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+ สารจากนายก วสท.  

ดร.ธเนศ  วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระปี พ.ศ. 2560-2562

 กิจกรรมด้านการอบรมสัมมนา และโครงการศึกษาดูงาน
 มกีารจดักจิกรรมอบรมสมัมนาศกึษาดงูานท้ังใน และต่างประเทศ  
รวมถงึการจดับรรยายพเิศษต่าง ๆ  โดยคณะกรรมการสาขา อนกุรรมการ  
และคณะท�างาน ประมาณ 380 หลักสูตร
 เปิดศนูย์ทดสอบและพฒันาทักษะทางวิศวกรรมการป้องกนัอคัคีภัย  
เพือ่ใช้ประกอบการเรยีนรู ้ อบรมด้านวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั ให้วศิวกร 
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสัมผัสอุปกรณ์ ลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับ
วุฒิบัตรรับรองภายใต้โครงการ EIT Stamp
 มกีารจดังานวศิวกรรมแห่งชาต ิ2562 ระหว่างวนัที ่13-15 พฤศจกิายน  
2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หัวข้อ Engineering for Society :  
Digital Transformation in Engineering มีการแสดงนิทรรศการ 
เทคโนโลยี และการสัมมนาด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ  
การสมัมนากว่า 50 หวัข้อ อพัเดทความรู้ด้านวศิวกรรม และโอกาสทาง 
ธรุกจิ จากผู้เชีย่วชาญทัง้ภาครฐั และเอกชน กจิกรรมคลนิกิช่าง ให้ค�า 
ปรกึษาปัญหาเร่ืองบ้านแก่ประชาชน การแข่งขนัหุน่ยนต์ต่อสู ้หุน่ยนต์ 
ดับเพลิงกู้ภัย การสอน CPR การแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ  มากมาย โดย
เข้าชมนิทรรศการ เทคโนโลยี และสัมมนา ฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน 
 ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการอ�านวยการขอขอบคณุคณะกรรมการ 
จัดงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และบริษัทผู้สนับสนุนทุกท่านครับ

 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
 วสท. ได้ท�าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ การลงนามความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ICDL Thailand สมาคมอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ไทย สมาคมไทยไอโอที  
(THAI IOT Association) และ Curtin University
 รวมถึงหน่วยงานภาครฐั เอกชน มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  ในด้านวชิาการ  
การศึกษา และวิชาชีพวิศวกรรม และมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น 
กรรมการกับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 140 เรื่อง

 การประชุมระดับอาเซียน
 วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมการประชมุ 37th Conference  
of the ASEAN Federation of Engineering Organizations  
(CAFEO 37) ณ Jakarta International Expo (New Convention 
Center & Theatre), กรงุจาร์กาตา ประเทศอนิโดนเีซีย ระหว่างวนัที่  
10-14 กันยายน 2562 ณ Jakarta International Expo (New 
Convention Center & Theatre), กรงุจาร์กาตา ประเทศอนิโดนเีซีย 
โดยการประชมุนีจ้ะจัดขึน้ทุกปี หมนุเวียนเป็นเจ้าภาพท้ัง 10 ประเทศ 

 งานบริการด้านสังคม
 ส�าหรับการบริการด้านสังคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
ได้ท�ามาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน โดยส่งวิศวกรอาสาของวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าทางด้าน 
วิศวกรรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และประชาชน รวมทั้งการ 
จดัแถลงข่าวต่อสือ่มวลชน ในการให้ข้อมลูทางด้านวศิวกรรมทีเ่ป็นกลาง  
และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะ 
 และจากเหตกุารณ์อทุกภัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื วศิวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอืกบัสภาวศิวกร ระดมวศิวกรอาสากว่า 200 คน  
ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบบ้านหลังน�้าท่วม ใช้แอพพลิเคชั่น 
และดาวเทยีม ช่วยเหลอืประชาชน และให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู
อาคาร และความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน กลับมาอยู่อาศัย และ 
มีชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็ว

 กจิกรรม “คลนิกิช่าง” ซึง่จดัมาอย่างยาวนาน ในการให้ค�าปรึกษา 
ปัญหาเรือ่งบ้าน กรณบ้ีานทรดุ บ้านร้าว การต่อเตมิ ปัญหาข้อกฎหมาย  
ฯลฯ แก่ประชาชนโดยวิศวกรอาสา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 นอกจากให้ค�าปรึกษาแล้ว ยงัมรีายการวิทย ุ“คลินิกช่าง” ออกอากาศ 
ทางคลืน่ FM 105 MHz ทกุวันเสาร์ และอาทติย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.  
เชิญชวนสมาชิกรับฟังนะครับ
 ในส่วนการสื่อสารกับสมาชิกนั้น เพื่อความสะดวก และทันสมัย 
เข้ากบัยคุ 4.0 ท่านสามารถตดิตามข่าวสารได้ที ่www.eit.or.th และ 
เฟสบุค https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/ 
ส่วนวิศวกรรมสารฉบับออนไลน์ สามารถเข้าดูได้ที่ https://eit.
bookcaze.com/ 
 ผมในนามคณะกรรมการอ�านวยการวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) ขอขอบคุณสมาชกิ กรรมการ อนุกรรมการ  
คณะท�างาน และผู้สนบัสนนุจากทัง้ภาครฐั และเอกชน ทกุหน่วยงาน  
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ มาโดยตลอด เพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่ง ๆ ขึ้น ดังค�าขวัญ
ที่ว่า “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักน�าวิศวกรรม ที่พึ่ง
ประชาชน”

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก

 ในรอบปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัด
กิจกรรมในการให้บริการสมาชิก สังคม และงานสาธารณประโยชน์ดังเช่นได้กระท�ามาอย่างต่อเนื่อง 
สรุปผลงานหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
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	 วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์	มชีือ่ย่อวา่	วสท.	ได้ก่อตัง้

ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ก่อนที่จะได้ก่อรูปองค์กรมาเป็นวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2447	 ก่อนหน้านี้มีการพยายามรวมกลุ่มวิศวกร

ทั้งชาวไทย	 และชาวต่างประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกัน	 และก่อตั้ง

เป็นสมาคมทางการช่าง	เมื่อ	พ.ศ.	2447	แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	เพราะในเวลานั้น

วิชาชีพช่างยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2471	นกัเรยีนไทยกลุม่หนึง่ทีไ่ปเรยีนวชิาการก่อสร้างในต่างประเทศ

ได้รวมตัวฟื้นฟูสมาคมส�าหรับวิชาช่างขึ้น	 และขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนายช่าง 

ขึ้นใหม่	 โดยใช้ชื่อว่า	 “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม”	 (The	Builders	Association	

of	Siam)	ผู้เริ่มก่อตั้งคือ	พลอากาศตรี	มุนี	มหาสันทนะ	เวชยันตรังสฤษฏ์	พระช�านาญ	

หลวงช�านะ	และพระประกอบยันตรกิจ	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2478	 มีการก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

(The	Chulalongkorn	University	Engineering	Association)	มวีตัถปุระสงค์ส่วนหนึง่ 

ในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน

	 ในปี	 พ.ศ.	 2486	 สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม	 ได้รวมกับสมาคมวิศวกรรม 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพราะ	

	 1.	รัฐบาลในสมัยนั้นขอให้มีสมาคมเกี่ยวกับวิชาชีพทางช่างเพียงสมาคมเดียว	 

	 	 เพื่อให้รับภาระในการจัดร่าง	พ.ร.บ.	วิชาชีพวิศวกรรม

	 2.	เพือ่ให้เกิดเอกภาพของวิศวกรไทยทัง้มวล	ได้มกีารเปลีย่นช่ือใหม่เป็น	วิศวกรรม 

	 	 สถานแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2486	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รับ

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมือ่วันที	่12	ตลุาคม	พ.ศ.	2493 

โดยมพีลอากาศตรี	มนุ	ีมหาสันทนะ	เวชยันตรังสฤษฏ์	เป็นประธานกรรมการอ�านวยการ

คนแรก	

ประวัติความเป็นมา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สมาชิกผู้ก่อตั้ง ดังนี้

1.		 พลอากาศตรี	มุนี	มหาสันทนะเวชยันตรังสฤษฏ์

2.		 พระยาประกิตกลศาสตร์	(นายรุณชิต	กาญจนะวณิชย์)

3.		 พระยาศัลวิธานนิเทศ	(พลตรี	ศัลวิธานนิเทศ	แอบ	รักตะประจิต)

4.		 พล.ร.ต.	พระจักรานุกรกิจ	ร.น.	(วงษ์	สุจริตกุล)

