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วสัิยทัศน์ 

                     องค์กรหลกัด้านวิศวกรรมของประเทศเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 

พันธกิจ 

1. สง่เสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในระดบัสากล 
2. สร้างสรรค์งานร่วมกบัองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศ 
3. พฒันาศกัยภาพของสมาชิกให้ประกอบวิชาชีพอย่างถกูต้อง 
4. สง่เสริมให้สมาชิกทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาคมีสว่นร่วมมากขึน้ 
5. สง่เสริมพฒันาวิชาชีพวิศวกรให้เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ เป็นท่ียอมรับของสงัคมอย่างยัง่ยืน 

  นโยบาย 

1. เป็นองค์กรหลกัด้านวิศวกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน

และตา่งประเทศ 

2. สง่เสริมมาตรฐานประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม คูม่ือ และต าราท่ีจ าเป็นส าหรับสมาชิกเพ่ือพฒันา

ประเทศ 

3. สง่เสริมการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้แนวทางการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมใน

ทกุระดบั 

4. สง่เสริมการให้บริการสมาชิกและประชาชน  

5. พฒันาระบบการติดตอ่สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. พฒันาโครงสร้างส านกังาน และเพ่ิมศกัยภาพบคุลากร 

7. สง่เสริมให้มีการใช้มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึน้ และประกอบอาชีพอย่างมีคณุธรรม  

8. สร้างแรงจงูใจให้คนรุ่นใหมเ่ข้าสูวิ่ชาชีพวิศวกรรมให้มากขึน้ 



 

SWOT ANALYSIS 

Strength           มีความน่าเช่ือถือ มีบคุลากรท่ีมีคณุภาพหลากหลายสาขา 
Opportunity     ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและในระดบัอาเซียน ต้องการความรู้ทางวิศวกรรม 
Weakness        ขาดวิสยัทศัน์ ขาดแผนระยะยาวท่ีตอ่เน่ือง 
Threat              มีคูแ่ขง่ทางการค้าและการแยกตวัของกลุม่วิศวกรในแขนงตา่งๆมากขึน้ 
 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 

1. ด้านองค์กรและพันธมิตร 
1.1 ด ารงและรักษาสถานภาพขององค์กรให้มีความน่าเช่ือถือ และเป็นกลางในงานวิศวกรรมของ

ประเทศ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคสว่น รวมทัง้เป็นศนูย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมของประเทศสูค่วามเป็นเลิศ และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

1.2 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดการงานบุคคล รวมทัง้ส่งเสริมให้บุคลากรของ วสท. มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือขบัเคลื่อนกิจกรรมของ วสท. ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล และโปร่งใส 

1.3 จัดตัง้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการโดยค านึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี
เป้าหมายผลส าเร็จท่ีชดัเจน  

1.4 จัดตัง้สาขาวิศวกรรมหลักเพ่ิม ให้สอดคล้องกับการศึกษาและพัฒนาของประเทศ ได้ แก่ 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภยั คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
คณะกรรมการสาขางานบริหารการก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบราง 
คณะกรรมการนโยบายแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, 
BIM) และคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานประกอบวิชาชีพ  รวมทัง้จัดตัง้สถาบันท าหน้าท่ี
บูรณาการงานวิศวกรรมแขนงต่างๆ เช่น สถาบันการก่อสร้างไทย และสถาบันรับรองงาน
วิศวกรรม เป็นต้น 

1.5 ส่งเสริมการขยายเครือข่ายทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค โดยร่วมมือกับ สภาวิศวกร สภา
สถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคมวิชาชีพและพันธมิตร รวมทัง้
ส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้การจัดท ากิจกรรมร่วมกันทัง้ระดับ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

1.6 ปรับปรุงข้อบงัคบัปัจจบุนั เพ่ือให้การด าเนินงานของ วสท. มีประสิทธิภาพ 
 



 

2. ด้านสมาชกิ 
2.1 พฒันาระบบฐานข้อมลูสมาชิก เวบ็ไซต์ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารกับ

สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสง่เสริมการเข้าถึงและให้บริการสมาชิกของ วสท. ในทศวรรษ
หน้าแบบ “Digital EIT” 

2.2 สง่เสริมการเพ่ิมสมาชิกแบบเชิงรุก โดยเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกมากขึน้  และร่วมมือกับ
สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบนัการศึกษา และองค์กร
วิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ให้ติดตามการตอ่อายขุองสมาชิกอย่างตอ่เน่ือง 

2.3 พฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ รวมทัง้สื่อออนไลน์ตา่งๆ ให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว เช่น 
กิจกรรม ขา่วสาร หลกัสตูรอบรมและสมัมนาตา่งๆ  

2.4 สง่เสริมให้สาขาภาคตา่งๆ ด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองและมีความคลอ่งตวัในการท ากิจกรรม 
 
3. ด้านสังคม 

3.1 ประชาสมัพนัธ์สร้างภาพพจน์ คา่นิยมและความภมูิใจในการเป็นสมาชิก  เช่น EIT Brand  
3.2 ด าเนินการจดังานวิศวกรรมแห่งชาติให้เป็นท่ีสนใจของวิศวกรและประชาชน  รวมทัง้เป็นศนูย์

