระราชบััญญัติ

วิิศวิกร	พื่.ศ.	 2542	แต่สภาวิิศวิกรได้้ออกข้อบัังคัำบัแลัะระเบ่ัยบัต่าง	ๆ	 เพ่ื่�อใช้กำากับัแลัะ

ส่งเสริมการศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	 การออกใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	

การทด้สอบัผู้ขอเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนิุญาตฯ	 แลัะการพื่ัฒนิามาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรม	
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	 ด้้วิยเห้ตุดั้งกล่ัาวิคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	สมัยท่�	7	ได้้เล็ังเห็้นิคำวิามจำาเป็็นิ

เร่งด่้วินิในิการป็รับัป็รุงกลัไก	 ข้อบัังคัำบัแลัะระเบ่ัยบัต่าง	 ๆ	 เพ่ื่�อให้้สมาชิกสภาวิิศวิกร

ผู้ได้้รับัใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	 ม่คำวิามรู้คำวิามสามารถึสอด้คำล้ัอง

กับัมาตรฐานิแลัะรูป็แบับัการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมในิระด้ับัสากลัดั้งนัิ�นิ

คำณ์ะอนุิกรรมการมาตรฐานิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่	ได้้จัด้สัมมนิา	“ห้ลัักเกณ์ฑ์ิแลัะวิิธ่การ

พิื่จารณ์าการเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาตตามกรอบัคำวิามสามารถึการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรม”	โด้ยม่วัิตถุึป็ระสงค์ำเพ่ื่�อห้าร่อแลัะเสนิอห้ลัักการ	แนิวิคิำด้กรอบัการพื่ฒันิาแลัะ

ขอบัเขตงานิด้้านิต่าง	 ๆ	 ในิการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมร่วิมกับัคำณ์ะอนุิกรรมการ

ทด้สอบัคำวิามรู้คำวิามชำานิาญการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุม	 7	 สาขา	 แลัะ

ผู้ทรงคำุณ์วุิฒิ	 7	 สาขา	 อันิจะนิำาไป็สู่คำวิามเข้าใจแลัะการป็ฏิิบััติในิทิศทางเด่้ยวิกันิ

ในิการสอบัเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาตตามกรอบัคำวิามสามารถึการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

คำวิบัคุำม	 กลัไกการทำางานิ	 ตลัอด้จนิการป็ระเมินิคำวิามรู้คำวิามสามารถึวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุมในิป็ระเทศแลัะระด้ับัสากลัต่อไป็	 ผ่านิส่�อ

อิเล็ักทรอนิิกส์	เม่�อวัินิท่�	13	กันิยายนิ	2564	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิาจำานิวินิ	42	คำนิ

4. การส่ ่ ง เส่ร ิมการประกอบวุ ิ ชาช ีพส่ำหร ับส่าขาวุิชาชีพ 
วิุศวุกรรมทีี่�ไม่ใช่วิุชาชีพวิุศวุกรรมควุบคุม
	 ด้้วิยข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 วิ่าด้้วิยการรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการป็ระกอบั

วิิชาช่พื่	พื่.ศ.	2564	ได้้ป็ระกาศในิราชกิจจานุิเบักษ์าแลัะม่ผลับัังคัำบัเม่�อวัินิท่�	5	กุมภาพัื่นิธ์	2564	

เร่ยบัร้อยแล้ัวิ	 ขณ์ะน่ิ�คำณ์ะอนุิกรรมการส่งเสริมสาขาวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมท่�ไม่ใช่วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

คำวิบั คุำม 	 ไ ด้้ด้ำา เ นิินิการ จัด้ทำา ระ เ บ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภา วิิศวิกรแลัะป็ระกาศ

สภาวิิศวิกรให้้สอด้คำล้ัองตามข้อบัังคัำบัฉบัับัดั้งกล่ัาวิ	 ซึึ่�งคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้ให้้

คำวิามเห็้นิชอบัแล้ัวิ	ดั้งน่ิ�

1.	 ระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการทด้สอบัคำวิามรู้เพ่ื่�อขอรับัใบัรับัรอง

คำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมระดั้บัวิิศวิกร	แลัะระดั้บัวิิศวิกร

วิิชาช่พื่	 เพ่ื่�อรองรับัการออกใบัรับัรองในิสาขาวิิศวิกรรมส่งเสริม	 พื่.ศ.	 2564	 ได้้

ป็ระกาศในิราชกิจานุิเบักษ์าแลัะม่ผลับัังคัำบัใช้เม่�อวัินิท่�	2	พื่ฤษ์ภาคำม	2564	

2.	 ป็ระกาศสภาวิิศวิกร	 เร่�อง	 กำาห้นิด้แบับัใบัรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการ

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	ลังวัินิท่�	19	ม่นิาคำม	2564

3.	 ป็ระกาศสภาวิิศวิกร	 	 เร่�อง	 ห้ลัักเกณ์ฑ์ิการขอรับัใบัรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญ

ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	ลังวัินิท่�	22	พื่ฤศจิกายนิ	2564

	 คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้แต่งตั�งผู้ทรงคุำณ์วุิฒิท่�ม่คำวิามรู้ป็ระสบัการณ์์แลัะ

คำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมของแตล่ัะสาขา	แลัะออกใบัรบััรองให้้เป็็นิระด้บัั

วิิศวิกรวิิชาช่พื่	 เพ่ื่�อแต่งตั�งบุัคำคำลัดั้งกล่ัาวิเป็็นิคำณ์ะอนิุกรรมการห้ร่อผู้ชำานิาญการพื่ิเศษ์	

เพ่ื่�อป็ฏิิบััติห้น้ิาท่�ตามข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	พื่.ศ.	2564	จำานิวินิ	327	คำนิ
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5. การส่่งเส่ริมการรับรองควุามร้�ควุามชำนีาญการประกอบวิุชาชีพ
วิุศวุกรรมควุบคุม (เฉพาะด้�านี)
	 ด้้วิยข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการออกห้นัิงส่อรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการ

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	พื่.ศ.	2564	ได้้ป็ระกาศในิราชกิจจานุิเบักษ์าแลัะม่ผลับัังคัำบั

เม่�อวัินิท่�	5	กุมภาพัื่นิธ์	2564	เร่ยบัร้อยแล้ัวิ	ขณ์ะน่ิ�คำณ์ะอนุิกรรมการรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญ

การป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมได้้ด้ำาเนิินิการจัด้ทำาร่างระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร

แลัะร่างป็ระกาศสภาวิิศวิกร	 เพ่ื่�อรองรับัข้อบัังคำับัฉบัับัดั้งกล่ัาวิ	 ซึึ่�งคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร

ได้้ให้้คำวิามเห็้นิชอบัแล้ัวิ	ดั้งน่ิ�

1.	 ร่างระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยห้ลัักเกณ์ฑ์ิ	 วิิธ่การ	 แลัะเง่�อนิไขการ

ทด้สอบัคำวิามรู้เพ่ื่�อขอรับัห้นิังส่อรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	(เฉพื่าะด้้านิ)	พื่.ศ.	....

2.	 ร่างป็ระกาศสภาวิิศวิกร	 ท่�	 ../....	 เร่�อง	 คำวิามรู้คำวิามชำานิาญเฉพื่าะด้้านิท่�สภาวิิศวิกร

จะออกห้นัิงส่อรับัรองคำวิามรู้คำวิามชำานิาญในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม

6. การจััด้การที่ด้ส่อบวุัด้ผลผ้ �ขอข้ �นีที่ะเบียนีเป็นีผ้ �ตรวุจัส่อบ
อาคาร
	 สภาวิิศวิกรเป็็นิห้นิ่วิยงานิจัด้การทด้สอบัวิัด้ผลัผู้ขอขึ�นิทะเบ่ัยนิเพ่ื่�อเป็็นิผู้ตรวิจสอบั

อาคำาร	ให้้แก่คำณ์ะกรรมการคำวิบัคุำมอาคำาร	สำานัิกคำวิบัคุำมแลัะตรวิจสอบัอาคำาร	กรมโยธาธิการ

แลัะผังเม่อง	 เพ่ื่�อเป็็นิการส่งเสริมแลัะสนัิบัสนุินิสมาชิกของสภาวิิศวิกรให้้ม่โอกาสแลัะช่องทาง	

ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมเพิื่�มขึ�นิ	 โด้ยออกห้นัิงส่อรับัรองผลัการสอบัเพ่ื่�อนิำาไป็ใช้เป็็นิ		

ห้ลัักฐานิในิการขอขึ�นิทะเบ่ัยนิเป็็นิผู้ตรวิจสอบัอาคำารกับักรมโยธาธิการแลัะผังเม่อง

โด้ยในิปี็	2564	 จัด้การทด้สอบัจำานิวินิ	14	คำรั�ง	 ม่ผู้เข้ารับัการทด้สอบั	228	คำนิ	 ม่ผู้สอบัผ่านิ

ท่�สามารถึขึ�นิทะเบ่ัยนิเป็็นิผู้ตรวิจสอบัอาคำาร	จำานิวินิทั�งสิ�นิ	25	คำนิ
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7. งานีประส่านีงานีด้�านีภััยพิบัติและควุามปลอด้ภััยส่าธารณะ
	 ด้้วิยคำณ์ะรฐัมนิตร่ได้้ม่มติเห็้นิชอบักฎกระทรวิงกำาห้นิด้การรบัันิำ�าห้นัิกคำวิามต้านิทานิ

คำวิามคำงทนิของอาคำาร	 แลัะพ่ื่�นิดิ้นิท่�รองรับัอาคำารในิการต้านิทานิแรงสั�นิสะเท่อนิของ

แผ่นิดิ้นิไห้วิ	พื่.ศ.	2564	ป็ระกาศในิราชกิจจานุิเบักษ์า	เม่�อวัินิท่�	4	ม่นิาคำม	2564	เพ่ื่�อใช้บัังคัำบั

แทนิกฎกระทรวิงกำาห้นิด้การรับันิำ�าห้นัิกฯ	 ฉบัับัเดิ้ม	 พื่.ศ.	 2550	 โด้ยให้้ใช้บัังคัำบัเม่�อพ้ื่นิกำาห้นิด้

180	 วัินินัิบัแต่วัินิป็ระกาศในิราชกิจจานุิเบักษ์าเป็็นิต้นิไป็	โด้ยกฎกระทรวิงฉบัับัดั้งกล่ัาวิจะส่ง

ผลัต่อการบัังคัำบัใช้กับัการออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์โคำรงสร้างอาคำารในิพ่ื่�นิท่�เส่�ยงภัยแผ่นิดิ้นิไห้วิ

ท่�ม่ป็ริมาณ์เพิื่�มขึ�นิจากกฎกระทรวิงท่�บัังคัำบัใช้ในิป็จัจุบัันิอ่กเป็็นิจำานิวินิมาก	โด้ยในิกฎกระทรวิง

ได้้กำาห้นิด้คุำณ์สมบััติของผู้ออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์จะต้องเป็็นิผู้ได้้รับัใบัอนุิญาตเป็็นิผู้ป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	สาขาวิิศวิกรรมโยธา	ตามกฎห้มายว่ิาด้้วิยวิิศวิกร	สภาวิิศวิกรจึงจำาเป็็นิ

ต้องเตร่ยมคำวิามพื่ร้อมในิเร่�องดั้งกล่ัาวิให้้กับัวิิศวิกร	เพ่ื่�อให้้การออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์โคำรงสร้าง

อาคำารในิพ่ื่�นิท่�เส่�ยงภัยแผ่นิดิ้นิไห้วิเป็็นิไป็อย่างถึูกต้องตามห้ลัักวิิชาการ	 เกิด้คำวิามป็ลัอด้ภัย

ต่อช่วิิตแลัะทรัพื่ย์สินิของป็ระชาชนิ	

	 สภาวิิศวิกร	โด้ยคำณ์ะอนิกุรรมการป็ระสานิงานิภยัพิื่บััติแลัะคำวิามป็ลัอด้ภยัสาธารณ์ะ

ได้้ด้ำาเนิินิการจัด้ทำาห้ลัักสูตรอบัรมให้้คำวิามรู้แก่สมาชิกด้้านิการออกแบับัอาคำารโคำรงสร้างอาคำาร

ต้านิทานิการสั�นิสะเท่อนิของแผ่นิดิ้นิไห้วิ	โด้ยม่วิตัถุึป็ระสงค์ำเพ่ื่�ออบัรมการออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์

โคำรงสร้างอาคำารต้านิทานิการสั�นิสะเท่อนิของแผ่นิดิ้นิไห้วิ	 แลัะเพ่ื่�อส่งเสริมแลัะพัื่ฒนิากรอบั

คำวิามรู้คำวิามสามารถึของวิิศวิกรโยธาให้้ม่คำวิามพื่ร้อมในิการออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์โคำรงสร้าง

อาคำารต้านิทานิแผ่นิดิ้นิไห้วิ	จำานิวินิ	2	คำรั�ง	ดั้งน่ิ�

1.	ห้ลัักสูตร	 “เร่�องจำาเป็็นิต้องรู้สำาห้รับัวิิศวิกร	 ถ้ึาจะออกแบับัโคำรงสร้างอาคำารให้้

ต้านิทานิแผ่นิดิ้นิไห้วิได้้”	 (6	 ชั�วิโมง)	 เม่�อวัินิท่�	 2	 กรกฎาคำม	 2564	 อบัรมผ่านิ

ส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิาจำานิวินิ	624	คำนิ

2.	ห้ลัักสูตร	 “เตร่ยมคำวิามพื่ร้อมเพ่ื่�อการออกแบับัแลัะคำำานิวิณ์โคำรงสร้างอาคำาร

ต้านิทานิการสั�นิสะเท่อนิของแผ่นิดิ้นิไห้วิตามกฎกระทรวิงฯ	 2564	 สำาห้รับัวิิทยากร

แลัะวิิศวิกรโยธา”	 (24	 ชั�วิโมง)	 เม่�อวัินิท่�	 3	 –	 6	 สิงห้าคำม	 2564	 อบัรมผ่านิ

ส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิาจำานิวินิ	2,850	คำนิ

	 นิอกจากน่ิ�ยงัได้้จัด้สัมมนิา	“บัทเร่ยนิจากภัยพื่ายฤุดู้ร้อนิ”	โด้ยม่วัิตถุึป็ระสงค์ำเพ่ื่�อเป็็นิ

เวิท่สำาห้รับัผู้เช่�ยวิชาญทุกฝ่่ายแลัะผู้สนิใจได้้มาร่วิมแลักเป็ล่ั�ยนิคำวิามรู้แลัะแสด้งคำวิามเห็้นิ

ในิป็ระเด็้นิแนิวิทางการการป้็องกันิมิให้้เกิด้คำวิามเส่ยห้ายจากภัยพื่ายุฤดู้ร้อนิไม่ว่ิาจะเป็็นิ

คำวิามเส่ยห้ายจากอาคำารบั้านิเร่อนิ	 ห้ลัังคำาบั้านิป็ลัิวิไป็พื่ร้อมกับัลัมพื่ายุ	 ป้็ายโฆษ์ณ์าพื่ังถึล่ัม	

ห้ร่อเสาไฟฟ้าหั้กโค่ำนิ	 เป็็นิต้นิ	 เพ่ื่�อห้าแนิวิทางจัด้การทางวิิศวิกรรมร่วิมกันิในิการแสวิงห้า

วิิธ่จัด้การกับัภัยพื่ายุฤดู้ร้อนิได้้ด่้ขึ�นิในิอนิาคำต	เม่�อวัินิท่�	2	 กันิยายนิ	2564	ม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิา

จำานิวินิ	262	คำนิ
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ล�ำดับ วัินท่ี่� หน่วิยงำน

1 27	สิงห้าคำม	2564 กรมการขนิส่งทางราง	

2 15	พื่ฤศจิกายนิ	2564 กรมการขนิส่งทางราง	

8. งานีการถ่่ายโอนีเที่คโนีโลยีและนีวุัตกรรม
	 สภาวิิศวิกรโด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการถ่ึายโอนิเทคำโนิโลัย่แลัะนิวัิตกรรม	 ได้้ป็ระสานิงานิ

ห้น่ิวิยงานิภาคำรัฐแลัะภาคำเอกชนิท่�เก่�ยวิข้องเพ่ื่�อส่งเสริมให้้ม่การจัด้ทำาร่าง	 Request	 for	

Proposal	 (RFP)	 ในิโคำรงการขนิาด้ให้ญ่	 (Mega	 Project)	 ของภาคำรัฐเพ่ื่�อให้้เกิด้เป็็นิระบับั

การจัด้การท่�ด่้แลัะเกิด้การถ่ึายโอนิเทคำโนิโลัย่ร่วิมกันิระห้ว่ิางห้น่ิวิยงานิให้้เป็็นิรูป็ธรรม	ดั้งน่ิ�
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายบริห้าร

1 การจััด้ประชุมใหญ่ส่ามัญส่ภัาวิุศวุกร ประจัำปี 2564
	 สภาวิิศวิกรจัด้การป็ระชุมให้ญ่สามัญสภาวิิศวิกร	 ป็ระจำาปี็	 2564	 เม่�อวัินิท่�	

11	 กุมภาพื่ันิธ์	 2564	 ด้้วิยวิิธ่การป็ระชุมผ่านิส่�ออิเลั็กทรอนิิกส์	 ตามพื่ระราชกำาห้นิด้

วิ่าด้้วิยการป็ระชุมผ่านิส่�ออิเลั็กทรอนิิกส์	 พื่.ศ.	 2563	 ป็ระกาศกระทรวิงด้ิจิทัลัเพ่ื่�อ

เศรษ์ฐกจิแลัะสงัคำม	เร่�องมาตรฐานิการรกัษ์าคำวิามมั�นิคำงป็ลัอด้ภยัของการป็ระชมุผา่นิส่�อ

อิเล็ักทรอนิิกส์	พื่.ศ.	2563	ป็ระกอบักับัมาตรา	15	แห่้งพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542	

โด้ยม่สมาชิกผู้ร่วิมป็ระชุมแสด้งตนิเพ่ื่�อร่วิมป็ระชุมผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์ก่อนิร่วิมป็ระชุม

ทั�งห้มด้จำานิวินิ	757	คำนิ	(ห้นึิ�งคำนิ	ต่อห้นึิ�งสิทธิผู้ใช้งานิผ่านิระบับั	Cisco	Webex)	แยกเป็็นิ

สมาชิกสามัญ	จำานิวินิ	743	คำนิ	สมาชิกวิิสามัญ	จำานิวินิ	14	คำนิ	ทั�งน่ิ�	เพ่ื่�อเป็็นิการอำานิวิย

คำวิามสะด้วิกแก่สมาชิกท่�ม่ข้อขัด้ข้องทางด้้านิเทคำนิิคำห้ร่ออุป็กรณ์์ใช้งานิในิการป็ระชุม

ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้อุป็กรณ์์รองรับัสมาชิกผู้ป็ระสงค์ำเข้าร่วิมป็ระชุม	

ณ์	สำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	ซึึ่�งรองรับัจำานิวินิ	100	คำนิ	โด้ยสรุป็สาระสำาคัำญดั้งน่ิ�

1.			รับัรองรายงานิการป็ระชุมให้ญ่สามัญสภาวิิศวิกรป็ระจำาปี็	2563

2.			รับัทราบัรายงานิผลัการด้ำาเนิินิงานิ	ป็ระจำาปี็	2563	แลัะรายงานิคำวิาม

	 		ค่ำบัห้น้ิาในิการก่อสร้างอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกร

3.			รับัทราบัรายงานิผู้ตรวิจสภาวิิศวิกร	ป็ระจำาปี็	2563

4.			อนุิมัติงบัดุ้ลั	ป็ระจำาปี็	2563

5.			เห็้นิชอบัแผนิการด้ำาเนิินิงานิแลัะอนุิมัติงบัป็ระมาณ์	ป็ระจำาปี็	2564

6.		 อนุิมัติตั�งบัริษั์ท	 สำานัิกงานิบัร่โอ	 โป็รเฟสชั�นิแนิลั	 จำากัด้	 (เลัขป็ระจำาตัวิ

ผู้เส่ยภาษ่์อากร	 0125552000276)	 โด้ยม่นิางสาวิจันิทร์สิริ	 ตันิไพื่บูัลัย์กุลั	

ผู้สอบับััญช่รับัอนุิญาต		เลัขทะเบ่ัยนิ	6991	เป็็นิผู้สอบับััญช่สภาวิิศวิกร	แลัะ

นิางสาวิลััด้ด้าวัิลัย์	 เอกป็ร่ชากุลั	 ผู้สอบับััญช่รับัอนุิญาต	 เลัขทะเบ่ัยนิ	8558	

เป็็นิผู้สอบับััญช่สภาวิิศวิกร	 (สำารอง)	 แลัะอนุิมัติค่ำาตอบัแทนิสำาห้รับั

ผู้สอบับััญช่สภาวิิศวิกร	 ป็ระจำาปี็	 2564	 จำานิวินิ	 130,000	 บัาท	 (ห้นึิ�งแสนิ

สามห้ม่�นิบัาทถ้ึวินิ)

7.		 เห็้นิชอบัการยกเว้ินิการทด้สอบัคำวิามรู้ระด้ับัภาค่ำวิิศวิกรสำาห้รับัผู้ขอรับั

ใบัอนุิญาตเป็็นิผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร

8.  เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการรับัสมัคำรเป็็นิสมาชิกสามัญของ

สภาวิิศวิกร	 (ฉบัับัท่�	 ..)	 พื่.ศ.	 ....	 ด้้วิยคำะแนินิเส่ยงไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของ

สมาชิกสามัญท่�เข้าป็ระชุม

9.	 เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการรับัสมัคำรเป็็นิสมาชิกวิิสามัญของ

สภาวิิศวิกร	(ฉบัับัท่�	..)	พื่.ศ.	....	ด้้วิยคำะแนินิเส่ยงไมน่ิอ้ยกวิา่กึ�งห้นึิ�งของสมาชิก

สามัญท่�เข้าป็ระชุม

10.	 เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการออกใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกรพิื่เศษ์	(ฉบัับัท่�	 ..)	พื่.ศ.	....	ด้้วิยคำะแนินิ

เส่ยงไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของสมาชิกสามัญท่�เข้าป็ระชุม

11.	 เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการออกใบัอนิุญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	ป็ระเภทนิิติบุัคำคำลั	(ฉบัับัท่�	 ..)	พื่.ศ.	 ....	 ด้้วิยคำะแนินิเส่ยง

ไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของสมาชิกสามัญท่�เข้าป็ระชุม

20



12. เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการป็ระชุมให้ญ่สภาวิิศวิกร	 (ฉบัับัท่�..)	

พื่.ศ.	....	ด้้วิยคำะแนินิเส่ยงไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของสมาชิกสามัญท่�เข้าป็ระชุม

13.	 เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการรับัรองป็ริญญา	 ป็ระกาศน่ิยบััตร	 ห้ร่อ

วุิฒิบััตรในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	(ฉบัับัท่�..)	พื่.ศ....	ด้้วิยคำะแนินิเส่ยง

ไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของสมาชิกสามัญท่�เข้าป็ระชุม

14.	 เห็้นิชอบัร่างข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 ว่ิาด้้วิยการเล่ัอกแลัะการเล่ัอกตั�งกรรมการ

สภาวิิศวิกร	(ฉบัับัท่�..)	พื่.ศ.	....	ด้้วิยคำะแนินิเส่ยงไม่น้ิอยกว่ิากึ�งห้นึิ�งของสมาชิกสามัญ

ท่�เข้าป็ระชุม
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2. การเข�าร่วุมประชุมกับหน่ีวุยงานีของรัฐ และองค์กรวิุชาชีพอื�นี
	 สภาวิิศวิกรม่การด้ำาเนิินิการตามวัิตถุึป็ระสงค์ำของพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542	

มาตรา	7(5)	ค่ำอ	ช่วิยเห้ล่ัอ	แนิะนิำา	เผยแพื่ร	่แลัะให้้บัริการทางด้้านิวิิชาการตา่ง	ๆ 	แก่ป็ระชาชนิ

แลัะองค์ำกรอ่�นิในิเร่�องท่�เก่�ยวิกับัวิิทยาการแลัะเทคำโนิโลัย่ทางด้้านิวิิศวิกรรมโด้ยมอบัห้มายให้้		

ผู้แทนิเข้าร่วิมป็ระชุมกับัห้น่ิวิยงานิของรัฐแลัะองค์ำกรวิิชาช่พื่อ่�นิ	จำานิวินิ	27	ห้น่ิวิยงานิ	(ตรวิจสอบั

รายช่�อห้น่ิวิยงานิท่�สภาวิิศวิกรส่งผู้แทนิเข้าร่วิมป็ระชุมท่�ภาคำผนิวิก)

3. สั่มมนีาออนีไลน์ี เรื�อง “Future of Engineers : พลิกโฉมวุงการ
วิุศวุกรไที่ยเพื�อหนีที่างรอด้ในียุคดิ้ส่รัปชั�นี”
	 สภาวิิศวิกรจัด้การสัมมนิาออนิไลัน์ิ	เร่�อง	“Future	of	Engineers	:	พื่ลิักโฉมวิงการ

วิิศวิกรไทยเพ่ื่�อห้นิทางรอด้ในิยุคำดิ้สรัป็ชั�นิ”	 ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	 เพ่ื่�อนิำาเสนิอถึึงการ

เป็ล่ั�ยนิแป็ลังของวิิศวิกรในิโลักยุคำดิ้สรัป็ชั�นิ	การเตร่ยมคำวิามพื่ร้อมเพ่ื่�อรับัม่อกับัโลักในิอนิาคำต	

นิำาเสนิอคำวิามต้องการวิิศวิกรของภาคำป็ระกอบัการในิปั็จจุบัันิแลัะการแข่งขันิในิตลัาด้โลัก					

รวิมถึึงม่การเสวินิาของผู้แทนิสถึาบัันิการศึกษ์าชั�นินิำาของไทยในิหั้วิข้อ	 “วิิศวิกรท่�ตอบัโจทย์

คำวิามต้องการแห่้งอนิาคำต”	 เพ่ื่�อส่งเสริมองค์ำคำวิามรู้แลัะพัื่ฒนิาศักยภาพื่แก่วิิศวิกรสำาห้รับัการ

ทำางานิในิอนิาคำต	เม่�อวัินิท่�	23	พื่ฤศจิกายนิ	2564	โด้ยม่ผู้สนิใจเข้าร่วิมรับัฟังจำานิวินิ	670	คำนิ

	 ทั�งน่ิ�	 สภาวิิศวิกรยังได้้ม่การจัด้ป็ระชุมสัมมนิาออนิไลัน์ิอย่างต่อเน่ิ�อง	 ตั�งแต่เด่้อนิ

ธันิวิาคำม	2564	-	มกราคำม	2565	เพ่ื่�อให้้คำวิามรู้เก่�ยวิกับัการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	
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ฝ่่ายทะเบียน
และใบอนุญาต
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายทะเบียนิและใบอนุิญาต

1 การบริการออนีไลน์ี
	 สภาวิิศวิกรได้้ป็รับัเป็ล่ั�ยนิการให้้บัริการเป็็นิรูป็แบับัออนิไลัน์ิ	ซึึ่�งสมาชิกสามารถึทำารายการต่าง	ๆ 	พื่ร้อมติด้ตามสถึานิะ

การย่�นิเร่�องผ่านิเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิศวิกรได้้ตลัอด้	24	ชั�วิโมง	โด้ยไม่ต้องจัด้ส่งเอกสารห้ร่อเดิ้นิทางมาท่�สำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	ดั้งน่ิ�

 � การสมัคำรสมาชิกให้ม่

 � การย่�นิคำำาขอรับัใบัอนิุญาต	ระด้ับัภาคำ่วิิศวิกร

 � การย่�นิคำำาขอรับัใบัอนิุญาต	ระด้ับัภาคำ่วิิศวิกรพื่ิเศษ์

 � การสมัคำรทด้สอบัคำวิามรู้	ระด้ับัภาคำ่วิิศวิกร

 � การทด้สอบัคำวิามรู้	ระด้ับัภาคำ่วิิศวิกร

 � การสมัคำรอบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามพื่ร้อมฯ

 � การอบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามพื่ร้อมฯ

 � การตรวิจสอบัรอบัสอบัภาคำ/่อบัรมฯ

 � การย่�นิคำำาขอเลั่�อนิระด้ับัใบัอนิุญาต	

	 	ระดั้บัสามัญวิิศวิกร/วุิฒิวิิศวิกร

 � การสอบัสัมภาษ์ณ์์เลั่�อนิระด้ับัใบัอนิุญาต	

	 	ระดั้บัสามัญวิิศวิกร/วุิฒิวิิศวิกร

กำรย่�นขอรับบริกำรหน้ำเคำน์เตอร์และช่่องที่ำงออนไลน์ประจำ�ำปี 2564

ห้มายเห้ตุ	:	ปิ็ด้ให้้บัริการห้น้ิาเคำาน์ิเตอร์	เน่ิ�องจากสถึานิการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019	(COVID-19)	ตั�งแต่วัินิท่�	21	เมษ์ายนิ	-	30	กันิยายนิ	2564

 � การสอบัสัมภาษ์ณ์์	ระด้ับัภาคำ่วิิศวิกรพื่ิเศษ์

 � การต่ออายุสมาชิก/ใบัอนุิญาต

 � การขอรับัใบัแทนิใบัอนุิญาต

 � การย่�นิคำำาขอห้นิังส่อรับัรองตามมาตรา	39	ทวิิ

 � การย่�นิคำำาขอห้นิังส่อรับัรองป็ระกอบัการย่�นิ	ข.1-ข.7

 � การตรวิจสอบัสถึานิะใบัอนิุญาต

 � การตรวิจสอบัสถึานิะการย่�นิเร่�องต่าง	ๆ

 � การตรวิจสอบัห้นัิงส่อรับัรองใบัอนิุญาต

 � การติด้ตามสถึานิะการชำาระเงินิ

 � การย่�นิขอรับัใบัอนิุญาตนิิติบัุคำคำลั

 � การย่�นิขอต่ออายุใบัอนิุญาตนิิติบุัคำคำลั

24
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2.2 จัำนิวินิใบอนุิญาตประกอบวิิชาชีพวิิศึวิกรรมควิบคุม

จำ�ำนวินกำรอนุมัติใบอนุญำตฯ และกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ 

ตั�งแต่วัินิท่�	1	มกราคำม	–	31	ธันิวิาคำม	2564

2. การบริการด้�านีที่ะเบ ียนีส่มาชิกและ
ใบอนีุญาตประกอบวุิชาช ีพวุ ิศวุกรรมควุบคุม
.	 ฝ่่ายทะเบ่ัยนิแลัะใบัอนุิญาตทำาห้น้ิาท่�ในิการรับัสมัคำรสมาชิกแลัะออกใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

คำวิบัคุำมป็ระเภทบุัคำคำลัแลัะป็ระเภทนิิติบุัคำคำลั	ซึึ่�งระห้ว่ิางวัินิท่�	1	มกราคำม	–	31	ธันิวิาคำม	2564	ม่จำานิวินิสมาชิก

แลัะใบัอนุิญาต	ดั้งน่ิ�

2.1 จัำนิวินิสัมาชิกสัภาวิิศึวิกร
จำ�ำนวินสมำชิ่กใหม่ 

ตั�งแต่วัินิท่�	1	มกราคำม	-	31	ธันิวิาคำม	2564

ป็ระเภท สมัคำรสมาชิกให้ม่ สมาชิก	ณ์	31	ธันิวิาคำม	2564

สามัญสมาชิก 20,707 181,435

วิิสามัญสมาชิก 588 3,941

รวิม 21,295 185,376
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จำ�ำนวินใบอนุญำตท่ี่�ม่สถำนะปกติ แยกตำมระดับใบอนุญำต 

ณ์	วัินิท่�	31	ธันิวิาคำม	2564

จำ�ำนวินกำรอนุมัติใบอนุญำตประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม 

ณ์	วัินิท่�	31	ธันิวิาคำม	2564

จำ�ำนวินต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม 

	ณ์	วัินิท่�	31	ธันิวิาคำม	2564

รวิม	173,825	ใบั

หมำยเหตุ	สมาชิก	1	คำนิ	ม่ใบัอนุิญาตได้้มากกว่ิา	1	ใบั



ห้มายเห้ตุ	:		สภาวิิศวิกรจัด้ทด้สอบัคำวิามรู้ฯระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	ออนิไลัน์ิ	จำานิวินิ	223	คำรั�ง	
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3. ผลการที่ด้ส่อบควุามร้�ผ้�ขอรับใบอนุีญาตฯ ระดั้บภัาคีวิุศวุกร  
	 เน่ิ�องจากในิปี็	2564	เกิด้สถึานิการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019
(COVID-19)	 สภาวิิศวิกรจึงได้้ด้ำาเนิินิการจัด้ทด้สอบัคำวิามรู้ผู้ขอรับัใบัอนุิญาตเป็็นิผู้ป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมระดั้บัภาค่ำวิิศวิกรในิรูป็แบับัออนิไลัน์ิ	 เพ่ื่�อเป็็นิการให้้บัริการแลัะ

อำานิวิยคำวิามสะด้วิกให้้กบััสมาชิก	ซึึ่�งผลัการทด้สอบัคำวิามรู้ผู้ขอรับัใบัอนุิญาตฯ	ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร

ป็ระจำาปี็	2564	ม่ดั้งน่ิ�

หมวิดวิิช่ำพ่้นฐำน หมวิดวิิช่ำเฉพำะที่ำงวิิศวิกรรม

ผู้เข้ำสอบ (คน) ผู้สอบผ่ำน (คน) ผู้เข้ำสอบ (คน) ผู้สอบผ่ำน (คน)

17,806 16,413 18,815 17,046

กรำฟเปร่ยบเท่ี่ยบผลกำรที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำต ระดับภำค่วิิศวิกร

ในหมวิดวิิช่ำพ้่นฐำนที่ำงวิิศวิกรรม ประจำ�ำปี 2564

2.3 จัำนิวินิใบอนุิญาตประกอบวิิชาชีพวิิศึวิกรรมควิบคุม ประเภทนิิติบุคคล

จำ�ำนวินกำรอนุมัติใบอนุญำตฯ และกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ ประเภที่นิติบุคคล

ตั�งแต่วัินิท่�	1	มกราคำม	–	31	ธันิวิาคำม	2564
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4. การขอรับใบอนุีญาตประกอบวิุชาชีพวิุศวุกรรมควุบคุม 
ส่าขาวิุศวุกรรมเคมีและส่าขาวิุศวุกรรมสิ่�งแวุด้ล�อม (บที่เฉพาะกาล)   
	 ตามข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	ว่ิาด้้วิยการออกใบัอนุิญาตให้้แก่ผู้ขอรับัใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	 สาขาวิิศวิกรรมเคำม่แลัะสาขาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	 พื่.ศ.	 2564	 กำาห้นิด้ให้้

ผู้ขอรับัใบัอนุิญาตสาขาวิิศวิกรรมเคำม่ต้องเป็็นิผู้สำาเร็จการศึกษ์าในิห้ลัักสูตรระดั้บัป็ริญญาห้ร่อ

เท่ยบัเท่าป็ริญญาสาขาวิิศวิกรรมเคำม่	สาขาเคำม่วิิศวิกรรม	สาขาเคำม่เทคำนิิคำ	ห้ร่อท่�ม่ช่�อเร่ยกอย่างอ่�นิ

เท่ยบัเท่าวิิศวิกรรมเคำม่	 ซึึ่�งสภาวิิศวิกรได้้รับัรองป็ริญญาไว้ิในิสาขาวิิศวิกรรมอุตสาห้การแลัะได้้

