แผนแม่ บทและนโยบาย
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
กรรมการอานวยการ วาระปี พ.ศ. 2560 – 2562
คาขวัญ
“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนาวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”
“EIT: Engineering Leader Serving the People of Thailand”
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักด้ านวิศวกรรมของประเทศเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล
สร้ างสรรค์งานร่วมกับองค์กรทังในและต่
้
างประเทศ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้ ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้ อง
ส่งเสริมให้ สมาชิกทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคมีสว่ นร่วมมากขึ ้น
ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรให้ เป็ นอาชีพที่มีเกียรติ เป็ นที่ยอมรับของสังคมอย่างยัง่ ยืน
นโยบาย

1. เป็ นองค์กรหลักด้ านวิศวกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้ องทัง้ ใน
และต่างประเทศ
2. ส่งเสริมมาตรฐานประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม คูม่ ือ และตาราที่จาเป็ นสาหรับสมาชิกเพื่อพัฒนา
ประเทศ
3. ส่งเสริ มการให้ ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทังแนวทางการประกอบวิ
้
ชาชีพทางวิศวกรรมใน
ทุกระดับ
4. ส่งเสริมการให้ บริการสมาชิกและประชาชน
5. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงสร้ างสานักงาน และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
7. ส่งเสริมให้ มีการใช้ มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ ้น และประกอบอาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม
8. สร้ างแรงจูงใจให้ คนรุ่นใหม่เข้ าสูว่ ิชาชีพวิศวกรรมให้ มากขึ ้น

SWOT ANALYSIS
Strength
Opportunity
Weakness
Threat

มีความน่าเชื่อถือ มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพหลากหลายสาขา
ภาครัฐและภาคเอกชน ทังในประเทศและในระดั
้
บอาเซียน ต้ องการความรู้ทางวิศวกรรม
ขาดวิสยั ทัศน์ ขาดแผนระยะยาวที่ตอ่ เนื่อง
มีคแู่ ข่งทางการค้ าและการแยกตัวของกลุม่ วิศวกรในแขนงต่างๆมากขึ ้น
ยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน

1. ด้ านองค์ กรและพันธมิตร
1.1 ดารงและรักษาสถานภาพขององค์กรให้ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นกลางในงานวิศวกรรมของ
ประเทศ และได้ รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านวิศวกรรมของประเทศสูค่ วามเป็ นเลิศ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
1.2 ปรับปรุงโครงสร้ างองค์กรและการจัดการงานบุคคล รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ บุคลากรของ วสท. มี
ความรู้ค วามสามารถ เพื่ อขับ เคลื่อนกิจกรรมของ วสท. ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคให้ มี
ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล และโปร่งใส
1.3 จัด ตัง้ คณะกรรมการ และคณะอนุก รรมการโดยคานึ งประสิท ธิ ภ าพในการปฏิบัติง าน มี
เป้าหมายผลสาเร็จที่ชดั เจน
1.4 จัด ตัง้ สาขาวิศ วกรรมหลัก เพิ่ ม ให้ สอดคล้ องกับ การศึก ษาและพัฒนาของประเทศ ได้ แก่
คณะกรรมการสาขาวิศ วกรรมพลัง งาน คณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรมป้ องกัน อัค คี ภัย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
คณะกรรมการสาขางานบริ หารการก่อสร้ างอาคาร คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบราง
คณะกรรมการนโยบายแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling,
BIM) และคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ จัดตังสถาบั
้
น ทาหน้ าที่
บูรณาการงานวิศ วกรรมแขนงต่างๆ เช่น สถาบัน การก่ อสร้ างไทย และสถาบันรับรองงาน
วิศวกรรม เป็ นต้ น
1.5 ส่งเสริ มการขยายเครื อข่ายทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับ สภาวิศวกร สภา
สถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิชาชีพและพันธมิตร รวมทัง้
ส่วนราชการ และองค์ ก ารบริ ห ารส่วนท้ องถิ่ น รวมทัง้ การจัด ท ากิ จ กรรมร่ วมกัน ทัง้ ระดับ
กรรมการและเจ้ าหน้ าที่
1.6 ปรับปรุงข้ อบังคับปั จจุบนั เพื่อให้ การดาเนินงานของ วสท. มีประสิทธิภาพ