5.		 ม.จ.	รัชฎาภิเศก	โสณกุล

6.		 พระพิจารณ์กลจักร	ร.น.	(สวัสดิ์	พันธุมคุปต์)

7.		 พระเจริญวิศวกรรม	(นายเจริญ	เชนะกุล)

8.		 หลวงรถรัฐวิจารณ์	(นายพุท	รักตะประจิต)

9.		 หลวงวิเทตยยัตรกิจ	(นายวิเทศ	บุนยคุปต์)

10.		หลวงสุขวัฒนสุนทร	(นายเล็ก	ศุขะวัฒนะ)

11.		ม.ร.ว.	ระพีพันธุ์	เกษมศรี

12.		ม.ร.ว.	สลับ	ลดาวัลย์

13.		หลวงบุรกรรมโกวิท	(พันตรีล้อม	บุรกรรมโกวิท)

14.	พระประกอบยันตรกิจ	(นายโยน	ใยประยูร)

15.	พันตรี	ควง	อภัยวงศ์

16.	น.ต.	มหิดล	หงสกุล

17.	พลอากาศตรี	โอบศิริ	วิเศษสมิต

18.	นายก้าน	รัตนสาขา

19.	นายประยงค์	กาญจนวิโรจน์

20.	นายสวัสดิ์	อินทรัมพรรย์

21.	นายอุทัย	วุฒิกุล

22.	นายฉัตร	พุกกะมาน

23.	นายทองดี	มาริษสวรรค์

24.	นายเลื่อน	บิณฑสันต์

25.	นายธง	จ�าปีรัตน์

26.	ม.ร.ว.	ปรานเนาวศรี	นวรัตน์

รายชื่อกรรมการอำานวยการครั้งแรก

1.	 พลอากาศตรี	มุนี	มหาสันทนะ	เวชยันตรังสฤษฏ์	 ประธานกรรมการ

2.	 พระประกอบยันตรกิจ	 เลขาธิการ	และเหรัญญิก

3.	 นายสวัสดิ์	อินทรัมพรรย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการ

4.	 ม.ร.ว.	สลับ	ลดาวัลย์	 ปฏิคม

5.	 น.ต.	มหิดล	หงสกุล	 บรรณาธิการ

6.	 พลตรีศัลวิธานนิเทศ	 กรรมการ

7.	 พระยาประกิตกลศาสตร์	 กรรมการ

8.	 น.อ.	พระจักรานุกรกิจ	ร.น.	 กรรมการ

9.	 ม.จ.	รัชฎาภิเศก	โสณกุล	 กรรมการ

10.	 หลวงวิเทตยนตรกิจ	 กรรมการ

11.	 ม.ร.ว.	ระพีพันธุ์	เกษมศรี	 กรรมการ

12.	 น.ต.	โอบศิริ		วิเศษสมิต	 กรรมการ

13.	 นายก้าน	รัตนสาขา	 กรรมการ

14.	 นายอุทัย	วุฒิกุล	 กรรมการ
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เพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ ของ วสท.

ประกอบด้วยแผนงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม

2. พัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมวิชาการในแต่ละสาขาให้เข้มแข็ง

3. จัดท�ามาตรฐานเป็นเจ้าภาพประกอบวิชาชีพในทุกสาขาวิชา

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วยแผนงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2. การจัดหา และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร

3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้หนังสือของ วสท. ให้แพร่หลาย

เสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร และองค์กรด้านวิศวกรรม

ประกอบด้วย แผนงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพวิศวกรไทยให้มีมาตรฐานสากล

2. การสร้างเครือข่ายขององค์กรให้เข้มแข็ง

3. ส่งเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิศวกร และองค์กรวิศวกรรม

+

+

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่

1

2

3

1. เป็นเวทีถ่ายทอดผลงานประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริม 

 สนับสนุนการวิจัย เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพระดับสากล

2. ส่งเสริมสิทธิ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการไม่กระท�าทุจริตผิดกฎหมายใด ๆ  

 เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และสังคม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีในวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้ง 

 เสรมิสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชพีของสมาชกิ  

 และสังคม

3. จัดท�ารับรอง และเผยแพร่มาตรฐานด้านวิศวกรรม

4. ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มทักษะสมาชิก ของ วสท. ด้านวิชาชีพวิศวกรรมให้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นที ่

 ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ

5. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

6. เสนอแนะข้อคิดเห็น ทิศทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

 ของประเทศ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง

7. ส่งเสรมิให้ด�าเนนิงานการวชิาชพีวศิวกรรมต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อผูเ้กีย่วข้อง สงัคม และสิง่แวดล้อม
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1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสากล

2. สร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง

4. ส่งเสริมให้สมาชิกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมมากขึ้น

5. ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

1. เป็นองค์กรหลักด้านวิศวกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ

2. ส่งเสริมมาตรฐานประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม คู่มือ และต�าราที่จ�าเป็นส�าหรับสมาชิกเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งแนวทางการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมในทุกระดับ

4. ส่งเสริมการให้บริการสมาชิก และประชาชน 

5. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาโครงสร้างส�านักงาน และเพิ่มศักยภาพบุคลากร

7. ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

8. สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมให้มากขึ้น

+ คำาขวัญ

+ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

องค์กรหลักด้านวิศวกรรมของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำาวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”

“EIT: Engineering Leader Serving the People of Thailand”

Vision

Mission

policy

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบาย
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+ นายก วสท. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พล.อ.ต.มุนี มหาสันทนะ 

เวชยันตรังสฤษฏ ์ พล.ร.ต.พระจักรานุกรกิจ

น.ท.พระพิจารณ์กลจักร์ ร.น. พ.อ.หลวงบุรกรรมโกวิท

ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์ นายวิชา  เศรษฐบุตร

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2486-2491

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2492

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2493-2496
ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2497-2498

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2499-2502

และ พ.ศ. 2505-2508

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2503-2504 

และ พ.ศ. 2509-2510
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ศ.อรุณ  สรเทศน์

นายบุญเยี่ยม  มีศุข

พล.อ.ต.ก�าธน  สินธวานนท์

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2513-2516 

และ พ.ศ. 2519-2522

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2527-2528

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2533-2536

ดร.สิริลักขณ์  จันทรางศุ

ศ.ดร.ไวกูณฐ์  ชลิตพันธุ์

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2511-2512

พ.ศ. 2523-2526 

และ พ.ศ. 2529-2530

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2531-2532

ดร.รชฎ  กาญจนะวณิชย์

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2517-2518



+ นายก วสท. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ศ.อรุณ  ชัยเสรี รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม

รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ดร.การุญ  จันทรางศุ

รศ.ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค นายประสงค์  ธาราไชย

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2537-2540
ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2541-2542

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2543-2544

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2545-2546 และ 

พ.ศ. 2549-2550

ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2547-2548
ด�ารงต�าแหน่ง : 

พ.ศ. 2551-2553
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นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

ด�ารงต�าแหน่ง :

พ.ศ. 2554-2556

ด�ารงต�าแหน่ง :

พ.ศ. 2557-2559

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

ด�ารงต�าแหน่ง :

พ.ศ. 2560-2562
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ดร.ธเนศ  วีระศิริ
นายก

รศ.ด�ารงค์  ทวีแสงสกุลไทย
อุปนายก คนที่ 1

นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์
กรรมการกลาง

รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร
อุปนายก คนที่ 2

นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข
อุปนายก คนที่ 3 และเลขาธิการ

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม
กรรมการและเหรัญญิก

 นายณัฐพล  สุทธิธรรม
กรรมการกลาง	

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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+ คณะกรรมการอำานวยการ พ.ศ. 2562



ดร.ธีรธร  ธาราไชย
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวศุทธหทัย  โพธินามทอง
กรรมการและประธาน

วิศวกรหญิง

นางสาวบุษกร  แสนสุข
กรรมการและกรรมการ

กิจกรรมพิเศษ

ผศ.ดร.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน
กรรมการและประธาน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์
กรรมการและประธาน

กรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ

นายกฤตวัฒน์  สุโกสิ
กรรมการและประธาน

ยุววิศวกร

ผศ.ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
กรรมการและประธาน
สาขาวิศวกรรมโยธา

ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร
กรรมการและนายทะเบียน

นายมนูญ  อารยะศิริ
กรรมการและประธาน

วิศวกรอาวุโส

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ศ.ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์
กรรมการและประธานกรรมการ

โครงการและต่างประเทศ
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รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหะการและปิโตรเลียม

รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต
กรรมการและประธาน

สาขาภาคเหนือ	2

ศาสตราภิชานพูลพร  แสงบางปลา
กรรมการและประธาน
สาขาวิศวกรรมยานยนต์

นายอิทธิพล  เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว
กรรมการและประธาน
สาขาภาคตะวันออก	2

ดร.กิตติ  จันทรา
กรรมการและประธาน
สาขาภาคตะวันออก	1

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค�า
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

นายจีรวุฒิ  ภูศรีโสม
กรรมการและประธาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1

นายพิศาล  จอโภชาอุดม
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาววรรณิษา  จักภิละ
กรรมการและประธาน
สาขาภาคตะวันตก

รศ.สุเทพ  สิริวิทยาปกรณ์
กรรมการและประธาน

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สงวน  วงษ์ชวลิตกุล
กรรมการและประธาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2

รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง
กรรมการและประธาน

สาขาภาคเหนือ	1

นายธนินท์รัฐ  เมธีวัชรรัตน์
กรรมการและประธาน

สาขาภาคใต้	1

รศ.ดร.อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์
กรรมการและประธาน

สาขาภาคใต้	2

+ คณะกรรมการอำานวยการ พ.ศ. 2562
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+รายนามคณะกรรมการ วสท. ประจำาปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 คณะกรรมการอ�านวยการ วสท.