รับัใบัอนุิญาตสาขาวิิศวิกรรมอุตสาห้การ	 แลัะกำาห้นิด้ให้้ผู้ขอรับัได้้รับัใบัอนุิญาตสาขาวิิศวิกรรม

สิ�งแวิด้ล้ัอมต้องเป็็นิผู้สำาเร็จการศึกษ์าสาขาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	ห้ร่อสาขาวิิศวิกรรมสุขาภิบัาลั	

ซึึ่�งสภาวิิศวิกรได้้รับัรองป็ริญญาไว้ิในิสาขาวิิศวิกรรมโยธาแลัะได้้รับัใบัอนุิญาตสาขาวิิศวิกรรมโยธา

ข้อบัังคัำบัน่ิ�ม่ผลัใช้บัังคัำบัตั�งแต่วัินิท่�	5	กุมภาพัื่นิธ์	2564	ถึึงวัินิท่�	4	กุมภาพัื่นิธ์	2566	โด้ยในิปี็	2564	

ม่ผู้ขอรับัใบัอนุิญาตจำานิวินิ	32	คำนิ	ม่ผู้สอบัผ่านิจำานิวินิ	28	คำนิ	

สำขำ ระดับ จำ�ำนวินผู้ขอ (คน) จำ�ำนวินผู้สอบผ่ำน (คน)

สำขำวิิศวิกรรมเคม่ ภำค่วิิศวิกร 24 22

สำมัญวิิศวิกร 1 1

สำขำวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม ภำค่วิิศวิกร 6 4

สำมัญวิิศวิกร 1 1

รวิม 32 28  

กรำฟเปร่ยบเท่ี่ยบผลกำรที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำต ระดับภำค่วิิศวิกร

ในหมวิดวิิช่ำเฉพำะที่ำงวิิศวิกรรม ประจำ�ำปี 2564
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ระดับ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและที่ดสอบฯ (คน) สอบผ่ำน (คน)

ภำค่วิิศวิกร 21,210 20,182

ภำค่วิิศวิกรพิเศษ 71 63

รวิม 21,281 20,245

5. การอบรมและที่ด้ส่อบควุามร้�เกี�ยวุกับควุามพร�อมในีการประกอบ
วิุชาชีพวิุศวุกรรมควุบคุม  
	 เน่ิ�องจากในิป็	ี2564	เกิด้สถึานิการณ์์การแพื่รร่ะบัาด้ของโรคำตดิ้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019

(COVID-19)	 สภาวิิศวิกรจึงได้้ด้ำาเนิินิการจัด้การอบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามพื่ร้อมฯ	 ในิรูป็แบับั

ออนิไลัน์ิ	จำานิวินิ	180	คำรั�ง	ซึึ่�งผลัการทด้สอบัคำวิามพื่ร้อมฯ	ม่ดั้งน่ิ�

จำ�ำนวินผู้เข้ำรับกำรอบรมและที่ดสอบควิำมรู้เก่�ยวิกับควิำมพร้อมฯ ในปี 2564

แยกเป็นสำขำวิิศวิกรรม

รวิม	26,009	คำนิ
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6. การจััด้ที่ด้ส่อบควุามร้�ที่างวิุศวุกรรมเพื�อขอรับใบอนุีญาตฯ 
ระดั้บส่ามัญวิุศวุกร (ส่อบข�อเขียนี)   
	 สภาวิิศวิกรได้้ด้ำาเนิินิการจัด้ทด้สอบัคำวิามรู้ทางวิิศวิกรรมเพ่ื่�อขอรับัใบัอนุิญาตฯ	ระดั้บั

สามัญวิิศวิกร	(สอบัข้อเข่ยนิ)	ในิปี็	2564	จำานิวินิ	2	คำรั�ง	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมทด้สอบัคำวิามรู้ทางวิิศวิกรรม

จำานิวินิ	46	คำนิ	ม่ผู้สอบัผ่านิจำานิวินิ		10	คำนิ		

7. การจััด้สั่มมนีาให�แก่ส่มาชิกส่ภัาวิุศวุกร  
	 เน่ิ�องด้้วิยม่ผู้ย่�นิขอรับัใบัอนุิญาตฯ	 ระดั้บัสามัญวิิศวิกร	 ระดั้บัวุิฒิวิิศวิกร	 แลัะระดั้บั

ภาค่ำวิิศวิกรพื่เิศษ์ท่�ยงัไม่เข้าใจในิเร่�องการย่�นิผลังานิแลัะป็รมิาณ์งานิ	แลัะการนิำาเสนิอโคำรงการด่้เด่้นิ

เป็็นิจำานิวินิมาก	 คำณ์ะอนุิกรรมการทด้สอบัคำวิามรู้คำวิามชำานิาญการป็ระกอบัวิิชาช่พื่	 ระดั้บั

สามัญวิิศวิกร	ระดั้บัวุิฒิวิิศวิกร	แลัะระดั้บัภาค่ำวิิศวิกรพิื่เศษ์	จึงได้้จัด้การสัมมนิาให้้คำำาแนิะนิำาเก่�ยวิกับั

การย่�นิผลังานิเพ่ื่�อขอรบััใบัอนิญุาต	ระดั้บัสามัญวิิศวิกร	ระดั้บัวุิฒิวิิศวิกร	แลัะระดั้บัภาค่ำวิิศวิกรพื่เิศษ์

เพ่ื่�อให้้ผู้ย่�นิขอรับัใบัอนุิญาตม่คำวิามเข้าใจถึึงห้ลัักเกณ์ฑ์ิในิการย่�นิผลังานิแลัะป็ริมาณ์งานิรวิมถึึง

การนิำาเสนิอผลังานิด่้เด่้นิมากยิ�งขึ�นิ	 แลัะเพ่ื่�อให้้วิิศวิกรเข้าใจเก่�ยวิกับัขอบัเขตอำานิาจห้น้ิาท่�การ

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำมุมากยิ�งขึ�นิ	โด้ยได้้จัด้การสมัมนิาจำานิวินิทั�งสิ�นิ	16	คำรั�ง	ม่ผู้สนิใจ

ร่วิมรับัฟังมากกว่ิา		4,225	คำนิ	แยกเป็็นิสาขาดั้งน่ิ�

1)	สาขาวิิศวิกรรมโยธา			 	 2	คำรั�ง

2)	สาขาวิิศวิกรรมเห้ม่องแร่		 	 2	คำรั�ง

3)	สาขาวิิศวิกรรมเคำร่�องกลั		 	 3	คำรั�ง

4)	สาขาวิิศวิกรรมไฟฟ้า			 	 3	คำรั�ง

5)	สาขาวิิศวิกรรมอุตสาห้การ			 2	คำรั�ง

6)	สาขาวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม		 2	คำรั�ง

7)	สาขาวิิศวิกรรมเคำม่		 	 2	คำรั�ง

	 นิอกจากน่ิ�สภาวิิศกรได้้จัด้เสวินิารบััฟังคำวิามคำดิ้เห็้นิเพ่ื่�อให้้นิิติบุัคำคำลัม่คำวิามรู้คำวิามเข้าใจ

เก่�ยวิกับัห้ลัักเกณ์ฑ์ิ	 ข้อกำาห้นิด้รวิมถึึงผลัป็ระโยชน์ิท่�จะได้้รับั	 ตลัอด้จนิรับัฟังคำวิามเห็้นิแลัะ

ข้อเสนิอแนิะเก่�ยวิกับัการป็ระกอบัธุรกิจ	 จำานิวินิ	 2	 คำรั�ง	 ม่ผู้สนิใจร่วิมรับัฟัง	 318	 คำนิ
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ฝ่่ายการคลัง
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายการคลัง

1. ส่รุปรายได้�และค่าใช �จั ่าย พ.ศ. 2564
รายไดำ้ของสัภาวิิศึวิกร

-	รายได้้ค่ำาจด้ทะเบ่ัยนิสมาชิก 68,505,900.00 บัาท

-	รายได้้ค่ำาธรรมเน่ิยม 86,425,500.00 บัาท

-	รายได้้ค่ำาทด้สอบัคำวิามรู้	 49,364,000.00 บัาท

-	รายได้้การจัด้อบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามพื่ร้อม 40,000,500.00 บัาท

-	รายได้้ค่ำารับัรองป็ริญญา 470,000.00 บัาท

-	รายได้้ในิการเดิ้นิทางไป็ตรวิจรับัรองห้ลัักสูตร 1,304,000.00 บัาท

-	รายได้้ค่ำาคำำาขอรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า 340,000.00 บัาท

-	รายได้้ในิการตรวิจป็ระเมินิมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า 1,120,000.00 บัาท

-	รายได้้ด้อกเบ่ั�ยเงินิฝ่ากธนิาคำาร 3,910,601.40 บัาท

-	รายได้้จัด้สอบัผู้ตรวิจสอบัอาคำาร 421,500.00 บัาท

-	รายได้้อ่�นิ 782,600.30 บัาท

     รวิมรายไดำ้ 252,644,601.70 บาท

ค่าใช้จั ่ายของสัภาวิิศึวิกร

-	ค่ำาใช้จ่ายในิการบัริห้าร 57,233,398.71 บัาท

-	ค่ำาใช้จ่ายตามแผนิงานิด้ำาเนิินิงานิ 26,611,373.31 บัาท

-	ค่ำาเส่�อมราคำา 2,274,737.23 บัาท

รวิมค่าใช้จั ่าย 86,119,509.25 บาท

ณ วัินิที� 31 ธัีนิวิาคม 2564 
มีรายไดำ้สั้งกวิ่าค่าใช้จั ่าย

166,525,092.45 บาท
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2. งานีบริการรับชำระเง ินีส่มาชิก
	 เพ่ื่�ออำานิวิยคำวิามสะด้วิกแก่สมาชิกในิการรับัชำาระเงินิค่ำาธรรมเน่ิยมต่าง	ๆ 	โด้ยสมาชิก

สามารถึชำาระเงินิผ่านิบัริการของเคำาน์ิเตอร์เซึ่อร์วิิสทุกสาขาทั�วิป็ระเทศ	 แลัะม่ระบับั

Cross	 Bank	 Bill	 Payment	 กับัธนิาคำารกรุงเทพื่	 จำากัด้	 (มห้าชนิ)	 ซึึ่�งเป็็นิการรับัชำาระเงินิ

ท่�คำรอบัคำลุัมทุกบััญช่ธนิาคำาร	 ผ่านิ	Mobile	 Application	 แลัะปั็จจุบัันิสภาวิิศวิกรได้้เพิื่�ม

ช่องทางการรบััชำาระเงินิค่ำาธรรมเน่ิยมต่าง	ๆ 	ในิรูป็แบับัอิเล็ักทรอนิิกส์	ผ่านิบัริการ	COE	Service	

ซึึ่�งเป็็นิการป็รับัป็รุงช่องทางให้้สามารถึชำาระเงินิผ่านิระบับัอินิเทอร์เน็ิตได้้อย่างรวิด้เร็วิ	

เพ่ื่�อเป็็นิการลัด้ขั�นิตอนิให้้กับัสมาชิกสภาวิิศวิกรในิการชำาระเงินิค่ำาธรรมเน่ิยมต่าง	ๆ	ได้้ง่ายขึ�นิ

เพ่ื่ยงสแกนิบัาร์โคำ้ด้/QR	 code	 ใช้แอพื่พื่ลัิเคำชั�นิบันิม่อถ่ึอการชำาระผ่านิระบับั	 Prompt	 Pay		

ชำาระผ่านิบััตรเคำรดิ้ต	แลัะใช้ได้้คำรอบัคำลุัมทุกบััญช่ธนิาคำารท่�สมาชิกม่บัริการแล้ัวิ	ได้้มากยิ�งขึ�นิ

3 การจััด้เก็บเอกส่ารในีร้ปแบบไฟล์อิเล็กที่รอนีิกส่์
	 สภาวิิศวิกรได้้ป็รับัเป็ล่ั�ยนิวิิธ่การจัด้เก็บัเอกสารจากเด้ิมจัด้เก็บัเอกสารไว้ิท่�

คำลัังเอกสารเป็ล่ั�ยนิเป็็นิจัด้เก็บัเอกสารในิรูป็แบับัไฟล์ัอิเล็ักทรอนิิกส์	 (100%)	 	 ซึึ่�งทำาให้้

ลัด้ค่ำาใช้จ่ายในิการเช่าพ่ื่�นิท่�คำลัังเก็บัเอกสาร

4 งานีงบประมาณและการติด้ตามการใช�งบประมาณ
ประจัำปีของส่ภัาวุิศวุกร
	 การป็ระชุมให้ญ่สามัญสภาวิิศวิกร	 ป็ระจำาปี็	 2564	 ได้้พิื่จารณ์าให้้คำวิามเห็้นิชอบั

งบัป็ระมาณ์แลัะแผนิการด้ำาเนิินิงานิป็ระจำาปี็	2564	ดั้งน่ิ�

รายการ งบประมาณปี 2564

ประมาณการรายไดำ้ 107,000,000.00
ประมาณการรายจั่าย
ค่าใช�จั ่ายบริหาร 54,213,800.00
ค่าใช�จั ่ายแผนีด้ำเนีินีงานี 28,512,450.00
ค่าใช�จั ่ายที่ั �วุไป 10,400,000.00
ค่าใช�จั ่ายลงทีุ่นี (ส่ำนีักงานี และส่ารส่นีเที่ศ) 3,245,900.00
รวิมประมาณการรายจั่ายทั�งสิั�นิ 96,372,150.00

	 สภาวิิศวิกรได้้ม่การพัื่ฒนิาให้้ม่ระบับัการติด้ตามการใช้งบัป็ระมาณ์ในิเชิงบัริห้าร

มากขึ�นิ	 ม่ระบับัการจัด้การในิการติด้ตามรายได้้รายจ่ายเป็ร่ยบัเท่ยบัข้อมูลัในิแต่ลัะเด่้อนิแลัะ

เป็ร่ยบัเท่ยบักับัปี็ท่�ผ่านิมาป็ระกอบัการตัด้สินิใจในิการบัริห้ารได้้	
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5. งานีพัส่ดุ้
	 ฝ่่ายการคำลัังเป็็นิห้นิ่วิยบัริการกลัางของสำานัิกงานิ	 เพ่ื่�อให้้บัริการแก่เจ้าห้นิ้าท่�ทุกฝ่่าย

ในิการเบิักใช้วัิสดุ้สำานัิกงานิ	วัิสดุ้สิ�นิเป็ล่ัอง	คำรุภัณ์ฑ์ิ	(เคำร่�องม่อเคำร่�องใช้สำานัิกงานิ)	ตลัอด้ทั�งเคำร่�องเข่ยนิ

แบับัพิื่มพ์ื่ต่าง	 ๆ	 อ่กทั�งคำวิบัคุำมป็ริมาณ์วัิสดุ้คำงเห้ล่ัอให้้ม่ป็ริมาณ์ท่�เห้มาะสม	 แลัะจัด้ทำาเอกสาร

ทางการพัื่สดุ้ของสภาวิิศวิกรม่คำวิามคำรบัถ้ึวินิแลัะถูึกต้องสมบูัรณ์์	 โด้ยในิปี็	 2564	 ม่การด้ำาเนิินิงานิ	

ดั้งน่ิ�

1.	จัด้ให้้ม่การจัด้ซ่ึ่�อจัด้จ้างเป็็นิไป็ตามระเบ่ัยบัสภาวิิศวิกรว่ิาด้้วิยการพัื่สดุ้	พื่.ศ.	2545

	แลัะแก้ไขเพิื่�มเติม	(ฉบัับัท่�	2)	พื่.ศ.	2559	แลัะ(ฉบัับัท่�	3)	พื่.ศ.	2562	จำานิวินิ	5	เร่�อง

2.	จัด้ทำาใบัสั�งซ่ึ่�อ/สั�งจ้าง	จำานิวินิทั�งสิ�นิ	102	ฉบัับั
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ฝ่่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศึ

39
รา

ยง
าน

ปร
ะจำ

ำาปี
 2

56
4 

สภ
าวิ

ศวิ
กร



40

ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายเทคโนิโลยีสัารสันิเทศึ

1. การพ ัฒินีาและปร ับปร ุงระบบเพ ื �อให �
ส่อด้คล�องก ับนีโยบายของคณะกรรมการ
ส่ภัาวุ ิศวุกร

1.1 งานิระบบบริการสัมาชิก (COE-SERVICE)

	 นิำาเทคำโนิโลัย่	 Cloud	 Computing	 มาพัื่ฒนิาระบับัการย่�นิขอรับัใบัอนุิญาต

ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุมป็ระเภทบัุคำคำลัแลัะนิิติบุัคำคำลั	 เป็็นิระบับัออนิไลันิ์

ตั�งแต่การย่�นิคำำาขอชำาระเงินิ	ติด้ตามสถึานิะ	เพ่ื่�อรองรับัการให้้บัริการสมาชิกสภาวิิศวิกร

แลัะเจ้าห้น้ิาท่�ให้้สามารถึใช้งานิได้้ตลัอด้	24	ชั�วิโมง	ดั้งน่ิ�

1.	งานิทะเบ่ัยนิสมาชิก	แลัะใบัอนุิญาตป็ระเภทบุัคำคำลั	นิำาระบับัย่นิยันิตนิ

ของกรมการป็กคำรอง	 (Check	Card	Status	Service)	มาใช้กับัการสมัคำร

สมาชิกให้ม่	 ด้้วิยการระบัุ	 ช่�อ	 นิามสกุลั	 วัินิ-เด่้อนิ-ป็ี	 เกิด้	 เลัขป็ระจำาตัวิ

ป็ระชาชนิ	 รหั้สห้ลัังบััตร	 ในิการตรวิจสอบัสถึานิะบััตรป็ระจำาตัวิป็ระชาชนิ

กับักรมการป็กคำรอง	โด้ยไม่ม่การเก็บัข้อมูลัรหั้สห้ลัังบััตรแต่อยา่งใด้

	 2.	งานิการย่�นิขอใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่ป็ระเภทนิิติบุัคำคำลั

	 3.	บัริการขอห้นัิงส่อรับัรองใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม

	 4.	สอบัภาค่ำวิิศวิกรแลัะเข้าทด้สอบัคำวิามรู้ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	Online

	 5.	 สอบัอบัรมแลัะทด้สอบัคำวิามพื่ร้อม	 แลัะเข้าอบัรมทด้สอบัคำวิามพื่ร้อม	

Online
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1.2 งานิระบบบริห้ารองค์กร (ERP)

	 รองรับัการทำางานิระบับังานิบััญช่	 การเงินิ	 พัื่สดุ้	 (จัด้ซ่ึ่�อ/จัด้จ้าง	 การเบัิกวัิสดุ้)	 งบั

ป็ระมาณ์	 (สร้างงบัป็ระมาณ์	 การเบิักจ่าย)	 แลัะบัริห้ารทรัพื่ยากรบุัคำคำลั	 (การลังเวิลัา	 การลัา	

การขอล่ัวิงเวิลัา)	พื่ร้อมทั�งบูัรณ์าการลังบััญช่ในิส่วินิของรายได้้ท่�เกิด้จาก	COE	Service	เพ่ื่�อให้้

สอด้คำล้ัองแลัะรองรับัการทำางานิขององค์ำกรแลัะเจ้าห้น้ิาท่�เป็็นิอย่างด่้

1.3 งานิระบบเกี�ยวิกับเอกสัาร (E-document)

	 รองรับัการทำางานิระบับังานิสารบัรรณ์	 งานิกฎห้มายแลัะจรรยาบัรรณ์	 งานิป็ระชุม	

แลัะงานิจดั้เกบ็ั	เพ่ื่�อให้้สอด้คำลัอ้งแลัะรองรบััการทำางานิขององคำก์รแลัะเจ้าห้น้ิาท่�ในิด้้านิเอกสาร

อิเล็ักทรอนิิกส์

1.4 งานิระบบเว็ิบไซต์สัภาวิิศึวิกรและ Line Official Account

	 พัื่ฒนิาป็รับัป็รุงเว็ิบัไซึ่ต์สภาวิิศวิกรแลัะ	 Line	 Official	 Account	 ให้ม่	 เพ่ื่�อเพิื่�ม

ช่องทางการส่�อสารป็ระชาสัมพัื่นิธ์ข้อมูลัข่าวิสารแก่สมาชิกสภาวิิศวิกรตลัอด้	24	ชั�วิโมง

2. การเพ ิ �มประส่ ิที่ธ ิภัาพในีการให �บร ิการส่มาช ิกผ ่านี
เวุ ็บไซต์ Email และ SMS
	 ฝ่่ายเทคำโนิโลัย่สารสนิเทศได้้ให้้บัริการฝ่่ายต่าง	 ๆ	 ในิการจัด้ส่งข้อมูลัถึึงสมาชิกทาง	

Email	 แลัะ	 SMS	 เพ่ื่�อเป็็นิการป็ระชาสัมพัื่นิธ์ข่าวิสาร	 การแจ้งเต่อนิ	 ห้ร่อกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ท่�สภาวิิศวิกรได้้จัด้ขึ�นิ	ซึึ่�งในิปี็	2564	ได้้ให้้บัริการส่ง	Email	กว่ิา	1,863,703	ฉบัับั	แลัะส่ง	SMS	

3.  ก าร เพ ิ � มปร ะส่ ิ ที่ธ ิ ภั าพของอ ุ ปกรณ์ เ ที่ค โนี โลย ี
ส่ารส่นีเที่ศ

3.1 การสััมมนิาผ่านิเว็ิบและการประชุมให้ญ่สัามัญวิิศึวิกร

	 สภาวิิศวิกรได้้นิำา	CISCO	Webex	จดั้ป็ระชมุให้ญส่ามญัวิิศวิกรผา่นิเว็ิบั	แลัะจัด้สัมมนิา

ผ่านิเว็ิบัด้้วิย	Webex	 แลัะ	 Zoom	 เพ่ื่�ออำานิวิยคำวิามสะด้วิกให้้สามารถึเข้าร่วิมสัมมนิาแลัะ

ป็ระชุมให้ญ่ผ่านิเว็ิบัได้้	โด้ยไม่รับัผลักระทบัจากการแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019	

(COVID-19)

3.2 การประชุมระบบทางไกล (Video-Conferencing) (Zoom/Webex)

	 สภาวิิศวิกรได้้นิำาระบับัการป็ระชุมทางไกลัมาใช้งานิเพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่การทำางานิ

ให้้รวิด้เร็วิขึ�นิ	อ่กทั�งยงัเป็็นิการลัด้ภาระในิการเด้นิิทางของผู้เข้ารว่ิมป็ระชมุให้้ได้้รับัคำวิามสะด้วิก

มากขึ�นิ	 ซึึ่�งจากการด้ำาเนิินิงานิท่�ผ่านิมาได้้จัด้ป็ระชุมทางไกลัให้้คำณ์ะต่าง	 ๆ	 ของสภาวิิศวิกร	

โด้ยแบ่ังออกเป็็นิ

	 -	Zoom	16	Host

	 -	Webex	1	Host
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายส่ั�อสัารองค์กร

1. งานีประชาส่ ัมพ ันีธ ์
1.1 โครงการประชาสััมพันิธ์ีสัภาวิิศึวิกร

	 1)	จัด้งานิแถึลังข่าวิแลัะลังพ่ื่�นิท่�ท่�เก่�ยวิข้องกับังานิวิิศวิกรรม

ล�ำดับ หัวิข้อแถลงข่ำวิ

1 แถึลังข่าวิเร่�อง	“โรงงานิระเบิัด้ท่�กิ�งแก้วิเห้ตุแลัะทางแก้”

เม่�อ		 วัินิท่�	6	กรกฎาคำม	2564	

ณ์		 ห้้องป็ระชุม	ชั�นิ	4	อาคำาร	วิสท.

2 สำารวิจพ่ื่�นิท่�นิำ�าท่วิมกรุงเทพื่ฝั่�งตะวัินิออก	ยา่นิชุมชนิ	นิิคำมอุตสาห้กรรม	สถึานิศึกษ์า
เม่�อ		 วัินิท่�	9	กันิยายนิ	2564	
ณ์		 ห้น้ิาร้านิคำรัวิบัะช่อ	ถึนินิลัาด้กระบััง-ห้ลัวิงแพ่ื่ง	ทับัยาวิ	เขตลัาด้กระบััง	กรุงเทพื่ฯ

3 ลังพ่ื่�นิท่�เพ่ื่�อตรวิจสอบัเห้ตุอาคำาร	6	ชั�นิ	ยา่นิป็ระชาช่�นิถึล่ัม
เม่�อ		 วัินิท่�	13	ตุลัาคำม	2564	
ณ์		 ถึนินิป็ระชาช่�นิ

4 ลังพ่ื่�นิท่�สำารวิจนิำ�าทะเลัห้นุินิสูง	เส่�ยงท่วิมกรุงเทพื่	ท่าเร่อด่้วินิสะพื่านิซัึ่งฮ่ี้�	
เม่�อ		 วัินิท่�	9	พื่ฤศจิกายนิ	2564	
ณ์		 สะพื่านิซัึ่งฮ่ี้�	ถึนินิราชวิิถ่ึ	เขตบัางพื่ลััด้	แขวิงบัางย่�ขันิ

	 2)	 สัมภาษ์ณ์์ผู้บัริห้ารห้ร่อกรรมการสภาวิิศวิกร	 ห้ร่อผู้ท่�สภาวิิศวิกรมอบัห้มายให้้สัมภาษ์ณ์์	

กับัส่�อต่างๆ	เช่นิ	ส่�อโทรทัศน์ิ	ส่�อวิิทยุ	แลัะส่�อห้นัิงส่อพิื่มพ์ื่	ในิกรณ่์ท่�ม่เห้ตุทางวิิศวิกรรม	ห้ร่อท่�เก่�ยวิข้องกับังานิ

ของสภาวิิศวิกร

ล�ำดับ หัวิข้อ

1 สภาวิิศวิกร	รุด้ตั�ง	2	ข้อสังเกต	ห้ลัังป็ระเมินิสถึานิการณ์์เห้ตุ	“ไฟไห้ม้	ม.กฤษ์ฎานิคำร	31”	ยำ�าทุกห้น่ิวิยงานิเร่ง	
“ถึอด้บัทเร่ยนิจริงจัง	-	ใช้บิั�กด้าต้าวิางแผนิกู้ภัย”	ลัด้เส่�ยงซึ่ำ�ารอย	!!
เม่�อ		 	 วัินิท่�	5	เมษ์ายนิ	2564	

2 ถึอด้บัทเร่ยนิ	เห้ตุการณ์์	ไฟไห้ม้โรงงานิอุตสาห้กรรม
เม่�อ		 	 วัินิท่�	5-6	กรกฎาคำม	2564	

3 นิำ�าท่วิมขังกรุงเทพื่ฯ	ย่านิตะวัินิออก
เม่�อ																	วัินิท่�	10	กันิยายนิ	2564

4 โคำรงการสภาวิิศวิกรปั็นิสุขให้้ชุมชนิ
เม่�อ																	 วัินิท่�	26	กันิยายนิ	2564	

5 นิายกสภาวิิศวิกร	ยำ�าสังคำมหั้นิมอง	“แก้มลิังใต้ดิ้นิ”	ทางออกแก้นิำ�าท่วิมพ่ื่�นิท่�ลุ่ัมตำ�าได้้จริง	พื่ร้อมแนิะวิิธ่ป้็องกันิ
อันิตรายจากไฟฟ้าช็อตในิพ่ื่�นิท่�นิำ�าท่วิม
เม่�อ																	 วัินิท่�	3	ตุลัาคำม	2564
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	 3)	ป็ระชาสัมพัื่นิธ์ข่าวิสารของสภาวิิศวิกรผ่านิส่�อต่าง	ๆ	ได้้แก่	ส่�อโทรทัศน์ิ	ส่�อวิิทยุ	แลัะส่�อสิ�งพิื่มพ์ื่อ่�นิ	ๆ

ล�ำดับ หัวิข้อข่ำวิ วัินท่ี่�เผยแพร่

1 ไม่ห้ยุด้เร่ยนิรู้!	สภาวิิศวิกร	ชวินิฟังสัมมนิาออนิไลัน์ิฟร่	ตลัอด้เด่้อนิมกราคำม	-	กุมภาพัื่นิธ์
	2564	

	8	มกราคำม	2564

2 สภาวิิศวิกร	เตร่ยมจัด้สร้าง	“อาคำารท่�ทำาการให้ม่”	ศูนิย์กลัางเร่ยนิรู้วิิศวิกรรมคำรบัวิงจร 15	มกราคำม	2564

3 พื่ร้อมให้้บัริการ	!	สภาวิิศวิกร	เปิ็ด้ช่องทางออนิไลัน์ิให้้บัริการสมาชิก	ช่วิงโคำวิิด้ระลัอก
ให้ม่

22	มกราคำม	2564

4 ปั็ญห้าฝุ่่นิใต้พื่รมยังวิิกฤต	!	“สุชัชว่ิร์”	เปิ็ด้โป็รเจคำร่วิมแก้ปั็ญห้าฝุ่่นิป็ระเทศไทย	เร่งแก้
ปั็ญห้า	3	ด้้านิ	“สุขภาพื่	ผังเม่อง	คำมนิาคำม”

29	มกราคำม	2564

5 “ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์”	เสนิอใช้	4	ห้ลัักคิำด้ช่วิยคำนิกรุงฯ	ฝ่่าวิิกฤต	“นิำ�าป็ระป็าเค็ำม” 5	กุมภาพัื่นิธ์	2564

6 ติด้สปี็ด้วิิศวิกรไทย	!	สภาวิิศวิกร	แนิะ	5	กลัยทุธ์ป็รับัตัวิ	รับัอุตฯก่อสร้างฟ้�นิตัวิ	ไตรมาส	
3	เตร่ยมยกเว้ินิ	“การทด้สอบัคำวิามรู้ระดั้บัภาค่ำ”

31	ม่นิาคำม	2564

7 ผู้เช่�ยวิชาญ	สภาวิิศวิกร	ชวินิเช็คำ	4	อาการอุป็กรณ์์ไฟฟ้า	เส่�ยงไฟรั�วิ-ไฟช็อต	พื่ร้อมแนิะ
ทุกคำรัวิเร่อนิป็ลัอด้ภัยในิการใช้ไฟฟ้า	เม่�อต้องอยู่บ้ัานิยาวิ

28	เมษ์ายนิ	2564

8 สภาวิิศวิกร	ชวินิฟังไลัฟ์	“WHYวิิศวิะ?	–	ทำาไมต้องเป็็นิวิิศวิกร”	28	มิถุึนิายนิน่ิ�	!! 24	มิถุึนิายนิ	2564

9 นิายกสภาวิิศวิกร	แนิะ	4	ข้อแก้	“นิำ�าป็ระป็าเค็ำม”	ตามห้ลัักวิิศวิกรรม 30	มิถุึนิายนิ	2564

10 สภาวิิศวิกร	ช่�วิิศวิกรรุ่นิให้ม่เตร่ยมหั้นิห้ลัังให้้ภาคำอุตฯ!	ห้ากขาด้	2	ปั็จจัยสนัิบัสนุินิ	ห้ลัังพื่บั
	88	%	ของบััณ์ฑิิตจบัให้ม่เป็ล่ั�ยนิสายอาช่พื่	!!