รวมวิชาการและวิชาชีพท่ีทนัสมยัเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาประเทศ  
3.3 ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ประชาชน เช่น กิจกรรมคลินิกช่าง และการ

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตภุยัพิบัติ หรือช่วยเหลืองานวิศวกรรมต่างๆ ด้วยการก่อตัง้กลุ่มวิศวกร
อาสา และตัง้คณะท างานให้ชดัเจน  

3.4 สง่เสริมการให้ความรู้ประชาชนในงานวิศวกรรมผา่นสื่อมวลชน วิทย ุโทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์ รวมทัง้การมีวิศวกรอาสาประจ าส านักงานในการตอบข้อซักถาม ให้ค าปรึกษา
ผา่นโทรศพัท์และสื่อออนไลน์ 

3.5 สร้างการมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นทางวิศวกรรม หรือเทคนิคพิจารณ์ในโครงการของ
ภาครัฐ 

 

4. ด้านมาตรฐานและการประกอบวชิาชีพ 
4.1 พฒันามาตรฐานวิศวกรรมท่ีมีอยู่ให้ทนัสมยั และเพ่ิมจ านวนมาตรฐานวิศวกรรมให้มากขึน้ ให้

เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การใช้ในงานวิศวกรรมอย่าง
แพร่หลาย และมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 

4.2 ส่ ง เ ส ริ มสม า ชิ ก ใ ห้ ขึ น้ ท ะ เ บี ยน วิ ศ วก ร วิ ช า ชี พอา เ ซี ยน  ( ASEAN CHARTERED 
PROFESSIONAL ENGINEER - ACPE)  เพ่ือสามารถท างานในกลุม่ประเทศอาเซียน 



 

4.3 สง่เสริมให้สมาชิกท่ีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแตไ่ม่สามารถขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุได้หรือท างานไม่ตรงกับสาขาท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ให้ขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ  

4.4 สง่เสริมการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรม ในการพัฒนามาตรฐานประกอบ
วิชาชีพและฝึกอบรมวิศวกร งานช่าง ฯลฯ รวมทัง้มีการรับรองความรู้ความสามารถให้
สอดคล้องกบัการด าเนินงานของภาคธรุกิจและภาคอตุสาหกรรม 

4.5 ส่งเสริมให้มีแนวทางก าหนดผลตอบแทนในวิชาชีพทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
แรงจงูใจในการดงึดดูคนรุ่นใหมเ่ข้าสูวิ่ชาชีพ  

4.6 จดัให้มีการพัฒนาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
วิชาชีพในระดบัสากล 

 

5. ด้านการวชิาการ 
5.1 จัดท าวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ศักยภาพวิศวกรไทยให้เป็นท่ี

ประจกัษ์ในระดบัอาเซียน รวมทัง้พฒันาวิศวกรรมสารให้เป็นแหลง่ความรู้ของวิศวกรไทย  
5.2 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิชาชีพทัง้หมดของ วสท.ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ให้  

ครอบคลมุ มาตรฐาน บทความ ต ารา คู่มือ และวารสาร รวมทัง้จัดท าระบบฐานข้อมลูเพ่ือ
ความสะดวกในการสืบค้น 

5.3 สง่เสริมการอบรม สมัมนาวิชาการและวิชาชีพทางวิศวกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนและทบทวนความรู้
ให้แก่วิศวกรทุกสาขา ให้มีศักยภาพในระดับสากล และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้นีจ้ะจดัการอบรมให้ครอบคลมุระดบังานช่าง 

 
6. ด้านการต่างประเทศ 

6.1 สง่เสริมให้วิศวกรไทยเป็นผู้น าในคณะท างานตา่งๆ ของกลุม่ AFEO เพ่ือยกระดบัวิศวกรไทยสู่
ระดบัสากล 

6.2 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐานประกอบวิชาชีพ และข้อแนะน าทางวิศวกรรมกับ
ตา่งประเทศ 

6.3 สง่เสริมการจดัท ามาตรฐานให้เป็นภาษาองักฤษ  
 
 
 
 
 



 

การน าไปสู่การปฏบัิต ิ

 

1. ขบัเคลื่อนองคก์รผา่นคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการท่ีมีประธานเป็นกรรมการอ านวยการ ใน
กรณีท่ีไมส่ามารถหาผู้ท่ีเหมาะสมได้ ให้สรรหาจากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์และเป็นผู้น าท่ีมี
การยอมรับในสาขาหรือด้านนัน้ๆ โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ  

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการท่ีสามารถอทิุศตนเพ่ือท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
ภายใต้ข้อบงัคบัและนโยบายของ วสท. 

3. แตง่ตัง้เลขานกุารในคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ท่ีมีประสบการณ์และสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การตรวจสอบและประเมินผลส าเร็จ 

คณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการ ควรจดัท าแผนการด าเนินงานแตล่ะปีให้สอดคล้องกบั Road 
Map และจดัให้มีการประเมินผลการท างานเพ่ือน าไปปรับปรุงปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

 
 