1. ดร.ธเนศ    วีระศิริ  
 นายก 
2.   รศ.ด�ารงค์    ทวีแสงสกุลไทย  
 อุปนายก คนที่ 1  
3.   รศ.ดร.พิชัย    ปมาณิกบุตร  
 อุปนายก คนที่ 2 
4.   นายสมจิตร์    เปี่ยมเปรมสุข  
 อุปนายก คนที่ 3 และเลขาธิการ
5.   ดร.ทศพร    ศรีเอี่ยม  
 กรรมการและเหรัญญิก 
6.   ผศ.ชลชัย    ธรรมวิวัฒนุกูร  
 กรรมการและนายทะเบียน 
7.   ดร.ธีรธร    ธาราไชย  
 กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
8.   นายสินิทธิ์    บุญสิทธิ์  
 กรรมการและประธานกรรมการสิทธิ 
 และจรรยาบรรณ
9.   ศ.ดร.พานิช    วุฒิพฤกษ์  
 กรรมการและประธานกรรมการโครงการ
 และต่างประเทศ
10. น.ส.บุษกร    แสนสุข  
 กรรมการและกรรมการกิจกรรมพิเศษ 
11. นายมนูญ    อารยะศิริ  
 กรรมการและประธานวิศวกรอาวุโส 
12. น.ส.ศุทธหทัย    โพธินามทอง  
 กรรมการและประธานวิศวกรหญิง 
13. นายกฤตวัฒน์    สุโกสิ   
 กรรมการและประธานยุววิศวกร 
14. รศ.เอนก    ศิริพานิชกร  
 กรรมการและประธานสาขาวศิวกรรมโยธา
15. ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน  
 กรรมการและประธานสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
16. น.ส.จิรวรรณ    เตียรถ์สุวรรณ  
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมเครื่องกล

17. รศ.ดร.ประจวบ    กล่อมจิตร  
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมอุตสาหการ
18. รศ.ดร.ขวัญชัย   ลีเผ่าพันธุ์   
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ
 และปิโตรเลียม
19. รศ.ดร.อัญชลีพร   วาริทสวัสดิ์ 
   หล่อทองค�า 
 กรรมการและประธานสาขาวศิวกรรมเคมี
 และปิโตรเคมี
20. รศ.สุเทพ    สิริวิทยาปกรณ์  
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
21. ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา  
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมยานยนต์
22. ดร.พิศาล    จอโภชาอุดม  
 กรรมการและประธานสาขา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23. รศ.ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทร์ยอง  
 กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 1 
24. รศ.วิชัย    ฤกษ์ภูริทัต  
 กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 2
25. นายจีรวุฒิ    ภูศรีโสม  
 กรรมการและประธาน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
26. ผศ.นัฐวุฒิ    ทิพย์โยธา  
 กรรมการและประธาน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
27. ดร.กิตติ    จันทรา  
 กรรมการและประธาน
 สาขาภาคตะวันออก 1 
28. นายอิทธิพล   เนธยิคปุต์ สงิขรแก้ว
 กรรมการและประธาน
 สาขาภาคตะวันออก 2 
29. น.ส.วรรณิษา  จักภิละ 
 กรรมการและประธานสาขาภาคตะวนัตก

30. นายธนินท์รัฐ   เมธีวัชรรัตน์  
 กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1 
31. รศ.ดร.อุดมผล   พืชน์ไพบูลย์  
 กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2 
32. นายณัฐพล  สุทธิธรรม  
 กรรมการกลาง 

 คณะกรรมการบริหาร 

ที่ปรึกษา
1. นายมนูญ   อารยะศิริ 
2. ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา 
ประธาน
1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ 
กรรมการ
2. นายเกชา   ธีระโกเมน 
3. นายสินิทธิ์   บุญสิทธิ์ 
4. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์ 
5. ดร.ทศพร   ศรีเอี่ยม 

 คณะกรรมการ

 สาขาภาคเหนือ 1

ที่ปรึกษา
1.  นายธเนศ  วีระศิริ
2.  ดร.สุขุม  สุขพันธ์โพธาราม  
3.  รศ.ดร.เจษฎา  เกษมเศรษฐ์  
4.  นายณรงค์  ชวสินธุ์  
5.  นายประโยชน์  โชติกนันท์
6.  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก
7.  นายนฤทธิ์  จิวะสันติการ 
ประธาน
1.  รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
กรรมการ  
2.  ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ 
3.  นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์
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4.  นายรชฏ    เชื้อวิโรจน์
5.  ผศ.ดร.อนุสรณ์   อินทะรังษี
6.  รศ.ดร.เอกชัย   แสงอินทร์
7.  ผศ.ดร.วสันต์   จอมภักดี
8.  รศ.ดร.เสนีย์   กาญจนวงศ์
9.  ศ.ดร.ทนงเกียรติ   เกยีรตศิริโิรจน์
10. นายชลัมภ์   วัชรากร 
11. ผศ.ดร.กัมปนาท   รตเวสสนันท์
12. นายอุดม   ฉัตรศิริกุล  
13. นายธ�ารงค์   สมพฤกษ์  
14. นายธนวิชญ์   ชุลิกาวิทย์ 

 คณะกรรมการบริหาร วสท. 

 สาขาภาคเหนือ 1   

ประธาน  
1.  รศ.ดร.เสริมเกียรติ     จอมจนัทร์ยอง   
 รองประธาน  
2.  ผศ.สนิท   พิพิธสมบัติ  
 รองคนที่   1
3.  ดร.สุรพล   ด�ารงกิตติกุล 
 รองคนที่   2 
กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสริมสุข   บัวเจริญ 
5.  ผศ.ดร.ชนวัฒน์      นิทัศน์วิจิตร
6.  ผศ.ดวงดี    แสนรักษ์ 
7.  นายชินวร   ชวสินธุ์  
8.  ว่าทีร้่อยตร ีดร.สวุฒันวงศ์ พันเพ็ชร 
9.  นายณภัทร   ประเสริฐดี                  
10. นายสุทธิ   ศาสตร์เวช
11. นายนวีรพจน์    การคนซื่อ
12. ดร.สามารถ   สมุโนจติราภรณ์
13. รศ.ยงยุทธ   ใจบุญ 
14. นายสัมฤทธิ์   บุญมา 
15. รศ.ดร.ศิวะ   อัจฉริยวิริยะ 
16. ผศ.ดร.ปรีดา   พิชยาพันธ์
17. ผศ.ดร.ปุ่น   เทีย่งบรูณธรรม
18. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ
19. รศ.ดร.ศักดิ์เกษม   ระมิงค์วงศ์ 
20. ผศ.ดร.ชาย   รังสิยากูล 
กรรมการและเลขานุการ
21. ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ   ลีลาสุขเสรี 

 คณะกรรมการ

 โครงการสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการอ�านวยการ
1. ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ   
 ประธาน
2. ผู้แทนบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) 
 กรรมการ
3. ผศ.ดร.ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ  
 กรรมการ
4. ดร.สามารถ  สุมโนจิตราภรณ์  
 กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินงาน 
1. รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง
2. ดร.สามารถ  สุมโนจิตราภรณ์
3. Prof.Dr.Nobutaka Ito
4. นายสมาน  พลนอก
คณะกรรมการด�าเนินงาน
1. ผศ.ดร.ศิวะ  อัจฉริยวิริยะ  
 หัวหน้าคณะกรรมการด�าเนินงาน
2. ผศ.ดร.ยุทธนา   ข�าสุวรรณ์  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
3. ผศ.ดร.อารีย์  อัจฉริยวิริยะ  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
4. นางนิรชา  กุลนานันท์  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
5. คุณจิรทิบต์  ปัทมโยธิน  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
6. คุณรุ่ง  หิรัญวงศ์  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
7. คุณกัฏติมา  ประสิทธิ์อยู่ศีล  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
8. คุณอัจฉราวรรณ  อินทรส  
 กรรมการด�าเนินงานโครงการ
9. คุณวรธิดา  อุดมสม  
 คณะท�างานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์
10. คุณศศิภรณ์  สิทธิชมภู  
 คณะท�างานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์
11. คุณแก้วมณี  อุดมสม  
 คณะท�างานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์
12. นายวินัย  ค�าสุรินทร์  
 คณะท�างานฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์
13. คุณปิยาพรรณ  ดูใจ   
 เลขานุการโครงการ 