27	กรกฎาคำม	2564

11 นิายกสภาวิิศวิกร	รุด้ลังพ่ื่�นิท่�ตั�งข้อสังเกต	เห้ตุนิำ�าท่วิมขัง	“กรุงเทพื่ฯฝั่�งตะวัินิออก” 1	กันิยายนิ	2564

12 นิายกสภาวิิศวิกร	รุด้ลังพ่ื่�นิท่�ตั�งข้อสังเกต	เห้ตุนิำ�าท่วิมขัง	“กรุงเทพื่ฯฝั่�งตะวัินิออก”	พื่ร้อมแนิะ
ห้น่ิวิยงานิท้องถิึ�นิ	เร่งแก้ไขในิ	3	มิติ	“เคำล่ัยร์เส้นิทางนิำ�า-ใช้เอไอคุำมป็ระตูระบัายนิำ�า-จัด้สรร
พ่ื่�นิท่�แก้มลิังใต้ดิ้นิ”

9	กันิยายนิ	2564

13 นิายกสภาวิิศวิกร	นิำาท่มวิิศวิกรอาสา-ห้น่ิวิยงานิพัื่นิธมิตร	ลังพ่ื่�นิท่�ตรวิจระบับัไฟฟ้า	
พื่ร้อมแจกชุด้ตรวิจโคำวิิด้	ATK	ชุมชนิจันิทราสุข

28	กันิยายนิ	2564

14 ย้อนิรอย	3	ทศวิรรษ์!	ศ.ด้ร.สุชัชว่ิร์	ยำ�าเต่อนิคำนิกรุงฯ	ยังไม่ป็ลัอด้ภัย	กรณ่์ศึกษ์าเห้ตุไฟไห้ม้จาก
	เพื่ชรบุัร่ถึึงกิ�งแก้วิ

5	ตุลัาคำม	2564

15 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์	นิายกสภาวิิศวิกร’	แนิะทางออก	3	ระยะต่อสู้นิำ�าท่วิมซึ่ำ�าซึ่าก	
ห้วัิ�นินิำ�าท่วิมเร่�อรังกรุงเทพื่ฯ	ต่ออ่ก	10	ปี็	กระทบัมูลัค่ำาเศรษ์ฐกิจมห้าศาลั

15	ตุลัาคำม	2564

16 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์	นิายกสภาวิิศวิกร	แนิะทางออกโรงงานิไฟไห้ม้ซึ่ำ�า	ด้้วิย
มาตรการ	3	ระยะ	ยำ�า!	ทุกห้น่ิวิยงานิต้องผนึิกกำาลัังวิางมาตรการเข้ม	เพิื่�มคำวิามป็ลัอด้ภัย
คำนิไทย

20	ตุลัาคำม	2564

17 สภาวิิศวิกร	จัด้งานิคำรบัรอบั	22	ปี็	ตอกยำ�าเสาห้ลัักของชาติด้้านิวิิศวิกรรม 1	ธันิวิาคำม	2564

18 คำนิกรุงเตร่ยมเฮี้	สมาร์ทบิัลัดิ้ง	ของ	สภาวิิศวิกร	ปั็กธงลัด้จุด้บัอด้สังคำมเม่อง	เพิื่�มกร่นิโซึ่นิ
	–	จัด้โซึ่นิโคำเวิิร์กกิ�งสเป็ซึ่

3	ธันิวิาคำม	2564
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1.2 โครงการจััดำทำสัารสัภาวิิศึวิกร

	 จัด้ทำาสารสภาวิิศวิกรในิรูป็แบับัอิเล็ักทรอนิิกส์เพ่ื่�อเผยแพื่ร่ผ่านิทางช่องทางต่าง	ๆ	ของ

สภาวิิศวิกร	จำานิวินิทั�งห้มด้	4	ฉบัับั	ซึึ่�งเป็็นิสารสภาวิิศวิกร	2	ฉบัับั	แลัะฉบัับัท่�	3	เป็็นิฉบัับัพิื่เศษ์	

เน่ิ�องในิโอกาสท่�สภาวิิศวิกรคำรบัรอบั20	 ป็ี	 ส่วินิฉบัับัท่�	 4	 เป็็นิผลัการด้ำาเนิินิงานิของ

คำณ์ะกรรมสภาวิิศวิกรสมัยท่�	7

1.3 จััดำทำคลิปเผยแพร่ควิามร้้ทางด้ำานิวิิศึวิกรรม

	 สภาวิิศวิกรด้ำาเนิินิการตามวัิตถุึป็ระสงค์ำพื่ระราชบััญญัติสภาวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542	มาตรา	

7(5)	 ค่ำอ	 ช่วิยเห้ล่ัอ	 แนิะนิำา	 เผยแพื่ร่	 แลัะให้้บัริการทางด้้านิวิิชาการต่าง	 ๆ	 แก่ป็ระชาชนิ	

แลัะองค์ำกรอ่�นิ	 ๆ	 ในิเร่�องท่�เก่�ยวิกับัวิิทยาการแลัะเทคำโนิโลัย่ทางด้้านิวิิศวิกรรม	 สภาวิิศวิกรจึงได้้

นิำางานิสัมมนิาต่าง	 ๆ	 มาจัด้ทำาเป็็นิคำลิัป็	 VDO	 เพ่ื่�อให้้สมาชิกสภาวิิศวิกรแลัะป็ระชาชนิผู้สนิใจ

สามารถึ รับัชมย้ อนิห้ ลัั ง ไ ด้้ ท่� 	 ช่ อ ง 	 Youtube	 สภา วิิศวิกร 	 แลัะ ช่องทาง อ่� นิ 	 ๆ	

	 1)	Youtube

	 2)	Facebook

	 3)	Line	OA

	 4)	Instagram

	 แลัะได้้ผลิัตส่�อวิิด่้โอคำลิัป็สั�นิ	ในิรูป็แบับัการสัมภาษ์ณ์์วิิศวิกรในิงานิวิิศวิกรรมแต่ลัะสาขา

ภายใต้ช่�อรายการ	“I	am	an	Engineer”	เพ่ื่�อป็ระชาสัมพัื่นิธ์องค์ำกรให้้เป็็นิท่�รู้จักอย่างกว้ิางขวิาง

แลัะเชิด้ชูวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมในิสาขาต่าง	ๆ	ให้้เกิด้คำวิามภาคำภูมิใจ
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1.4 งานิ “WHY วิิศึวิะ? - ทำไมต้องเป็นิวิิศึวิกร”

	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้งานิ	 “Why	 วิิศวิะ?”	 เพ่ื่�อเป็็นิการส่งเสริมแลัะป็ระชาสัมพัื่นิธ์ให้้นิิสิต	

นัิกศึกษ์าได้้เห้น็ิคุำณ์ค่ำาคำวิามสำาคัำญของการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	แลัะบัทบัาทสำาคัำญของอาช่พื่

วิิศวิกร	 รวิมถึึงร่วิมห้าคำำาตอบัทางเอาตัวิรอด้ในิโลักอนิาคำต	 พื่ร้อมทั�งแลักเป็ล่ั�ยนิคำวิามคิำด้เห็้นิ

ในิห้ัวิข้อ	 “วิิศวิกรในิยุคำดิ้สรัป็ชั�นิแลัะทางรอด้ของโลัก”	 ผ่านิมุมมองของวิิศวิกรแลัะคำนิรุ่นิให้ม่	

สู่การห้าทางออกร่วิมกันิเพ่ื่�อสร้างคำวิามเป็ล่ั�ยนิแป็ลัง	 เม่�อวัินิท่�	 28	 มิถุึนิายนิ	 2564	 ผ่านิส่�อ

อิเล็ักทรอนิิกส์	โด้ยม่ผู้สนิใจเข้าร่วิมรับัฟังกว่ิา	2,000	คำนิ	

	 ซึึ่�งภายในิงานิได้้ป็ระกาศผลัการป็ระกวิด้แนิวิคำวิามคิำด้แลัะงานิออกแบับัเพ่ื่�อขับัเคำล่ั�อนิ

แนิวิคำวิามคิำด้	Sustainability	เป็็นิการจัด้กิจกรรมส่งเสริมคำวิามรู้แลัะคำวิามคิำด้ท่�เก่�ยวิข้องทางด้้านิ

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมให้้กับันัิกเร่ยนิ	นัิกศึกษ์า	วิิศวิกร	ห้ร่อบุัคำคำลัทั�วิไป็ได้้สร้างสรรค์ำผลังานิ	โด้ยม่ผลั

การตัด้สินิดั้งน่ิ�

	 1)	โจทย์		“นิวัิตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนิาท่�ยั�งย่นิ”
สมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์
รางวัิลัชนิะเลิัศ	

ช่�อผลังานิ		 	 “Mitochondria”
ผู้เสนิอผลังานิ	 	 นิายภาด้า	วิงษ์์คำำาม่

จาก	 	 	 มห้าวิิทยาลััยราชภัฏินิคำรป็ฐม

รองชนิะเลิัศอันิดั้บัท่�	1	
ช่�อผลังานิ	 	 “Zero	Waste”
ผู้เสนิอผลังานิ	 	 นิายอิทธิภิญโญ	จิตสวัิสดิ้�ไพื่บูัลัย์

จาก	 	 	 มห้าวิิทยาลััยราชภัฏินิคำรป็ฐม

	 รองชนิะเลิัศอันิดั้บัท่�	2	
ช่�อผลังานิ	 	 “นิวัิตกรรมป็ลูักผักเพ่ื่�อ	New	normal”
ผู้เสนิอผลังานิ	 	 1.	นิายอานินิท์	ชูทอง	2.	นิายเธ่ยรแทนิ	ทองสม	
	 	 	 3.	นิายป็ราบัด้า	บุัญถึาวิร	4.	นิายธนิายลั	ห้ยงสตาร์	
	 	 	 5.	นิายพื่ริษ์ฐ์	รองเด้ช

จาก	 	 	 โรงเร่ยนิวิิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์์ราชวิิทยาลััย	จังห้วัิด้ตรัง

2)	โจทย์	“Circular	economy	initiatives	towards	sustainable	industry”
สมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์
ไม่ม่ผลังานิผ่านิตามเกณ์ฑ์ิการพิื่จารณ์า
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2. งานีก ิจัการพิ เศษ
	 คำณ์ะอนุิกรรมการกิจการพื่ิเศษ์ด้ำาเนิินิงานิตอบัสนิองต่อนิโยบัายด้้านิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่	

ด้้านิคุำณ์ภาพื่แลัะคุำณ์ค่ำาวิิศวิกร	แลัะด้้านิจรรยาบัรรณ์แห่้งวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	รวิมถึึงรักษ์าสิทธิของสมาชิก

แลัะองค์ำกรตลัอด้จนิต้องด้ำาเนิินิภารกิจให้้ตรงวัิตถุึป็ระสงค์ำของการจัด้ตั�งสภาวิิศวิกรในิการให้้คำวิามเห็้นิ

แลัะข้อเสนิอแนิะต่อโคำรงการพัื่ฒนิาป็ระเทศท่�ต้องใช้คำวิามรู้ทางด้้านิวิิศวิกรรมของห้น่ิวิยงานิภาคำรัฐ

ต่อต้านิการคำอร์รัป็ชั�นิ	 แลัะส่งเสริมสนิับัสนุินิสมาชิกท่�ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมด้้วิยคำวิามซึ่่�อสัตย์สุจริต

ทั�งน่ิ�	คำณ์ะอนุิกรรมการกิจการพิื่เศษ์ป็ระสานิคำวิามร่วิมม่อกับัห้น่ิวิยงานิของรัฐ	โด้ยการสร้างคำวิามสัมพัื่นิธ์

อันิด่้กับัห้น่ิวิยงานิของรัฐ	โด้ยได้้เข้าพื่บัห้น่ิวิยงานิต่าง	ๆ	จำานิวินิ	3	ห้น่ิวิยงานิ	ดั้งน่ิ�

 เม่�อวัินิท่�	23	สิงห้าคำม	2564	ได้้จัด้สัมมนิา	“ทางรอด้อุตสาห้กรรมไทยท่ามกลัางวิิกฤติโคำวิิด้”	

ผ่านิส่�ออิเลั็กทรอนิิกส์	 เพ่ื่�อแลักเป็ลั่�ยนิข้อคิำด้เห้็นิแลัะแนิวิทางการป็ฏิิบััติของอุตสาห้กรรมไทย

ในิช่วิงวิิกฤตการณ์์โรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	 2019	 (COVID-19)	 โด้ยม่ผู้สนิใจเข้าร่วิมงานิสัมมนิารวิมทั�งสิ�นิ

244	คำนิ

ล�ำดับ วัินท่ี่� หน่วิยงำน

1 12	พื่ฤศจิกายนิ	2564 การรถึไฟแห่้งป็ระเทศไทย

2 22	พื่ฤศจิกายนิ	2564 กรมโรงงานิอุตสาห้กรรม

3 3	ธันิวิาคำม	2564 สำานัิกโยธาธิการ	สำานัิกงานิสนัิบัสนุินิ	สำานัิกงานิป็ลััด้
กระทรวิงกลัาโห้ม

3. งานีส่วุ ัส่ด้ ิการ
3.1 โครงการส่ังเสัริมกิจักรรมยุวิวิิศึวิกรและสัร้างเคร่อข่ายกับคณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ 

	 โด้ยม่วัิตถึุป็ระสงคำ์ให้้นัิกศึกษ์าท่�กำาลัังศึกษ์าในิระด้ับัชั�นิปี็ท่�	 1-4	 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	

ได้้รับัทราบัวิิธ่การแลัะขั�นิตอนิการขอรบััใบัอนิญุาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำมุ	 เสรมิสร้างคำวิามสมัพื่นัิธ์ท่�ด่้

ระห้ว่ิางวิิศวิกรรุ่นิพื่่�สู่วิิศวิกรรุ่นินิ้อง	 พื่ร้อมสร้างเคำร่อข่ายวิิศวิกร	 ให้้เห้็นิถึึงคำวิามสำาคัำญของการขอรับั

ใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	รวิมถึึงการแนิะนิำาวิิธ่การป็ฏิิบััติตนิก่อนิเข้าสู่วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

การม่จรรยาบัรรณ์ในิวิิชาช่พื่	 แลัะแนิะนิำาวิิธ่การป็ฏิิบััติตนิก่อนิเข้าสู่วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 ทั�งในิส่วินิกลัาง

แลัะส่วินิภูมิภาคำ	โด้ยจัด้สัมมนิาจำานิวินิ	8	คำรั�ง	ดั้งน่ิ�

ล�ำดับ วัินท่ี่� สถำนท่ี่�

1 27	เมษ์ายนิ	2564 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย	(ภาคำวิิชาเคำม่วิิศวิกรรม)	

2 29	เมษ์ายนิ	2564 มห้าวิิทยาลััยธรรมศาสตร์	ศูนิย์รังสิต

3 9	มิถุึนิายนิ	2564 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	

4 23	สิงห้าคำม	2564 มห้าวิิทยาลััยสุนิาร่		

5 28	สิงห้าคำม	2564 มห้าวิิทยาลััยนิเรศวิร	

6 22	กันิยายนิ	2564	
20,27	ตุลัาคำม	2564
3	พื่ฤศจิกายนิ	2564

มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั

7 2,4,9,11	พื่ฤศจิกายนิ	2564 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย	(ภาคำวิิชาวิิศวิกรรมเคำม่)	

8 15	ธันิวิาคำม	2564 สภาคำณ์บัด่้คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์แห่้งป็ระเทศไทย
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3.2 จััดำโครงการสันิบัสันุินิการอบรมของสัมาชกิผ่านิองค์กรแม่ข่ายของสัภาวิิศึวิกร

	 โด้ยม่วัิตถุึป็ระสงค์ำเพ่ื่�อส่งเสริมการจัด้กิจกรรมแลัะสร้างคำวิามเข้มแข็งให้้กับัองค์ำกรแม่ข่าย

ของสภาวิิศวิกร	 รวิมทั�งเพิื่�มพูื่นิคำวิามรู้ให้้กับัสมาชิกสภาวิิศวิกรเพ่ื่�อใช้ในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรม	 โด้ยสนัิบัสนุินิค่ำาธรรมเน่ิยมในิการเข้าอบัรมให้้แก่สมาชิกสภาวิิศวิกร	 เป็็นิจำานิวินิเงินิ

ไม่เกินิ	1,000	บัาท/คำนิ/คำรั�ง/ปี็	 (ห้นึิ�งพัื่นิบัาทต่อคำนิต่อคำรั�งต่อปี็)	แลัะให้้การสนัิบัสนุินิการอบัรม

แก่นิิติบุัคำคำลัผู้ได้้รับัใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมแห่้งลัะไม่เกินิ	 5	 คำนิ/ปี็	 เพ่ื่�อเป็็นิ

ค่ำาใช้จ่ายในิการจัด้อบัรมแก่สมาชิกสภาวิิศวิกร	 โด้ยม่องค์ำกรแม่ข่ายของสภาวิิศวิกรท่�ได้้รับัการ

อนุิมัติการสนิับัสนิุนิการอบัรม	 จำานิวินิ	 2	 สมาคำม	 รวิมทั�งสิ�นิ	 588	 โคำรงการ	 แลัะม่สมาชิก

สภาวิิศวิกรท่�ได้้รับัการสนัิบัสนุินิการอบัรมจำานิวินิ	27	คำนิ

3.3 โครงการสัวัิสัดิำการช่วิยเห้ล่อครอบครัวิสัมาชิกสัภาวิิศึวิกรเม่�อถึงแก่กรรม

	 โด้ยม่วัิตถุึป็ระสงคำเ์พ่ื่�อส่งเสรมิสวิสัด้กิารให้้แกส่มาชกิสภาวิิศวิกร	รวิมทั�งเป็็นิการให้้เก่ยรติ

แลัะให้้คำวิามช่วิยเห้ล่ัอคำรอบัคำรัวิเม่�อสมาชิกสภาวิิศวิกรถึึงแก่กรรม	แลัะยังเป็็นิการเสริมสร้างภาพื่

ลัักษ์ณ์์ของสภาวิิศวิกร	 โด้ยมอบัเงินิช่วิยเห้ล่ัอค่ำาใช้จ่ายจัด้งานิศพื่รวิมถึึงค่ำาพื่วิงห้ร่ด้ให้้แก่สมาชิก

สภาวิิศวิกรท่�ถึึงแก่กรรมรายลัะ	 1,000	 บัาท	 จำานิวินิ	 6	 ราย	 รวิมเป็็นิเงินิทั�งสิ�นิ	 6,000	 บัาท

3.4 โครงการสััมมนิาเพิ�มพ้นิควิามร้้ให้้กับสัมาชิกสัภาวิิศึวิกร

	 สภาวิิศวิกร	 โด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการสวัิสดิ้การแลัะสมาชิกสัมพัื่นิธ์จัด้โคำรงการสัมมนิา

เพิื่�มพูื่นิคำวิามรู้ให้้กับัสมาชิกสภาวิิศวิกร	 เพ่ื่�อเป็็นิการพัื่ฒนิาวิิชาช่พื่ของวิิศวิกรอย่างต่อเน่ิ�อง	

โด้ยการนิำาเสนิอข้อมูลัแลัะรายลัะเอ่ยด้ทางด้้านิวิิศวิกรรมท่�เป็็นิป็ระโยชน์ิแลัะถูึกต้องเห้มาะสม

ให้้กับัวิิศวิกร	 รวิมถึึงเป็็นิการเป็ิด้โอกาสให้้ผู้ท่�ม่คำวิามรู้คำวิามสามารถึในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมได้้ถ่ึายทอด้ป็ระสบัการณ์์ให้้ผู้ร่วิมอาช่พื่ม่การพัื่ฒนิาศักยภาพื่ของวิิศวิกรไทยต่อไป็	

ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	จำานิวินิ	11	คำรั�ง	ม่ผู้สนิใจเข้าร่วิมรับัฟังมากกว่ิา	4,200	คำนิ

3.5 โครงการการจััดำทำประกันิชีวิิตเพ่�อเป็นิสัวัิสัดิำการแก่สัมาชิกสัภาวิิศึวิกร

	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้ทำาป็ระกันิอุบััติเห้ตุเป็็นิปี็ท่�	2	อย่างต่อเน่ิ�อง	สำาห้รับัสมาชิกสภาวิิศวิกร

ท่�ใบัอนุิญาตฯ	 ยังไม่ห้มด้อายุ	 แลัะอายุไม่เกินิ	 65	 ปี็	 สามารถึขอรับัการชด้เชย	 กรณ่์เส่ยช่วิิต		

ห้ร่อสูญเส่ยอวัิยวิะจากอุบััติเห้ตุ	 อ่กทั�งยังสามารถึขอรับัการชด้เชยรายได้้ระห้ว่ิางเข้ารักษ์าตัวิ

ในิโรงพื่ยาบัาลัเน่ิ�องจากอุบััติเห้ตุได้้ตามเง่�อนิไขท่�กำาห้นิด้

3.6 โครงการช่วิยเห้ล่อสัมาชิกอ่�นิ ๆ

	 สภาวิิศวิกร	ร่วิมกับั	ธนิาคำารอาคำารสงเคำราะห์้	จัด้ให้้ม่โคำรงการสินิเช่�ออัตราด้อกเบ่ั�ยพิื่เศษ์

ซึึ่�งสมาชิกท่�สนิใจสามารถึติด้ต่อขอรับัอัตราด้อกเบ่ั�ยพิื่เศษ์ได้้ท่�ธนิาคำารอาคำารสงเคำราะห์้
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4. งานีส่่งเส่ริมควุามร่วุมมือกับส่มาคมวุิชาชีพวุิศวุกรรม
	 สภาวิิศวิกร	โด้ยคำณ์ะอนิกุรรมการสง่เสรมิคำวิามรว่ิมม่อกับัสมาคำมวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมจดั้โคำรงการ

เพิื่�มพูื่นิคำวิามรู้ให้้กับัสมาชิกผ่านิองค์ำกรแม่ข่าย	ทุกวัินิอังคำารในิเด่้อนิตุลัาคำมถึึงพื่ฤศจิกายนิ	2564	เพ่ื่�อให้้

สมาคำมวิิชาช่พื่ม่ส่วินิร่วิมในิการพัื่ฒนิาคุำณ์ภาพื่การป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกร	ส่งเสริมคุำณ์ภาพื่การป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมเพ่ื่�อเตร่ยมคำวิามพื่ร้อมท่�จะแข่งขันิกับัต่างป็ระเทศได้้	 แลัะเพิื่�มพืู่นิทักษ์ะคำวิามรู้ท่�เป็็นิ

ป็ระโยชน์ิทางด้้านิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมให้้กับัสมาชิก	 จำานิวินิ	 6	 คำรั�ง	 ม่ผู้สนิใจเข้าร่วิมรับัฟัง

มากกว่ิา	1,800	คำนิ

5. งานีอุตส่าหกรรมส่ัมพันีธ์
	 ด้้วิยสภาวิิศวิกรตระห้นิักถึึงคำวิามสำาคัำญของภาคำอุตสาห้กรรมของป็ระเทศท่�ยังขาด้วิิศวิกรท่�ม่

ใบัอนิญุาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำมุ	จึงเห้น็ิคำวิรมอบัห้มายคำณ์ะอนิกุรรมการอตุสาห้กรรมสมัพื่นัิธ์

ป็ระสานิคำวิามร่วิมม่อกับัห้น่ิวิยงานิในิภาคำอุตสาห้กรรม	 โด้ยการสร้างคำวิามสัมพัื่นิธ์อันิด่้ระห้ว่ิาง

ภาคำอุตสาห้กรรมกับัสภาวิิศวิกร	ซึึ่�งได้้เข้าพื่บัห้น่ิวิยงานิต่าง	ๆ	จำานิวินิ	4	ห้น่ิวิยงานิ	ดั้งน่ิ�

	 การป็ระสานิคำวิามรว่ิมม่อระห้วิา่งสภาวิิศวิกรแลัะห้นิว่ิยงานิอ่�นิท่�เก่�ยวิข้องกบััภาคำรฐั	รัฐวิิสาห้กจิ

ภาคำเอกชนิ	แลัะสมาคำมวิิชาช่พื่	 โด้ยได้้ม่การลังนิามบัันิทึกข้อตกลังคำวิามร่วิมม่อกับัห้น่ิวิยงานิต่าง	ๆ	จำานิวินิ

9	 ห้น่ิวิยงานิ	 เพ่ื่�อเป็็นิการยกระด้ับัมาตรฐานิวิิศวิกรไทยให้้ม่คำวิามรู้	 คำวิามสามารถึ	 คำวิามรับัผิด้ชอบั	

เป็็นิท่�พึื่�งของสังคำม	 คุ้ำมคำรองคำวิามป็ลัอด้ภัยสาธารณ์ะ	 แลัะพัื่ฒนิาข่ด้คำวิามสามารถึของวิิศวิกรไทยให้้ม่

คำวิามพื่ร้อมรับัการเป็ล่ั�ยนิแป็ลังในิยุคำดิ้สรัป็ชั�นิ	ดั้งน่ิ�

1.	บัริษั์ทผลิัตภัณ์ฑ์ิแลัะวัิตถุึก่อสร้าง	จำากัด้	(ธุรกิจซิึ่เมนิต์แลัะผลิัตภัณ์ฑ์ิก่อสร้าง	เอสซ่ึ่จ่)

2.	สำานัิกงานิคำณ์ะกรรมการกำากับักิจการพื่ลัังงานิ

3.	การไฟฟ้าฝ่่ายผลิัตแห่้งป็ระเทศไทย

4.	บัริษั์ท	นัินิทวัินิ	จำากัด้	(Thai	Obayashi	Corp.,Ltd.)

5.	กระทรวิงอุตสาห้กรรม

6.	มูลันิิธิอารยสถึาปั็ตย์เพ่ื่�อคำนิทั�งมวิลั	แลัะสถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้าร	

ลัาด้กระบััง

7.	สถึาบัันิอนุิญาโตตุลัาการ	(THAC)

8.	สมาคำมวิิศวิกรรมเคำม่แลัะเคำม่ป็ระยุกต์แห่้งป็ระเทศไทย	แลัะสมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิ

แห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์

9.	15	องค์ำกรด้้านิสภาการศึกษ์า	สภาวิิชาช่พื่	สภาการค้ำา	สมาคำมวิิชาช่พื่

ล�ำดับ วัินท่ี่� หน่วิยงำน

1 15	กันิยายนิ	2564 บัริษั์ท	นัินิทวัินิ	จำากัด้	(Thai	Obayashi	Corp.,Ltd.)

2 30	กันิยายนิ	2564 บัริษั์ท	ป็ตท.	จำากัด้	(มห้าชนิ)

3 20	ตุลัาคำม	2564 การนิิคำมอุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศไทย

4 12	พื่ฤศจิกายนิ	2564 การป็ระป็านิคำรห้ลัวิง
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6 งานีติด้ตามส่มาชิกส่ภัาวุิศวุกร

 ด้ำาเนิินิการให้้บัริการแก่สมาชิกในิการโทรศัพื่ท์แจ้งเต่อนิสมาชิกในิการด้ำาเนิินิการต่าง	ๆ
เช่นิ	 การชำาระเงินิค่ำาใบัอนุิญาตให้ม่	 การต่ออายุใบัอนุิญาตฯ	 ก่อนิห้มด้อายุ	 แลัะติด้ตามสมาชิก
ให้้มาด้ำาเนิินิการตอ่อายใุบัอนุิญาตฯ	ห้ลัังใบัอนิญุาตห้มด้อาย	ุพื่รอ้มทั�งป็ระชาสมัพื่นัิธ์การจดั้สัมมนิา
ต่าง	 ๆ	 เพ่ื่�อให้้สมาชิกได้้เพิื่�มพืู่นิคำวิามรู้การป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมแลัะการขอเลั่�อนิระด้ับั
ใบัอนุิญาตฯ	ของสภาวิิศวิกร

7. งานีส่มาชิกส่ัมพันีธ์ผ่านี Call Center

 จำานิวินิสายในิการติด้ต่อ	Call	 Center	 ผ่านิห้มายเลัข	1303	 ม่จำานิวินิทั�งสิ�นิ	 28,899	
สาย	ซึึ่�งสมาชิกส่วินิให้ญ่สอบัถึามข้อมูลัเก่�ยวิกับัการย่�นิขอรับัใบัอนุิญาตระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	การย่�นิ
ขอเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาต	การย่�นิขอต่ออายุใบัอนุิญาต	การขอขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิ	
เป็็นิต้นิ

8. โครงการส่ภัาวุิศวุกรปันีสุ่ขให�ชุมชนี

	 ตามท่�เกิด้สถึานิการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	 2019	 (COVID-19)	
ระลัอกให้ม่ในิป็ัจจุบัันิทำาให้้เกิด้ผลักระทบัต่อการด้ำาเนิินิธุรกิจ	 เศรษ์ฐกิจ	 รวิมถึึงป็ระชาชนิได้้รับั
คำวิามเด่้อนิร้อนิเป็็นิจำานิวินิมาก	 สภาวิิศวิกรจึงจัด้ให้้ม่โคำรงการ	 “สภาวิิศวิกรปั็นิสุขให้้ชุมชนิ”	
โด้ยคำวิามร่วิมม่อกับั	 โรงพื่ยาบัาลัพื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	 แลัะบัริษั์ท	 สโตเฮ้ี้นิจ์
อินิเตอร์	จำากัด้	เพ่ื่�อช่วิยเห้ล่ัอ	ป็ระชาชนิ	คำนิชรา	ผู้ป่็วิยติด้เต่ยง	จากสถึานิการณ์์โรคำติด้เช่�อไวิรัส
โคำโรนิา	2019	(COVID-19)	ให้้บัรรเทาผลักระทบัลังไป็บ้ัาง	แลัะมอบัชุด้ตรวิจห้าเช่�อโคำวิิด้	(ATK)	
อ่กทั�งนิำาท่มวิิศวิกรอาสาลังพ่ื่�นิตรวิจระบับัไฟฟา้ในิบัา้นิเร่อนิในิชมุชนิ	เป็็นิการสรา้งขวิญัแลัะกำาลััง
ใจในิการด้ำาเนิินิช่วิิตต่อไป็	จำานิวินิ	2	คำรั�ง	ดั้งน่ิ�

ครั้งที่่� วัินท่ี่� ชุ่มช่น

1 26	กันิยายนิ	2564 ชุมชนิจันิทราสุข	เขตวัิงทองห้ลัาง

2 3	ตุลัาคำม	2564 ชุมชนิเทพื่ล่ัลัา	เขตวัิงทองห้ลัาง
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายอาคารสัถานิที�

1. รายงานีผลการด้ำเนี ินีการโครงการก่อส่ร �าง
ที่ี �ที่ำการส่ภัาวุ ิศวุกร
	 ตั�งแต่สภาวิิศวิกรได้้รับัการอนิุมัติจัด้ซ่ึ่�อท่�ดิ้นิเพ่ื่�อก่อสร้างท่�ทำาการ

สภาวิิศวิกรเป็็นิของตนิเอง	 บัริเวิณ์ป็ากซึ่อยลัาด้พื่ร้าวิ	 54	 เขตวิังทองห้ลัาง	

กรุงเทพื่มห้านิคำร	แลัะได้้รับัการอนุิมตังิบัป็ระมาณ์งบัลังทุนิโคำรงการก่อสร้างอาคำาร

ท่�ทำาการสภาวิิศวิกร	 ซึึ่�งการก่อสร้างโคำรงการป็ระกอบัด้้วิย	 อาคำาร	 2	 ห้ลััง	 ได้้แก่	

อาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกร	 1	 ห้ลััง	 เป็็นิอาคำารคำอนิกร่ตสูง	 7	 ชั�นิ	 ม่พ่ื่�นิท่�ใช้สอย

ป็ระมาณ์	 9,000	 ตารางเมตร	 โด้ยจัด้เป็็นิสำานัิกงานิ	 ห้้องสมุด้	 ห้้องป็ระชุม	

พ่ื่�นิท่�พื่าณิ์ชย์	 พ่ื่�นิท่�เช่าของสมาคำมวิิชาช่พื่ต่าง	 ๆ	 แลัะอาคำารจอด้รถึยนิต์	

1	ห้ลััง	เป็็นิอาคำารเห้ล็ักโคำรงสร้างรูป็พื่รรณ์	ใช้ระบับัจอด้รถึยนิต์อัตโนิมัติสามารถึ

รองรับัได้้ป็ระมาณ์	68	คัำนิ

	 ในิปี็	 2564	 สภาวิิศวิกรได้้ด้ำาเนิินิงานิในิส่วินิท่�เก่�ยวิข้องกับัการก่อสร้าง

อาคำารบัางส่วินิเสร็จเร่ยบัร้อยแล้ัวิ	โด้ยม่คำวิามค่ำบัห้น้ิาของโคำรงการดั้งน่ิ�

1.	การก่อสร้างอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกร	โด้ยม่บัริษั์ท	สยาม	มัลัติคำอนิ	จำากัด้

เป็็นิผู้รับัจ้างเห้มาก่อสร้างอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกร	ซึึ่�งได้้ด้ำาเนิินิงานิ

มาแล้ัวิเป็็นิเวิลัา	371	วัินิ	คิำด้เป็็นิร้อยลัะ	57.46	โด้ยงานิท่�ด้ำาเนิินิการ

แล้ัวิเสร็จป็ระกอบัด้้วิย	 งานิป้็องกันิดิ้นิพัื่ง	 งานิฐานิราก	 งานิระบับั

ป้็องกันิฟ้าผ่าแลัะระบับัการต่อลังดิ้นิ	 งานิโคำรงสร้างชั�นิ	 1	 ถึึงชั�นิ	 7	

งานิสถึาปั็ตยกรรมชั�นิ	 1	 ถึึงชั�นิ	 4	 แลัะงานิระบับัป็ระกอบัอาคำาร

ชั�นิ	1	ถึึงชั�นิ	3

2.	 การคัำด้เล่ัอกผู้รับัจ้างเห้มาก่อสร้างอาคำารแลัะติด้ตั�งระบับัจอด้รถึยนิต์

อัตโนิมติั	ส่วินิงานิอาคำารจอด้รถึยนิต์ด้้วิยวิิธ่ป็ระกวิด้ราคำา	โด้ยม่บัริษั์ท

ระบับัท่�จอด้รถึอัตโนิมัติทั�วิไป็	 จำากัด้	 เป็็นิผู้รับัจ้างแลัะได้้ด้ำาเนิินิงานิ

มาแล้ัวิเป็็นิเวิลัา	255	วัินิ	คิำด้เป็็นิร้อยลัะ	59.33	โด้ยงานิท่�ด้ำาเนิินิการ

แล้ัวิเสร็จป็ระกอบัด้้วิย	 การจัด้ส่งวัิสดุ้อุป็กรณ์์ต่าง	 ๆ	 เข้าห้น่ิวิยงานิ

ก่อสร้างแลัะงานิติด้ตั�งโคำรงสร้างห้ลัักของอาคำารจอด้รถึยนิต์



55
รา

ยง
าน

ปร
ะจำ

ำาปี
 2

56
4 

สภ
าวิ

ศวิ
กร

3.	 การคัำด้เล่ัอกผู้ให้้บัริการด้้านิท่�ป็รึกษ์าอาคำารเข่ยวิเพ่ื่�อขอการรับัรองอาคำารเข่ยวิ

ด้้วิยวิิธ่คัำด้เล่ัอก	โด้ยม่บัริษั์ท	อ่โม-ด่้	จำากัด้	เป็็นิท่�ป็รึกษ์าแลัะได้้ด้ำาเนิินิงานิมาแล้ัวิ

เป็็นิเวิลัา	218	วัินิ	คิำด้เป็็นิร้อยลัะ	59.33	โด้ยงานิท่�ด้ำาเนิินิการแล้ัวิเสรจ็ป็ระกอบัด้้วิย

การตรวิจสอบัแก้ไขเอกสารต่าง	ๆ 	ในิช่วิงการก่อสร้างตามห้ลัักเกณ์ฑ์ิของ	TREES	

แลัะการป็ระเมินิคำะแนินิของโคำรงการในิเบ่ั�องต้นิสามารถึทำาคำะแนินิได้้	65	คำะแนินิ

(ระดั้บั	PLATINUM)	ซึึ่�งผ่านิเกณ์ฑ์ิระดั้บั	GOLD	(เป้็าห้มายของโคำรงการ)	เร่ยบัร้อยแล้ัวิ

ทั�งน่ิ�	สภาวิิศวิกรได้้ลังทะเบ่ัยนิโคำรงการป็ระเภทก่อสร้างแลัะป็รับัป็รุงโคำรงการให้ม่

(TREES-NC)	กับัสถึาบัันิอาคำารเข่ยวิไทย	(TGBI)	เป็็นิท่�เร่ยบัร้อย

 ทั�งนิี� โครงการก่อสัร้างอาคารที�ทำการสัภาวิิศึวิกรไดำ้ดำำเนิินิการ
อย่างต่อเนิ่�อง ถึงแม้จัะล่าช้าไปกวิ่าแผนิที�คาดำไวิ้ เนิ่�องจัากไดำ้รับผลกระทบ
จัากการสัั�งปิดำสัถานิที�ก่อสัร้างเป็นิการชั�วิคราวิตามประกาศึกรุงเทพมห้านิคร 
ซึ�งในิระห้วิ่างห้ยุดำงานิก่อสัร้างก็ไดำ้วิางแผนิการจััดำเตรียมงานิต่าง ๆ เพ่�อให้้
สัามารถก่อสัร้างอาคารให้้แล้วิเสัร็จัและสัามารถเปิดำใช้อาคารไดำ้ประมาณเดำ่อนิ
เมษายนิ 2565
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2. องค์พระวุ ิษณุกรรม

	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้สร้างรูป็ห้ลั่อองคำ์พื่ระวิิษ์ณุ์กรรมเพ่ื่�อป็ระด้ิษ์ฐานิ	 ณ์	 บัริเวิณ์พ่ื่�นิท่�

สวินิชั�นิ	 4	 ของอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกรแห้่งให้ม่	 โด้ยคุำณ์วิิษ์ณุ์พื่งษ์์	 ห้นูินัินิท์	 เป็็นิป็ฏิิมากร

ผู้รังสรรค์ำผลังานิ	ซึึ่�งสร้างองค์ำต้นิแบับับัรมคำรู	“พื่ระวิิษ์ณุ์กรรม”	อยู่ในิท่าป็ระทับัย่นิ	4	พื่ระหั้ตถ์ึ	

ถ่ึอผึ�ง	(จอบัสำาห้รับัขุด้ไม้)	ลูักดิ้�ง	ไม้เมตรห้ร่อไม้วิา	แลัะฟันิเฟ้อง	รวิมทั�งใช้สัญลัักษ์ณ์์เมฆ	6	ก้อนิ

ท่�ช่วิยนิิยามแทนิสวิรรค์ำทั�ง	6	ชั�นิ	ซึึ่�งเมฆก้อนิสำาคัำญทำาห้น้ิาท่�วิางป็ระทับัเท้าพื่ระองค์ำซ่ึ่อนิรูป็ทรง

ราวิกับัห่้านิเป็็นิยานิพื่าห้นิะของท่านิ	แลัะด้อกกุห้ลัาบัท่�เป็็นิด้อกไม้ส่�อแทนิคำวิามรัก	บัานิสะพื่รั�ง

วิางป็รากฏิให้้เห็้นิถึึงคำวิามเคำารพื่บูัชาพื่ระวิิศวิกรรมในิฐานิะคำรูช่าง	ห้ร่อเทพื่แห่้งวิิศวิกรรมของไทย

	 องค์ำพื่ระวิิษ์ณุ์กรรรมม่ขนิาด้คำวิามสูง	 2.30	 เมตร	 ขนิาด้คำวิามกว้ิาง	 1.12	 เมตร	
ขนิาด้คำวิามลึัก	 0.83	 เมตร	 นิำ�าห้นัิก	 250	 กิโลักรัม	 รูป็ห้ล่ัอเป็็นิวัิสดุ้เน่ิ�อบัรอนิซ์ึ่	 (Bronze)	
โด้ยม่การป็ระกอบัพิื่ธ่การต่าง	ๆ	ท่�เก่�ยวิข้องกับัองค์ำพื่ระวิิษ์ณุ์กรรมดั้งน่ิ�

วัินิท่�	10	ตุลัาคำม	2564		 จัด้พิื่ธ่วิางศิลัาฤกษ์์ป็ระดิ้ษ์ฐานิแท่นิท่�ป็ระทับั	
	 	 	 “พื่ระวิิษ์ณุ์กรรม”	เพ่ื่�อจัด้เตร่ยมการก่อสร้างฐานิแท่นิ	
	 	 	 ป็ระทับับัรมคำรูพื่ระวิิษ์ณุ์กรรม

วัินิท่�	16	พื่ฤศจิกายนิ	2564		 จัด้พิื่ธ่อัญเชิญ	“พื่ระวิิษ์ณุ์กรรม”	ออกจากโรงพิื่ธ่	
	 	 	 (โรงห้ล่ัอ)	เพ่ื่�ออัญเชิญมาป็ระดิ้ษ์ฐานิ	
	 	 	 ณ์	อาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกรแห่้งให้ม่

วัินิท่�	19	พื่ฤศจิกายนิ	2564		 จัด้พิื่ธ่อัญเชิญ	“พื่ระวิิษ์ณุ์กรรม”	ขึ�นิป็ระดิ้ษ์ฐานิป็ระทับั	
   บันิฐานิแท่นิ

วัินิท่�	30	พื่ฤศจิกายนิ	2564		 จัด้พิื่ธ่เบิักเนิตร	“พื่ระวิิษ์ณุ์กรรม”	เพ่ื่�อคำวิามเป็็นิ
	 	 	 สิริมงคำลัแก่ผู้ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมทั�วิป็ระเทศ

	 ทั�งน่ิ�	 เน่ิ�องในิโอกาสท่�ได้้ด้ำาเนิินิการก่อสร้างอาคำารท่�ทำาการสภาวิิศวิกรแห้่งให้ม่	
สภาวิิศวิกรจงึได้้จัด้สร้างองค์ำจำาลัองพื่ระวิิษ์ณุ์กรรม	 ขนิาด้คำวิามสงู	 0.77	 เมตร	 ขนิาด้คำวิามกว้ิาง
0.33	เมตร	ขนิาด้คำวิามลักึ	0.25	เมตร	จำานิวินิ	100	องค์ำ	เพ่ื่�อเป็็นิสิ�งยดึ้เห้น่ิ�ยวิจิตใจของผู้ป็ระกอบั
วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมแลัะผู้ท่�ม่จิตศรัทธา	 นิอกจากน่ิ�	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้ทำาเห้ร่ยญพื่ระวิิษ์ณุ์กรรม	
“รุ่นิทายาทพื่ระมห้าวิิษ์ณุ์กรรม”	เป็็นิวัิสดุ้เน่ิ�ออัลัป็าก้า	ขนิาด้คำวิามสูง	4	เซึ่นิติเมตร	ขนิาด้คำวิามกว้ิาง
2.5	เซึ่นิติเมตร	จำานิวินิ	5,000	เห้ร่ยญ	เพ่ื่�อเป็็นิเห้ร่ยญท่�ระลึักในิการจดั้สร้างองค์ำบัรมคำรพูื่ระวิิษ์ณุ์กรรม
โด้ยคุำณ์วิิษ์ณุ์พื่งษ์์	ห้นูินัินิท์	เป็็นิป็ฏิิมากรผู้รังสรรค์ำผลังานิเช่นิเด่้ยวิกันิ
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ฝ่่ายต่างประเทศึ
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ฝ่่ายต่างประเทศึ

1. ข�อตกลงยอมรับร่วุมของอาเซียนี ด้�านีบริการวุิศวุกรรม
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Engineering Services: MRA)
	 การด้ำาเนิินิงานิของสภาวิิศวิกรภายใตข้้อตกลังยอมรบััร่วิมของอาเซ่ึ่ยนิ	ด้้านิบัรกิาร

วิิศวิกรรมม่คำวิามค่ำบัห้น้ิาในิการด้ำาเนิินิงานิ	ดั้งน่ิ�

	 สภาวิิศวิกรได้้ขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิ	 ตามระเบ่ัยบัคำณ์ะกรรมการ

สภาวิิศวิกร	วิา่ด้้วิยการขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิ	(ASEAN	Chartered	Professional	

Engineer)	(ฉบัับัท่�	2)	พื่.ศ.	2560	แลัะข้อตกลังยอมรับัร่วิมของอาเซ่ึ่ยนิด้้านิบัริการวิิศวิกรรม

โด้ยม่จำานิวินิผู้ขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิ	 (ACPE)	 ท่�ได้้รับัการอนิุมัติรับัรองจาก

คำณ์ะกรรมการป็ระสานิงานิด้้านิวิิศวิกรรมวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิ	(ASEAN	Chartered	Professional	

Engineer	Coordinating	Committee)

	 สภาวิิศวิกรม่การป็ระกาศใช้ข้อบัังคัำบัสภาวิิศวิกร	 วิ่าด้้วิยการขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกร

วิิชาช่พื่ต่างด้้าวิ	 ตามข้อตกลังยอมรับัร่วิมของอาเซ่ึ่ยนิด้้านิบัริการวิิศวิกรรม	 พื่.ศ.	 2561	

เม่�อวัินิท่�	19	ธันิวิาคำม	2561	โด้ยนิำาข้อบัังคัำบัดั้งกล่ัาวิมากำาห้นิด้ขั�นิตอนิแลัะวิิธ่การสำาห้รับั

รองรับัการขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่ต่างด้้าวิ	(RFPE)	ท่�เข้ามาให้้บัริการด้้านิวิิศวิกรรมคำวิบัคุำม

ในิป็ระเทศไทยได้้	อย่างไรก็ตาม	ด้้วิยสถึานิการณ์์ปั็จจุบัันิท่�ยงัไม่เอ่�ออำานิวิยต่อการเคำล่ั�อนิย้าย

วิิศวิกรข้ามชาติ	 ป็ระเทศไทยจึงยังไม่ม่วิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิจากป็ระเทศสมาชิกอาเซ่ึ่ยนิ

ย่�นิคำำาขอขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่ต่างด้้าวิ	(RFPE)	

60

จำ�ำนวินวิิศวิกรไที่ยท่ี่�ได้รับกำรข้้นที่ะเบ่ยนวิิศวิกรวิิช่ำช่่พอำเซ่ียน 

จำ�ำแนกตำมสำขำวิิศวิกรรมควิบคุม ปี 2564

สำขำ

วัินท่ี่� 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564 ณ วัินท่ี่� 31 ธ.ค. 2564

ขอใหม่ (คน) ต่ออำยุ (คน) จำ�ำนวินรวิมท้ัี่งหมด (คน)

วิิศวิกรรมโยธา - 10 102

วิิศวิกรรมไฟฟ้า 1 8 44

วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั - 4 52

วิิศวิกรรมอุตสาห้การ - 5 18

วิิศวิกรรมเห้ม่องแร่ - - 4

วิิศวิกรรมเคำม่ - 1 5

วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม - 1 6

รวิม 1 29 231



61
รา

ยง
าน

ปร
ะจำ

ำาปี
 2

56
4 

สภ
าวิ

ศวิ
กร

2. ข�อตกลงวุิศวุกรเอเปค (APEC Engineer Agreement)
	 สภาวิิศวิกรได้้เข้ามาม่บัทบัาทแลัะส่วินิร่วิมภายใต้คำวิามร่วิมม่อในิเวิท่ระด้ับัภูมิภาคำ

เอเช่ยแลัะแป็ซิึ่ฟิกท่�ผลัักดั้นิให้้ตระห้นิกัถึึงคำวิามสามารถึของวิิศวิกรไทยในิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

ในิต่างป็ระเทศ	แลัะม่คุำณ์สมบััติเป็็นิท่�ยอมรับัร่วิมกันิในิระดั้บัสากลั

	 อยา่งไรกต็าม	ในิปี็	2563	สภาวิิศวิกรเสนิอขอป็รบััลัด้สถึานิะการเป็็นิสมาชิกข้อตกลัง

	APEC	Engineer	ของสภาวิิศวิกรเป็็นิระดั้บั	Conditional	Status	ภายใต้เง่�อนิไขการพัื่ฒนิา

ป็รับัป็รุงกระบัวินิการต่าง	ๆ	ในิระยะเวิลัา	2	ปี็	ดั้งน่ิ�

1.	 แก้ไขป็รับัป็รุงกระบัวินิการทด้สอบัเล่ั�อนิระดั้บัใบัอนุิญาตการป็ระกอบัวิิชาช่พื่

วิิศวิกรรมของป็ระเทศไทยท่�สามารถึพิื่สูจน์ิคำวิามรู้คำวิามสามารถึของวิิศวิกรผู้ถ่ึอ

ใบัอนุิญาตฯ	ได้้

2.	 การป็ระเมินิผลัคำวิามรู้คำวิามสามารถึในิการขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรเอเป็คำให้้เป็็นิไป็

ตามมาตรฐานิสากลั

3.	 แก้ไขข้อกฎห้มายท่�เก่�ยวิข้องให้้สอด้คำล้ัองตามข้อกำาห้นิด้ของข้อตกลังวิิศวิกร

เอเป็คำ	

	 ทั�งน่ิ�	คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้มอบัห้มายคำณ์ะอนุิกรรมการท่�เก่�ยวิข้องเร่งด้ำาเนิินิการ

ตามข้อเสนิอข้างต้นิเพ่ื่�อให้้ป็ระเทศไทยสามารถึป็รับัสถึานิะเป็็นิสมาชิกเต็มขั�นิดั้งเดิ้ม

3. การด้ำเนีินีงานีด้�านีการรับรองมาตรฐานีคุณภัาพการศ้กษา
วุิศวุกรรมศาส่ตร์ (Thailand Accreditation Board of 
Engineering Education: TABEE)

	 ตามท่�สภาวิิศวิกรได้้ม่การจัด้ตั�งระบับัรับัรองมาตรฐานิคำุณ์ภาพื่การศึกษ์า	 ห้ลัักสูตร

วิิศวิกรรมศาสตร์	 ตามเกณ์ฑ์ิผลัลััพื่ธ์	 (Outcome	 based)	 ขึ�นิในิสภาวิิศวิกร	 โด้ยม่

คำณ์ะอนุิกรรมการรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	(TABEE)	เป็็นิผู้ด้ำาเนิินิการ

สร้างแลัะพัื่ฒนิาระบับัดั้งกล่ัาวิให้้เกิด้คำวิามมั�นิคำงแลัะยั�งย่นิ

	 สภาวิิศวิกรจึงได้้ม่การป็รับัป็รุงเอกสารขั�นิตอนิแลัะวิิธ่การรับัรองมาตรฐานิคำุณ์ภาพื่

การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	(ฉบัับัป็รับัป็รุง	คำรั�งท่�	2)	เพ่ื่�อพัื่ฒนิาเกณ์ฑ์ิการรับัรองให้้สอด้คำล้ัอง

ตามมาตรฐานิการรับัรองระดั้บัสากลั	แลัะเม่�อปี็	2562	สภาวิิศวิกรได้้รับัการตอบัรับัเข้าร่วิมข้อตกลัง

Washington	 Accord	 ในิฐานิะสมาชิกชั�วิคำราวิ	 (Provisional	 Status)	 แลัะ	 ห้นิ่วิยงานิ	

The	Institute	of	Engineering	Education	Taiwan	ได้้รับัการแต่งตั�งเป็็นิผู้ดู้แลั	(Mentoring	

Organization)	 ให้้แก่สภาวิิศวิกรในิการพัื่ฒนิาระบับัการรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า	

(Accreditation)	 เพ่ื่�อยกระดั้บัสถึานิะมุ่งสู่การเป็็นิสมาชิกถึาวิร	 (Signatory	 Status)	 ข้อตกลัง

Washington	Accord	ต่อไป็
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	 ป็ระกอบักับั	 สภาวิิศวิกรได้้เข้าพื่บัรัฐมนิตร่วิ่าการกระทรวิงการอุด้มศึกษ์า	

วิิทยาศาสตร	์วิิจัยแลัะนิวิตักรรม	(อวิ.)	เพ่ื่�อขอรบััการสนัิบัสนุินิด้้านินิโยบัายการขอรบััการรบััรอง

มาตรฐานิคำณุ์ภาพื่การศกึษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์กับัสภาวิิศวิกร	แลัะม่ห้นัิงส่อแจ้งยน่ิยนัิการตัด้สินิใจ

ในิการรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าโด้ยอิสระป็ราศจากการแทรกแซึ่ง	 แลัะไม่ม่

ผลัป็ระโยชน์ิทับัซ้ึ่อนิใด้	 ๆ	 จากสภาวิิศวิกร	 โด้ยการพิื่จารณ์าให้้การรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่

การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์จะยึด้ถ่ึอแลัะป็ฏิิบััติตามขั�นิตอนิแลัะวิิธ่การรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่

การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	(ฉบัับัป็รับัป็รุง	คำรั�งท่�	2)	ท่�ป็รากฏิตามเอกสารท่�สภาวิิศวิกรได้้เผยแพื่ร่

สู่ภาคำการศึกษ์าแลัะสังคำม

	 นิอกจากน่ิ�	สภาวิิศวิกรได้้จัด้ป็ระชุมร่วิมกับัท่�ป็รึกษ์าจากภาคำอุตสาห้กรรม	(Industrial	

Advisory	Board:	IAB)	เพ่ื่�อด้ำาเนิินิการในิกิจกรรมส่งเสริมแลัะสนัิบัสนุินิการรับัรองมาตรฐานิ

คุำณ์ภาพื่การศึกษ์าแลัะจัด้ห้าผู้เช่�ยวิชาญแลัะให้้บัริการด้้านิคำำาป็รึกษ์าในิการพื่ัฒนิามาตรฐานิ

ห้ลัักสูตรแลัะการตรวิจป็ระเมินิร่วิมกับัห้น่ิวิยงานิภาคำอุตสาห้กรรมขนิาด้ให้ญ่	 อาทิเช่นิ	

การไฟฟ้าฝ่่ายผลิัตแห่้งป็ระเทศไทย	บัริษั์ท	ปู็นิซิึ่เมนิต์ไทย	จำากัด้	(มห้าชนิ)	บัริษั์ท	ป็ตท.	จำากัด้

(มห้าชนิ)	บัริษั์ท	ป็ตท.	สำารวิจแลัะผลิัตปิ็โตรเล่ัยม	จำากัด้	(มห้าชนิ)	บัริษั์ท	ซิึ่โนิ-ไทย	เอ็นิจ่เน่ิยริ�ง

แอนิด์้	คำอนิสตรัคำชั�นิ	จำากัด้	(มห้าชนิ)	บัริษั์ท	นัินิทวัินิ	จำากัด้	แลัะการไฟฟ้านิคำรห้ลัวิง

	 ทั�งน่ิ�	 ห้น่ิวิยงานิรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	 (TABEE)	

ม่การจัด้ป็ระชุมวิิชาการแลัะงานิสัมมนิาเพ่ื่�อส่งเสริมแลัะพัื่ฒนิาระบับังานิรับัรองมาตรฐานิ

คุำณ์ภาพื่การศึกษ์า	ท่�เน้ินิผลัลััพื่ธ์การเร่ยนิรู้	ดั้งน่ิ�	

	 1.	 การป็ระชุมเพ่ื่�อรับัฟังแนิวิทางการรับัรองมาตรฐานิคำุณ์ภาพื่การศึกษ์า

วิิศวิกรรมศาสตร์	 ห้ลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตร์ท่�เน้ินิการป็ฏิิบััติวิิชาช่พื่	 (Engineering	

Technology)	จำานิวินิ	2	คำรั�ง	จำานิวินิผู้เข้าร่วิมป็ระชุม	45	คำนิ

	 2.	งานิสัมมนิาให้้แก่สถึาบัันิการศึกษ์า	จำานิวินิ	1	คำรั�ง	จำานิวินิผู้เข้าร่วิมสัมมนิา	176	คำนิ

	 3.	อบัรมผู้บัริห้าร	อาจารย์	แลัะเจ้าห้น้ิาท่�ของมห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่

“การเตร่ยมคำวิามพื่ร้อมห้ลัักสูตรเพ่ื่�อขอรับัการรับัรองมาตรฐานิคำุณ์ภาพื่การศึกษ์า

วิิศวิกรรมศาสตร์	(TABEE)”	จำานิวินิ	5	คำรั�ง	จำานิวินิผู้เข้าร่วิมอบัรม	55	คำนิ

	 4.	การอบัรมผู้ตรวิจป็ระเมินิมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	(TABEE)	

เพ่ื่�อสร้างแลัะพื่ฒันิาผู้ตรวิจป็ระเมินิฯ	 จากทุกภาคำส่วินิท่�เก่�ยวิข้องขึ�นิในิระบับัรบััรองฯ	 จำานิวินิ

1	คำรั�ง	จำานิวินิผู้เข้าร่วิมสัมมนิา	124	คำนิ

	 5.	 งานิเสวินิาเร่�อง	 “The	 Road	 Towards	 the	 Washington	 Accord”	

เพ่ื่�อป็ระชาสัมพัื่นิธ์การรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์า	 (accreditation)	 จำานิวินิ	 1	 คำรั�ง

ม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิาจำานิวินิ	186	คำนิ

	 สภาวิิศวิกร	โด้ยคำณ์ะอนุิกรรมการรับัรองมาตรฐานิคำณุ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์

(TABEE)	ได้้ด้ำาเนิินิการตรวิจป็ระเมินิแลัะรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	

ในิปี็	2564	จำานิวินิ	8	ห้ลัักสูตร	แลัะเม่�อเด่้อนิสิงห้าคำม	2564	สภาวิิศวิกรได้้เปิ็ด้รอบัการรับัรอง

มาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	 แลัะม่ห้ลัักสูตรท่�อยู่ระห้ว่ิางด้ำาเนิินิการรับัรอง

มาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	จำานิวินิ	5	ห้ลัักสูตร



63
รา

ยง
าน

ปร
ะจำ

ำาปี
 2

56
4 

สภ
าวิ

ศวิ
กร

4. การมอบหมายผ้ �แที่นีส่ภัาวุ ิศวุกรเข �าร ่วุมประช ุม    
ในีต่างประเที่ศ
	 คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้มอบัห้มายผู้แทนิสภาวิิศวิกรเข้าร่วิมป็ระชุมในิ

ต่างป็ระเทศ	ดั้งน่ิ�

1) การประชุม The International Engineering Alliance Meeting 
(IEAM) 

	 คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรมอบัห้มายผู้แทนิสภาวิิศวิกรเข้าร่วิมการป็ระชุม	

The	 International	 Engineering	 Alliance	Meeting	 (IEAM)	 ป็ี	 2021	 จำานิวินิ	 1	 คำรั�ง	

ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	(Virtual	Meeting)

	 ผลัจากการเข้าร่วิมการป็ระชุม	The	 International	Engineering	Alliance	 (IEA)	

ซึึ่�งเป็็นิคำวิามร่วิมม่อทั�งด้้านิการศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์แลัะการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมของ

กลุ่ัมป็ระเทศในิระดั้บัภูมิภาคำเอเช่ยแลัะแป็ซิึ่ฟิก	สภาวิิศวิกรในิฐานิะสมาชิกวิิศวิกรเอเป็คำ	(APEC	

Engineer)	 ได้้เข้าร่วิมป็ระชุมแลัะรับัฟังแนิวิคิำด้ของผู้แทนิจากนิานิาป็ระเทศอันิเป็็นิป็ระโยชน์ิ

ต่อการสนัิบัสนุินิการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมให้้ได้้มาตรฐานิเป็็นิท่�ยอมรับัในิระดั้บัสากลั

พื่ร้อมทั�งสร้างเคำร่อข่ายพัื่นิธมิตรระห้ว่ิางป็ระเทศในิการสนัิบัสนุินิคำวิามร่วิมม่อแลัะยอมรับั

สภาวิิศวิกรเข้าร่วิมเป็็นิสมาชิกข้อตกลังระด้ับันิานิาชาติ	 ทั�งภาคำการศึกษ์าแลัะการป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม

2) การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services 
(CCS) และการประชุม The ASEAN Chartered Professional 
Engineer Coordinating Committee (ACPECC)

	 คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรมอบัห้มายผู้แทนิสภาวิิศวิกรเข้าร่วิมการป็ระชุม	

The	ASEAN	Coordinating	Committee	on	Services	(CCS)	แลัะการป็ระชุม	The	ASEAN	

Chartered	Professional	Engineer	Coordinating	Committee	(ACPECC)	จำานิวินิ	2	คำรั�ง

รายลัะเอ่ยด้ป็รากฏิตามเอกสารภาคำผนิวิก

	 ผลัจากการเข้าร่วิมการป็ระชุมคำวิามร่วิมม่อของกลุ่ัมป็ระเทศในิระดั้บัภูมิภาคำอาเซ่ึ่ยนิ

ด้้านิบัริการวิิศวิกรรม	ซึึ่�งปั็จจุบัันิป็ระเทศสมาชิกอาเซ่ึ่ยนิได้้แต่งตั�งคำณ์ะทำางานิ	The	Technical	

Working	Group	on	Mobility	 of	 ASEAN	Engineers	 (TWG-MAE)	 เพ่ื่�อระบุัปั็จจัยท่�เป็็นิ

อุป็สรรคำในิการเคำล่ั�อนิย้ายวิิศวิกรวิิชาช่พื่ข้ามชาติในิกลุ่ัมป็ระเทศสมาชิกอาเซ่ึ่ยนิ	 แลัะเสนิอ

แนิะแนิวิทางการแก้ไขปั็ญห้าดั้งกล่ัาวิเพ่ื่�อให้้เกิด้การเคำล่ั�อนิย้ายวิิศวิกรวิิชาช่พื่ข้ามชาติในิกลุ่ัม

ป็ระเทศสมาชิกอาเซ่ึ่ยนิอย่างเป็็นิรูป็ธรรม
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5 .  ส่ั ม มนี า ก า ร ข ้ � นี ที่ ะ เ บ ี ย นี วุ ิ ศ วุ ก ร วุ ิ ช า ช ี พ ข � า ม ช า ติ
	 สภาวิิศวิกรได้้จัด้สัมมนิาเร่�อง	 “การพัื่ฒนิาการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรข้ามชาติ”	

เพ่ื่�อรายงานิสถึานิภาพื่ของการขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรเอเป็คำแลัะวิิศวิกรวิิชาช่พื่อาเซ่ึ่ยนิต่อสมาชิก

สภาวิิศวิกร	รวิมถึึงกลัไกการรับัขึ�นิทะเบ่ัยนิวิิศวิกรวิิชาช่พื่ข้ามชาติ	ป็ระสบัการณ์์การลังทุนิ	แลัะ

การป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมข้ามชาติ	โด้ยม่ผู้เข้าร่วิมสัมมนิาจำานิวินิ	157	คำนิ

3) การประชุมอ่�นิ ๆ

	 คำณ์ะกรรมการสภาวิิศวิกรได้้มอบัห้มายผู้แทนิสภาวิิศวิกรเข้าร่วิมการป็ระชุมระห้ว่ิาง

ป็ระเทศอ่�นิ	ๆ 	ท่�เก่�ยวิข้องกับัการป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมข้ามชาติ	จำานิวินิ	5	คำรั�ง	รายลัะเอ่ยด้

ป็รากฏิตามเอกสารภาคำผนิวิก
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สำานักกฎหมาย
และจรรยาบรรณ
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สถิติคด่เร่�องร้องเร่ยนจำรรยำบรรณ (สมัยท่ี่� 7) ณ วัินท่ี่� 31 ธันวิำคม 2564

68

ผลการดำำเนิินิงานิ
สัำนัิกกฎห้มายและจัรรยาบรรณ

1. การด้ำเนี ินีงานีของคณะกรรมการจัรรยาบรรณ

1.1  เร่�องร้องเรียนิจัรรยาบรรณของวิิศึวิกร

	 คำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์	(สมัยท่�	7)	ได้้รับัเร่�องร้องเร่ยนิจรรยาบัรรณ์ของวิิศวิกร	

ในิปี็	2564	จำานิวินิ	31	เร่�อง	พิื่จารณ์าแล้ัวิเสร็จ	จำานิวินิ	56	เร่�อง	อยูร่ะห้ว่ิางพิื่จารณ์า	100	เร่�อง

 

	 คำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ได้้พิื่จารณ์าเร่�องร้องเร่ยนิแล้ัวิเสร็จในิปี็	 2564	

จำานิวินิ	56	เร่�อง	แบ่ังเป็็นิ

	 1)	 เร่�องร้องเร่ยนิท่�เข้าข่ายการป็ระพื่ฤติผิด้จรรยาบัรรณ์แห่้งวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 แลัะ

คำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ได้้ม่คำำาวิินิิจฉัยช่�ขาด้	 จำานิวินิ	 19	 เร่�อง	 (วิิศวิกรผู้ถูึกกล่ัาวิห้า

จำานิวินิ	22	คำนิ)	ดั้งน่ิ�

ยกข้อกล่ัาวิห้า		 	 จำานิวินิ		 	 11	 คำนิ

ตักเต่อนิ		 	 จำานิวินิ		 	 	4	 คำนิ

ภาคำทัณ์ฑ์ิ		 	 จำานิวินิ	 		 	6	 คำนิ

พัื่กใช้ใบัอนุิญาตฯ		 จำานิวินิ		 	 	1	 คำนิ

เพิื่กถึอนิใบัอนุิญาตฯ		 จำานิวินิ		 	 	0	 คำนิ

	 2)	เร่�องรอ้งเร่ยนิท่�ไมเ่ข้าขา่ยการป็ระพื่ฤตผิิด้จรรยาบัรรณ์แห้ง่วิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	ไม่ม่

มูลัอันิคำวิรได้้รับัการพิื่จารณ์า	 ห้ร่อไม่อยู่ในิอำานิาจห้น้ิาท่�ของคำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์	 ซึึ่�ง

คำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ม่คำำาสั�งไม่รับัเร่�องร้องเร่ยนิ	จำานิวินิ	37	เร่�อง

เร่�องร้องเร่ยนจำรรยำบรรณ จำ�ำนวิน (เร่�อง)

เร่ื่�องท่ี่�ได้้รัื่บมาจากคณะกรื่รื่มการื่จรื่รื่ยาบรื่รื่ณ (สมัยท่ี่� 6) 109

เร่ื่�องท่ี่�ได้้รัื่บการื่ร้ื่องเร่ื่ยนในปีี 2563   24

เร่ื่�องท่ี่�ได้้รัื่บการื่ร้ื่องเร่ื่ยนในปีี 2564  31

รวิม 164

สถิติกำรพิจำำรณำของคณะกรรมกำรจำรรยำบรรณ (สมัยท่ี่� 7) ในปี 2564

เร่�องร้องเร่ยนจำรรยำบรรณ จำ�ำนวิน (เร่�อง)

เร่ื่�องท่ี่�พิิจารื่ณาแล้้วเสร็ื่จในปีี 2563 8

เร่ื่�องท่ี่�พิิจารื่ณาแล้้วเสร็ื่จในปีี 2564 56

รวิม 64
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1.2 เผยแพร่ควิามร้้เกี�ยวิกับจัรรยาบรรณแห่้งวิิชาชีพวิิศึวิกรรม

 คำณ์ะกรรมการจรรยาบัรรณ์ได้้ด้ำาเนิินิงานิเชิงรุกเพ่ื่�อเผยแพื่ร่คำวิามรู้เก่�ยวิกับัจรรยาบัรรณ์

แห่้งวิิชาช่พื่วิิศวิกรรม	 โด้ยการจัด้สัมมนิาให้้แก่สมาชิกสภาวิิศวิกร	 แลัะจัด้ให้้ม่โคำรงการคำวิาม

ร่วิมม่อกับัสถึาบัันิการศึกษ์า	เพ่ื่�อเผยแพื่รค่ำวิามรู้แลัะป็ลูักฝั่งจรรยาบัรรณ์แห้ง่วิิชาช่พื่แกนิ่ิสิตแลัะ

นัิกศึกษ์า	จำานิวินิ	1	คำรั�ง	ม่ผู้สนิใจเข้าร่วิม	349	คำนิ

2. การด้ำเนี ินีงานีด้�านีคด้ีควุาม และการบ ังค ับใช �กฎหมาย

2.1 คดีำปกครอง

	 ในิปี็	 2564	 สภาวิิศวิกรถูึกฟ้องด้ำาเนิินิคำด่้ป็กคำรอง	 ซึึ่�งอยู่ระห้ว่ิางการพิื่จารณ์าของ

ศาลัป็กคำรองทั�งห้มด้	จำานิวินิ	20	คำด่้	แบ่ังออกเป็็นิ

1)	ศาลัป็กคำรองชั�นิต้นิ		 จำานิวินิ		 13		 คำด่้

2)	ศาลัป็กคำรองสูงสุด้		 จำานิวินิ		 		7		 คำด่้

2.2 คดีำปกครองที�มีคำสัั�งห้ร่อคำพิพากษาในิปี 2564 จัำนิวินิ 2 คดีำ 

2.3 คดีำแพ่ง จัำนิวินิ 1 คดีำ

2.4 คดีำอาญา

	 สำานัิกกฎห้มายแลัะจรรยาบัรรณ์	 ได้้ป็ระสานิงานิกับัพื่นัิกงานิสอบัสวินิกรณ่์ม่ผู้กระทำา

คำวิามผดิ้ฐานิป็ลัอมแลัะใช้ใบัอนิญุาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำมุป็ลัอม	ตามป็ระมวิลักฎห้มาย

อาญา	รวิมถึึงผู้ฝ่่าฝ้่นิพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกรพื่.ศ.	2542	กรณ่์ป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำม	โด้ย

ไม่ม่ใบัอนุิญาตป็ระกอบัวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมตามมาตรา	45	แลัะมาตรา	47	ในิปี็	พื่.ศ.	2564	

จำานิวินิ	4	เร่�อง
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3. งานีตอบปัญหาข�อหาร ือที่างกฎหมาย

	 ในิปี็	 2564	 สำานัิกกฎห้มายแลัะจรรยาบัรรณ์	 ได้้ด้ำาเนิินิการเก่�ยวิกับังานิตอบัป็ัญห้า

ข้อห้าร่อทางกฎห้มาย	 โด้ยตอบัเป็็นิห้นัิงส่อ	ห้าร่อท่�สำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	 แลัะโทรศพัื่ท์	 จำานิวินิ

43	เร่�อง	โด้ยม่สรุป็สาระสำาคัำญ	ดั้งน่ิ�

1)	 ให้้คำวิามเห็้นิแลัะคำำาป็รึกษ์าแนิะนิำาทางกฎห้มายท่�เก่�ยวิข้องกับัพื่ระราชบััญญัติ

วิิศวิกร	พื่.ศ.	 2542	 ข้อบัังคัำบัแลัะระเบ่ัยบัของสภาวิิศวิกรแก่สมาชิกสภาวิิศวิกร	

ป็ระชาชนิ	แลัะห้น่ิวิยงานิอ่�นิ	ๆ

2)	 การให้้คำำาแนิะนิำาแก่สมาชิกสภาวิิศวิกรถึึงกฎห้มายท่�เก่�ยวิข้องกับัการป็ระกอบั

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคุำมต่าง	ๆ		เช่นิ	พื่ระราชบััญญัติคำวิบัคุำมอาคำาร	พื่.ศ.	2522	

พื่ระราชบััญญัติโรงงานิ	 พื่.ศ.	 2535	 ห้ร่อกฎห้มายว่ิาด้้วิยคำวิามป็ลัอด้ภัยในิ

การทำางานิ	เป็็นิต้นิ

3)	 การแสด้งคำวิามคำิด้เห็้นิห้ร่อข้อแนิะนิำาแก่ห้น่ิวิยงานิราชการในิการแก้ไขกฎห้มาย

ต่าง	ๆ	เพ่ื่�อให้้สอด้คำล้ัองกับัพื่ระราชบััญญัติวิิศวิกร	พื่.ศ.	2542

4)	 การให้้คำำาแนิะนิำาแก่สมาชิกสภาวิิศวิกร	 เพ่ื่�อสร้างคำวิามเข้าใจแลัะป้็องกันิการกระทำา

ท่�อาจเข้าข่ายป็ระพื่ฤติผิด้จรรยาบัรรณ์แห่้งวิิชาช่พื่

4. งานีพัฒินีาและปร ับปร ุงกฎหมายของส่ภัาวุ ิศวุกร

1)	ร่างกฎห้มายท่�ด้ำาเนิินิการแล้ัวิเสร็จ	จำานิวินิ	9	เร่�อง

2)	ร่างกฎห้มายท่�อยูร่ะห้ว่ิางการพิื่จารณ์าของสภาวิิศวิกร	จำานิวินิ	9	เร่�อง

5. งานีตรวุจัส่อบหรือยกร่างส่ ัญญาต่าง ๆ

1)	 สัญญาจ้างระบับัตรวิจสอบัแลัะตดิ้ตามผลัการทำางานิของระบับัเคำร่อข่ายเทคำโนิโลัย่

สารสนิเทศภายในิสภาวิิศวิกร	 พื่ร้อมผู้เช่�ยวิชาญในิการดู้แลัระบับัตรวิจสอบัแลั

ติด้ตามผลัการทำางานิฯ

2)	สัญญาจ้างก่อสร้างท่�จอด้รถึอัตโนิมัติ

3)	สัญญาจ้างท่�ป็รึกษ์าอาคำารเข่ยวิ

4)	สัญญาว่ิาจ้างบัริการรับัขนิส่งเอกสาร

5)	 สัญญาจ้าง	Outsource	สนัิบัสนุินิแลัะช่วิยเห้ล่ัอการด้ำาเนิินิการด้้านินิิติการในิส่วินิ

งานิจรรยาบัรรณ์

6)	สัญญาจ้างทำาคำวิามสะอาด้

7)	สัญญาจ้างโคำรงการจัด้ห้าพื่ร้อมติด้ตั�งอุป็กรณ์์แลัะระบับัเทคำโนิโลัย่สารสนิเทศ
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ส่วินสำานักงาน
สภาวิิศึวิกร
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ผลการดำำเนิินิงานิ
ส่ัวินิสัำนัิกงานิสัภาวิิศึวิกร 
งานิทรัพยากรบุคคล

1. การพ ัฒินีาบ ุคลากร

	 สภาวิิศวิกรได้้ม่นิโยบัายในิการจัด้ฝึ่กอบัรมให้้กับัเจ้าห้น้ิาท่�สภาวิิศวิกร	

เพ่ื่�อพัื่ฒนิาบุัคำลัากรของสภาวิิศวิกรให้้สามารถึป็ฏิิบััติห้น้ิาท่�ในิการให้้บัริการแก่สมาชิก

ได้้อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่มากยิ�งขึ�นิ	โด้ยม่รายลัะเอ่ยด้ดั้งต่อไป็น่ิ�

1.1 การจััดำอบรมภายในิ (In-house Training) ให้้กับเจ้ัาห้น้ิาที�
สัภาวิิศึวิกร
 1.	การใช้งานิระบับัการป็ระชมุผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส	์(Zoom,	Webex)	แลัะ

อุป็กรณ์์ระบับัให้ม่	(ระบับัเส่ยง	ระบับัภาพื่	แลัะอุป็กรณ์์ต่าง	ๆ )	เพ่ื่�อเตร่ยมคำวิามพื่ร้อม

รองรับัการป็ระชุมผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์

	 2.	การใช้งานิ	Spotlight	Presentation	Remote	

	 3.	 การใช้งานิระบับัทด้สอบัคำวิามรู้	 ระดั้บัภาค่ำวิิศวิกร	 แลัะระบับัอบัรมแลัะ

ทด้สอบัคำวิามพื่ร้อม	สำาห้รับัเจ้าห้น้ิาท่�สภาวิิศวิกร	

	 4.	 การใช้งานิระบับัสมัคำรสมาชิกให้ม่แลัะการขอรับัใบัอนุิญาตฯ	 ระดั้บัภาค่ำ

วิิศวิกร	ผ่านิระบับั	COE	Service

	 5.	การใช้งานิระบับับัริห้ารองค์ำกร	(ERP)	ป็ระกอบัไป็ด้้วิย

5.1	งานิงบัป็ระมาณ์	(การสร้างงบัป็ระมาณ์ฯ)