2. ด้ านสมาชิก
2.1 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลสมาชิก เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการเข้ าถึงและให้ บริการสมาชิกของ วสท. ในทศวรรษ
หน้ าแบบ “Digital EIT”
2.2 ส่งเสริ มการเพิ่มสมาชิกแบบเชิงรุก โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ สมาชิกมากขึ ้น และร่วมมือกับ
สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และองค์กร
วิชาชีพอื่นๆ รวมทังให้
้ ติดตามการต่ออายุของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
2.3 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทังสื
้ ่อออนไลน์ตา่ งๆ ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างรวดเร็ว เช่น
กิจกรรม ข่าวสาร หลักสูตรอบรมและสัมมนาต่างๆ
2.4 ส่งเสริมให้ สาขาภาคต่างๆ ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัวในการทากิจกรรม
3. ด้ านสังคม
3.1 ประชาสัมพันธ์สร้ างภาพพจน์ ค่านิยมและความภูมิใจในการเป็ นสมาชิก เช่น EIT Brand
3.2 ดาเนินการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติให้ เป็ นที่สนใจของวิศวกรและประชาชน รวมทังเป็
้ นศูนย์
รวมวิชาการและวิชาชีพที่ทนั สมัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3.3 ให้ คาปรึกษาช่วยเหลือด้ านวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน เช่น กิจกรรมคลินิกช่าง และการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภยั พิบัติ หรือช่วยเหลืองานวิศวกรรมต่างๆ ด้ วยการก่อตังกลุ
้ ่มวิศวกร
อาสา และตังคณะท
้
างานให้ ชดั เจน
3.4 ส่งเสริมการให้ ความรู้ประชาชนในงานวิศวกรรมผ่านสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ รวมทัง้ การมีวิศวกรอาสาประจาสานักงานในการตอบข้ อซักถาม ให้ คาปรึกษา
ผ่านโทรศัพท์และสื่อออนไลน์
3.5 สร้ างการมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นทางวิศวกรรม หรื อเทคนิคพิจารณ์ในโครงการของ
ภาครัฐ
4. ด้ านมาตรฐานและการประกอบวิชาชีพ
4.1 พัฒนามาตรฐานวิศวกรรมที่มีอยู่ให้ ทนั สมัย และเพิ่มจานวนมาตรฐานวิศวกรรมให้ มากขึ ้น ให้
เป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่การใช้ ในงานวิศวกรรมอย่าง
แพร่หลาย และมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
4.2 ส่ ง เ ส ริ ม ส ม า ชิ ก ใ ห้ ขึ น้ ท ะ เ บี ย น วิ ศ ว ก ร วิ ช า ชี พ อา เ ซี ย น ( ASEAN CHARTERED
PROFESSIONAL ENGINEER - ACPE) เพื่อสามารถทางานในกลุม่ ประเทศอาเซียน

4.3

4.4

4.5
4.6

ส่งเสริมให้ สมาชิกที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมได้ หรื อทางานไม่ตรงกับสาขาที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ให้ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนามาตรฐานประกอบ
วิช าชี พและฝึ กอบรมวิ ศ วกร งานช่า ง ฯลฯ รวมทัง้ มี ก ารรั บ รองความรู้ ความสามารถให้
สอดคล้ องกับการดาเนินงานของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริ มให้ มีแนวทางก าหนดผลตอบแทนในวิช าชี พทางวิศวกรรมที่ เหมาะสม เพื่ อให้ เ กิ ด
แรงจูงใจในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ าสูว่ ิชาชีพ
จัดให้ มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
วิชาชีพในระดับสากล