 คณะกรรมการ

 สาขาภาคเหนือ 2

ประธาน
1. รศ.วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต
กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สุชาติ    แย้มเม่น 
3. นายโสภณ  พันธุ์เพชร 
4. นายต่อศักดิ์  ทิพนนท์ 
5. นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง
6. นายนรัตว์  รัตนวัย 
7. นายปณิธาน  บุญธัญกรณ์ 
8. นายพรชัย  กุญชร 
9. นายพงศธร  แก้วนิคม 
10. นายศักรินทร์  แก้วนิคม 
11. นายศิวรัชร์  เอมโอช 
กรรมการและเลขานุการ
12. นางศรีวรรณ  ฤกษ์ภูริทัต 

 คณะกรรมการสาขาภาคตะวันตก 

ที่ปรึกษา
1. นายสิฐฏวัฒฐ์     นาคแนวดี
2. นายประภาส    เตมียบุตร
3. รศ.ดร.กิตติชัย  ธนทรัพย์สิน
4. นายชูเกียรติ  โอทริก
5. นายฤทธิรงค์  คงปฏิธานนท์
6. นายพิษณุ   ช�านาญศิลป์
7. น.ส.พันทิพย์    จันทร์เจริญกิจ
8. นายปวริศร์    ศิริพิพัฒกุล
9. พล.อ.สุรชาติ  เหลือพร้อม
10. นายนฤชิต   คงณศิริ
11. นายธงไชย   ชมถนอม
12. นายพรชัย  ภู่พร้อมพันธุ์
13. ผศ.ธงชัย    เบ็ญจลักษณ์
14. ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี
15. นายขวัญชัย  เทศฉาย
16. นายอ�านาจ  พรหมสูตร
17. นายภูกิจ  ทุระพันธ์ 
18. นายเรวัต   พิทักษ์ธนาคม 
19. นายวุฒินันท์   เจียวิทยนันท์ 
ประธาน  
1. น.ส.วรรณิษา    จักภิละ 
รองประธาน
2. นายชวนะ    กฤตพิทยบูรณ์ 
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กรรมการ 
3. นายยุทธนา    จิ๋วแย้ม 
4. นายกิตติชัย   กิตติอุดม 
5. นายปิยวิทย์    จงเจริญประเสริฐ 
6. นายวรพงศ์    งามสงวนปรีชา 
7. นายพิศจุไร    แสนพัน 
8. นายณัทภูมิ     รักษากุล 
9. นายวรัญญา    ธารรักษ์ 
10. นายสิทธิโชค    เหลาโชติ 
11. นายปฐมพงศ์   เทพพรหม  
12. นายเชาวลิต    ฤทธิกุล 
13. นายกชนน    สุภาตรี 
กรรมการและเลขานุการ
14. นายปกรณ์    การุณวงษ์ 

 คณะกรรมการสาขาภาคตะวันออก 1

ที่ปรึกษา
1. นายชาญชัย     จินดาสถาพร  
2.  นายนิคม    อัครเมธาวงศ์  
3.  นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว
4.  นายปราจีน  จันทรักษา  
5.  นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์  
ประธาน 
1.  ดร.กิตติ  จันทรา  
กรรมการ 
2.  นายค�านวล  ถวิลสุข
3.  นายชวลิต  ทองเกิด
4.  นายณัฐรุทธ์  สุขสัมพันธ์ 
5.  นายธีรชัย  วงศ์วนิชโยธิน 
6. นายบรรพต  โตพัฒนกุล 
7.  นายอารักษ์    เทพศิริ  
8.  ผศ.ยุทธนา  เกาะกิ่ง  
9.  นายสุทัศน์  อรัญ 
กรรมการและเลขานุการ
10. นายภูวนารถ  จัดพล  

 คณะกรรมการ

 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

ที่ปรึกษา
1.  ดร.ธเนศ  วีระศิริ  
2.  นายจักรพงศ์  เดือนฉาย  
3.  นายธวัชชัย  กองวิบูลศิริ  
4.  นายนพพร  พิสุทธิมาน  

ประธาน 
1.  นายจีรวุฒิ  ภูศรีโสม
กรรมการ   
2.  ดร.สุดารัตน์  ค�าปลิว
3.  นายธนากร  แสนวงษ์
4.  นายปรมินทร์  พัฒนจักร 
5.  นายอรุณ  เต็มภัทราโชค 
กรรมการ และเลขานุการ
5. นายสุพงษ์  ไมตรีแพน 

 คณะกรรมการ

 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ที่ปรึกษา
1.  พลเอกชูชัย   สินไชย 
2.  เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ช�านปิระศาสน์
3.  ศ.ดร.สุขสันติ์   หอพิบูลสุข  
4.  รศ.ดร.กุลเชษฐ์   เพียรทอง  
5.  รศ.ดร.ณรงศักดิ์   ธรรมโชติ  
6.  รศ.ดร.สงวน   วงษ์ชวลิตกุล 
7.  นายกิติกุล   เสภาศีราภรณ์ 
8.  นายทวิสันต์   โลณานุรักษ์  
9.  นายวีระชัย   ทองไพบูลย์
10. นายอุดม   ล้อมวงศ์พานชิ
ประธาน
1.  ผศ.นัฐวุฒิ   ทิพย์โยธา 
รองประธาน 
2.  รศ.ดร.กาณฑ์   เกิดชื่น  
กรรมการ
3.  ผศ.ดร.จิระยุทธ   สืบสุข
4.  ผศ.ดร.ชีวินทร์   สิ้มศิริ
5.  รศ.ดร.ธนัดชัย   กลุวรวานชิพงษ์
6.  รศ.ดร.บัณฑิต   กฤตาคม
7.  รศ.ดร.ระพีพันธ์   ปิตาคะโส 
8.  ดร.จักษดา    ธ�ารงวุฒิ
9.  นายคมกร   ไชยเดชาธร
10. นายปภังกร   พรหมพินิจ 
11. นายประสิทธิ์   ศรีภิรมย์
12. นายสงวน   ปริชัยยะ
13. นายสมยศ   พัดเกาะ 
14. นายอติชาติ   บุญยัง 
กรรมการและเลขาณุการ
15. ดร.ธนากร   ภูเงินข�า 

 คณะกรรมการสาขาภาคใต้ 1 

ประธาน   
1. นายธนินท์รัฐ     เมธีวัชรรัตน์ 
กรรมการ
2. นายคมสรรค์     พรหมเกิด 
3. นายจักรพงค์     กาญจนรัตน์ 
4. นายสุเทพ     จันทรัตนา 
กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุทธินันท์     นาคน้อย 

 คณะกรรมการสาขาภาคใต้ 2

ประธาน
1. รศ.ดร.อุดมผล   พืชน์ไพบูลย์
กรรมการ
2. รศ.ดร.วรพจน์   ประชาเสรี 
3. ผศ.ดร.ธวัชชัย   ปลูกผล  
4. ผศ.สุระพล   เธียรมนตรี 
5. ผศ.พยอม   รัตนมณี  
6. ผศ.ดร.ปรเมศวร์   เหลือเทพ 
7. นายวิลาศ   บูรณะวัฒนากูล 

 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

1.  พล.อ.อ.ก�าธน    สินธวานนท์ 
2.  ศ.อรุณ    ชัยเสรี
3.  รศ.ดร.ณรงค์    อยู่ถนอม
4.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ    เกียรติโกมล
5.  ดร.การุญ    จันทรางศุ
6.  รศ.ดร.ต่อตระกูล   ยมนาค
7.  นายประสงค์   ธาราไชย
8. นายสุวัฒน์   เชาว์ปรีชา
9.  ศ.ดร.สุชัชวีร์   สุวรรณสวัสดิ์

 ที่ปรึกษานายกวิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

1.  ดร.สุมาลี  อุทัยเฉลิม
2.  นางนันทัชพร  ศรีจาด   
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 ที่ปรึกษานายกวิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