5.2	งานิบััญช่	การเงินิ	จัด้ซ่ึ่�อ/จัด้จ้าง	(การขอซ่ึ่�อ	การเบิักพัื่สดุ้)

5.3	งานิบัริห้ารทรัพื่ยากรบุัคำคำลั	(การลังเวิลัา	การลัา	การขอ	OT)

1.2 การอบรมภายนิอก (Public Training) ให้้กับเจ้ัาห้น้ิาที�สัภาวิิศึวิกร

	 เพ่ื่�อให้้เจ้าห้น้ิาท่�ม่คำวิามรู้คำวิามเข้าใจ	แลัะสามารถึป็ฏิิบััติตามป็ระกาศการใช้

ระเบ่ัยบัสำานัิกนิายกรัฐมนิตร่	ว่ิาด้้วิยงานิสารบัรรณ์	(ฉบัับัท่�	4)	พื่.ศ.	2564	ซึึ่�งกำาห้นิด้

ให้้ส่วินิราชการต้องป็ฏิิบััติงานิสารบัรรณ์ด้้วิยระบับัสารบัรรณ์อิเลั็กทรอนิิกส์เป็็นิห้ลััก	

แลัะกำาห้นิด้ห้ลัักเกณ์ฑิวิ์ิธ่การสำาห้รับัการป็ฏิิบััติงานิสารบัรรณ์ด้้วิยระบับัอิเล็ักทรอนิิกส์

แลัะโด้ยไป็รษ์ณ่์ย์อิเล็ักทรอนิิกส์เพ่ื่�อให้้รองรับัแลัะสนัิบัสนุินิการป็ฏิิบััติงานิสารบัรรณ์

ทาง อิ เ ล็ักทรอนิิก ส์ ใ ห้้ ม่มาตรฐานิท่� ชั ด้ เจนิแลัะสอด้คำล้ัอง กับั เทคำโนิโลัย่

ท่�เป็ล่ั�ยนิแป็ลังไป็	เพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่	คำวิามรวิด้เร็วิ	แลัะคำวิามมั�งคำงป็ลัอด้ภัย		สภาวิิศวิกร

จึงได้้ส่งเจ้าห้น้ิาท่�เข้าร่วิมการอบัรมกับัมห้าวิิทยาลััยสยาม	 ในิห้ลัักสูตรการบัริห้าร

ระบับังานิสารบัรรณ์อิเล็ักทรอนิิกส์	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	จำานิวินิ	2	รอบั
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2. การส่่งเส่ริมด้้แลสุ่ขภัาพ

2.1 การฉีดำวัิคซีนิป้องกันิโรคติดำเช่�อไวิรัสัโคโรนิา 2019 (COVID-19)

 	 สำานัิกงานิสภาวิิศวิกรได้้ตระห้นัิกถึึงคำวิามสำาคัำญของสุขภาพื่เจ้าห้น้ิาท่�สภาวิิศวิกร	

ในิช่วิงการแพื่ร่ระบัาด้ของโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	2019	(COVID-19)	โด้ยสนัิบัสนุินิแลัะจัด้ห้า

อุป็กรณ์์เคำร่�องตรวิจห้าเช่�อ	COVID-19	(Rapid	antigen	test)	ในิการตรวิจห้าเช่�อด้้วิยตนิเอง	

เพ่ื่�อให้้เจ้าห้น้ิาท่�ป้็องกันิแลัะระมัด้ระวัิงห้ล่ักเลั่�ยงคำวิามเส่�ยงต่อการติด้เช่�อโรคำดั้งกล่ัาวิ	 แลัะ

สนัิบัสนุินิให้้เจ้าห้น้ิาท่�ทุกท่านิได้้รับัวัิคำซ่ึ่นิป้็องกันิโรคำติด้เช่�อไวิรัสโคำโรนิา	 2019	 (COVID-19)	

เข็มท่�	1	แลัะ	เข็มท่�	2	คำรบัทุกคำนิ

2.2 การตรวิจัสุัขภาพเจ้ัาห้น้ิาที�ประจัำปี 

 สำานัิกงานิสภาวิิศวิกรได้้ม่การส่งเสริมการดู้แลัสุขภาพื่ให้้กับัเจ้าห้น้ิาท่�ทั�งห้มด้

ในิสำานัิกงานิสภาวิิศวิกร	โด้ยกำาห้นิด้ให้้ม่การตรวิจสุขภาพื่ป็ระจำาปี็ให้้แก่เจ้าห้น้ิาท่�สภาวิิศวิกร

กับัโรงพื่ยาบัาลัพื่ระรามเก้า	ในิระห้ว่ิางวัินิท่�	1-15	ธันิวิาคำม	2564
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบดุุลประจำาปี พ.ศึ. 2564
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบดุุลประจำาปี พ.ศึ. 2564
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ท่ีสภาวิิศึวิกรให�การรับรองปริญญา
พ.ศึ. 2564
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รายช่่อหลักส้ตร และสถาบันการศึึกษา
ท่ีสภาวิิศึวิกรให�การรับรองปริญญา
พ.ศึ. 2564
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รายช่�อห้ลักสั้ตร และสัถาบันิการศึึกษาที�
สัภาวิิศึวิกรให้้การรับรองปริญญา พ.ศึ. 2564

ลำดำับ สัถาบันิการศึึกษา สัาขา ปริญญา รับรองสัาขา มติครั�งที� มติวัินิที� การรับรอง
1 มห้าวิิทยาลััยสยาม วิิศวิกรรมยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2560 - 2564

2* สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่ไทย-ญ่�ปุ่็นิ วิิศวิกรรมยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2559) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2559 - 2563

3* มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมเคำร่�องกลัแลัะยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2562 - 2566

4 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา	 วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2561 - 2565

5 มห้าวิิทยาลััยราชภัฏิเพื่ชรบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2564 - 2568

6 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา	 วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2561 - 2565

7 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัล้ัานินิา	ลัำาป็าง วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	29-2/2564 8	ก.พื่.	64 2560 - 2564

8 มห้าวิิทยาลััยศิลัป็ากร		พื่ระราชวัิงสนิามจันิทร์ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 	29-2/2564 8	ก.พื่.	64 2560 - 2564

9 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่นิานิาชาติสิรินิธร วิิศวิกรรมเคำม่	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำม่ 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2561 - 2565

10 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่ป็ทุมวัินิ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2560 - 2564

11 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัอ่สานิ	วิิทยาเขตสกลันิคำร วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

12 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัอ่สานิ	วิิทยาเขตขอนิแก่นิ วิิศวิกรรมเคำร่�องจักรกลัเกษ์ตร	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

13 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2560 - 2564

14 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะอัตโนิมัติ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

15 มห้าวิิทยาลััยวิลััยลัักษ์ณ์์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2562 - 2566

16 มห้าวิิทยาลััยนิราธิวิาสราชนิคำรินิทร์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2563 - 2567

17 มห้าวิิทยาลััยวิลััยลัักษ์ณ์์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2562 - 2566

18 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าส่�อสารแลัะอิเล็ักทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2559)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2559 - 2563

19 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าส่�อสารแลัะอิเล็ักทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	
(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560)	

วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2560 - 2564

20 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	เฉลิัมพื่ระเก่ยรติ	จ.สกลันิคำร วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ื่�อการพัื่ฒนิาอย่างยั�งย่นิ	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2563 - 2567

21 มห้าวิิทยาลััยทักษิ์ณ์	วิิทยาเขตพัื่ทลุัง วิิศวิกรรมเมคำคำาทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2559)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2560 - 2564

22 วิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่อุตสาห้กรรม	มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัา

พื่ระนิคำรเห้น่ิอ

วิิศวิกรรมโยธาแลัะเทคำโนิโลัย่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. โยธา 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2561 - 2565

23 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมทรัพื่ยากรธรณ่์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เห้ม่องแร่	งานิเห้ม่องแร่ 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2561 - 2565

24 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2563 - 2567

25 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมการบิันิแลัะอวิกาศ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

26 	สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	วิิทยาเขต

ชุมพื่รเขตรอุด้มศักดิ้�

วิิศวิกรรมพื่ลัังงานิ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2561 - 2565

27 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	วิิทยาเขต

ชุมพื่รเขตรอุด้มศักดิ้�

วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

28 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2561

29 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

30 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

31 มห้าวิิทยาลััยศร่นิคำรินิทรวิิโรฒ	องคำรักษ์์ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

32 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568

33 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมยานิยนิต์แลัะมอเตอร์สป็อร์ต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568

หมายเหตุ * คือ ต�องผ่านีการตรวุจัผลการเรียนีก่อนีเข�าที่ด้ส่อบควุามร้ �ระด้ับภัาคีวุิศวุกร
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ลำดำับ สัถาบันิการศึึกษา สัาขา ปริญญา รับรองสัาขา มติครั�งที� มติวัินิที� การรับรอง
1 มห้าวิิทยาลััยสยาม วิิศวิกรรมยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2560 - 2564

2* สถึาบัันิเทคำโนิโลัยไ่ทย-ญ่�ปุ่็นิ วิิศวิกรรมยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2559) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2559 - 2563

3* มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมเคำร่�องกลัแลัะยานิยนิต์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2562 - 2566

4 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา	 วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2561 - 2565

5 มห้าวิิทยาลััยราชภัฏิเพื่ชรบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2564 - 2568

6 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา	 วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	28-1/2564 11	ม.คำ.	64 2561 - 2565

7 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัล้ัานินิา	ลัำาป็าง วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	29-2/2564 8	ก.พื่.	64 2560 - 2564

8 มห้าวิิทยาลััยศิลัป็ากร		พื่ระราชวัิงสนิามจันิทร์ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 	29-2/2564 8	ก.พื่.	64 2560 - 2564

9 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่นิานิาชาติสิรินิธร วิิศวิกรรมเคำม่	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำม่ 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2561 - 2565

10 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่ป็ทุมวัินิ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2560 - 2564

11 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัอ่สานิ	วิิทยาเขตสกลันิคำร วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

12 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัอ่สานิ	วิิทยาเขตขอนิแก่นิ วิิศวิกรรมเคำร่�องจักรกลัเกษ์ตร	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

13 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2560 - 2564

14 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะอัตโนิมัติ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	30-3/2564 8	ม่.คำ.	64 2562 - 2566

15 มห้าวิิทยาลััยวิลััยลัักษ์ณ์์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2562 - 2566

16 มห้าวิิทยาลััยนิราธิวิาสราชนิคำรินิทร์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2563 - 2567

17 มห้าวิิทยาลััยวิลััยลัักษ์ณ์์ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	31-4/2564 19	เม.ย.	64 2562 - 2566

18 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าส่�อสารแลัะอิเล็ักทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2559)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2559 - 2563

19 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าส่�อสารแลัะอิเล็ักทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	
(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560)	

วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2560 - 2564

20 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	เฉลิัมพื่ระเก่ยรติ	จ.สกลันิคำร วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอมเพ่ื่�อการพัื่ฒนิาอย่างยั�งย่นิ	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 	33-6/2564 10	พื่.คำ.	64 2563 - 2567

21 มห้าวิิทยาลััยทักษิ์ณ์	วิิทยาเขตพัื่ทลุัง วิิศวิกรรมเมคำคำาทรอนิิกส์	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2559)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2560 - 2564

22 วิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่อุตสาห้กรรม	มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัา

พื่ระนิคำรเห้น่ิอ

วิิศวิกรรมโยธาแลัะเทคำโนิโลัย่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. โยธา 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2561 - 2565

23 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมทรัพื่ยากรธรณ่์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เห้ม่องแร่	งานิเห้ม่องแร่ 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2561 - 2565

24 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 	34-7/2564 14	มิ.ย.	64 2563 - 2567

25 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมการบิันิแลัะอวิกาศ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

26 	สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	วิิทยาเขต

ชุมพื่รเขตรอุด้มศักดิ้�

วิิศวิกรรมพื่ลัังงานิ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2561 - 2565

27 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	วิิทยาเขต

ชุมพื่รเขตรอุด้มศักดิ้�

วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

28 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2561

29 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

30 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

31 มห้าวิิทยาลััยศร่นิคำรินิทรวิิโรฒ	องคำรักษ์์ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2560 - 2564

32 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568

33 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมยานิยนิต์แลัะมอเตอร์สป็อร์ต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568
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รายช่�อห้ลักสั้ตร และสัถาบันิการศึึกษาที�สัภาวิิศึวิกรให้้การรับรองปริญญา พ.ศึ. 2564

หมายเหตุ * คือ ต�องผ่านีการตรวุจัผลการเรียนีก่อนีเข�าที่ด้ส่อบควุามร้ �ระด้ับภัาคีวุิศวุกร

ลำดัำบ สัถาบันิการศึึกษา สัาขา ปริญญา รับรองสัาขา มติครั�งที� มติวัินิที� การรับรอง

34 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	วิิทยาเขตเฉลิัมพื่ระเก่ยรติ	จ.สกลันิคำร วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

35 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิท.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568

36 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมโลัจิสติกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2563 - 2567

37 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัรัตนิโกสินิทร์	วิิทยาเขตวัิงไกลักังวิลั วิิศวิกรรมอุตสาห้การแลัะการผลิัต	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2565) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2565 - 2569

38 สถึาบัันิเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	(กรุงเทพื่ฯ) วิิศวิกรรมปิ็โตรเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำม่ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

39 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมการทำาคำวิามเยน็ิแลัะการป็รับัอากาศ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 36-9/2564 13	ส.คำ.	64 2562 - 2566

40 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

41 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

42 มห้าวิิทยาลััยป็ทุมธาน่ิ วิิศวิกรรมโยธา		(ต่อเน่ิ�อง)	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. โยธา 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2564 - 2568

43 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	(กรุงเทพื่) วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2560 - 2564

44 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมวัิสดุ้แลัะกระบัวินิการผลิัต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2562 - 2566

45 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2562 - 2566

46 มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2563 - 2567

47 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมกระบัวินิการเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำม่ 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2562 - 2566

48 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมระบับัราง	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2562 - 2566

49 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมไฟฟ้าเคำร่�องกลัการผลิัต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

50 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมไฟฟ้าเคำร่�องกลัการผลิัต	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง

พื่.ศ.	2560)

วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

51 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมขนิถ่ึายวัิสดุ้	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

52 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2563 - 2567

53 มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่ วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2563 - 2567

54* มห้าวิิทยาลััยศิลัป็ากร		พื่ระราชวัิงสนิามจันิทร์ วิิศวิกรรมการจัด้การแลัะโลัจิสติกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

55 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	วิิทยาเขตกำาแพื่งแสนิ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 39-12/2564 11	ต.คำ.	64 2561 - 2565

56 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมวัิสดุ้	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. เห้ม่องแร่	งานิโลัห้ะการ 39-12/2564 11	ต.คำ.	64 2563 - 2567

57 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำม่ 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2564 - 2568

58 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมโทรคำมนิาคำม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2562 - 2566

59 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมโยธา		(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. โยธา 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2563 - 2567

60 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมโยธา		(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. โยธา 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2564 - 2568

61 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัล้ัานินิา	ลัำาป็าง วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(วิิชาเอกวิิศวิกรรมการผลิัต)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	

พื่.ศ.	2560)

วิศ.บั. อุตสาห้การ 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2560 - 2564

62 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา วิิศวิกรรมเคำม่	(นิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำม่ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2560 - 2564

63 วิิทยาลััยเช่ยงราย วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563)	 วิศ.บั. เคำร่�องกลั 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567

64 มห้าวิิทยาลััยบูัรพื่า วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564)	 วิศ.บั. เคำร่�องกลั 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2564 - 2568

65 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าอุตสาห้กรรม	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2564 - 2568

66 มห้าวิิทยาลััยกรุงเทพื่ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2565) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2565 - 2569

67 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัรัตนิโกสินิทร์	วิิทยาเขตศาลัายา วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567

68 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลักรุงเทพื่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2558) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2561 - 2562

69 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลักรุงเทพื่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567
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34 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	วิิทยาเขตเฉลิัมพื่ระเก่ยรติ	จ.สกลันิคำร วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2562 - 2566

35 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิท.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2564 - 2568

36 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมโลัจิสติกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2563 - 2567

37 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัรัตนิโกสินิทร์	วิิทยาเขตวัิงไกลักังวิลั วิิศวิกรรมอุตสาห้การแลัะการผลิัต	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2565) วิศ.บั. อุตสาห้การ 35-8/2564 15	ก.คำ.	64 2565 - 2569

38 สถึาบัันิเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	(กรุงเทพื่ฯ) วิิศวิกรรมปิ็โตรเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำม่ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

39 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมการทำาคำวิามเย็นิแลัะการป็รับัอากาศ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 36-9/2564 13	ส.คำ.	64 2562 - 2566

40 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

41 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2561)	 วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2561 - 2565

42 มห้าวิิทยาลััยป็ทุมธาน่ิ วิิศวิกรรมโยธา		(ต่อเน่ิ�อง)	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. โยธา 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2564 - 2568

43 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง	(กรุงเทพื่) วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2560 - 2564

44 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมวัิสดุ้แลัะกระบัวินิการผลิัต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2562 - 2566

45 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2562 - 2566

46 มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 36-9/2564 9	ส.คำ.	64 2563 - 2567

47 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยพ่ื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ	วิิทยาเขตระยอง เทคำโนิโลัยวิ่ิศวิกรรมกระบัวินิการเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำม่ 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2562 - 2566

48 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัอ่สานิ	นิคำรราชส่มา วิิศวิกรรมระบับัราง	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2562 - 2566

49 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมไฟฟ้าเคำร่�องกลัการผลิัต	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

50 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	บัางเขนิ วิิศวิกรรมไฟฟ้าเคำร่�องกลัการผลิัต	(ห้ลัักสูตรนิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง

พื่.ศ.	2560)

วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

51 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมขนิถ่ึายวัิสดุ้	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

52 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2563 - 2567

53 มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่ วิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. สิ�งแวิด้ล้ัอม 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2563 - 2567

54* มห้าวิิทยาลััยศิลัป็ากร		พื่ระราชวัิงสนิามจันิทร์ วิิศวิกรรมการจัด้การแลัะโลัจิสติกส์	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. อุตสาห้การ 38-11/2564 13	ก.ย.	64 2560 - 2564

55 มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	วิิทยาเขตกำาแพื่งแสนิ วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2561) วิศ.บั. เคำร่�องกลั 39-12/2564 11	ต.คำ.	64 2561 - 2565

56 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาพื่ระนิคำรเห้น่ิอ วิิศวิกรรมวัิสดุ้	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. เห้ม่องแร่	งานิโลัห้ะการ 39-12/2564 11	ต.คำ.	64 2563 - 2567

57 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมเคำม่	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. เคำม่ 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2564 - 2568

58 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมโทรคำมนิาคำม	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2562) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้าส่�อสาร 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2562 - 2566

59 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัธัญบุัร่ วิิศวิกรรมโยธา		(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. โยธา 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2563 - 2567

60 มห้าวิิทยาลััยรังสิต วิิศวิกรรมโยธา		(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. โยธา 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2564 - 2568

61 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัล้ัานินิา	ลัำาป็าง วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(วิิชาเอกวิิศวิกรรมการผลิัต)	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	

พื่.ศ.	2560)

วิศ.บั. อุตสาห้การ 41-14/2564 8	พื่.ย.	64 2560 - 2564

62 มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	วิิทยาเขตศาลัายา วิิศวิกรรมเคำม่	(นิานิาชาติ)	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2560) วิศ.บั. เคำม่ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2560 - 2564

63 วิิทยาลััยเช่ยงราย วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563)	 วิศ.บั. เคำร่�องกลั 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567

64 มห้าวิิทยาลััยบูัรพื่า วิิศวิกรรมเคำร่�องกลั	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2564)	 วิศ.บั. เคำร่�องกลั 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2564 - 2568

65 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมไฟฟ้าอุตสาห้กรรม	(ห้ลัักสูตรให้ม่	พื่.ศ.	2564) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2564 - 2568

66 มห้าวิิทยาลััยกรุงเทพื่ วิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2565) วิศ.บั. ไฟฟ้า	งานิไฟฟ้ากำาลััง 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2565 - 2569

67 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลัรัตนิโกสินิทร์	วิิทยาเขตศาลัายา วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567

68 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลักรุงเทพื่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2558) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2561 - 2562

69 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัยร่าชมงคำลักรุงเทพื่ วิิศวิกรรมอุตสาห้การ	(ห้ลัักสูตรป็รับัป็รุง	พื่.ศ.	2563) วิศ.บั. อุตสาห้การ 42-15/2564 9	ธ.คำ.	64 2563 - 2567
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สัมาคมวิิชาชีพ

ลำดัำบ รหั้สัองค์กร องค์กร

1 1000 สภาวิิศวิกร

2 2001 สมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์

3 2002 สมาคำมวิิศวิกรรมป็รับัอากาศแห่้งป็ระเทศไทย

4 2003 สมาคำมวิิศวิกรท่�ป็รึกษ์าเคำร่�องกลัแลัะไฟฟ้าไทย

5 2004 สมาคำมไฟฟ้าแสงสว่ิางแห่้งป็ระเทศไทย	

6 2005 สมาคำมส่งเสริมเทคำโนิโลัย่	(ไทย-ญ่�ปุ่็นิ)	

7 2006 สมาคำมวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอมแห่้งป็ระเทศไทย	

8 2007 สมาคำมอุตสาห้กรรมไฟฟ้าแห่้งป็ระเทศไทย

9 2009 สมาคำมวิิศวิกรท่�ป็รึกษ์าแห่้งป็ระเทศไทย	

10 2013 สมาคำมสถึาบัันิวิิศวิกรไฟฟ้าแลัะอิเล็ัคำโทรนิิคำส์แห่้งป็ระเทศไทย	(IEEE	Thailand	Section)

11 2017 สมาคำมคำอนิกร่ตแห่้งป็ระเทศไทย	

12 2018 สมาคำมช่างเห้มาไฟฟ้าแลัะเคำร่�องกลัไทย		

13 2019 สมาคำมเคำร่�องทำาคำวิามเย็นิไทย

14 2021 สมาคำมผู้ตรวิจสอบัอาคำาร

15 2022 สถึาบัันิเห้ล็ักแลัะเห้ล็ักกล้ัาแห่้งป็ระเทศไทย

16 2023 มูลันิิธิอาคำารเข่ยวิไทย

17 2025 สมาคำมวิิชาการทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า	(ป็ระเทศไทย)

18 2026 สมาคำมนัิกอุทกวิิทยาไทย

19 2028 สมาคำมเคำร่�องกำาเนิิด้ไฟฟ้าไทย

20 2029 สมาคำมห้ม้อนิำ�าแลัะภาชนิะรับัคำวิามดั้นิไทย

21 2030 สมาคำมวิิศวิกรเคำร่�องกลัไทย

22 2031 สมาคำมทางห้ลัวิงแห่้งป็ระเทศไทย

23 2033 สมาคำมนัิกศึกษ์าเก่า	มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์

24 2034 สมาคำมแอชเร่
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คณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ในิมห้าวิิทยาลัยของรัฐบาล

ลำดัำบ รหั้สัองค์กร องค์กร

25 3001 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยเกษ์ตรศาสตร์	

26 3004 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยมหิ้ด้ลั	

27 3005 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยสงขลัานิคำรินิทร์	

28 3006 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาเจ้าคุำณ์ทห้ารลัาด้กระบััง

29 3007 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยศร่นิคำรินิทรวิิโรฒ	องคำรักษ์์

30 3008 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่		

31 3010 สถึาบัันิเทคำโนิโลัย่นิานิาชาติสิรินิธร	มห้าวิิทยาลััยธรรมศาสตร์	

32 3011 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์แลัะเทคำโนิโลัย่อุตสาห้กรรม	มห้าวิิทยาลััยศิลัป็ากร	

33 3012 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย		

34 3016 สำานัิกวิิชาวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่	

35 3020 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยธรรมศาสตร์	ศูนิย์รังสิต

36 3022 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์		มห้าวิิทยาลััยรามคำำาแห้ง

37 3023 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่ราชมงคำลัพื่ระนิคำร

38 3024 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยพื่ะเยา

คณะวิิศึวิกรรมศึาสัตร์ในิมห้าวิิทยาลัยของเอกชนิ

39 4001 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยศร่ป็ทุม	

40 4002 มห้าวิิทยาลััยวิงษ์์ชวิลิัตกุลั	

41 4011 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยเกษ์มบััณ์ฑิิต

42 4012 คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	มห้าวิิทยาลััยสยาม
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ห้นิ่วิยงานิราชการ

ลำดัำบ รหั้สัองค์กร องค์กร

43 5001 ศูนิย์เช่�ยวิชาญพิื่เศษ์เฉพื่าะด้้านิเทคำโนิโลัย่ไฟฟ้ากำาลััง	คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์	จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย

44 5003 มูลันิิธิเพ่ื่�อการพัื่ฒนิามห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัาธนิบุัร่	

45 5005 สถึาบัันิวิิศวิกรรมป้็องกันิอัคำค่ำภัย	

46 5007 สถึาบัันิมาตรวิิทยาแห่้งชาติ

47 5009 ศูนิย์บัริการป็รึกษ์าการออกแบับัแลัะวิิศวิกรรม	(DECC)

48 5010 กรมพัื่ฒนิาพื่ลัังงานิทด้แทนิแลัะอนุิรักษ์์พื่ลัังงานิ

49 5011 กรมทางห้ลัวิงชนิบัท

50 5012 กรมชลัป็ระทานิ

51 5013 สถึาบัันิวิิจัยวิิทยาศาสตร์แลัะเทคำโนิโลัย่แห่้งป็ระเทศไทย

52 5015 กรมทางห้ลัวิง

53 5016 สถึาบัันิไทย-เยอรมันิ

54 5017 กรมโยธาธิการแลัะผังเม่อง

ห้นิ่วิยงานิรัฐวิิสัาห้กิจั

55 6001 การไฟฟ้านิคำรห้ลัวิง	

56 6002 การไฟฟ้าฝ่่ายผลิัตแห่้งป็ระเทศไทย	

57 6003 การไฟฟ้าส่วินิภูมิภาคำ

58 6004 การป็ระป็าส่วินิภูมิภาคำ

59 6005 การป็ระป็านิคำรห้ลัวิง



108

บริษัทเอกชนิ

ลำดัำบ รหั้สัองค์กร องค์กร

60 7005 บัริษั์ท	อ่อ่ซ่ึ่	เอ็นิจิเน่ิยริ�ง	เน็ิทเวิิร์คำ	จำากัด้

61 7006 บัริษั์ท	อิตาเล่ัยนิไทย	ด่้เวิล๊ัอป็เมนิต์	จำากัด้	(มห้าชนิ)

62 7009 บัริษั์ท	โป็รเซึ่ส	อ่คำวิิป็เมนิท์	เทคำโนิโลัย่	จำากัด้

63 7010 บัริษั์ท	โป็รเจคำ	แพื่ลันินิิ�ง	เซึ่อร์วิิส	จำากัด้	(มห้าชนิ)

64 7011 บัริษั์ท	พ่ื่อ่เอ	เอ็นิคำอม	อินิเตอร์เนิชั�นิแนิลั	จำากัด้

65 7012 บัริษั์ท	ท่ม	คำอนิซัึ่ลัติ�ง	เอนิจิเน่ิยริ�ง	แอนิด์้	แมเนิจเมนิท์		จำากัด้	(มห้าชนิ)

66 7013 บัริษั์ท	คำอนิซัึ่ลัแทนิท์	ออฟ	เทคำโนิโลัย่	จำากัด้

67 7016 บัริษั์ท	คัำมเวิลั	คำอร์ป็อเรชั�นิ	จำากัด้	(มห้าชนิ)	(บัริษั์ท	เคำ.เอ็ม.แอลั.	เทคำโนิโลัย่	จำากัด้)

68 7017 บัริษั์ท	ซิึ่นิเท็คำ	คำอนิสตรัคำชั�นิ	จำากัด้	(มห้าชนิ)

69 7018 บัริษั์ท	อาซ่ึ่ฟา	จำากัด้	(มห้าชนิ)

70 7019 ศูนิย์ฝึ่กอบัรม	ไทยโอบัายาชิ	เทรนินิิ�งเซ็ึ่นิเตอร์	(บัริษั์ท	นัินิทวัินิ	จำากัด้)

71 7020 บัริษั์ท	คำริสเต่ยน่ิแลัะน่ิลัเส็นิ	(ไทย)	จำากัด้	(มห้าชนิ)

72 7022 บัริษั์ท	ไทย	บิัม	ยูสเซึ่อร์	จำากัด้

73 7023 บัริษั์ท	ทริป็เปิ็�ลัดั้บับัลิัวิ	จำากัด้

74 7024 สภาอุตสาห้กรรมจังห้วัิด้เช่ยงให้ม่

75 7025 บัริษั์ท	ซิึ่โนิ-ไทย	เอ็นิจ่เน่ิยริ�ง	แอนิด์้	คำอนิสตรัคำชั�นิ	จำากัด้	(มห้าชนิ)

76 7026 บัริษั์ท	เอส.ซุึ่ป็เป็อร์	เคำเบิั�ลั	จำากัด้

77 7027 บัริษั์ท	สโตนิเฮ้ี้นิจ์	อินิเตอร์	จำากัด้	(มห้าชนิ)

78 7028 บัริษั์ท	เอ็นิจิเน่ิยริ�ง	แอนิด์้	อินิโนิเวิชั�นิ	ฮัี้บั	จำากัด้
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รายช่่อหน่วิยงานท่ีสภาวิิศึวิกร
ส่งผู้้�แทนเข�าร่วิมประชุม
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รายช่�อห้น่ิวิยงานิท่�สภาวิิศวิกรส่งผู้แทนิเข้าร่วิมป็ระชุม	ห้น้ิา	21	

ล้ำาดั้บ หน่วยงาน คณะกรื่รื่มการื่/อนุกรื่รื่มการื่

1. กรื่มเจรื่จาการื่ค้ารื่ะหว่าง

ปีรื่ะเที่ศ

คณะกรื่รื่มการื่ปีรื่ะสานงานด้้านบริื่การื่อาเซ่ียน CCS แล้ะ

การื่ปีรื่ะชุุมท่ี่�เก่�ยวข้้อง

ปีรื่ะชุุมเพิ่�อหาร่ื่อท่ี่าท่ี่การื่ปีรื่ับปีรุื่งข้้อผููกพัินการื่เปีิด้ตล้าด้

การื่ค้าบริื่การื่ภายใต้ AANZFTA

2. กรื่มโยธาธิการื่แล้ะผัูงเม่อง ปีรื่ะชุุมเพิ่�อหาร่ื่อกฎกรื่ะที่รื่วงกำาหนด้แบบคำาข้ออนุญาต ใบ

นุญาต ใบรัื่บรื่องคำาสั�ง แล้ะแบบหนังส่อตามกฎหมายวา่ด้้วย

การื่ควบคุมอาคารื่ พิ.ศ. 2564

คณะกรื่รื่มการื่ขุ้ด้ดิ้นแล้ะถมดิ้น 

คณะกรื่รื่มการื่ควบคุมอาคารื่ 

คณะกรื่รื่มการื่จัด้รูื่ปีท่ี่�ดิ้นเพ่ิ�อพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�

คณะอนุกรื่รื่มการื่ด้้านยุที่ธศาสตร์ื่แล้ะมาตรื่ฐานการื่จัด้รูื่ปี

ท่ี่�ดิ้นเพ่ิ�อพัิฒนาพ่ิ�นท่ี่�

คณะกรื่รื่มการื่ผัูงเม่อง

คณะกรื่รื่มการื่ผัูงเม่องแห่งชุาติ

คณะกรื่รื่มการื่พิิจารื่ณาอุที่ธรื่ณ์

คณะอนุกรื่รื่มการื่ แก้ไข้แล้ะปีรัื่บปีรุื่งกฎกรื่ะที่รื่วงว่าด้้วย

การื่กำาหนด้รื่ะบบปีรื่ะปีา การื่รื่ะบายนำ�า การื่บำาบัด้นำ�าเส่ย 

ล้ะการื่กำาจัด้ข้ยะมูล้ฝอยแล้ะสิ�งปีฎิกูล้

3. กรื่มโรื่งงานอุตสาหกรื่รื่ม คณะที่ำางานการื่ศึกษาที่บที่วนกฎหมายความปีล้อด้ภัย

เก่�ยวกับหม้อนำ�าหม้อต้มท่ี่�ใชุ้ข้องเหล้วเปี็นส่�อนำาความรื่้อน

แล้ะภาชุนะรัื่บแรื่งดั้น

ปีรื่ะชุุมรัื่บฟัังความเห็นต่อมาตรื่การื่ยกเลิ้กการื่ใชุ้แร่ื่ใยหินไค

รื่โซีไที่ล์้เป็ีนวัตถุดิ้บในการื่ผูลิ้ต (กลุ่้มผูลิ้ตภัณฑ์์ผู้าเบรื่คแล้ะ

ครัื่ชุ)

ปีรื่ะชุุมรื่ับฟัังความคิด้เห็นต่อแนวที่างการื่ปีรื่ับปีรืุ่งคู่ม่อ

การื่เก็บรัื่กษาสารื่เคม่แล้ะวัตถุอันตรื่าย ภายใต้โครื่งการื่

ยกรื่ะดั้บการื่บริื่หารื่จัด้การื่วัตถุอันตรื่ายให้เป็ีนสากล้

ปีรื่ะชุุมการื่รัื่บฟัังความคิด้เห็นจากผูู้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย

ต่อร่ื่างคู่ม่อการื่เก็บรัื่กษาสารื่เคม่แล้ะวัตถุอันตรื่าย แล้ะ

แนวที่างการื่ปีรัื่บปีรุื่งการื่ที่ด้สอบวัด้ความรู้ื่ภายใต้โครื่งการื่

ยกรื่ะดั้บการื่บริื่หารื่จัด้การื่วัตถุอันตรื่ายให้เป็ีนสากล้

4. กรื่มการื่ข้นส่งที่างบก คณะอนุกรื่รื่มการื่ด้้านยานพิาหนะปีล้อด้ภัย

5. กรื่มที่างหล้วง ปีรื่ะชุุมสัมมนารื่ะด้มความคิด้เห็น งานจ้างท่ี่�ปีรึื่กษาโครื่งการื่

ศึกษามาตรื่ฐานความปีล้อด้ภัยข้องงานบำารุื่งที่าง Hot 

Mixed  In-Place Recycling ตามยุที่ธศาสตร์ื่กรื่ะที่รื่วง

คมนาคมปีล้อด้ภัยแล้ะมั�นคง

6. กรื่มการื่ข้นส่งที่างรื่าง ปีรื่ะชุุมหาร่ื่อแนวที่างการื่ผูลิ้ตบุคล้ากรื่ด้้านรื่ะบบรื่าง

เพ่ิ�อรื่องรัื่บอุตสาหกรื่รื่มรื่ะบบรื่าง
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ล้ำาดั้บ หน่วยงาน คณะกรื่รื่มการื่/อนุกรื่รื่มการื่

7. กรื่มควบคุมมล้พิิษ ปีรื่ะชุุมหาร่ื่อแนวที่างการื่ส่งเสริื่มการื่ใชุ้รื่ะบบบำาบัด้นำ�าเส่ย