5. ด้ านการวิชาการ
5.1 จัด ท าวารสารทางวิช าการในระดับ นานาชาติ เพื่ อเผยแพร่ ศัก ยภาพวิศวกรไทยให้ เ ป็ นที่
ประจักษ์ ในระดับอาเซียน รวมทังพั
้ ฒนาวิศวกรรมสารให้ เป็ นแหล่งความรู้ของวิศวกรไทย
5.2 รวบรวมข้ อ มูล ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทัง้ หมดของ วสท.ตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน ให้
ครอบคลุม มาตรฐาน บทความ ตารา คู่มือ และวารสาร รวมทัง้ จัดทาระบบฐานข้ อมูลเพื่ อ
ความสะดวกในการสืบค้ น
5.3 ส่งเสริ มการอบรม สัมมนาวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มพูนและทบทวนความรู้
ให้ แก่ วิศ วกรทุก สาขา ให้ มีศ ัก ยภาพในระดับ สากล และส่งเสริ ม การพัฒนาวิ ช าชี พอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้จะจัดการอบรมให้ ครอบคลุมระดับงานช่าง
6. ด้ านการต่ างประเทศ
6.1 ส่งเสริมให้ วิศวกรไทยเป็ นผู้นาในคณะทางานต่างๆ ของกลุม่ AFEO เพื่อยกระดับวิศวกรไทยสู่
ระดับสากล
6.2 ศึก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมาย มาตรฐานประกอบวิช าชีพ และข้ อแนะน าทางวิศวกรรมกับ
ต่างประเทศ
6.3 ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานให้ เป็ นภาษาอังกฤษ

การนาไปสู่การปฏิบัติ
1. ขับเคลื่อนองค์กรผ่านคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีประธานเป็ นกรรมการอานวยการ ใน

กรณีที่ไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมได้ ให้ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเป็ นผู้นาที่มี
การยอมรับในสาขาหรือด้ านนันๆ
้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ
2. แต่งตังคณะกรรมการและคณะอนุ
้
กรรมการที่สามารถอุทิศตนเพื่อทางานตามที่ได้ รับมอบหมายได้
ภายใต้ ข้อบังคับและนโยบายของ วสท.
3. แต่งตังเลขานุ
้
การในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีประสบการณ์และสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การตรวจสอบและประเมินผลสาเร็จ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ควรจัดทาแผนการดาเนินงานแต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับ Road
Map และจัดให้ มีการประเมินผลการทางานเพื่อนาไปปรับปรุงปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

EIT’s ROADMAP Year 60 - 62
คณะทางานยกร่างแผนแม่บทและนโยบาย วสท.

ด้านองค์กรและพันธมิตร
เพิ่มสาขาวิศวกรรมหลัก
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาบุคลากร
ขยายเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ปรับปรุงข้อบังคับ

ด้านสมาชิก
พัฒนางานติดต่อสื่อสารสมาชิก
ส่งเสริมงานบริการสมาชิก
ส่งเสริมกิจกรรมสาขาภาค
เพิ่มจานวนสมาชิกเชิงรุก

ด้านสังคม
สร้างภาพพจน์และค่านิยม
งานวิศวกรรมแห่งชาติ
กิจกรรมทางสังคม

มาตรฐานและการประกอบวิชาชีพ
พัฒนามาตรฐานเดิมที่มีอยู่
ส่งเสริมจัดทามาตรฐานใหม่
ส่งเสริมสมาชิกขึ้นทะเบียน ACPE
ส่งเสริมสมาชิกขอใบอนุญาตภาคีพเิ ศษ
สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม

ด้านวิชาการ
จัดทาวารสารระดับสากล
รวบรวมวิชาการที่มีอยู่
จัดอบรมระดับวิศวกร
จัดอบรมระดับช่างฝีมือ

จัดให้มีการรับรองความรู้ความสามารถ
วิศวกรและช่าง
ด้านต่างประเทศ
ส่งเสริมการทางานใน AFEO
ศึกษาเปรียบเทียบงานวิศวกรรมกับต่างประเทศ
จัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ
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