 (ฝ่ายกฎหมาย)

1.  รศ.ดร.สุขุม   สุขพันธ์โพธาราม
2.  นายสุธี  กรกมลพฤกษ์
3.  นายเรืองวิทย์  โชติวิทย์ธานินทร์
4.  นายธ�ารงค์    สมพฤกษ์
5.  นายไกร  ตั้งสง่า

 ที่ปรึกษานายกวิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

 (ด้านวิศวกรรมพลังงาน) 

1. นายมานิต  กู้ธนพัฒน์

 ที่ปรึกษานายกวิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

 (ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

1. รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา
1. นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา 
2. นายประสงค์   ธาราไชย 
3. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
4. นางนิรมล  ทิรานนท์ 
ประธาน 
1. ดร.ธีรธร  ธาราไชย
กรรมการ
2. นายกิตติ  วิสุทธิรัตนกุล 
3. ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง
4. ผศ.ดร.ประวีณ  ชมปรีดา
5. นายคมสัน  เหล่าศิลปเจริญ
6. ดร.เอกรินทร์  วาสนาส่ง
7. ดร.จิตรเกษม  งามนิล
8. นายกฤตวัฒน์  สุโกสิ

 คณะอนุกรรมการ

 วิศวกรรมสารฉบับวิจัย และพัฒนา 

ประธาน
1. รศ.ถาวร  อมตกิตติ์ 
อนุกรรมการ 
2. รศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล
3. ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์
4. ศ.ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง
5. ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์
6. ผศ.ดร.ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา
7. รศ.ดร.พงศกร  พรรณรัตนศิลป์
8. ผศ.พิพัฒน์  ภูริปัญญาคุณ 
9. ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต
10. ศ.ดร.วรพงศ์  ตั้งศรีรัตน์
11. ศ.ดร.สง่า  ตั้งชวาล
12. ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล  
อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. ผศ.ดร.นิมิต  บุญภิรมย์ 

 คณะกรรมการสิทธิ และจรรยาบรรณ

ที่ปรึกษา     
1.  นายมานิตย์   กู้ธนพัฒน์
2.  รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ 
ประธาน
1.  นายสินิทธิ์   บุญสิทธิ์
กรรมการ
2.  ผศ.ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร
3.  ผศ.ดร.สุรินทร์   กิตติธรกุล 
4.  นายกิตติ         สุขุตมตันติ
5.  น.ส.บุษกร   แสนสุข 
6.  นายวีระพงษ์   ศรีนวกุล 
7.  นายสมจิตร์      เปี่ยมเปรมสุข
8.  นายสืบศักดิ์      สืบภักดี
9.  นายอิสรา         ประภาสวัสดิ์
10. นายอุทัย   ค�าเสนาะ
กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิจารณ์   ตันติธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. น.ส.ณัฐรียา  อุ่นรัตนะ

 คณะกรรมการต่างประเทศ 

ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์   ศรลัมพ์
ประธาน 
2. ศ.ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ์ 
กรรมการ
3. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข  
4. รศ.ดร.อัญชลีพร   วาริทสวัสดิ์ 
   หล่อทองค�า  
5. ผศ.ดร.กิจพัฒน์     ภู่วรวรรณ 
6. ผศ.ดร.ปิยะนาถ   สมมณี 
7. ผศ.วงกต    วงศ์อภัย 
8. ดร.อรรถกิจ   อาสาฬห์ประกิต     
9. รศ.ดร.ประจวบ   กล่อมจิตร 
10. น.ส.ธิดาพร   กิจไกรลาศ 
11. พ.ต.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง 
กรรมการและเลขานุการ
12. ผศ.ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ 

 คณะกรรมการ CAFEO (Conference  

 ASEAN Federation Engineering  

 Organization Committee)

 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 - 2562

ที่ปรึกษา
1. รศ.สุเทพ   สิริวิทยาปกรณ์ 
2. ผศ.ดร.ธเนศ    วีระศิริ 
3. น.ส.ศุทธหทัย   โพธินามทอง
4. นายกฤตวัฒน์    สุโกสิ 
ประธาน
1. ศ.ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ์
กรรมการ  
2. พ.ต.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง
3. รศ.ดร.จารุวัตร   เจริญสุข
4. รศ.สฤทธิ์เดช   พัฒนเศรษฐพงษ์ 
5. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์   ศรลัมพ์
6. รศ.ดร.อัญชลีพร   วาริทสวัสดิ์ 
  หล่อทองค�า
7. ผศ.ดร.กิจพัฒน์     ภู่วรวรรณ
8. ผศ.วงกต   วงศ์อภัย
9. นายเกชา   ธีระโกเมน
10. นายปราการ    กาญจนวตี
11. นายพิชญะ    จันทรานุวัฒน์ 
กรรมการและเลขานุการ  
12. ผศ.ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์  
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 คณะกรรมการ ASEAN Engineering  

 Inspectorate (AEI) in Boiler

ที่ปรึกษา
1. นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล 
ประธาน
1.  รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข 
กรรมการ
2.  นายช�านิ  โมสกุล
3.  ผศ.วงกต  วงศ์อภัย
4.  นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 
5.  นายปณตสรรค์  สูจยานนท์ 

 คณะกรรมการ ASEAN Engineering  

 Inspectorate (AEI) in Electrical 

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
2. รศ.ด�ารงค์   ทวีแสงสกุลไทย
3.  ดร.ธเนศ   วีระศิริ   
4.  ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน    
5.  นายเกชา   ธีระโกเมน    
6.  นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย  
7.  นายลือชัย   ทองนิล    
8.  นายกิตติพงษ์   วีระโพธิ์ประสิทธิ์   
9.  นายธงชัย   เจริญสิริวิไล 
ประธาน 
1. นายปราการ   กาญจนวตี 
กรรมการ 
2. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์ 
3. นายสุวิทย์   ศรีสุข   
4. นายสมศักดิ์   วัฒนศรีมงคล  
5. นายวิวัฒน์   กุลวงศ์วิทย์ 
กรรมการและเลขานุการ  
6. นายเตชทัต   บูรณะอัศวกุล 
 
 
 คณะกรรมการ ASEAN Engineering  

 Inspectorate (AEI) in Building

ที่ปรึกษา
1.  ดร.ธเนศ   วีระศิริ    
2.  นายเกชา  ธีระโกเมน 
ประธาน
1.  ดร.พิชญะ  จันทรานุวัฒน์ 

กรรมการ   
2.  นายอุทัย  ค�าเสนาะ   
3.  น.ส.บุษกร  แสนสุข   
4.  นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร  
5.  นายวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย์

1. E-nvironmental Engineering ให้ประธาน 
 สาขาสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมโดยต�าแหน่ง 
 และเปลี่ยนตามวาระ 
 โดย รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ โดยมี  
 ผศ.ดร.ปิยะนาถ สมมณ ีเป็นผูแ้ทนเข้าร่วม 
 ประชุม
2. AER Meeting ให้เป็นเลขานกุารต่างประเทศ 
 เข้าประชมุโดยต�าแหน่ง และเปลีย่นตามวาระ 
 โดย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ 
3. Education and Training of Capacity  
 Building Work Group
 โดย รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ 
 หล่อทองค�า
4. Energy Work Group 
 โดย ผศ. วงกต วงศ์อภัย 
5. Disaster Preparedness, Mitigation  
 and Management Work Group
 โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์
6. Transportations and Logistics Work  
 Group 
 โดย พันตรี.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง
7. Sustainable Cities  Work Group 
 โดย นายเกชา ธีระโกเมน
8. Adhoc Committee on Mobility of  
 Engineers Forum
 โดย รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
9. FEIAP Meeting
 โดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

 คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส

ที่ปรึกษา
1. นายเกษม  กุหลาบแก้ว 
2. รศ.พูลพร  แสงบางปลา
3. นายปราโมทย์  ไม้กลัด 
4. นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์
5. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก
6. รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล
7. ดร.วิชา   จิวาลัย
8. นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา

9. นายประสงค์  ธาราไชย
10. ดร.กมล  ตรรกบุตร
11. นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย
12. ดร.อภิชาติ  อนุกูลอ�าไพ
ประธาน    
1.	 นายมนูญ  อารยะศิริ
กรรมการ
2.	 นายอ�าไพ  ภู่ศรีพงษ์
3.	 นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม
4.	 นายธิติ  ปวีณชนา
5.	 นายประเจิด  สุขแก้ว
6.	 รศ.วิทยา  ยงเจริญ
7.	 นายสุวิช  ลิ่มทอง
8.	 นายพิพัฒน์  หงษ์ลดารมภ์ 
9.	 นายทวีศักดิ์  ธนาธรรมธร 
10.	รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง 
11.	ศ.ดร.สุวัฒนา  จิตตลดากร 
12.	ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี
13.	ดร.สมภพ  สุจริต  
14.	นายณรงค์  ทัศนนิพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการ  
15.	นายปราการ  กาญจนวตี 