แบบติด้กับท่ี่�ปีรื่ะสิที่ธิภาพิสูง

คณะที่ำางานจัด้ที่ำาหลั้กเกณฑ์์ "ฉล้ากถังบำาบัด้นำ�าเส่ยสำาเร็ื่จรูื่ปี

ปีรื่ะสิที่ธิภาพิสูง"

8. กรื่มธุรื่กิจพิลั้งงาน คณะกรื่รื่มการื่ตรื่วจรัื่บพัิสดุ้ในงานจ้างท่ี่�ปีรึื่กษาสำาหรัื่บ

การื่จ้างท่ี่�ปีรึื่กษาโครื่งการื่ศึกษา แล้ะวิเครื่าะห์สภาพิท่ี่อเหล็้ก

แล้ะการื่เคล่้�อนตัวข้องชัุ�นดิ้นในบริื่เวณใกล้้เค่ยงจุด้เกิด้เหตุ

เพ่ิ�อหาปัีจจัยท่ี่�นำาไปีสู่สาเหตุแนวที่างซ่ีอมแซีมแล้ะป้ีองกัน 

กรื่ณ่การื่เกิด้อุบัติเหตุท่ี่อส่งก๊าซีธรื่รื่มชุาติรัื่�วแล้ะเพิลิ้งไหม้

คณะที่ำางานเพ่ิ�อตรื่วจสอบรื่ายงานการื่วิเครื่าะห์สาเหตุ

การื่เกิด้ก๊าซีธรื่รื่มชุาติรัื่�วแล้ะเพิลิ้งไหม้ข้องรื่ะบบการื่ข้นส่ง

ก๊าชุธรื่รื่มชุาติที่างท่ี่อ โครื่งการื่ท่ี่อส่งก๊าซีธรื่รื่มชุาติ ท่ี่อคู่

ข้นานเส้นท่ี่� 2 บนบก รื่ะหว่างสถาน่ควบคุม WN2 แล้ะ WN3

คณะที่ำางานเพ่ิ�อพิิจารื่ณารื่ายงานผูล้การื่ที่ด้สอบสภาพิ

ชิุ�นเหล็้กแล้ะพิิจารื่ณากำาหนด้วิธ่การื่ที่ด้สอบตรื่วจสอบ

เพิิ�มเติม เพ่ิ�อหาสาเหตุการื่เกิด้ก๊าซีธรื่รื่มชุาติรัื่�วแล้ะ

เพิลิ้งไหม้ข้องรื่ะบบการื่ข้นส่งก๊าซีธรื่รื่มชุาติที่างท่ี่อ

9. กรื่มบัญชุ่กล้าง ปีรื่ะชุุม เร่ื่�อง การื่พิิจารื่ณาปีรื่ะเด็้นแก้ไข้พิรื่ะรื่าชุบัญญัติการื่

จัด้ซ่ี�อจัด้จ้างแล้ะการื่บริื่หารื่พัิสดุ้ภาครัื่ฐ พิ.ศ. 2560

คณะกรื่รื่มการื่รื่าคากล้างแล้ะขึ้�นที่ะเบ่ยนผูู้ปีรื่ะกอบการื่ 

คณะกรื่รื่มการื่นโยบายการื่จดั้ซ่ี�อจัด้จ้างแล้ะการื่บรื่หิารื่พัิสดุ้

ภาครัื่ฐ 

คณะกรื่รื่มการื่พิิจารื่ณาอุที่ธรื่ณ์แล้ะข้้อร้ื่องเร่ื่ยน

คณะกรื่รื่มการื่รื่าคากล้างแล้ะขึ้�นที่ะเบ่ยนผูู้ปีรื่ะกอบการื่

งานก่อสร้ื่าง

คณะที่ำางานจัด้ที่ำาแล้ะปีรัื่บปีรุื่งหลั้กเกณฑ์์การื่คำานวณรื่าคา

กล้างงานก่อสร้ื่าง

คณะอนุกรื่รื่มการื่รื่าคากล้างงานก่อสร้ื่าง

10. กรื่มพัิฒนาฝีม่อแรื่งงาน คณะอนุกรื่รื่มการื่ สาข้าอาชุ่พิชุ่างเคร่ื่�องกล้

คณะอนุกรื่รื่มการื่ สาข้าอาชุ่พิชุ่างก่อสร้ื่าง

11. กรื่มพัิฒนาพิลั้งงานที่ด้แที่น

แล้ะอนุรัื่กษ์พิลั้งงาน

คณะกรื่รื่มการื่ขึ้�นที่ะเบ่ยนผูู้ตรื่วจสอบแล้ะรัื่บรื่องการื่จัด้การื่

พิลั้งงานตามพิรื่ะรื่าชุบัญญัติ การื่ส่งเสริื่มการื่อนุรัื่กษ์

พิลั้งงาน พิ.ศ. 2535

12. กรื่ะที่รื่วงมหาด้ไที่ย คณะอนุกรื่รื่มการื่ยกรื่่างปีรื่ะกาศกรื่ะที่รื่วงมหาด้ไที่ย เร่ื่�อง

การื่ออกแบบอาคารื่ต้านที่านการื่สั�นสะเท่ี่อนข้องแผู่นดิ้นไหว 

13. กองความปีล้อด้ภัยแรื่งงาน คณะอนุกรื่รื่มการื่ยกร่ื่างมาตรื่ฐานในการื่บริื่หารื่ จัด้การื่ แล้ะ

ด้ำา เ นินการื่ ด้้ านความปีล้อด้ ภัยอา ชุ่ วอนา มัยแล้ะ

สภาพิแวด้ล้้อมในการื่ที่ำางานเก่�ยวกับงานก่อสร้ื่าง 

คณะอนุกรื่รื่มการื่ยกร่ื่างมาตรื่ฐานในการื่บริื่หารื่ จัด้การื่ แล้ะ

ด้ำา เนินการื่ด้้านความปีล้อด้ภัย  อา ชุ่วอนามัยแล้ะ

สภาพิแวด้ล้้อมในการื่ที่ำางานเก่�ยวกับนั�งร้ื่านแล้ะคำ�ายัน



113
รา

ยง
าน

ปร
ะจำ

ำาปี
 2

56
4 

สภ
าวิ

ศวิ
กร

ลัำาดั้บั ห้น่ิวิยงานิ คำณ์ะกรรมการ/อนุิกรรมการ

14. การทางพิื่เศษ์แห่้ง

ป็ระเทศไทย

คำณ์ะกรรมการกำากับัดู้แลัแลัะตรวิจสอบัผลัการป็ฏิิบััติตาม

มาตรการลัด้ผลักระทบัสิ�งแวิด้ล้ัอมแลัะมาตรการติด้ตาม

ตรวิจสอบัคำุณ์ภาพื่สิ�งแวิด้ล้ัอมช่วิงด้ำาเนิินิการก่อสร้าง

โคำรงการทางพิื่เศษ์สายพื่ระราม	3	ด้าวิคำะนิอง-วิงแห้วินิรอบั

นิอกกรุงเทพื่มห้านิคำรด้้านิตะวัินิตก	

15. การรถึไฟแห่้งป็ระเทศไทย คำณ์ะทำางานิเพ่ื่�อพื่จิารณ์าให้้ข้อเสนิอแนิะการพื่จิารณ์าระด้บัั

คำวิามสูงของชานิชาลัาของการรถึไฟแห่้งป็ระเทศไทย	

คำณ์ะกรรมการพื่ิจารณ์ารายลัะเอ่ยด้ข้อกำาห้นิด้ด้้านิเทคำนิิคำ

ตามมาตรฐานิของสาธารณ์รัฐป็ระชาชนิจ่นิเท่ยบัเค่ำยงกับั

มาตรฐานิของป็ระเทศไทยแลัะสากลั	 แลัะการถ่ึายทอด้

เทคำโนิโลัย่	 โคำรงการคำวิามร่วิมม่อระห้ว่ิางรัฐบัาลัแห่้งราช

อาณ์าจักไทยแลัะรัฐบัาลัแห่้งสาธารณ์รัฐป็ระชาชนิจ่นิ	ในิการ

พัื่ฒนิาระบับัรถึไฟคำวิามเร็วิสูงเพ่ื่�อเช่�อมโยงภูมิภาคำ	 ช่วิง

กรุงเทพื่มห้านิคำร	-	ห้นิองคำาย	(ระยะท่�	1	ช่วิงกรุงเทพื่มห้านิคำร

	-	นิคำรราชส่มา)

16. กระทรวิงการอุด้มศึกษ์า	

วิิทยาศาสตร์	วิิจัยแลัะ

นิวัิตกรรม

การป็ระชุมระด้มสมอง	 เร่�อง	 "University	 Campus	 ของ

สถึาบัันิอุด้มศึกษ์าไทยในิอนิาคำต"

17. บัริษั์ท	ธนิารักษ์์พัื่ฒนิา

สินิทรัพื่ย์	จำากัด้

คำณ์ะกรรมการตรวิจรับัพัื่สดุ้งานิจ้างผู้คำวิบัคุำมงานิก่อสร้าง	

โคำรงการพัื่ฒนิา	พ่ื่�นิท่�ส่วินิขยายศูนิยร์าชการเฉลิัมพื่ระเก่ยรติ

	80	พื่รรษ์า	5	ธันิวิาคำม	2550	โซึ่นิ	C

18. สำานัิกงานิเลัขาธิการวุิฒิสภา คำณ์ะกรรมการบูัรณ์าการกู้ช่พื่ฉุกเฉินิแลัะคำวิามป็ลัอด้ภัย

ทางถึนินิ

19. สำานัิกงานิการวิิจัยแห่้งชาติ ป็ระชุม	Focus	Group	ป็ระเด็้นิท้าทาย	:	พัื่ฒนิาดั้ชน่ิ	SDG	

12	 แลัะ	 SDG	 13	 ของป็ระเทศเพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่

การจัด้การขยะ	 แลัะลัด้การป็ลั่อยก๊าซึ่เร่อนิกระจก	 มุ่งสู่

นิโยบัาย	BCG

ป็ระชุมเพ่ื่�อให้้คำวิามเห้็นิทางวิิชาการต่อแผนิงานิวิิจัยกลุ่ัม

เร่�องภัยพิื่บััติในิป็ระเด็้นิแผ่นิดิ้นิไห้วิ	

ป็ระชุมเพ่ื่�อให้้คำวิามเห้็นิทางวิิชาการต่อร่างรายงานิฉบัับั

สมบูัรณ์์โคำรงการ	Ongoing	กลุ่ัมเร่�อง	"การอนุิรักษ์์โคำรงสรา้ง

โบัราณ์สถึานิด้้วิยห้ลัักวิิศวิกรรม"	

20. สำานัิกงานิคำณ์ะกรรมการ

กฤษ์ฎ่กา

ป็ระชุมเพ่ื่�อตรวิจพิื่จารณ์า	 ร่างกฎกระทรวิงกำาห้นิด้สาขา

วิิชาช่พื่วิิศวิกรรมแลัะวิิชาช่พื่วิิศวิกรรมคำวิบัคำุม	 (ฉบัับัท่�	 ..)	

พื่.ศ.	...

ป็ระชุมร่วิมช่�แจงรายลัะเอ่ยด้	 ร่างกฎกระทรวิงกำาห้นิด้การ

รับันิำ�าห้นัิกคำวิามต้านิทานิ	แลัะคำวิามคำงทนิของอาคำารฯ

21. สำานัิกงานิบัริห้ารกองทุนิเพ่ื่�อ

ส่งเสริมการอนุิรักษ์์พื่ลัังงานิ

คำณ์ะกรรมการกองทุนิเพ่ื่�อส่งเสริมการอนิุรักษ์์พื่ลัังงานิ	

คำณ์ะอนุิกรรมการป็ระเมินิผลัโคำรงการภายใต้กองทุนิเพ่ื่�อ

ส่งเสริมการอนุิรักษ์์พื่ลัังงานิ
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ลัำาดั้บั ห้น่ิวิยงานิ คำณ์ะกรรมการ/อนุิกรรมการ

22. สมาคำมสถึาป็นิิกสยาม	ในิพื่ระบัร

มราชป็ถัึมภ์

ป็ระชุมห้าร่อแนิวิทางแก้ไข	 กฏิกระทรวิง	 กำาห้นิด้แบับัคำำาขอ

อนุิญาต	ใบัรับัรอง	คำำาสั�ง	แลัะ	แบับัห้นัิงส่อตามกฎห้มายว่ิาด้้วิย

การคำวิบัคุำมอาคำาร	พื่.ศ.	2564

23. สำานัิกงานินิโยบัายแลัะแผนิ

ทรัพื่ยากรธธรรมชาติแลัะ

สิ�งแวิด้ล้ัอม

คำณ์ะกรรมการผู้ชำานิาญการพิื่จารณ์าผู้ม่สิทธิขอรับัใบัอนุิญาต

ทำารายงานิการป็ระเมินิผลักระทบัสิ�งแวิด้ล้ัอม

24. สำานัิกงานิคำณ์ะกรรมการกำากับั

กิจการพื่ลัังงานิ

คำณ์ะกรรมการสรรห้ากรรมการกำากับักิจการพื่ลัังงานิ

คำณ์ะทำางานิทบัทวินิแลัะกำาห้นิด้ขอบัเขตด้้านิวิิศวิกรรมแลัะคำวิาม

ป็ลัอด้ภัย	ในิการป็ระกอบักิจการพื่ลัังงานิ

25. สำานัิกงานิป็ลััด้กระทรวิงมห้าด้ไทย คำณ์ะกรรมการพิื่จารณ์าร่างกฎห้มายของกระทรวิงมห้าด้ไทย

26. สำานัิกงานิผู้ตรวิจการแผ่นิดิ้นิ ป็ระชุมพิื่จารณ์าแนิวิทางการช่วิยเห้ล่ัอเย่ยวิยา ผู้ไ ด้้ รับั

ผลักระทบัจากเห้ตุเพื่ลิังไห้ม้โรงงานิผลิัตเม็ด้โฟมแลัะพื่ลัาสติกในิ

พ่ื่�นิท่�	จ.สมุทรป็ราการ

27. สำานัิกงานิพัื่ฒนิารัฐบัาลัดิ้จิทัลั	(

องค์ำการมห้าชนิ)	(สพื่ร)

ป็ระชุมช่�แจงแผนิพัื่ฒนิารัฐบัาลัดิ้จิทัลัของป็ระเทศไทย	

พื่.ศ.	2563-2564

28. สำานัิกงานิมาตรฐานิ

ผลิัตภัณ์ฑ์ิอุตสาห้กรรม

คำณ์ะกรรมการการมาตรฐานิแห่้งชาติ

คำณ์ะกรรมการกำาห้นิด้มาตรฐานิด้้านิการตรวิจสอบัแลัะรับัรอง

คำณ์ะอนุิกรรมการยกร่างมาตรฐานิในิการบัริห้าร	 จัด้การ	 แลัะ

ด้ำาเนิินิการด้้านิคำวิามป็ลัอด้ภัย	อาช่วิอนิามัย	แลัะสภาพื่แวิด้ล้ัอม

ในิการทำางานิเก่�ยวิกับัเคำร่�องจักร	ปั็�นิจั�นิ	แลัะห้ม้อนิำ�า

29. สำานัิกงานิป็ลััด้กระทรวิงพื่ลัังงานิ ป็ระชุมเวิท่ห้าร่อด้้านิพื่ลัังงานิระห้ว่ิางป็ระเทศ	 หั้วิข้อ	

การห้าร่อคำวิามร่วิมม่อระห้วิ่างไทยแลัะญ่� ปุ่็นิเพ่ื่�อส่งเสริม

การพัื่ฒนิาด้้านิ	 BCG	 ในิภาคำพื่ลัังงานิภายใต้กรอบันิโยบัาย

ท่�มุ่งสู่การบัรรลัุเป็้าห้มายการป็ลั่อยก๊าซึ่คำาร์บัอนิได้ออกไซึ่ด์้

สุทธิเป็็นิศูนิย์	

30. สมาพัื่นิธ์สภาวิิชาช่พื่แห่้ง

ป็ระเทศไทย

คำณ์ะกรรมการบัริห้ารสมาพัื่นิธ์สภาวิิชาช่พื่แห่้งป็ระเทศไทย

31. องค์ำการบัริห้ารส่วินิจังห้วัิด้

เช่ยงให้ม่

คำณ์ะกรรมการพิื่จารณ์าผลัการป็ระกาศเชิญชวินิย่�นิข้อเสนิอ

ร่วิมลังทุนิโคำรงการบัริห้ารจัด้การขยะมูลัฝ่อยเพ่ื่�อแป็รสภาพื่

เป็็นิเช่�อเพื่ลิังขยะ	(RDF)
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คณะกรรมการ จัำนิวินิ 3 คณะ

1. คณะกรรมกำรสภำวิิศวิกร

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ นิายกสภาวิิศวิกร

2 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อุป็นิายกสภาวิิศวิกร	คำนิท่�	1

3 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อุป็นิายกสภาวิิศวิกร	คำนิท่�	2

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต เลัขาธิการสภาวิิศวิกร

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร เห้รัญญิกสภาวิิศวิกร

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ รองเลัขาธิการสภาวิิศวิกร

7 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์ สุวิรรณ์สวัิสดิ้� กรรมการสภาวิิศวิกร

8 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ กรรมการสภาวิิศวิกร

9 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ� ลิั�มสุวิรรณ์ กรรมการสภาวิิศวิกร

10 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย กรรมการสภาวิิศวิกร

11 ด้ร.วัิลัลัภ	 รุ่งกิจวิรเสถ่ึยร กรรมการสภาวิิศวิกร

12 ด้ร.ป็ระเสริฐ ตป็น่ิยางกูร กรรมการสภาวิิศวิกร

13 ด้ร.ไกร	 ตั�งสง่า กรรมการสภาวิิศวิกร

14 นิายเกชา	 ธ่ระโกเมนิ กรรมการสภาวิิศวิกร

15 นิายอาทร	 สินิสวัิสดิ้� กรรมการสภาวิิศวิกร

16 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ กรรมการสภาวิิศวิกร

17 ด้ร.จิระศักดิ้�	 แสงพุ่ื่ม กรรมการสภาวิิศวิกร

18 ผู้ช่วิยศาตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ กรรมการสภาวิิศวิกร

19 ด้ร.เสถ่ึยร	 เจริญเห้ร่ยญ กรรมการสภาวิิศวิกร

20 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชายชาญ	 โพื่ธิสาร กรรมการสภาวิิศวิกร
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รายช่�อคณะกรรมการ อนิุกรรมการ คณะทำงานิ

2. คณะกรรมกำรจำรรยำบรรณ

1 นิายป็ระสงค์ำ	 ธาราไชย ป็ระธานิกรรมการจรรยาบัรรณ์

2 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.ดิ้เรก	 ลัาวัิณ์ย์ศิริ กรรมการจรรยาบัรรณ์

3 ด้ร.ป็ระศาสน์ิ	 จันิทราทิพื่ย์ กรรมการจรรยาบัรรณ์

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัิชรินิทร์	 กาสลััก กรรมการจรรยาบัรรณ์

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สกุลั	 ห่้อวิโนิทยานิ กรรมการจรรยาบัรรณ์

6 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ	 ไชยชนิะ กรรมการจรรยาบัรรณ์

7 รองศาสตราจารย์	เอนิก	 ศิริพื่านิิชกร กรรมการจรรยาบัรรณ์

8 นิายเร่องฤทธิ�	 ไชยสิงห์้ กรรมการจรรยาบัรรณ์

9 นิายชัชวิาลัย์	 คุำณ์คำำ�าชู กรรมการจรรยาบัรรณ์

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เท่ยบั	 เอ่�อกิจ กรรมการจรรยาบัรรณ์

11 นิายสินิิทธิ�	 บุัญสิทธิ� กรรมการจรรยาบัรรณ์

12 นิายพื่รเทพื่	 ธัญญพื่งศ์ชัย กรรมการจรรยาบัรรณ์

13 นิายสมศักด์้	 ศร่สมทรัพื่ย์ กรรมการจรรยาบัรรณ์

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.มงคำลั	 ด้ำารงค์ำศร่ กรรมการจรรยาบัรรณ์

15 ศาสตราจารย์	ด้ร.อัญชล่ัพื่ร วิาริทสวัิสดิ้�	ห้ล่ัอทองคำำา กรรมการจรรยาบัรรณ์

3. คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวิสำรของสภำวิิศวิกร

1 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ป็ระธานิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ กรรมการ

5 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ กรรมการ

6 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายการคำลััง กรรมการ

7 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายต่างป็ระเทศ กรรมการ

8 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายทะเบ่ัยนิแลัะใบัอนุิญาต กรรมการ

9 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายเทคำโนิโลัย่สารสนิเทศ กรรมการ

10 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายบัริห้าร กรรมการ

11 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายส่�อสารองค์ำกร กรรมการ

12 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายมาตรฐานิการศึกษ์าแลัะวิิชาช่พื่ กรรมการ

13 หั้วิห้น้ิาสำานัิกกฎห้มายแลัะจรรยาบัรรณ์ กรรมการ

14 หั้วิห้น้ิาฝ่่ายอาคำารสถึานิท่� กรรมการ

15 หั้วิห้น้ิาสำานัิกงานิสภาวิิศวิกร กรรมการแลัะเลัขานุิการ
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คณะอนิุกรรมการ จัำนิวินิ 41 คณะ

3. คณะอนุกรรมกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ท่�ป็รึกษ์า

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

5 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

8 นิายปิ็ติ เย็นิสำาราญ อนุิกรรมการ

9 นิายป็ระสิทธิ� ชูเม่อง อนุิกรรมการ

10 นิายวิิสุทธิ� ชินิป็ระพิื่นิพื่ร		 อนุิกรรมการ

11 นิายพื่รเทพื่ ธัญญพื่งศ์ชัย อนุิกรรมการ

1 คณะอนุกรรมกำรกำรบริหำร

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.วัิลัลัภ รุ่งกิจวิรเสถ่ึยร ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

5 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อนุิกรรมการ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

2 คณะอนุกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนสภำวิิศวิกร

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์		 สุวิรรณ์สวัิสดิ้�										 ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ท่�ป็รึกษ์า

4 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� อนุิกรรมการ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

8 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

11 นิายล่ัอชัย	 ทองนิิลั อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ถึาวิร อมตกิตติ� อนุิกรรมการ
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6. คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.ทักษิ์ณ์ เทพื่ชาตร่ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ต่อตระกูลั ยมนิาคำ ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.คำมสันิ มาล่ัส่ ท่�ป็รึกษ์า

5 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ทว่ิป็ ชัยสมภพื่ ท่�ป็รึกษ์า

7 รองศาสตราจารย์	สุพื่จน์ิ ศร่นิิลั ท่�ป็รึกษ์า

8 ด้ร.นิายทศพื่ร ศร่เอ่�ยม ท่�ป็รึกษ์า

4 คณะอนุกรรมกำรกลั�นกรองแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณประจำ�ำปี

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

4 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อนุิกรรมการ

7 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� อนุิกรรมการ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

5 คณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนกำรศ้กษำ

1 รองศาสตราจารย์สุร่		 ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ธัชชัย สุมิตร ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	พื่าสิทธิ� ห้ล่ัอธ่รพื่งศ์ ท่�ป็รึกษ์า

4 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุพื่จน์ิ เตชวิรสินิสกุลั ท่�ป็รึกษ์า

5 ศาสตราจารย์	ด้ร.ชัย	 จาตุรพิื่ทักษ์์กุลั ท่�ป็รึกษ์า

6 ผู้แทนิท่�ป็ระชุมอธิการบัด่้แห่้งป็ระเทศไทย ท่�ป็รึกษ์า

7 ผู้แทนิสภาอุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศไทย ท่�ป็รึกษ์า

8 ผู้แทนิสภาคำณ์บัด่้คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์แห่้งป็ระเทศไทย ท่�ป็รึกษ์า

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อนุิกรรมการ

11 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

13 ผู้ช่วิยศาตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ อนุิกรรมการ

14 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชายชาญ โพื่ธิสาร อนุิกรรมการ

16 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต		 ลัำายอง อนุิกรรมการ
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8 คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 รองศาสตราจารย์	ป็ระภาษ์ ไพื่รสุวิรรณ์า ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยวุิฒิ ฉัตรอุทัย ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชายชาญ โพื่ธิสาร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต	 ลัำายอง อนุิกรรมการ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศุภกิตติ� โชติโก อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.บุัญเลิัศ ส่�อเฉย อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อานัินิทวัิฒน์ิ คุำณ์ากร อนุิกรรมการ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ฐมทัศน์ิ	 จิระเด้ชะ อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ชนิินิทร์ บุัญลัักษ์ณ์านุิสรณ์์ อนุิกรรมการ

10 ศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ระยทุธ		 อัคำรเอกฒาลิันิ อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิชิระ จงบุัร่ อนุิกรรมการ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุรินิทร์ กิตติธรกุลั อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

10 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช	 วุิฒิพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

11 ศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ติ สุคำนิธสุขกุลั อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุทัศน์ิ ล่ัลัาทว่ิวัิฒน์ิ อนุิกรรมการ

13 ศาสตราจารย์	ด้ร.บุัญไชย สถิึตมั�นิในิธรรม อนุิกรรมการ

14 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สายันิต์ ศิริมนิตร่ อนุิกรรมการ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิิไลัลัักษ์ณ์์ สระมูลั อนุิกรรมการ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิิรัช เลิัศไพื่ฑูิรย์พัื่นิธ์ อนุิกรรมการ

17 ศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยยุทธ ชินิณ์ะราศร่ อนุิกรรมการ

18 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุขสันิติ� ห้อพิื่บูัลัสุข อนุิกรรมการ

19 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อุด้มวิิทย์ ไชยสกุลัเก่ยรติ อนุิกรรมการ

7. คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

สำขำวิิศวิกรรมเคร่�องกล

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.วิริทธิ� อึ�งภากรณ์์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.กมลั ตรรกบุัตร ท่�ป็รึกษ์า

3 ศาสตราจารย์	ด้ร.จุลัลัะพื่งษ์์ จุลัลัะโพื่ธิ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายเกชา ธ่ระโกเมนิ ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.จารุวัิตร เจริญสุข อนุิกรรมการ

7 ศาสตราจารย์	ด้ร.ผดุ้งศักดิ้� รัตนิเด้โช อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สมบััติ ท่ฆทรัพื่ย์ อนุิกรรมการ

9 นิายชัยชาญ อึ�งศร่วิงศ์ อนุิกรรมการ

10 ด้ร.อภิชิต ลัำ�าเลิัศพื่งศ์พื่นิา อนุิกรรมการ

11 นิายบุัญพื่งษ์์ กิจวัิฒนิาชัย อนุิกรรมการ
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9. คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม 

และคณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร

และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมเหม่องแร่

1 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย		 ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์	ชาคำร		 จารุพิื่สิฐธร อนุิกรรมการ

4 ด้ร.ณ์รงค์ำ อัคำรพัื่ฒนิากูลั อนุิกรรมการ

5 นิายณั์ฐ		 สุขสงวินิ อนุิกรรมการ

6 นิายพัื่นิธ์แสง ชูมัง อนุิกรรมการ

7 นิายอนุิพื่งศ์		 โรจน์ิสุพื่จน์ิ			 อนุิกรรมการ

8 นิายสมห้วัิง		 วิิทยาปั็ญญานินิท์ อนุิกรรมการ

9 นิายไพื่รัตน์ิ		 เจริญกิจ อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เอกสิทธิ�		 นิิสารัตนิพื่ร อนุิกรรมการ

11 ด้ร.กฤตยา		 ศักดิ้�อมรสงวินิ	 อนุิกรรมการ

10. คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

 สำขำวิิศวิกรรมอุตสำหกำร

1 นิายนัินิทวัิฒชัย วิงษ์์ชนิะชัย ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายป็ระสงค์ำ	 นิรจิตร์ ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์		 แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ		 ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ยุทธชัย		 บัรรเทิงจิตร อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	ศันิสน่ิย์		 สุภาภา อนุิกรรมการ

7 ด้ร.มานิพื่		 ศร่ตุลัยโชติ อนุิกรรมการ

8 ศาสตราจารย์	ด้ร.ตร่ทศ เห้ล่ัาศิริห้งษ์์ทอง อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	นุิกูลั อุบัลับัานิ อนุิกรรมการ

11 คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม
สำขำวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม

1 รองศาสตราจารย์	สุร่ ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.ป็ระเสริฐ ตป็น่ิยางกูร ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.มงคำลั ด้ำารงค์ำศร่ อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	พัื่ชร่ ห้อวิิจิตร อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เฉลิัมราช วัินิทวิินิ อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เขมรัฐ โอสถึาพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เบัญจพื่ร สุวิรรณ์ศิลัป์็ อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ชด้ชนิก อัฑิฒพื่งศ์ อนุิกรรมการ

11 ด้ร.เอมม่า อาสนิจินิด้า อนุิกรรมการ
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12. คณะอนุกรรมกำรรับรองปริญญำ ประกำศน่ยบัตร หร่อวุิฒิิบัตร ในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

สำขำวิิศวิกรรมเคม่

1 ด้ร.อาณั์ติ ด่้พัื่ฒนิา ท่�ป็รึกษ์า

2 ศาสตราจารย์	ด้ร.ไพื่ศาลั กิตติศุภกร ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

4 ด้ร.จิระศักดิ้�		 แสงพุ่ื่ม อนุิกรรมการ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไพื่ศาลั คำงคำาฉุยฉาย อนุิกรรมการ

6 ศาสตราจารย์	ด้ร.วิิษ์ณุ์ ม่อยู่ อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เก็จวิล่ั พื่ฤกษ์าทร อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ภาวิน่ิ นิรัตถึรักษ์า อนุิกรรมการ

9 ศาสตราจารย์	ด้ร.อัญชล่ัพื่ร วิาริทสวัิสดิ้�		ห้ล่ัอทองคำำา อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิรรณ์วิิภา ศิริวัิฒน์ิเวิชกุลั อนุิกรรมการ

13. คณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนกำรประกอบวิิช่ำช่่พ

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ เก่ยรติโกมลั ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายป็ระสงค์ำ ธาราไชย ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายรัชทินิ ศยามานินิท์ ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายธ่รเด้ช ตังป็ระพื่ฤทธิ�กุลั ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อนุิกรรมการ

8 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

11 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ� ลิั�มสุวิรรณ์ อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

13 นิายเกชา ธ่ระโกเมนิ อนุิกรรมการ

14 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ อนุิกรรมการ

16 ด้ร.เสถ่ึยร เจริญเห้ร่ยญ อนุิกรรมการ

17 นิายอนัินิต์ สุนิทรศิริ อนุิกรรมการ

18 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ยุทธชัย บัรรเทิงจิตร อนุิกรรมการ

19 นิายล่ัอชัย ทองนิิลั อนุิกรรมการ

20 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.นิพื่ด้ลั เพ่ื่ยรเวิช อนุิกรรมการ
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14. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับวุิฒิิวิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ� ลิั�มสุวิรรณ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.วิิสิทธิ�	 อุติศยพื่งศา ท่�ป็รึกษ์า

3 ศาสตราจารย์	ด้ร.ทักษิ์ณ์ เทพื่ชาตร่ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายลิัขิต ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายธ่ระพัื่นิธ์ุ		 ทองป็ระวัิติ ท่�ป็รึกษ์า

6 นิายจรูญ	 กมลัรัตน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

7 นิายสุรพื่ลั	 พื่งษ์์ไทยพัื่ฒน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

9 นิายเสร่			 สุธรรมชัย อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ		 เก่ยรติโกมลั อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	เอนิก	 ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัิชรินิทร์		 กาสลััก อนุิกรรมการ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สุวิิช	 ลิั�มทอง		 อนุิกรรมการ

14 นิายสุรชัย	 พื่รภัทรกุลั อนุิกรรมการ

15 นิายวิรัช	 กุศลัมโนิมัย อนุิกรรมการ

16 นิายนิพื่ด้ลั	 เพ่ื่ยรเวิช อนุิกรรมการ

17 นิายสมเก่ยรติ	 ศิลัวัิฒนิาวิงศ์ อนุิกรรมการ

18 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช	 วุิฒิพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

15. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร 
และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 นิายกมลั สิงห์้โตแก้วิ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายเผด็้จ รุจิขจรเด้ช ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิชา จิวิาลััย ท่�ป็รึกษ์า

4 ด้ร.วิิทูร เจ่ยกเจิม ท่�ป็รึกษ์า

5 ด้ร.วิิสิทธิ� อุติศยพื่งศา ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร ท่�ป็รึกษ์า

7 ศาสตราจารย์	ด้ร.นิพื่ด้ลั เพ่ื่ยรเวิช ท่�ป็รึกษ์า

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สุวิิช ลิั�มทอง อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ อนุิกรรมการ

11 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ อนุิกรรมการ

12 นิายจ่ระศักดิ้� ป็ราชญ์โกสินิทร์ อนุิกรรมการ

13 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช วุิฒิพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

14 นิายไมตร่ วิงศ์ไพื่เสริฐ อนุิกรรมการ

15 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัิชรินิทร์ กาสลััก อนุิกรรมการ

16 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัินิชัย เทพื่รักษ์์ อนุิกรรมการ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วัินิโชคำ เคำร่อห้งษ์์ อนุิกรรมการ

18 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สมเก่ยรติ ขวัิญพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

19 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สมิตร ส่งพิื่ริยะกิจ อนุิกรรมการ

20 นิายสนัิ�นิ ศิริอ่อนิ อนุิกรรมการ
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17. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร และ
ระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 ด้ร.ป็ระศาสน์ิ จันิทราทิพื่ย์ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายบุัญส่ง พ่ื่อค้ำาทอง ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายพื่รเทพื่ ธัญญพื่งศ์ชัย ท่�ป็รึกษ์า

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ป็ระสิทธิ� พิื่ทยพัื่ฒน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

6 นิายป็ระสิทธิ� เห้มวิราพื่รชัย ท่�ป็รึกษ์า

7 นิายพิื่ชัย สงวินิไชยไผ่วิงศ์ ท่�ป็รึกษ์า

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุขุมวิิทย์ ภูมิวุิฒิสาร ท่�ป็รึกษ์า

9 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิอนุิกรรมการ

10 นิายเกษ์ม กุห้ลัาบัแก้วิ อนุิกรรมการ

11 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชายชาญ				 	โพื่ธิสาร อนุิกรรมการ

12 นิายภูเธ่ยร พื่งษ์์พิื่ทยาภา อนุิกรรมการ

13 นิายอังกูร มนิธาตุผลิันิ อนุิกรรมการ

14 นิายล่ัอชัย							 ทองนิิลั อนุิกรรมการ

15 นิายคำำาผุย จิราระร่�นิศักดิ้� อนุิกรรมการ

16 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต ลัำายอง อนุิกรรมการ

17 นิายสุจิ คำอป็ระเสริฐศักดิ้� อนุิกรรมการ

18 นิายสุพัื่ฒน์ิ เพ็ื่งมาก อนุิกรรมการ

19 นิายสุธ่ ปิ็�นิไพื่สิฐ อนุิกรรมการ

20 ด้ร.ป็ระดิ้ษ์ฐ์ เฟ้�องฟู อนุิกรรมการ

16 คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร 

และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมเคร่�องกล

1 ด้ร.กมลั ตรรกบุัตร ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ทว่ิ เวิชพื่ฤติ ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ฤชากร จิรกาลัวิสานิ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายป็ร่ชา เศขรฤทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