 คณะกรรมการยุววิศวกร

ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วิทิต  ปานสุข 
2. ผศ.ดร.นิติการ  นิ่มสุข
3. ผศ.ดร.ประวีณ  ชมปรีดา
1. ดร.ธีรธร  ธาราไชย
4. ดร.พงศ์ธร  ธาราไชย
5. นายสุเมธ  เกียรติเมธา
6. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ
7. นายธราดล  ดอนเงิน
ประธาน
1. นายกฤตวัฒน์  สุโกสิ
กรรมการ   
2. ดร.เกษรินทร์  พูลทรัพย์
3. น.ส.เก็จวลี  เบ็ญจสุพัฒนนันท์
4. นายธนพล  บัวกลม
5. นายธนอรรถ  ศิรชัยทัศ
6. นายปกรณ์  การุณวงษ์
7. นายพรเทพ  ตั้งอริยกุล
8. นายภูวดล  ชูชีวะไพศาล
9. น.ส.ลักษณ์พร  แพนลา
10. นายวัฒนชัย  แทนเจ็ดริ้ว
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11. นายวรวัฒน์  ศรีอุดม
12. นายสันติ  มาศศิริ

 คณะกรรมการวิศวกรหญิง

ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สุวิมล    สัจจวาณิชย์ 
2. ผศ.ดร.จิรวรรณ    เตียรถ์สุวรรณ 
3. ผศ.ดร.ปิยนุช    เวทย์วิวรณ์ 
4. ผศ.ดร.สุนีรัตน์    กุศลาศัย 
5. น.ส.วรรณิษา    จักภิละ 
6. น.ส.วิศิษฏา    วีระนนท์ 
7. น.ส.สุคนธา    ขุนทอง 
ประธาน
1. น.ส.ศุทธหทัย    โพธินามทอง   
กรรมการ 
2. น.ส.กีรติการ    นาคีสินธ์ 
3. น.ส.ชนกานต์   ทัดมั่น  
4. น.ส.พิศจุไร   แสนพัน 
5. น.ส.แพรพรรณ   ศิริสารการ 
6. น.ส.ภิตินันท์    ดอกไม้ 
7. น.ส.มนทิยา   เภาศร  
8. น.ส.รัชตา     ชุ่มภาณีธนโชติ 
9. น.ส.สินีนาถ   ชัยศักดานุกูล 
10. น.ส.อรณิชชา    อิ่มบ้านเบิก 
กรรมการและเลขานุการ
11. น.ส.สินีนาถ   ชัยศักดานุกูล

 คณะกรรมการ

 จัดงาน EIT Safety Run 2019

ที่ปรึกษา
1. ดร.ธเนศ    วีระศิริ 
2. ดร.พลเดช   เทอดพิทักษ์วานิช
3. นายณัฐพล  สุทธิธรรม 
4. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ 
5. น.ส.บุษกร    แสนสุข  
6. นายนิวัฒน์   ธัญปิตินันทน์ 
7. นายศิริจักษ์  จรูญเวชธรรม
8. นายณัฐพล  สุทธิธรรม
9. นายนิวัฒน์   ธัญปิตินันทน์ 
ประธาน
1. น.ส.ศุทธหทัย    โพธินามทอง  
กรรมการ
2. นายยงยุทธ  รัตนโอภาส 

3. ดร.ชาตรี  พงษ์วิไลย์ 
4. นายสรยุทธ  ภูวนาถภักดี 
5. น.ส.อรัญญา  ขาวสุวรรณ
เลขานุการ   
6. น.ส.แสงดาว  การะภักดี 

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

ที่ปรึกษา
1.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ   เกียรติโกมล
2.  ศ.ดร.เอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ 
3.  รศ.ดร.วิชา   จิวาลัย
4.  ศ.ดร.วรศักดิ์   กนกนุกูลชัย
5.  ศ.ดร.สมชาย   ชูชีพสกุล
6.  ศ.ดร.ปริญญา       จินดาประเสริฐ
7.  ศ.ดร.ชัย   จาตุรพิทักษ์กุล 
8.  ศ.ดร.สมนึก   ตั้งเติมสิริกุล
9.  ศ.ดร.ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย
10. รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก 
11. รศ.ดร.บุญไชย   สถิตมั่นในธรรม 
12. ศ.ดร.สุวัฒนา   จิตตลดากร
13. รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี  
14. รศ.ดร.สุวิมล   สัจจวาณิชย์
15. รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ 
16. รศ.สุวัฒน์   ถิรเศรษฐ์
17. ดร.วิทูร   เจียกเจิม
18. ดร.วิสิทธิ์           อุติศยพงศา
19. นายชัยชาญ    วรนิทัศน์
20. นายธวัชชัย  สุทธิประภา
21. นายธิติ   ปวีณชนา
22. นายมนูญ   อารยะศิริ
23. นายมั่น  ศรีเรือนทอง
24. นายบัณฑิต   เตชะแสนศิริ
25. นายณัฐนนท์        รัตนไชย 
26. นายวีระวิทย์   สัตยานนท์
27. นายวีระพงษ์   ศรีนวกุล
28. นายสุเมธ   สุรบถโสภณ 
29. นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 
30. นายอนุชิต   เจริญศุภกุล
31. รศ.ดร.พาสิทธิ์      หล่อธีรพงศ์
32. รศ.ดร.สมิตร        ส่งพิริยะกิจ
33. ผศ.ดร.ชูชัย         สุจิวรกุล
ประธาน
1. รศ.เอนก            ศิริพานิชกร    
รองประธาน
2. ผศ.ดร.วิรัช   เลิศไพฑูรย์พันธ์

กรรมการ 
3. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์   ศรลัมพ์ 
 รองประธานคณะกรรมการ และประธาน
 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี
4. รศ.ดร.สุทัศน์   ลีลาทวีวัฒน์
 รองประธานคณะกรรมการ และประธาน
 คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
5. พ.ต.อ.คมกริบ  นุตาลัย
6. นายณัฐพร   พรหมสุทธิ
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ
 สาขาบริหารก่อสร้าง
7. รศ.ดร.นคร   ภู่วโรดม
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ
 สาขาแผ่นดินไหวและแรงลม
8. ศ.ดร.ปิติ   สุคนธสุขกุล 
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ
 สาขาคอนกรีตและวัสดุ
9. นายไพฑูรย์  จิรานันตรัตน์
10. พล.อ.ภุชงค์  วงษ์เกิด 
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ
 สาขาวิศวกรรมส�ารวจ
11. รศ.ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ
12. รศ.ดร.วิทิต  ปานสุข
13. นายชัยวัฒน์        ทองค�าคูณ
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ 
 สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
14. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ชุ่มชื่น
 กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ 
 สาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า
เลขานุการและกรรมการ
15. ดร.วศิน  เกียรติโกมล

 คณะอนกุรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก 

ที่ปรึกษา
1. นายคมสัน  ธรสารสมบัติ
2. นายไพรัตน์  วิวัฒน์บวรวงษ์
3. รศ.ดร.วิโรจน์  บุญญภิญโญ
4. นายสุพจน์  นฤภัย
5. รศ.ดร.ทวีป  ชัยสมภพ
6. ดร.ทยากร  จันทรางศุ
7. นายสุวัฒน์  เหรียญศิริวรรณ
8. นายวิทวัส  สุมทรานนท์
9. รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์
ประธาน
1. รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์
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อนุกรรมการ 
2. ดร.เสวกชัย  ตั้งอร่ามวงศ์
3. รศ.ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์
4. นายสุพัฒน์   บ่อสมบัติ
5. นายสมศักดิ์  นวลใย
6. นายธนา  แก้วกระจ่าง
7. พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล
8. ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ
9. รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี
10. รศ.ดร.ชยานนท์  หรรษภิญโญ
11. นายสยมภู  เฮนะเกษตร
12. นายเดชาคม  บุญมา
13. นายณัฐพล    สุทธิธรรม
14. รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร
15. ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล

 คณะอนุกรรมการ

 สาขาบริหารงาน ก่อสร้าง

ที่ปรึกษา
1. นายประสงค์  ธาราไชย
2. นายธวัชชัย  สุทธิประภา
3. ดร.วิทูร  เจียกเจิม
4. นายธานี  วัฒนะสุข
5. นายสุพจน์  เจียมจรัสรังษี
6. ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค
7. รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์
8. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  ด�าริอนันต์
9. นายนคร  สายหยุดทอง
10. น.ส.ลิซ่า  งามตระกูลพานิช 
ประธาน  
1. นายณัฐพร  พรหมสุทธิ 
อนุกรรมการ   
1. นายจรง  เจียมอนุกูลกิจ
2. ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ
3. นายกู้เกียรติ  เชิดชูเหล่า
4. ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์
5. นายณัฐนนท์  รัตนไชย
6. ดร.นวลทิพย์  เงาวิศิษฎ์กุล
7. น.อ.สมบูรณ์  เจิมศิริ ร.น.
8. ผศ.ดร.ไพจิตร  ผาวัน
9. ดร.วริสรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์
10. ดร.ชิษณุ  อัมพรายน์
11. ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์
12. รศ.ดร.ธรรมศักดิ์    รุจิระยรรยง
   

 คณะอนุกรรมการ

 สาขาวิศวกรรมปฐพี

ที่ปรึกษา
1. ดร.กณพ     เกตุชาติ   
2. ผศ.ดร.กิติเดช     สันติชัยอนันต์  
3. ดร.ฉัตรภูมิ     วิรัตน์จันทร์
4. นายชนินทร์     อารีพิทักษ์   
5. ดร.ชเนศวร์     แสงอารยะกุล
6. ดร.ชาญชัย     ทรัพย์มณีวงศ์
7. รศ.ดร.ชิตชัย     อนันตเศรษฐ์  
8. นายชวลิต     ถนอมถิ่น
9. นายซอว์ ซอว์  เอย์  
10. ดร.เซี้ย     เทียนโฮ   
11. นายณรงค์     ทัศนนิพันธ์  
12. นายณัฐพงศ์     โกวิทยานันต์  
13. นายณัฐมนต์     กัมปนานนท์   
14. อ.ดร.ธนันท์     ชุปอุปการ
15. รศ.ดร.ธนิต     เฉลิมยานนท์
16. ดร.ธน ู   หาญพฒันพานชิย์   
17. นายธเนศ     วีระศิริ   
18. ผศ.ดร.ธเนศ     ศริศิริโรจนากร
19. ผศ.ดร.ธนาดล     คงสมบูรณ์
20. อ.ดร.ธวัชชัย     ตันชัยสวัสดิ์
21. นายธิติ     ปวีณชนา
22. ศ.ดร.นพดล     เพียรเวช
23. ดร.นิพนธ์     ธีระชัยกุลพานิช
24. ดร.ปรนิก     จิตต์อารีกุล
25. ดร.ปฏิมาพร     สุขมาก
26. นายประเทือง     อินคุ้ม
27. รศ.ดร.พงศกร     พรรณรัตนศิลป์
28. ผศ.ดร.พรเกษม     จงประดิษฐ์
29. รศ.ดร.พานิช     วุฒิพฤกษ์  
30. ดร.พิชิต     จ�านงพิพัฒน์กุล  
31. ผศ.ดร.พิทยา     แจ่มสว่าง
32. ดร.พิสิทธิ์     ขันติวัฒนะกุล
33. นายพรเทพ     ม่วงสุข�า
34. ดร.มนตรี     เดชาสกุลสม  
35. นายยุทธนา   กุลพันธ์
36. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร  
37. รศ.ดร.วรากร     ไม้เรียง  
38. รศ.ดร.วัชรินทร์     กาสลัก  
39. รศ.ดร.วันชัย     เทพรักษ์  
40. ดร.วิรุฬห์     ค�าชุม
41. ดร.ศลิษา     ไชยพุทธ
42. อ.ดร.สมชาย     ประยงค์พันธ์
43. ผศ.ดร.สมโพธิ     อยู่ไว

44. นายสืบศักดิ์    พรหมบุญ
45. ศ.ดร.สุขสันติ์    หอพิบูลสุข
46. ศ.ดร.สุชัชวีร์    สุวรรณสวัสดิ์
47. อ.ดร.สุริยะ    ทองมุณี
48. อ.ดร.สิทธิภัสร์    เอื้ออภวัชร
49. ดร.อภิชาติ    สระมูล
ประธาน
1. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์    ศรลัมพ์
รองประธาน
2. รศ.ดร.ฐิรวัตร    บุญญะฐี 
อนุกรรมการ
3. ดร.เฉลิมพล    เตชะก�าธร  
4. รศ.ดร.ธนกร    ชมภูรัตน์  
5. ดร.ธยานันท์    บุณยรักษ์
6. ดร.พงษ์พิพัฒน์    อานันทนสกุล
7. ผศ.ดร.พรพจน์    ตันเส็ง  
8. ดร.เพิ่มพร    บัวทอง
9. ศ.ดร.สุเชษฐ์    ลิขิตเลอสรวง
10. อ.ดร.สุริยน    เปรมปราโมทย์
11. ดร.สุสิทธิ์    ฉายประกายแก้ว
12. รศ.ดร.อภินิติ    โชติสังกาศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
13. นายชูเลิศ    จิตเจือจุน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
14. รศ.ดร.วรัช    ก้องกิจกุล
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2
15. ผศ.ดร.สิรัญญา    ทองชาติ

 คณะท�างานกลุ่มงานก่อสร้างใต้ดิน 

 และอุโมงค์ (TUTG)

ที่ปรึกษา
1. Dr.Harald    Wagner
2. ดร.กณพ   เกตุชาติ
3. ดร.กานต์    แก้วของแก้ว
4. นายขวัญ    สุขคง
5. ดร.ฉัตรภูมิ    วิรัตนจันทร์ 
6. นายชวลิต    ถนอมถิ่น
7. นายชัชว์    ไชยวงศ์เหล็ก
8. นายไชยา    วงศ์ลาภพานิช
9. Mr.ZAW ZAW  AYE
10. รศ.ดร.ฐิรวัตร    บุญญะฐี
11. นายณรงค์   ทัศนนิพันธ์
12. นายณรงกรณ์    เมฆวัฒนา
13. ดร.ณัฐวุธ  ธีรามาศ  
14. นายเดชา    หลวงพิทักษ์ชุมพล   
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15. นายทศวรรณ    นิจพาณิชย์
16. ผศ.ดร.ธนาดล    คงสมบูรณ์
17. ดร.ธนู    หาญพัฒนพานิชย์
18. ดร.ธีรธร    ธาราไชย
19. ศ.ดร.นพดล     เพียรเวช
20. นายบรรจง    วงษา
21. นายประทีป    หลือประเสริฐ
22. นายประสงค์    ธาราไชย
23. นายพิชากร    ศรีจันทร์ทอง
24. ดร.พิสิทธิ์    ขันติวัฒนะกุล
25. นายพิสุทธิ์    โชติดิลก
26. น.ส.ภัทรวรรณ    มาลัยศรี
27. นายมีฤกษ์   พัสระ
28. นายยุทธนา    กุลพันธ์
29. รศ.ดร.วรากร    ไม้เรียง
30. รศ.ดร.วัชรินทร์    กาสลัก
31. รศ.ดร.วันชัย    เทพรักษ์
32. ผศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์
33. ดร.ศลิษา    ไชยพุทธ
34. นายสมศักดิ์    ว่องวิชชกร
35. นายสาธิต    เปล่งสุริยะรัศมี
36. นายสืบศักดิ์    พรหมบุญ
37. ศ.ดร.สุชัชวีร์    สุวรรณสวัสดิ์
38. รศ.ดร.สุเชษฐ์    ลิขิตเลอสรวง
39. นายสุวัฒน์    เชาว์ปรีชา
40. นายเสฎฐวุฒิ    สุนทรจักร
41. ผศ.ดร.อภินิติ    โชติสังกาศ
42. ดร.อรรถสิทธิ์    สวัสดิ์พานิช  
43. นายเอกชัย    พงษ์พัว
ประธาน
1. ดร.อภิชาติ    สระมูล
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ในประเทศ
2. ดร.อรรถกิจ    อาสาฬห์ประกิต
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ต่างประเทศ
3. นายปรีดี    งามสันติกุล
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
4. รศ.ดร.พรเกษม    จงประดิษฐ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
5. ดร.วรนิติ    ช่อวิเชียร
กรรมการ
6. นายกิตติ    เอกวัลลภ
7. ดร.ชเนศวร์    แสงอารยะกุล
8. ดร.ชาญชัย    ทรัพย์มณีวงศ์  
9. นายณพล    อยู่บรรพต
10. นายดลเชษฐ์    กล้าหาญ