5 ศาสตราจารย์	ด้ร.จุลัลัะพื่งษ์์ จุลัลัะโพื่ธิ ท่�ป็รึกษ์า

6 นิายเกชา ธ่ระโกเมนิ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

7 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิทยา ยงเจริญ อนุิกรรมการ

9 นิายป็รเมธ ป็ระเสริฐยิ�ง อนุิกรรมการ

10 ด้ร.อภิชิต ลัำ�าเลิัศพื่งศ์พื่นิา อนุิกรรมการ

11 นิายณ์รงค์ำ ป็ระภายนิตร์ อนุิกรรมการ

12 นิายป็ระสานิ รัตนิสาล่ั อนุิกรรมการ

13 นิายเทพื่รัตน์ิ เทพื่พิื่ทักษ์์ อนุิกรรมการ

14 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สมบััติ ท่ฆทรัพื่ย์ อนุิกรรมการ

15 นิายอรรณ์พื่ กิ�งขจ่ อนุิกรรมการ

16 นิายสมจินิต์ ดิ้สวัิสดิ้� อนุิกรรมการ

17 นิายมานิิตย์ เมฆป็ระสานิ อนุิกรรมการ
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18. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร 

และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมอุตสำหกำร

1 นิายจำารูญ มาลััยกรอง ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายป็ระท่ป็ เล่ั�ยวิไพื่รัตน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัินิชัย ริจิรวินิิช ท่�ป็รึกษ์าอ

4 รองศาสตราจารย์	ศันิสน่ิย์ สุภาภา ท่�ป็รึกษ์า

5 ผู้แทนิวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์	(อุตสาห้การ) ท่�ป็รึกษ์า

6 ผู้แทนิสภาคำณ์บัด่้คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์แห่้งป็ระเทศไทย	(อุตสาห้การ) ท่�ป็รึกษ์า

7 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย ป็ระธานิอนุิกรรมการ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ยทุธชัย บัรรเทิงจิตร อนุิกรรมการ

10 ด้ร.มานิพื่ ศร่ตุลัยโชติ อนุิกรรมการ

11 นิายอภิชัย ส่ตกะลิันิ อนุิกรรมการ

12 นิายป็ระสงค์ำ นิรจิตร์ อนุิกรรมการ

13 ศาสตราจารย์	ตร่ทศ เห้ล่ัาศิริห้งษ์์ทอง อนุิกรรมการ

14 นิางวิราภรณ์์ คุำณ์าวินิากิจ อนุิกรรมการ

15 นิายรณ์ภพื่	 สุนิทรโรหิ้ต อนุิกรรมการ

16 ด้ร.ไพื่ฑูิรย์ สิงห์้ไข่มุกข์ อนุิกรรมการ

19. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร 

และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม

1 รองศาสตราจารย	์สุร่ ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย	์ด้ร.ปิ็ยะบัุตร วิานิิชพื่งษ์์พื่ันิธุ์ ท่�ป็รึกษ์า

3 ด้ร.ป็ระเสริฐ	 ตป็นิย่างกูร ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย	์วิงศพ์ื่ันิธ์ ลิัมป็เสนิ่ย์ ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายชัยยา เจิมจุติธรรม ท่�ป็รึกษ์า

6 นิายสุราษ์ฎร์ เจริญชัยสกุลั ท่�ป็รึกษ์า

7 ด้ร.นิพื่ด้ลั คำงศร่เจริญ ท่�ป็รึกษ์า

8 นิายสุพื่จนิ์ โลั่ห้์วิัชรินิทร์ ท่�ป็รึกษ์า

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย	์ยุทธนิา	 มห้ัจฉริยวิงศ์ ป็ระธานิอนิุกรรมการ

10 รองศาสตราจารย	์ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนิุกรรมการ

11 ผู้ช่วิยศาสตราจารย	์ด้ร.มงคำลั ด้ำารงคำ์ศร่ อนิุกรรมการ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย	์พื่ิพื่ัฒน์ิ ภูริป็ัญญาคำุณ์ อนิุกรรมการ

13 รองศาสตราจารย	์ศักดิ้�ชัย สุริยจันิทราทอง อนิุกรรมการ

14 ศาสตราจารย	์ด้ร.ชวิลัิต รัตนิธรรมสกุลั อนิุกรรมการ

15 รองศาสตราจารย	์ด้ร.ชาติ เจ่ยมไชยศร่ อนิุกรรมการ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย	์ด้ร.ศรัณ์ย์ เตชะเสนิ อนิุกรรมการ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย	์ด้ร.สาโรช บุัญยกิจสมบััติ อนิุกรรมการ

18 นิายอนิันิต์ สห้ัสกุลั อนิุกรรมการ

19 นิายช่ระ วิงศบัูรณ์ะ อนิุกรรมการ

20 นิายพื่ิศุทธิ� สุขุม อนิุกรรมการ
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21. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม 
ระดับภำค่วิิศวิกร

1 รองศาสตราจารย์	สุร่ ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

2 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.วิินิิต ช่อวิิเช่ยร ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติศักดิ้� บุัญป็ราโมทย์ อนุิกรรมการ

5 ด้ร.เจิด้ศักดิ้� ไชยคุำณ์า							 อนุิกรรมการ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เขมรัฐ โอสถึาพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

8 ด้ร.พ่ื่ระพื่งศ์ ตริยเจริญ อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ณั์ฐ วิรยศ อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เปี็�ยมภูมิ	 สฤกพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

20. คณะอนุกรรมกำรที่ดสอบควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พ ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกร 

และระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำวิิศวิกรรมเคม่

1 นิายบัวิร วิงศ์สินิอุด้ม ท่�ป็รึกษ์า

2 ศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะสาร ป็ระเสริฐธรรม ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ธำารงรัตน์ิ มุ่งเจริญ ท่�ป็รึกษ์า

4 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้� ด้ำารงค์ำเลิัศ ท่�ป็รึกษ์า

5 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุทธิชัย อัสสะบัำารุงรัตน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิทยา เทพื่ไพื่ฑูิรย์ ท่�ป็รึกษ์า

7 นิายพุื่ฒิพื่ลั บุัญจึงมงคำลั ท่�ป็รึกษ์า

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยวัิฒน์ิ ป็ระไพื่นัิยนิา ท่�ป็รึกษ์า

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

10 ด้ร.จิระศักดิ้� แสงพุ่ื่ม อนุิกรรมการ

11 นิายเย่�ยม จันิทรป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

12 นิายเอ่�ยม เอ่�ยมวินิานินิทชัย อนุิกรรมการ

13 นิายว่ิระวัิฒน์ิ เพิื่�มสันิติธรรม อนุิกรรมการ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ว่ิรวัิฒน์ิ ปั็ตทว่ิคำงคำา อนุิกรรมการ

15 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ภาวิน่ิ นิรัตถึรักษ์า อนุิกรรมการ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิรรณ์วิิภา ศิริวัิฒน์ิเวิชกุลั อนุิกรรมการ

17 ศาสตราจารย์	ด้ร.อัญชล่ัพื่ร วิาริทสวัิสดิ้�	ห้ล่ัอทองคำำา อนุิกรรมการ

18 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เก็จวิล่ั พื่ฤกษ์าทร อนุิกรรมการ

19 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ธราธร มงคำลัศร่ อนุิกรรมการ

20 ผู้แทนิสมาคำมวิิศวิกรรมเคำม่แลัะเคำม่

ป็ระยุกต์แห่้งป็ระทศไทย

อนุิกรรมการ
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22. คณะอนุกรรมกำรอบรมและที่ดสอบควิำมรู้เก่�ยวิกับควิำมพร้อมในกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายป็ระสงค์ำ	 ธาราไชย ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายเย่�ยม	 จันิทรป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.มงคำลั	 มงคำลัวิงศ์โรจน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

8 นิายป็ระสงค์ำ	 นิรจิตร์ ท่�ป็รึกษ์า

9 ศาสตราจารย์	ด้ร.อัญชล่ัพื่ร	 วิาริทสวัิสดิ้�	ห้ล่ัอทองคำำา ท่�ป็รึกษ์า

10 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช	 วุิฒิพื่ฤกษ์์ ท่�ป็รึกษ์า

11 นิายสมบูัรณ์์	 ธนิาภรณ์์ ท่�ป็รึกษ์า

12 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ�		 ป็ระธานิอนุิกรรมการ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

14 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

15 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต	 ลัำายอง อนุิกรรมการ

16 นิายล่ัอชัย	 ทองนิิลั อนุิกรรมการ

17 นิายชัชวิาลัย์	 คุำณ์คำำ�าชู อนุิกรรมการ

18 รองศาสตราจารย์	เอนิก	 ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

23. คณะอนุกรรมกำรพิจำำรณำกำรออกใบอนุญำตประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม ประเภที่นิติบุคคล

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

3 ด้ร.การุญ จันิทรางศุ ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัิชรินิทร์ กาสลััก ท่�ป็รึกษ์า

5 ด้ร.วัิลัลัภ รุ่งกิจวิรเสถ่ึยร ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

7 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

8 นิายภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ� อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	มนัิส อนุิศิริ อนุิกรรมการ

10 นิายอรรถึวิิทย์ รัตนัิง อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ อนุิกรรมการ

12 นิายพื่รเทพื่ ธัญญพื่งศ์ชัย อนุิกรรมการ

13 นิายสมยศ วิงษ์์ทองสาล่ั อนุิกรรมการ

14 นิายจตุรงค์ำ ศร่กุลัเร่องโรจน์ิ อนุิกรรมการ
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25. คณะอนุกรรมกำรระบบเที่คโนโลย่สำรสนเที่ศ

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายป็ระสิทธิ� เห้มวิราพื่รชัย ท่�ป็รึกษ์า

4 ด้ร.ยรรยง เต็งอำานิวิย ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

7 นิายล่ัอชัย ทองนิิลั อนุิกรรมการ

8 ด้ร.กมลั เก่ยรติเร่องกมลัา อนุิกรรมการ

9 นิายชิงชัย เอ่�ยมสิทธิพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

10 นิายดิ้ชวัิฒน์ิ จันิทร์อ่� อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	ถึาวิร อมตกิตติ� อนุิกรรมการ

12 นิายชวิลิัต จรรยารักษ์์สกุลั อนุิกรรมการ

26. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสำขำวิิช่ำช่่พวิิศกรรมท่ี่�ไม่ใช่่วิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

1 นิายรัชทินิ	 ศยามานินิท์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 ด้ร.วิิชา	 จิวิาลััย อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	พูื่ลัพื่ร	 แสงบัางป็ลัา อนุิกรรมการ

5 นิายล่ัอชัย	 ทองนิิลั อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต	 ลัำายอง อนุิกรรมการ

7 ด้ร.พิื่ชญะ	 จันิทรานุิวัิฒน์ิ อนุิกรรมการ

8 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

9 ผู้แทนิสภาอุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศไทย อนุิกรรมการ

10 ผู้แทนิสมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย อนุิกรรมการ

24 คณะอนุกรรมกำรกฎหมำยของสภำวิิศวิกร

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรรมการ

2 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ อนุิกรรมการ

3 นิายว่ิรพื่ลั	 ป็านิะบุัตร อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ป็ระธานิ	 วัิฒนิวิาณิ์ชย์ อนุิกรรมการ

5 พื่ลัเอก	ปิ็ยะพื่ลั		 วัิฒนิกุลั อนุิกรรมการ

6 นิายชัยรัตน์ิ	 เบ็ัญจะมโนิ อนุิกรรมการ

7 นิายอัษ์ฎางค์ำ	 เช่�ยวิธาด้า	 อนุิกรรมการ

8 นิายบุัญสนิอง	 บุัญม่	 อนุิกรรมการ

9 นิายศักดิ้�ชัย	 แตงฮ่ี้อ	 อนุิกรรมการ

10 นิายจิตรนิรา นิวิรัตน์ิ อนุิกรรมการ

11 นิายวิิตถึวัิลัย์ สุนิทรขจิต อนุิกรรมการ

12 นิายยงยุทธ	 ช่�นิป็ระเสริฐ อนุิกรรมการ

13 ว่ิาท่�ร้อยตร่	นัินิทน์ิสถึาพื่ร	 พื่ลัายเถ่ึ�อนิ อนุิกรรมการ
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27. คณะอนุกรรมกำรฝ่่ำยกิจำกำรต่ำงประเที่ศ

1 ด้ร.ไกร	 ตั�งสง่า ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์	 ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

5 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 ลิั�มสุวิรรณ์ อนุิกรรมการ

6 นิายเย่�ยม	 จันิทรป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

7 ด้ร.วิิชา	 จิวิาลััย อนุิกรรมการ

8 ผู้แทนิสภาอุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศไทย อนุิกรรมการ

9 ผู้แทนิสภาห้อการค้ำาแห่้งป็ระเทศไทย อนุิกรรมการ

10 ผู้แทนิกรมเจรจาการค้ำาระห้ว่ิางป็ระเทศ	กระทรวิงพื่าณิ์ชย์ อนุิกรรมการ

11 ผู้แทนิสมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์ อนุิกรรมการ

12 ผู้แทนิสมาคำมวิิศวิกรท่�ป็รึกษ์าแห่้งป็ระเทศไทย อนุิกรรมการ

13 ผู้แทนิสมาคำมอุตสาห้กรรมก่อสร้างไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์ อนุิกรรมการ

28.  คณะอนุกรรมกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศ้กษำวิิศวิกรรมศำสตร์ (TABEE)

1 ผู้แทนิสภาคำณ์บัด่้วิิศวิกรรมศาสตร์แห่้งป็ระเทศไทย ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์	 ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร		 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

5 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 ลิั�มสุวิรรณ์ อนุิกรรมการ

6 นิายอาทร	 สินิสวัิสดิ้� อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

8 ด้ร.ธัชชัย	 สุมิตร อนุิกรรมการ

9 นิายเย่�ยม	 จันิทรป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ เก่ยรติโกมลั	 อนุิกรรมการ

11 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้�	 ไชยะภินัินิท์ อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อานัินิทวัิฒน์ิ คุำณ์ากร	 อนุิกรรมการ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จิรวัิฒน์ิ	 ช่วิรุ่งโรจน์ิ อนุิกรรมการ
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29 คณะอนุกรรมกำรก�ำกับกำรข้้นที่ะเบ่ยนวิิศวิกรเอเปคและวิิศวิกรวิิช่ำช่่พอำเซ่ียน (Monitoring 
Committee)

1 ด้ร.ไกร	 ตั�งสง่า ท่�ป็รึกษ์า

2 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 ลิั�มสุวิรรณ์ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์	 อนุิกรรมการ

5 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

8 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ	 อนุิกรรมการ

9 ด้ร.วิิชา	 จิวิาลััย อนุิกรรมการ

31. คณะอนุกรรมกำรสวัิสดิกำรและสมำชิ่กสัมพันธ์

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์		 แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

5 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ		 อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต ลัำายอง	 อนุิกรรมการ

7 นิายล่ัอชัย		 ทองนิิลั		 อนุิกรรมการ

8 นิายชัชวิาลัย์	 คุำณ์คำำ�าชู		 อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ถึาวิร		 อมตกิตติ� อนุิกรรมการ

10 ศาสตราจารย์	ด้ร.อัญชล่ัพื่ร	 วิาริทสวัิสดิ้�	ห้ล่ัอทองคำำา อนุิกรรมการ

11 นิายเตชทัต บูัรณ์ะอัศวิกุลั อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ	 อนุิกรรมการ

30. คณะอนุกรรมกำรประช่ำสัมพันธ์

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย	 ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ	 ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายป็ระสงค์ำ	 นิรจิตร์ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายสุระ	 เกนิทะนิะศิลั	 ท่�ป็รึกษ์า

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต	 อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์	 อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ริทรรศน์ิ พัื่นิธุบัรรยงก์ อนุิกรรมการ

12 ด้ร.กมลั	 เก่ยรติเร่องกมลัา	 อนุิกรรมการ
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32. คณะอนุกรรมกำรกิจำกำรพิเศษ

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

3 ด้ร.พื่รชัย มงคำลัวินิิช ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายสมเก่ยรติ ศิลัวัิฒนิาวิงศ์ ท่�ป็รึกษ์า

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

8 ด้ร.จิระศักดิ้�	 แสงพุ่ื่ม อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย	 ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติมา รุ่งรัตนิาอุบัลั อนุิกรรมการ

11 นิายไพื่บูัลัย์ อังคำณ์ากรกุลั อนุิกรรมการ

33 คณะอนุกรรมกำรอุตสำหกรรมสัมพันธ์

1 ด้ร.ป็ระเสริฐ	 ตป็น่ิยางกูร ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายป็ระท่ป็	 เล่ั�ยวิไพื่รัตน์ิ ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ศันิสน่ิย์	 สุภาภา ท่�ป็รึกษ์า

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรมการ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

6 ด้ร.จิระศักดิ้�	 แสงพุ่ื่ม อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ยทุธชัย บัรรเทิงจิตร อนุิกรรมการ

8 นิายป็ระสงค์ำ	 นิรจิตร์ อนุิกรรมการ

9 ด้ร.มานิพื่		 ศร่ตุลัยโชติ อนุิกรรมการ

10 นิายอภิชัย	 ส่ตกะลิันิ อนุิกรรมการ

11 ด้ร.ยุทธ ป็ณิ์ธานิวิงศ์ อนุิกรรมการ

12 นิางวิราภรณ์์ คุำณ์าวินิากิจ อนุิกรรมการ

34 คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนด้ำนภัยพิบัติและควิำมปลอดภัยสำธำรณะ

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

4 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� อนุิกรรมการ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

6 นิางสาวิบุัษ์กร แสนิสุข อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ อนุิกรรมการ

8 นิายสนัิ�นิ ศิริอ่อนิ อนุิกรรมการ

9 นิางสาวิกรรว่ิ สิทธิช่วิภาคำ อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิโรจน์ิ บุัญญภิญโญ อนุิกรรมการ

11 นิายจามร เห้ล่ัาเม่อง อนุิกรรมการ

12 ด้ร.ธนิิต ใจสะอาด้ อนุิกรรมการ
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36. คณะอนุกรรมกำรพัฒินำวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมต่อเน่�อง

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิอนุิกรมการ

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา		 มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ อนุิกรรมการ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย อนุิกรรมการ

5 นิายมานิิตย์		 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต		 ลัำายอง อนุิกรรมการ

7 นิายล่ัอชัย	 ทองนิิลั อนุิกรรมการ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.มงคำลั	 มงคำลัวิงศ์โรจน์ิ อนุิกรรมการ

9 นิายชัชวิาลัย์	 คุำณ์คำำ�าชู อนุิกรรมการ

10 นิายป็ระสงค์ำ		 นิรจิตร์ อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย	 ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติมา		 รุ่งรัตนิาอุบัลั อนุิกรรมการ

35 คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลวิิศวิกรอำสำ สภำวิิศวิกร

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ท่�ป็รึกษ์า

3 ด้ร.ทิวิากร พิื่ศาลัสฤษ์ดิ้กรรม	 ท่�ป็รึกษ์า

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ป็ระธานิอนุิกรรมการ

5 นิายสมเก่ยรติ ศิลัวัิฒนิาวิงศ์ อนุิกรรมการ

6 รองศาสตราจารย์	เอนิก	 ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ อนุิกรรมการ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สมเก่ยรติ ขวัิญพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

10 นิายสุจิ คำอป็ระเสริฐศักดิ้� อนุิกรรมการ

11 นิายเตชทัต บูัรณ์ะอัศวิกุลั อนุิกรรมการ

12 นิายอิทธิพื่ลั พื่สิษ์ฐ์โยธินิ อนุิกรรมการ
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38 คณะอนุกรรมกำรถ่ำยโอนเที่คโนโลย่และนวัิตกรรม

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์ สุวิรรณ์สวัิสดิ้� ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ท่�ป็รึกษ์า

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายชาญณ์รงค์ำ แก่นิทอง ท่�ป็รึกษ์า

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

6 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

8 นิายป็ระสงค์ำ นิรจิตร์ อนุิกรรมการ

9 นิายธนิวัิฒน์ิ ติณ์สุรวัิฒนิา อนุิกรรมการ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ อนุิกรรมการ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.คำมสันิ มาล่ัส่ อนุิกรรมการ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุทธิศักดิ้� ศรลััมพ์ื่ อนุิกรรมการ

37 คณะอนุกรรมกำรรับรองควิำมรู้ควิำมช่�ำนำญกำรประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม

1 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 ลิั�มสุวิรรณ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.ป็ระเสริฐ	 ตป็น่ิยางกูร ท่�ป็รึกษ์า

3 ด้ร.ไกร ตั�งสง่า ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายเกชา	 ธ่ระโกเมนิ ท่�ป็รึกษ์า

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วัินิชัย	 ริจิรวิะนิิช ท่�ป็รึกษ์า

6 ผู้แทนิวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทยในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์ ท่�ป็รึกษ์า

7 ผู้แทนิสภาคำณ์บัด่้คำณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์แห่้งป็ระเทศไทย ท่�ป็รึกษ์า

8 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย ป็ระธานิอนุิกรรมการ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

11 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

12 ด้ร.จิระศักดิ้�	 แสงพุ่ื่ม อนุิกรรมการ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ อนุิกรรมการ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชายชาญ	 โพื่ธิสาร อนุิกรรมการ
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39.     คณะอนุกรรมกำรก่อสร้ำงท่ี่�ที่�ำกำรสภำวิิศวิกร

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิอนุิกรรมการ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต อนุิกรรมการ

4 ด้ร.วัิลัลัภ รุ่งกิจวิรเสถ่ึยร อนุิกรรมการ

5 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� อนุิกรรมการ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

7 นิายป็ระสงค์ำ ธาราไชย อนุิกรรมการ

8 นิายสุรชัย พื่รภัทรกุลั อนุิกรรมการ

9 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร อนุิกรรมการ

10 นิายจรง เจ่ยมอนุิกูลักิจ อนุิกรรมการ

11 นิายสุธ่ ปิ็�นิไพื่สิฐ อนุิกรรมการ

12 ผู้แทนิสำานัิการโยธา	กรุงเทพื่มห้านิคำร อนุิกรรมการ

13 ผู้แทนิกรมโยธาธิการแลัะผังเม่อง อนุิกรรมการ

14 ผู้แทนิสภาสถึาป็นิิก อนุิกรรมการ

40.     คณะอนุกรรมกำรวัิดผลผู้ตรวิจำสอบอำคำร

1 ผู้ช่วิยศาตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ป็ระธานิอนุิกรรมการ

2 นิายสินิิทธิ� บุัญสิทธิ� อนุิกรรมการ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์		ยุทธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ อนุิกรรมการ

4 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช วุิฒิพื่ฤกษ์์ อนุิกรรมการ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชลัชัย ธรรมวิิวัิฒนุิกูร อนุิกรรมการ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	มนิตร่ ทวิาโรจน์ิ อนุิกรรมการ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เสริมเก่ยรติ จอมจันิทร์ยอง อนุิกรรมการ

8 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ อนุิกรรมการ

9 นิายสุชัย อมรด้ารารัตน์ิ อนุิกรรมการ
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41. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควิำมร่วิมม่อกับสมำคมวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรม

1 	ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์	 สุวิรรณ์สวัิสดิ้� ท่�ป็รึกษ์า

2 	นิายชัชวิาลัย์ คุำณ์คำำ�าชู ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิกรรมการ

4 นิายป็ระสงค์ำ ธาราไชย อนุิกรรมการ

5 นิายกสมาคำมวิิศวิกรรมสถึานิแห่้งป็ระเทศไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์	

ห้ร่อผู้แทนิ

อนุิกรรมการ	

6 นิายกสมาคำมวิิศวิกรรมป็รับัอากาศแห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

7 นิายกสมาคำมวิิศวิกรท่�ป็รึกษ์าแห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

8 นิายกสมาคำมผู้ตรวิจสอบัอาคำาร	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ	

9 นิายกสมาคำมวิิศวิกรท่�ป็รึกษ์าเคำร่�องกลัแลัะไฟฟ้าไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

10 นิายกสมาคำมอุตสาห้กรรมไฟฟ้าแห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

11 นิายกสมาคำมอุตสาห้กรรมก่อสร้างไทย	ในิพื่ระบัรมราชูป็ถัึมภ์	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ	

12 นิายกสมาคำมวิิศวิกรรมเคำม่แลัะเคำม่ป็ระยุกต์แห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

13 นิายกสมาคำมไฟฟ้าแสงสว่ิางแห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

14 นิายกสมาคำมช่างเห้มาไฟฟ้าแลัะเคำร่�องกลัไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ	

15 สมาคำมวิิศวิกรรมสิ�งแวิด้ล้ัอมแห่้งป็ระเทศไทย	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ

16 สถึาบัันิวิิชาช่พื่วิิศวิกรไฟฟ้าแลัะอิเล็ักทรอนิิกส์	ห้ร่อผู้แทนิ อนุิกรรมการ
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1 คณะที่�ำงำนบรรเที่ำทุี่กข์จำำกสถำนกำรณ์ COVID-19

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์		 คำณ์ะทำางานิ

4 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

5 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ	 คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ	 ว่ิระศิริ คำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

5 คณะที่�ำงำนติดตำมงำนกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำช่บัญญัติวิิศวิกร พ.ศ. 2542

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ	 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

4 ด้ร.ณ์รงค์ำ ทัศนินิิพัื่นิธ์ คำณ์ะทำางานิ

5 ด้ร.เสถ่ึยร เจริญเห้ร่ยญ คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย คำณ์ะทำางานิ

8 นิางสาวิกันิต์ณั์ฐฐา	 เซ่ึ่งไพื่เราะห์้ คำณ์ะทำางานิ

2 คณะที่�ำงำนจัำดประชุ่มใหญ่สภำวิิศวิกร

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

4 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

3 คณะที่�ำงำน Steering group

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

4 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

6 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

7 นิายล่ัอชัย ทองนิิลั คำณ์ะทำางานิ

4 คณะที่�ำงำนปรับปรุงระเบ่ยบวิิธ่กำรออกหนังส่อรับรองกำรได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

3 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

4 ด้ร.เสถ่ึยร เจริญเห้ร่ยญ คำณ์ะทำางานิ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ คำณ์ะทำางานิ

คณะทำงานิ จัำนิวินิ 44 คณะ
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6 คณะที่�ำงำนปรับปรุงระเบ่ยบคณะกรรมกำรสภำวิิศวิกร ว่ิำด้วิยกำรเงินและกำรบัญช่่ พ.ศ. 2561 และ

ระเบ่ยบคณะกรรมกำรสภำวิิศวิกร ว่ิำด้วิยวิิธ่กำรงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2552 และ

ฉบับท่ี่� 2 พ.ศ. 2555 และฉบับท่ี่� 3 พ.ศ. 2559

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 นิายปิ็ติ เย็นิสำาราญ คำณ์ะทำางานิ

4 นิายป็ระสิทธิ� ชูเม่อง คำณ์ะทำางานิ

5 นิายวิิสุทธิ� ชินิป็ระพิื่นิพื่ร คำณ์ะทำางานิ

7 คณะที่�ำงำนเตร่ยมควิำมพร้อมเพ่�อสมัครสมำชิ่ก Washington Accord Signatory

1 ด้ร.ธัชชัย	 สุมิตร ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

3 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้�	 ไชยะภินัินิท์ คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จิรวัิฒน์ิ	 ช่วิรุ่งโรจน์ิ คำณ์ะทำางานิ

8 คณะที่�ำงำนก�ำกับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศ้กษำ หลักสูตรวิิศวิกรรมศำสตร์ ตำมข้อตกลง 

Washington Accord (Engineering Program Accreditation Commission: EAC)

1 ด้ร.ธัชชัย	 สุมิตร ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ 	คำณ์ะทำางานิ

3 ศาสตราจารย์กิตติคุำณ์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 ลิั�มสุวิรรณ์ 	คำณ์ะทำางานิ

4 นิายเย่�ยม	 จันิทรป็ระสิทธิ� 	คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ	 เก่ยรติโกมลั	 	คำณ์ะทำางานิ

6 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้�	 ไชยะภินัินิท์ 	คำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จิรวัิฒน์ิ ช่วิรุ่งโรจน์ิ 	คำณ์ะทำางานิ

9 คณะที่�ำงำนก�ำกับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศ้กษำ หลักสูตรวิิศวิกรรมศำสตร์หร่อหลักสูตร

เที่คโนโลย่ที่ำงวิิศวิกรรม (Engineering Technology Program) ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

(Engineering Technology Program Accreditation Commission: ETAC)

1 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์	 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

5 นิายอาทร	 สินิสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต	 ลัำายอง คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อานัินิทวัิฒน์ิ	 คุำณ์ากร	 คำณ์ะทำางานิ

10 คณะที่�ำงำนกลั�นกรองรำยงำนผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศ้กษำวิิศวิกรรมศำสตร์

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้�	 ไชยะภินัินิท์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	พัื่ชร่		 ห้อวิิจิตร	 คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อานัินิทวัิฒน์ิ	 คุำณ์ากร	 คำณ์ะทำางานิ
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11 คณะที่�ำงำนเพ่�อพัฒินำและอบรมผู้ตรวิจำประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศ้กษำวิิศวิกรรมศำสตร์

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้�	 ไชยะภินัินิท์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์	 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 นิายอดิ้ศักดิ้�	 ห้วัิงพื่งษ์์สวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

4 นิายชัยชาญ	 อึ�งศร่วิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อานัินิทวัิฒน์ิ	 คุำณ์ากร	 คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จิรวัิฒน์ิ	 ช่วิรุ่งโรจน์ิ คำณ์ะทำางานิ

7 ด้ร.จุลัพื่จน์ิ	 จิรวัิชรเด้ช	 คำณ์ะทำางานิ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ภาวิน่ิ	 นิรัตถึรักษ์า	 คำณ์ะทำางานิ

12 คณะที่�ำงำนตรวิจำสอบผลงำน ระดับสำมัญวิิศวิกร ระดับวุิฒิิวิิศวิกรและระดับภำค่วิิศวิกรพิเศษ สำขำ

วิิศวิกรรมเคร่�องกล

1 ด้ร.กมลั ตรรกบุัตร ท่�ป็รึกษ์า

2 นิายเกชา ธ่ระโกเมนิ ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายป็ร่ชา เศขรฤทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ฤชากร จิรกาลัวิสานิ คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิทยา ยงเจริญ คำณ์ะทำางานิ

7 ด้ร.อภิชิต ลัำ�าเลิัศพื่งศ์พื่นิา คำณ์ะทำางานิ

8 ศาสตราจารย์	ด้ร.สมศักดิ้� ไชยะภินัินิท์ คำณ์ะทำางานิ

9 นิายบุัญพื่งษ์์ กิจวัิฒนิาชัย คำณ์ะทำางานิ

10 นิายณ์รงค์ำ ป็ระภายนิตร์ คำณ์ะทำางานิ

11 นิายป็ระสานิ รัตนิสาล่ั คำณ์ะทำางานิ

12 นิายวิิสรัส เอ่�ยมป็ระชา คำณ์ะทำางานิ

13 นิายสุพื่จน์ิ ศิวิาวุิธ คำณ์ะทำางานิ

14 นิายอรรณ์พื่ กิ�งขจ่ คำณ์ะทำางานิ

15 นิายสมจินิต์ ดิ้สวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

13 คณะที่�ำงำนจัำดที่�ำโครงกำรเพิ�มจำ�ำนวินผู้เล่�อนระดับ และเพิ�มจำ�ำนวินผู้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม สำขำวิิศวิกรรมอุตสำหกำร

1 ด้ร.มานิพื่ ศร่ตุลัยโชติ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ ทว่ิแสงสกุลัไทย คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์ แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

4 นิายป็ระสงค์ำ นิรจิตร์ คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.	ยุทธชัย บัรรเทิงจิตร คำณ์ะทำางานิ

6 นิางวิราภรณ์์ คุำณ์าวินิากิจ คำณ์ะทำางานิ

7 นิายรณ์ภพื่ สุนิทรโรหิ้ต คำณ์ะทำางานิ



140

14 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศักด้า กตเวิทวิารักษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศิริศักดิ้� คำงสมศักดิ้�สกุลั คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัญญา โป็ษ์ยะนินิท์ คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	การุณ์ ใจปั็ญญา คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สันิชัย อินิทพิื่ชัย คำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อภินัิติ อัชกุลั คำณ์ะทำางานิ

8 ด้ร.พื่รเกษ์ม จงป็ระดิ้ษ์ฐ์ คำณ์ะทำางานิ

9 ศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยยทุธ ชินิณ์ะราศร่ คำณ์ะทำางานิ

10 	ด้ร.วิศินิ เก่ยรติโกมลั คำณ์ะทำางานิ

11 	ด้ร.ธงชัย โพื่ธิ�ทอง คำณ์ะทำางานิ

12 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อาทิตย์ เพื่ชรศศิธร คำณ์ะทำางานิ

13 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.อุมา ส่บุัญเร่อง คำณ์ะทำางานิ

14 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.แห้ลัมทอง เห้ล่ัาคำงถึาวิร คำณ์ะทำางานิ

15 	ศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ติ สุคำนิธสุขกุลั คำณ์ะทำางานิ

16 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุทัศน์ิ ล่ัลัาทว่ิวัิฒน์ิ คำณ์ะทำางานิ

17 	รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร คำณ์ะทำางานิ

18 	รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ คำณ์ะทำางานิ

19 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ชูศักดิ้� ค่ำร่รัตน์ิ คำณ์ะทำางานิ

20 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.กำาธรเก่ยรติ มุสิเกตุ คำณ์ะทำางานิ

21 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วัินิโชคำ เคำร่อห้งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

22 	ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่านิิช วุิฒิพื่ฤกษ์์ คำณ์ะทำางานิ

23 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิิไลัลัักษ์ณ์์ สระมูลั คำณ์ะทำางานิ

24 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.อุด้มวิิทย์ ไชยสกุลัเก่ยรติ คำณ์ะทำางานิ

25 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.สายันิต์ ศิริมนิตร่ คำณ์ะทำางานิ

26 	ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชาติ ลิั�มกตัญญูู คำณ์ะทำางานิ

27 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สนิิท พิื่พิื่ธสมบััติ คำณ์ะทำางานิ

28 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.กิจพัื่ฒน์ิ ภู่วิรวิรรณ์ คำณ์ะทำางานิ

29 	นิายสนัิ�นิ ศิริอ่อนิ คำณ์ะทำางานิ

30 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สมเก่ยรติ ขวัิญพื่ฤกษ์์ คำณ์ะทำางานิ

31 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.จารึก ถ่ึระวิงษ์์ คำณ์ะทำางานิ

32 	รองศาสตราจารย์	ด้ร.ชยานินิท์ ห้รรษ์ภิญโญ คำณ์ะทำางานิ

33 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.พุื่ทธรักษ์์ จรัสพัื่นิธ์ุกุลั คำณ์ะทำางานิ

34 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อรรถึวิิทย์ อุป็โยคิำนิ คำณ์ะทำางานิ

35 	ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธวัิชชัย ตันิชัยสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

36 	รองศาสตราจารย์ชัยวัิฒน์ิ ขยันิการนิาว่ิ คำณ์ะทำางานิ

37 	ศาสตราจารย์	ด้ร.ทักษิ์ณ์ เทพื่ชาตร่ คำณ์ะทำางานิ
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15 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมเคร่�องกล

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ณั์ฐ	 วิรยศ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อิทธิชัย	 ป็ร่ชาวุิฒิพื่งศ์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ป็วิรุตม์	 จงชาญสิทโธ	 คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เวิชยันิต์	 รางศร่ คำณ์ะทำางานิ

5 ศาสตราจารย์	ด้ร.นิคำร	 ทิพื่ยาวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ภิญโญ	 พื่วิงมะลิั คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.พื่ฤทธ์	 สกุลัช่างสัจจะทัย คำณ์ะทำางานิ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.นิิติ	 คำำาเม่องล่ัอ คำณ์ะทำางานิ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ชัชวิาลัย์	 ชัยชนิะ คำณ์ะทำางานิ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จักร จันิทลัักขณ์า คำณ์ะทำางานิ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สินิชัย ชินิวิรรัตน์ิ คำณ์ะทำางานิ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.บุัญชัย	 วัิจจะตรากุลั คำณ์ะทำางานิ

13 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุวัิฒน์ิ กุลัธนิป็ร่ด้า คำณ์ะทำางานิ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เขมพัื่ฒน์ิ ตันิติวัิฒนิกูลั คำณ์ะทำางานิ

15 รองศาสตราจารย์	ด้ร.พัื่ชรินิทร์	 แซ่ึ่จันิทร์ คำณ์ะทำางานิ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุธรรม ป็ทุมสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธาด้า	 สุขศิลัา คำณ์ะทำางานิ

18 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธงชัย ฟองสมุทร คำณ์ะทำางานิ

16 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต ลัำายอง ท่�ป็รึกษ์า

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เปี็�ยมภูมิ สฤกพื่ฤกษ์์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 ศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ระยุทธ อัคำรเอกฒาลิันิ คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิชิระ	 จงบุัร่ คำณ์ะทำางานิ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุรินิทร์	 กิตติธรกุลั คำณ์ะทำางานิ

6 ศาสตราจารย์	ด้ร.พื่รชัย	 ทรัพื่ย์นิิธิ คำณ์ะทำางานิ

7 ด้ร.สมมาตร	 แสงเงินิ คำณ์ะทำางานิ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ไพื่ฑูิรย์	 รักเห้ล่ัอ คำณ์ะทำางานิ

9 นิายป็ระดั้บั	 แย้มแสง คำณ์ะทำางานิ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เชาวิน์ิดิ้ศ	 อัศวิกุลั คำณ์ะทำางานิ

11 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สลิัลัทิพื่ย์	 สินิธุสนิธิชาติ คำณ์ะทำางานิ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.นิภด้ลั	 วิิวัิชรโกเศศ คำณ์ะทำางานิ

13 นิายสร	 จารุวิรรณ์ชัย คำณ์ะทำางานิ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิรวิรรธน์ิ	 นิาคำะวิิโร คำณ์ะทำางานิ

15 รองศาสตราจารย์	ด้ร.นิรเศรษ์ฐ	 พัื่ฒนิเด้ช คำณ์ะทำางานิ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ไชยพื่ร	 ห้ล่ัอทองคำำา คำณ์ะทำางานิ

17 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุรัสวิด่้	 กุลับุัญ	ก่อเก่�อ คำณ์ะทำางานิ

18 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ยงยทุธ นิาราษ์ฎร์ คำณ์ะทำางานิ

19 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ป็ระห้ยัด้ กองสุข คำณ์ะทำางานิ

20 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ลััญฉกร วุิฒิสิทธิกุลักิจ คำณ์ะทำางานิ

21 นิายกิตติศักดิ้� ถึึงสุข คำณ์ะทำางานิ

22 ด้ร.นิรกมลั วิงษ์์ศิลัป์็ คำณ์ะทำางานิ
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17 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมอุตสำหกำร

1 ด้ร.พ่ื่ระพื่งศ์	 ตริยเจริญ		 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.จิรรัตน์ิ ธ่ระวิราพื่ฤกษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ชัยนินิท์ ศร่สุภินิานินิท์	 คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ณ์ฐา คุำป็ตัษ์เฐ่ยร คำณ์ะทำางานิ

5 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.นัินิทชัย กานิตานัินิทะ	 คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ระไพื่ศร่ สุทัศน์ิ	ณ์	อยุธยา	 คำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ปุ็ณ์ณ์ม่ สัจจกมลั คำณ์ะทำางานิ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พื่จมานิ เต่ยวัิฒนิรัฐติกาลั		 คำณ์ะทำางานิ

9 รองศาสตราจารย์	พิื่ภพื่ ลัลิัตาภรณ์์		 คำณ์ะทำางานิ

10 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ยุทธชัย บัรรเทิงจิตร	 คำณ์ะทำางานิ

11 รองศาสตราจารย์	ศันิสน่ิย์ สุภาภา	 คำณ์ะทำางานิ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศิรินิทร ทองแสง คำณ์ะทำางานิ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สมชาย พื่รชัยวิิวัิฒน์ิ			 คำณ์ะทำางานิ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศิริรัตน์ิ ชุติชูเด้ช	 คำณ์ะทำางานิ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุพัื่ฒตรา ศร่ญาณ์ลัักษ์ณ์์ คำณ์ะทำางานิ

16 นิายสุวิิวัิฒน์ิ ส่บัสานิกุลั	 คำณ์ะทำางานิ

17 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เสมอจิตร ห้อมรสสุคำนิธ์	 คำณ์ะทำางานิ

18 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	อนินิต์ วิงษ์์เกษ์ม คำณ์ะทำางานิ

19 ด้ร.กฤษ์ฎา สุรวัิฒนิวิิเศษ์		 คำณ์ะทำางานิ

20 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิิสุทธิ� สุพิื่ทักษ์์ คำณ์ะทำางานิ

21 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สุรัตน์ิ ตรัยวินิพื่งศ์ คำณ์ะทำางานิ

22 ด้ร.อนิินิทยา คำำากันิยา คำณ์ะทำางานิ

23 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.พื่งศ์ชนัินิ เห้ล่ัองไพื่บูัลัย์ คำณ์ะทำางานิ

24 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เจริญชัย โขมพัื่ตราภรณ์์ คำณ์ะทำางานิ

25 รองศาสตราจารย์	ด้ร.นิายพ่ื่รยทุธ์ ชาญเศรษ์ฐิกุลั คำณ์ะทำางานิ

18 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมเหม่องแร่

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติศักดิ้� บุัญป็ราโมทย์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สมศักดิ้� สายสินิธ์ุชัย คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.อภิสิทธิ� นิำ�าป็ระสานิไทย คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.	สุนิทร พุ่ื่มจันิทร์ คำณ์ะทำางานิ

5 ศาสตราจารย์	ด้ร.กอบับุัญ ห้ล่ัอทองคำำา คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เสกศักดิ้� อัสวิะวิิสิทธิ�ชัย คำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	สุวัินิชัย พื่งษ์์สุกิจวัิฒน์ิ คำณ์ะทำางานิ

8 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ฐมา วิิสุทธิพิื่ทักษ์์กุลั คำณ์ะทำางานิ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.มนูิญ มาศนิิยม คำณ์ะทำางานิ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.วิิษ์ณุ์ ราชเพ็ื่ชร คำณ์ะทำางานิ

11 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.พื่งศ์พัื่ฒน์ิ สนิทะมิโนิ คำณ์ะทำางานิ

12 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ระภาศ เม่องจันิทร์บุัร่ คำณ์ะทำางานิ

13 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไพื่รัช จรูญพัื่ฒนิพื่งศ์ คำณ์ะทำางานิ

14 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยโรจน์ิ รัตนิกวิินิ คำณ์ะทำางานิ
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15 รองศาสตราจารย์	ด้ร.พัื่ลัลัภ หั้ตถึโกศลั คำณ์ะทำางานิ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เช่�ยวิชาญ ล่ัลัาสุขเสร่ คำณ์ะทำางานิ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.คำมศูรย์ สมป็ระสงค์ำ คำณ์ะทำางานิ

18 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อัมรินิทร์ บุัญตันิ คำณ์ะทำางานิ

19 ด้ร.ฐาป็น่ิย์ อุด้มผลั คำณ์ะทำางานิ

20 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อุษ์ณ่์ย์ กิตกำาธร คำณ์ะทำางานิ

21 รองศาสตราจารย์	ด้ร.พื่รวิสา วิงศ์ปั็ญญา คำณ์ะทำางานิ

22 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.รัตนิ บัริสุทธิกุลั		 คำณ์ะทำางานิ

19 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมเคม่

1 ด้ร.เจิด้ศักดิ้� ไชยคุำนิา	 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อภินัินิท์ สุทธิธารธวัิช คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.นิริศรา อินิทรจันิทร์		 คำณ์ะทำางานิ

4 นิายบัวิรพื่งศ์ พื่รชุติ	 คำณ์ะทำางานิ

5 ด้ร.ธ่ระสุต สุขกำาเนิิด้		 คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อติชาติ วิงศ์กอบัลัาภ	 คำณ์ะทำางานิ

7 ด้ร.ชัยวัิฒน์ิ กันิห้าร่	 คำณ์ะทำางานิ

8 ด้ร.เล็ัก วัินิทา	 คำณ์ะทำางานิ

9 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จักรกฤษ์ณ์์ อัมพุื่ช	 คำณ์ะทำางานิ

10 ด้ร.ฉัตรชัย กันิยาวุิธ		 คำณ์ะทำางานิ

11 ด้ร.สิทธินัินิท์ ท่อแก้วิ	 คำณ์ะทำางานิ

12 ด้ร.ป็ว่ินิา ป็ระไพื่นัิยนิา		 คำณ์ะทำางานิ

13 ด้ร.ภ่รพื่รรณ์ ดิ้ษ์ฐเนิตร	 คำณ์ะทำางานิ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.กานิต์ พื่นิาศุภพัื่สดุ้	 คำณ์ะทำางานิ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ชัยวัิฒน์ิ ป็ระไพื่นัิยนิา คำณ์ะทำางานิ

16 ด้ร.ฉันิทมณ่์ พูื่ลัเจริญศิลัป์็	 คำณ์ะทำางานิ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ศราวุิธ จิตต์พิื่นิิจ คำณ์ะทำางานิ

18 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ธ่ระวัิฒน์ิ เห้ม่อนิศร่ชัย คำณ์ะทำางานิ

19 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	เพ็ื่ญพื่รรณ์์ ทะสะโส		 คำณ์ะทำางานิ

20 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ราม แย้มแสงสังข์	 คำณ์ะทำางานิ

21 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สินิินิาฎ จงคำง	 คำณ์ะทำางานิ

22 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สาธก ไชยสกุลัช่�นิสกุลั	 คำณ์ะทำางานิ

23 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขนิิษ์ฐา คำำาวิิลััยศักดิ้�	 คำณ์ะทำางานิ

24 ด้ร.วิรงค์ำ ป็าวิราจารย์	 คำณ์ะทำางานิ

25 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.รุ่งทิวิา เมธาอาภานินิท์ คำณ์ะทำางานิ

26 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ารว่ิ วิาศน์ิอำานิวิย คำณ์ะทำางานิ

27 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.พื่งศ์ธร เจริญศุภนิิมิตร คำณ์ะทำางานิ
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20 คณะที่�ำงำนออกข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบส�ำหรับที่ดสอบควิำมรู้ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมควิบคุม ระดับภำค่วิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม

1 รองศาสตราจารย์	สุร่ ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร ท่�ป็รึกษ์า

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เขมรัฐ โอสถึาพัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	วิงศ์พัื่นิธ์ ลิัมป็เสน่ิย์ คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	พัื่ชร่ ห้อวิิจิตร คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	วิินัิย เล่ัยงเจริญสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เฉลิัมราช วัินิทวิินิ คำณ์ะทำางานิ

8 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุด้จิต คำรุจิต คำณ์ะทำางานิ

9 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ฏิิภาณ์ ปั็ญญาพื่ลักุลั คำณ์ะทำางานิ

10 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ศรัณ์ย์ เตชะเสนิ คำณ์ะทำางานิ

11 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิบูัลัย์ลัักษ์ณ์์ พึื่�งรัศม่ คำณ์ะทำางานิ

12 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ชด้ชนิก อัฑิฒพื่งศ์ คำณ์ะทำางานิ

13 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.เอมม่า อาสนิจินิด้า คำณ์ะทำางานิ

14 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อรอนิงค์ำ ลัาภป็ริสุทธิ� คำณ์ะทำางานิ

15 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ทรงเก่ยรติ ภัทรปั็ทมาวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

16 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ภาติญา เขมาช่วิะกุลั คำณ์ะทำางานิ

17 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สาโรช บุัญกิจสมบััติ คำณ์ะทำางานิ

18 ด้ร.เก็จวิล่ั โฆสิตคำณ์าวุิฒิ คำณ์ะทำางานิ

19 รองศาสตราจารย์	ด้ร.จ่มา ศรลััมพ์ื่ คำณ์ะทำางานิ

20 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.พิื่ชญ์นิร่ ลัลิัตาภรณ์์ คำณ์ะทำางานิ

21 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุช่ลัา พื่ลัเร่อง คำณ์ะทำางานิ

22 ด้ร.วิรินิทร์พื่ร อโศกบุัญ คำณ์ะทำางานิ

23 ด้ร.พัื่นิวัิตต์ พึื่�งสาย คำณ์ะทำางานิ

24 ด้ร.ชัชวิาลั อัยยาธิติ คำณ์ะทำางานิ

25 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุรพื่ลั ผดุ้งทนิ คำณ์ะทำางานิ

26 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ณิ์ธานิ จูฑิาพื่ร คำณ์ะทำางานิ

27 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ธนิิยา เกาศลั คำณ์ะทำางานิ

28 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.จรงค์ำพัื่นิธ์ มุสิกะวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

29 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.สุธาทิพื่ย์ สินิยัง คำณ์ะทำางานิ

30 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ป็ฏิิรูป็ ผลัจันิทร์ คำณ์ะทำางานิ

31 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.อรรณ์พื่ วิงศ์เร่อง คำณ์ะทำางานิ

32 ด้ร.สุลัักษ์ณ์์ สุมิตสวิรรค์ำ คำณ์ะทำางานิ

33 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ณ์ภัทร จักรวัิฒนิา คำณ์ะทำางานิ

34 นิายมนิต์ชัย พุ่ื่มแก้วิ คำณ์ะทำางานิ
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21 คณะที่�ำงำนก�ำกับด้ำนเที่คนิคระบบบริกำรสมำชิ่ก (COE Service)

1 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายอาทร สินิสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.ยรรยง เต็งอำานิวิย คำณ์ะทำางานิ

4 นิายดิ้ชวัิฒน์ิ จันิทร์อ่� คำณ์ะทำางานิ

5 นิายชิงชัย เอ่�ยมสิทธิพัื่นิธ์ุ คำณ์ะทำางานิ

22 คณะที่�ำงำนบูรณำกำรระบบเที่คโนโลย่สำรสนเที่ศสภำวิิศวิกร

1 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.กมลั เก่ยรติเร่องกมลัา ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 นิางสาวิชลิัตด้า มัธยมบุัรุษ์ คำณ์ะทำางานิ

4 นิายชิงชัย เอ่�ยมสิทธิพัื่นิธ์ุ คำณ์ะทำางานิ

23 คณะที่�ำงำนประสำนงำนด้ำนภัยพิบัติจำำกอัคค่ภัย

1 ด้ร.พิื่ชญะ จันิทรานุิวัิฒน์ิ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายศิริเด้ช พูื่ลัเร่อง คำณ์ะทำางานิ

3 นิายสมนึิก ช่พื่พัื่นิธ์ุสุทธิ� คำณ์ะทำางานิ

4 นิายศุภชัย บััวิเจริญ คำณ์ะทำางานิ

5 นิายสมานิ ชั�นิชัยภูมิ คำณ์ะทำางานิ

6 นิายวิิเช่ยร บุัษ์ยบััณ์ฑูิร คำณ์ะทำางานิ

7 นิายสุรเชษ์ฐ์ ส่งาม คำณ์ะทำางานิ

24 คณะที่�ำงำนประสำนงำนด้ำนภัยพิบัติจำำกสภำวิะอำกำศ

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา มหั้จฉริยวิงศ์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

3 นิางสาวิกรรว่ิ สิทธิช่วิภาคำ คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาตราจารย์	ด้ร.เผชิญชัยภัคำ ไชยสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

5 นิายสิงห์้คำำา มโนิห้าญ คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่พัื่ฒน์ิ ภูริปั็ญญาคุำณ์ คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติมา รุ่งรัตนิาอุบัลั คำณ์ะทำางานิ

25 คณะที่�ำงำนพิจำำรณำที่บที่วินร่ำงระเบ่ยบและประกำศสภำวิิศวิกรเก่�ยวิกับกำรพัฒินำวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมต่อเน่�อง

1 รองศาสตราจารย์	ด้ำารงค์ำ	 ทว่ิแสงสกุลัไทย ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

3 นิายล่ัอชัย	 ทองนิิลั คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	พิื่ชิต		 ลัำายอง คำณ์ะทำางานิ

5 นิายป็ระสงค์ำ	 นิรจิตร์ คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ขวัิญชัย	 ล่ัเผ่าพัื่นิธ์ุ คำณ์ะทำางานิ

7 นิายชัชวิาลัย์	 คุำณ์คำำ�าชู คำณ์ะทำางานิ
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26 คณะที่�ำงำนพัฒินำรูปแบบบริหำรกำรจัำดกำรและเที่คโนโลย่ที่ำงวิิศวิกรรม

1 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยุทธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายยุทธพื่งศ์	 ส่บัฟัก คำณ์ะทำางานิ

3 นิายสิงห์้คำำา	 มโนิห้าญ คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ฐิติมา	 รุ่งรัตนิาอุบัลั คำณ์ะทำางานิ

5 นิาวิาเอก	มนิตร่	 ศิริไพื่ศาลั คำณ์ะทำางานิ

6 นิายชัชวิาลัย์	 วิรศร่หิ้รัญ คำณ์ะทำางานิ

7 นิายวิิโรจน์ิ	 โขมพัื่ตราภรณ์์ คำณ์ะทำางานิ

27 คณะที่�ำงำนเตร่ยมควิำมพร้อมวิิศวิกรเก่�ยวิกับกำรออกแบบและค�ำนวิณโครงสร้ำงอำคำรต้ำนที่ำนแผ่นดินไหวิ

1 รองศาสตราจารย์	เอนิก	 ศิริพื่านิิชกร ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 ผู้ช่วิยศาตราจารย์	ด้ร.ธเนิศ ว่ิระศิริ คำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	สิริวัิฒน์ิ ไชยชนิะ คำณ์ะทำางานิ

4 ศาสตราจารย์	ด้ร.เป็็นิห้นึิ�ง วิานิิชชัย คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สายันิต์ ศิริมนิตร่ คำณ์ะทำางานิ

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิโรจน์ิ บุัญญภิญโญ คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุทัศน์ิ ล่ัลัาทว่ิวัิฒน์ิ คำณ์ะทำางานิ

28 คณะที่�ำงำนจัำดสร้ำงรูปหล่อองค์พระวิิษณุกรรม

1 ศาสตราจารย์	ด้ร.สุชัชว่ิร์ สุวิรรณ์สวัิสดิ้� ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

3 นิายนิพื่พื่ร วิาทินิ ท่�ป็รึกษ์า

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

5 	นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

7 นิายเย่�ยม จันิทรป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

8 นิายอำานิวิย กาญจโนิภาศ คำณ์ะทำางานิ

9 นิายบุัญศักดิ้� เก่ยรติจรูญเลิัศ คำณ์ะทำางานิ

29 คณะที่�ำงำนติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำควิำมเร็วิสูง

1 ศาสตราจารย์	ด้รสุชัชว่ิร์ สุวิรรณ์สวัิสดิ้� ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ด้ร.คำมสันิ มาล่ัส่ คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุทธิศักดิ้� ศรลััมพ์ื่ คำณ์ะทำางานิ

6 นิายป็ระพัื่ทธ์พื่งษ์์ อุป็ลัา คำณ์ะทำางานิ
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30 คณะที่�ำงำนปรับปรุงข้อบังคับสภำวิิศวิกรเก่�ยวิกับกำรก�ำหนดงำนประเภที่ และขนำดของงำนของผู้ได้รับ

ใบอนุญำตประกอบวิิช่ำช่่พวิิศวิกรรมควิบคุม สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำส่�อสำร

1 นิายป็ระสิทธิ� เห้มวิราพื่รชัย ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.อนัินิต์ ผลัเพิื่�ม คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.ณั์ฐวุิฒิ อาจป็รุ คำณ์ะทำางานิ

4 นิายยิ�งศักดิ้� ศร่สุขสวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

5 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ตรัสพื่งศ์ ไทยอุป็ถัึมภ์ คำณ์ะทำางานิ

6 นิายสุชัย รอยวิิรัตน์ิ คำณ์ะทำางานิ

31 คณะที่�ำงำนรวิมงำนวิิศวิกรรมงำนไฟฟ้ำก�ำลังและงำนไฟฟ้ำส่�อสำร เป็นงำนวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 ด้ร.ป็ระศาสน์ิ	 จันิทราทิพื่ย์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์		พิื่ชิต	 ลัำายอง คำณ์ะทำางานิ

4 นิายล่ัอชัย ทองนิิลั คำณ์ะทำางานิ

5 นิายอังกูร	 มนิธาตุผลิันิ คำณ์ะทำางานิ

6 ด้ร.ณั์ฐวุิฒิ	 อาจป็รุ คำณ์ะทำางานิ

32 คณะที่�ำงำนร่ำงขอบเขตงำนจ้ำำงเหมำครุภัณฑ์์ส�ำนักงำนประกอบอำคำรท่ี่�ที่�ำกำรสภำวิิศวิกร

1 นิายชาญณ์รงค์ำ แก่นิทอง ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายจรง เจ่ยมอนุิกูลักิจ คำณ์ะทำางานิ

3 นิายสุธ่ ปิ็�นิไพื่สิฐ คำณ์ะทำางานิ

4 นิายวัินิชัย ใจมั�นิ คำณ์ะทำางานิ

5 นิายฐากูร อนัินิตโชคำ คำณ์ะทำางานิ

6 นิายธนิวัิฒน์ิ สุขัคำคำานินิท์ คำณ์ะทำางานิ

33 คณะที่�ำงำนจัำดงำนวัินสถำปนำสภำวิิศวิกร 30 พฤศจิำกำยน 2564

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช	 พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ คำณ์ะทำางานิ

4 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

5 นิายกิตติพื่งษ์์ ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ยทุธนิา	 มหั้จฉริยวิงศ์ คำณ์ะทำางานิ

7 รองศาสตราจารย์	ด้ร.สุธา	 ขาวิเธ่ยร คำณ์ะทำางานิ

34 คณะที่�ำงำนจัำดสรรพ้่นท่ี่�เช่่ำส�ำหรับสมำคมวิิช่ำช่่พและร้ำนค้ำภำยในอำคำรท่ี่�ที่�ำกำรสภำวิิศวิกรแห่งใหม่

1 ด้ร.ณ์รงค์ำ	 ทัศนินิิพัื่นิธ์ ท่�ป็รึกษ์า

2 ด้ร.วัิลัลัภ	 รุ่งกิจวิรเสถ่ึยร ท่�ป็รึกษ์า

3 นิางเมธิน่ิ	 สุวิรรณ์ะบุัณ์ย์ ท่�ป็รึกษ์า

4 นิายวิิเชฐ	 ตันิติวิานิิช ท่�ป็รึกษ์า

5 นิายเฉลิัมชัย	 ศรัณ์ยวิณิ์ชย์ ท่�ป็รึกษ์า

6 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร	 วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

7 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	พิื่ศิษ์ฐ์	 แสง-ชูโต คำณ์ะทำางานิ

8 นิายกิตติพื่งษ์์	 ว่ิระโพื่ธิ�ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ
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35 คณะที่�ำงำนวิินิจำฉัยเฉพำะกิจำเก่�ยวิกับแบบรูปกำรก่อสร้ำงตำมหลักวิิศวิกรรม กรณ่ผนังกันเส่ยง และผนังดูด

ซัีบเส่ยงห้องประชุ่มกรรมำธิกำร

1 รองศาสตราจารย์	เอนิก ศิริพื่านิิชกร ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ปิ็ยะบุัตร วิานิิชพื่งษ์์พัื่นิธ์ุ คำณ์ะทำางานิ

3 นิายบุัญพื่งษ์์ กิจวัิฒนิาชัย คำณ์ะทำางานิ

36 คณะที่�ำงำนปรับปรุงระเบ่ยบข้อบังคับสภำวิิศวิกร สำขำวิิศวิกรรมเคร่�องกล

1 นิายมานิิตย์		 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ	 ท่�ป็รึกษ์า

2 รองศาสตราจารย์	ด้ร.วิิทยา		 ยงเจริญ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ทว่ิ	 เวิชพื่ฤติ คำณ์ะทำางานิ

4 รองศาสตราจารย์	ฤชากร		 จิรกาลัวิสานิ คำณ์ะทำางานิ

5 ด้ร.อภิชิต	 ลัำ�าเลิัศพื่งศ์พื่นิา คำณ์ะทำางานิ

6 ผู้ช่วิยศาสตราจารย์	ด้ร.ตุลัย์ มณ่์วัิฒนิา คำณ์ะทำางานิ

7 นิายสมจินิต์	 ดิ้สวัิสดิ้� คำณ์ะทำางานิ

37 คณะที่�ำงำนตรวิจำรับโครงกำรสนับสนุนกำรจัำดที่�ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พงบประมำณปี 2563 

ส�ำหรับสมำคมวิิศวิกรรมสถำนแห่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมรำชู่ปถัมภ์ เร่�อง มำตรฐำนปฏิิบัติวิิช่ำช่่พ

วิิศวิกรรมเหม่องแร่ หลักปฏิิบัติกำรที่�ำเหม่องหิน

1 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายอนัินิต์	 สุนิทรศิริ คำณ์ะทำางานิ

3 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ คำณ์ะทำางานิ

38 คณะที่�ำงำนตรวิจำรับโครงกำรสนับสนุนกำรจัำดที่�ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พงบประมำณปี 2563 

ส�ำหรับสมำคมวิิศวิกรรมสถำนแห่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมรำชู่ปถัมภ์ เร่�อง มำตรฐำนควิำมปลอดภัย

ในกำรที่�ำงำนกับโลหะเหลวิ 

1 รองศาสตราจารย์	สฤทธิ�เด้ช พัื่ฒนิเศรษ์ฐพื่งษ์์ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 รองศาสตราจารย์	ชาคำร	 จารุพิื่สิฐธร คำณ์ะทำางานิ

3 รองศาสตราจารย์	ด้ร.เอกสิทธิ�	 นิิสารัตนิพื่ร คำณ์ะทำางานิ

39 คณะที่�ำงำนตรวิจำรับโครงกำรสนับสนุนกำรจัำดที่�ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พงบประมำณปี 2563 

ส�ำหรับสมำคมวิิศวิกรรมสถำนแห่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมรำชู่ปถัมภ์ เร่�อง มำตรฐำนกำรออกแบบ

ส�ำหรับอำคำรโครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณ

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ	 เก่ยรติโกมลั ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายอนัินิต์	 สุนิทรศิริ คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.เสถ่ึยร	 เจริญเห้ร่ยญ คำณ์ะทำางานิ
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40 คณะที่�ำงำนตรวิจำรับโครงกำรสนับสนุนกำรจัำดที่�ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พงบประมำณปี 2563 

ส�ำหรับสมำคมวิิศวิกรรมสถำนแห่งประเที่ศไที่ย ในพระบรมรำชู่ปถัมภ์ เร่�อง มำตรฐำนกำรออกแบบ

อำคำรเหล็กข้้นรูปเย็น 

1 รองศาสตราจารย์	ด้ร.ไกรวุิฒิ	 เก่ยรติโกมลั ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายอนัินิต์	 สุนิทรศิริ คำณ์ะทำางานิ

3 ด้ร.เสถ่ึยร	 เจริญเห้ร่ยญ คำณ์ะทำางานิ

41 คณะที่�ำงำนตรวิจำรับโครงกำรสนับสนุนกำรจัำดที่�ำมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พ งบประมำณปี 2563 

ส�ำหรับสถำบันวิิจัำยวิิที่ยำศำสตร์และเที่คโนโลย่แห่งประเที่ศไที่ย เร่�อง มำตรฐำนระบบกำรใช้่

ก๊ำซีปิโตรเล่ยมเหลวิเป็นเช้่่อเพลิงในรถฟอร์กลิฟต์

1 นิายมานิิตย์ กู้ธนิพัื่ฒน์ิ	 ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายป็ระสานิ รัตนิสาล่ั คำณ์ะทำางานิ

3 นิายป็รเมธ ป็ระเสริฐยิ�ง คำณ์ะทำางานิ

42 คณะที่�ำงำนพิจำำรณำกำรย่�นขอรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรวิิช่ำช่่พและมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พ 

สำขำวิิศวิกรรมโยธำ

1 ด้ร.เสถ่ึยร เจริญเห้ร่ยญ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายสุรชัย	 พื่รภัทรกุลั คำณ์ะทำางานิ

3 นิายล่ัอชัย ทองนิิลั คำณ์ะทำางานิ

4 ด้ร.ธนิิต	 ใจสะอาด้ คำณ์ะทำางานิ

5 นิายทยากร	 จันิทรางศุ คำณ์ะทำางานิ

43 คณะที่�ำงำนพิจำำรณำกำรย่�นขอรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรวิิช่ำช่่พและมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พ 

สำขำวิิศวิกรรมไฟฟ้ำ

1 นิายเกษ์ม	 กุห้ลัาบัแก้วิ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายสุวิินิ	 เลัาห้ป็ระสิทธิ� คำณ์ะทำางานิ

3 นิายสุพัื่ฒน์ิ เพ็ื่งมาก คำณ์ะทำางานิ

4 นิายวัินิชัย สินิาโรจน์ิ คำณ์ะทำางานิ

5 นิายบุัญมาก สมิทธิล่ัลัา คำณ์ะทำางานิ

44 คณะที่�ำงำนพิจำำรณำกำรย่�นขอรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรวิิช่ำช่่พและมำตรฐำนกำรปฏิิบัติวิิช่ำช่่พ 

สำขำวิิศวิกรรมเคร่�องกลและสำขำวิิศวิกรรมควิำมปลอดภัย

1 นิายมานิิตย์	 กู้ธนิพัื่ฒน์ิ ป็ระธานิคำณ์ะทำางานิ

2 นิายอรรณ์พื่ กิ�งขจ่ คำณ์ะทำางานิ

3 นิายสุพื่จน์ิ ศิวิาวุิธ คำณ์ะทำางานิ

4 นิายป็ระสานิ รัตนิสาล่ั คำณ์ะทำางานิ

5 ด้ร.อภิชิต ลัำ�าเลิัศพื่งศ์พื่นิา คำณ์ะทำางานิ
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รายช่�อห้ลัักสูตรแลัะสถึาบัันิการศึกษ์าท่�สภาวิิศวิกรให้้การรับัรองมาตรฐานิคุำณ์ภาพื่การศึกษ์าวิิศวิกรรมศาสตร์	

(Thailand	Accreditation	Board	of	Engineering	Education:	TABEE)	ห้น้ิา	62

ล�ำดับ สถำบันกำรศ้กษำ หลักสูตร กำรรับรอง

1 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคำม่ รับัรอง	(Full	accreditation)	

ระยะเวิลัา	6	ปี็	

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2568)

2 จุฬาลังกรณ์์มห้าวิิทยาลััย วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคำร่�องกลั รับัรอง	(Full	accreditation)	

ระยะเวิลัา	6	ปี็

(พื่.ศ.	2563	–	2568)

3 มห้าวิิทยาลััยเช่ยงให้ม่ วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคำร่�องกลั รับัรองแบับัม่เง่�อนิไข	

ระยะเวิลัาไม่เกินิ	3	ปี็	

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2565)

4 มห้าวิิทยาลััยขอนิแก่นิ วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสาห้การ รับัรอง	(Full	accreditation)	

ระยะเวิลัา	6	ปี็

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2568)

5 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัา

พื่ระนิคำรเห้น่ิอ

วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคำม่ รับัรอง	(Full	accreditation)	

ระยะเวิลัา	6	ปี็

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2568)

6 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่พื่ระจอมเกล้ัา

ธนิบุัร่

วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคำร่�องกลั รับัรองแบับัม่เง่�อนิไข	

ระยะเวิลัาไม่เกินิ	3	ปี็

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2565)

7 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา รับัรองแบับัม่เง่�อนิไข	

ระยะเวิลัาไม่เกินิ	3	ปี็

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2565)

8 มห้าวิิทยาลััยเทคำโนิโลัย่สุรนิาร่ วิิศวิกรรมศาสตรบััณ์ฑิิต	สาขาวิิชาวิิศวิกรรมการผลิัต

อัตโนิมัติแลัะหุ่้นิยนิต์

รับัรองแบับัม่เง่�อนิไข	

ระยะเวิลัาไม่เกินิ	3	ปี็

(ปี็การศึกษ์า	2563	–	2565)
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รายช่�อการเข้าร่วิมป็ระชุมระห้ว่ิางป็ระเทศ	ห้น้ิา	63	-64

1)	การป็ระชุม	The	International	Engineering	Alliance	Meeting	(IEAM)

ท่ี่� ช่่�อกำรประชุ่ม วิันเด่อนปีและสถำนที่่�

1 การป็ระชุม	IEAM	2021 วัินิท่�	20–25	มิถุึนิายนิ	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	

2)	 การป็ระชุม	 The	 ASEAN	 Coordinating	 Committee	 on	 Services	 (CCS)	 แลัะการป็ระชุม	 The	

ASEAN	Chartered	Professional	Engineers	Coordinating	Committee	(ACPECC)

ท่ี่� ช่่�อกำรประชุ่ม วัินเด่อนปีและสถำนท่ี่�

1 การป็ระชุม	CCS	คำรั�งท่�	98	แลัะการป็ระชุม	ACPECC	

คำรั�งท่�	44

วัินิท่�	9-16	มิถุึนิายนิ	2564	ทางส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์		

2 การป็ระชุม	CCS	คำรั�งท่�	99	แลัะการป็ระชุม	ACPECC	

คำรั�งท่�	45

วัินิท่�	1-13	ตุลัาคำม	2564	ทางส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	

3)		การป็ระชุมอ่�นิ	ๆ

ท่ี่� ช่่�อกำรประชุ่ม วัินเด่อนปีและสถำนท่ี่�

1 การป็ระชุมวิาระพิื่เศษ์	IPEA/APEC	Special	Meeting	

Jan	2021:	Engineers	Canada	Review

วัินิท่�	28	มกราคำม	2564		ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์

2 การป็ระชุม	Comparative	Study	Report	on	Laws	

and	Policies	in	the	Management	of	Migrant	

Workers	in	ASEAN

วัินิท่�	20	เมษ์ายนิ	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์	

3 เข้าร่วิมสัมภาษ์ณ์์เก่�ยวิกับัปั็จจัยท่�ส่งผลัต่อ	ASEAN	

Mutual	Recognition	Agreement	(MRA)

วัินิท่�	5	ตุลัาคำม	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์

4 การป็ระชุมเพ่ื่�อห้าร่อท่าท่การป็รับัป็รุงข้อผูกพัื่นิ	

การเปิ็ด้ตลัาด้การค้ำาบัริการภายใต้	AANZFTA

วัินิท่�	4	พื่ฤศจิกายนิ	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์

5 การป็ระชุมการจัด้ทำาข้อผูกพัื่นิเปิ็ด้ตลัาด้การเคำล่ั�อนิ

ย้ายบุัคำคำลัธรรมด้าในิรูป็แบับัท่�กำาห้นิด้ร่วิมกันิให้ม่

ภายใต้คำวิามตกลังว่ิาด้้วิยการเคำล่ั�อนิย้ายบุัคำคำลัธรรมด้า

ของอาเซ่ึ่ยนิ	(ASEAN	Agreement	on	Movement	

of	Natural	Persons:	ASEAN	MNPs	Agreement)

วัินิท่�	10	พื่ฤศจิกายนิ	2564	ผ่านิส่�ออิเล็ักทรอนิิกส์



158




	fill_1: 