11. ผศ.ดร.ธเนศ    ศรีศิริโรจนากร
12. ผศ.ดร.พรพจน์    ตันเส็ง
13. ดร.ศิริสิน    จันทร์รุ่งอุทัย
14. อาจารย์ ดร.สมชาย  ประยงค์พันธ์
กรรมการและเลขานุการ
15. นายศิริพงษ์    นาคทอง
16. ดร.ศลิษา    ไชยพุทธ

 คณะอนุกรรมการ

 สาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า

ที่ปรึกษา
1. พล.อ.ดุษฎี  อินทรพล 
2. ศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ 
3. ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี 
4. ดร.สุทัศน์  วีสกุล  
5. นายชูลิต  วัชรสินธุ์ 
6. นายวีระพงษ์  ศรีนวกุล 
7. นายวีนัส  แก้วประดับ
8. นายศุภกร  ชินวรรโณ
ประธาน
1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ชุ่มชื่น 
อนุกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุเพชร  จิรขจรกุล 
3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์ 
4. ผศ.ดร.สุดาใจ  โล่วนิชชัย 
5. ดร.ปรีสาร  รักวาทิน 
6. ดร.ปิยมาลย์  ศรีสมพร 
7. ดร.สมชาย  ชนวัฒนา 
8. ดร.อรนุช  หล่อเพ็ญศรี 
9. นายจ�าเนียร  เมืองจันทร์ 
10. นางจรรยา  ไตรรัตน์ 
11. นายชัยพร  สุวรรณ 
12. นายชีระ  วงศบูรณะ 
13. นายธนา  สุวัฑฒน 
14. นายสนิท  พิริยะพงษ์พันธ์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ
15. ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ 

 คณะอนุกรรมการ

 สาขาวิศวกรรมจราจร และขนส่ง

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.พิชัย   ธานีรณานนท์ 
2. นายประเสริฐ   อัตตะนันทน์ 

3. นายสุรพงษ์   เลาหะอัญญา 
ประธาน 
1. นายชัยวัฒน์   ทองค�าคูณ 
อนุกรรมการ
2. ผศ.ดร.สิทธา   เจนศิริศักดิ์ 
3. ดร.ปิยพงษ์   จิวัฒนกุลไพศาล 
4. ดร.พิเชฐ   คุณาธรรมรักษ์ 
5. ดร.วีรเดช   ชีวาพัฒนานุวงศ์ 
6. ดร.ศิรดล   ศิริธร  
7. ดร.สืบพงษ์   ไพศาลวัฒนา 
8. ดร.สุเมธ   องกิตติกุล 
9. ดร.สุรศักดิ์   ทวีศิลป์ 
10. นายทวี   เกศิส�าอาง 
11. นายเริงศักดิ์   ทองสม 
12. นายวิชัย   กิตติพิชัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
13. นายสุรพงษ์   เมี้ยนมิตร

 
 คณะอนุกรรมการ

 สาขาคอนกรีต และวัสดุ

ที่ปรึกษา
1 ดร.ธเนศ   วีระศิริ
2 รศ.ดร.พิชัย   นิมิตยงสกุล
3 ศ.ดร.ปริญญา   จินดาประเสริฐ
4 ศ.ดร.ชัย   จาตุรพิทักษ์กุล
5 ศ.ดร.เอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ
6 รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ
7 รศ.เอนก   ศิริพานิชกร
8 รศ.ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม
9 นายอนุชิต   เจริญศุภกุล
10 นายสมยศ   อุดมสินกุล
11 นายขจรศักดิ์   มโนทรัพย์ศักดิ์
12 นายมนสิช   สาริกะภูติ
13 นายบุญรอด   คุปติทัฬหิ
ประธาน
1 ศ.ดร.ปิติ   สุคนธสุขกุล
อนุกรรมการ
2 ผศ.ดร.รัฐภูมิ   ปริชาตปรีชา 
3 รศ.ดร.สมิตร   ส่งพิริยะกิจ
4 รศ.ดร.คมสัน      มาลีสี
4 รศ.ดร.วิทิต   ปานสุข
5 รศ.ดร.มาโนช  สรรพกิจทิพากร
6 รศ.ดร.วันชัย       ยอดสุขใจ
7 รศ.ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ
8 ผศ.ดร.รักติพงษ์   สหมิตรมงคล



รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

24

9 ผศ.ดร.วัจน์วงค์   กลีพละ
10 ผศ.ดร.กิตติภูมิ   รอดสิน
11 ผศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน
12 ผศ.ดร. พิชชา   จองวิวัฒสกุล
13 ดร.ธิดารัตน์        จิระวัฒนาสมกุล
14 ดร.ประวีณ  ชูศิลป์
15 ดร.ทนงศักดิ์      อิ่มใจ 
อนุกรรมการและเลขานุการ
 16 ดร.สิทธิศักดิ์        แจ่มนาม

 คณะอนุกรรมการ

 สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหว 

 และแรงลม

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.ปณิธาน     ลักคุณะประสิทธิ์
2. ศ.ดร.เป็นหนึ่ง    วานิชชัย      
3. ศ.ดร.อมร    พิมานมาศ  
4. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์
5. ดร.ธนู    หาญพัฒนพาณิชย์
6. นายบุรินทร์  เวชบันเทิง
ประธาน
1. รศ.ดร.นคร    ภู่วโรดม
อนุกรรมการ
2. รศ.ดร.ไพบูลย์    ปัญญาคะโป
3. รศ.ดร.วิโรจน์    บุญญภิญโญ 
4. รศ.ดร.สุทัศน์    ลีลาทวีวัฒน์   
5. รศ.ดร.กิตติภูมิ  รอดสิน
6. ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์  จินตนาภักดี
7. ผศ.ดร.ชัยณรงค์  อธิสกุล
8. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  อรธรรมรัตน์
9. ผศ.ดร.นเรศ   ลิมสัมพันธ์เจริญ
10. ผศ.ดร.ปั้นเจตน์   ธรรมรักษ์
11. ดร.ประวีณ    ชูศิลป์  
12. ดร.ภาสกร  ปนานนท์
13. ดร.ณัฐวุฒิ   ธนศรีสถิตย์
14. ดร.ทยากร   จันทรางศุ
15. ดร.อัศวิน  วาณิชก่อกุล

 คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ

ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วิชา  จิวาลัย
2. รศ.สวัสดิ์ชัย  เกรียงไกรเพชร
3. ผศ.ประกอบ  มณีเนตร

4. พล.ท.รณชัย  บ�าเพ็ญอยู่
5. นายคณิทธิ์  วิทยพิบูลย์
6. นายชัยวัฒน์  ไชยคุปต์
7. นายธวัช  เสริมคชสีห์
ประธาน
1. พล.อ.ภุชงค์  วงษ์เกิด
อนุกรรมการ
2. รศ.ดร.ดีบุญ  เมธากุลชาติ
3. ผศ.ดร.ชาติชาย  ไวยสุระสิงห์
4. ผศ.ดร.ศิวา  แก้วปลั่ง
5. ผศ.ดร.สรรเพชญ  ชื้อนิธิไพศาล
6. ผศ.ก้องไกล  สรโยธิน
7. อ.ดร.ธีทัต  เจริญกาลัญญูตา
8. ดร.ภีระ  ยมวัน
9. อ.ดร.อนุเผ่า  อบแพทย์
10. ผศ.ธีระ   ลาภิศชยางกูล
11. อ.ดร.กฤษฎา  อนันตกาลต์
12. นายเทอดศักดิ์  ประเสนมูล
13. นายส�าเนียง  สุตระ
14. นายสุภชา  ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ
15. นายสมชาย  รงค์กรรภิรมย์

 
 คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงค�านวณ

 
ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.ปราโมทย์  เดชะอ�าไพ 
2. ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล 
3. รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 
4. นายประสงศ์  ธาราไชย
ประธาน
1. ศ.ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย 
รองประธาน
2. ศ.ดร.ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย 
กรรรมการ
3. ศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู
4. รศ.ดร.ทวีป  ชัยสมภพ 
5. ผศ.ดร.ชินพัฒน์  บัวชาติ 
6. ผศ.ดร.วิวัฒน์  พัวทัศนานนท์ 
7. ผศ.ดร.สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ 
8. ผศ.ดร.อนันต์  นิ่มทวัฒน์ 
9. ผศ.ดร.เอกชัย  ชัยชนะศิริ 
10. ดร.ธรรมนูญ  สุส�าเภา 
11. ดร.วิเชียร  โสมณวัฒน์ 
12. ดร.เสวกชัย  ตั้งอร่ามวงศ์ 
13. ดร.อ�าพน  จรัสจรุงเกียรติ 

กรรมการและเลขานุการ
14. ศ.ดร.พฤทธา  ณ นคร 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. รศ.ดร.จรูญ  รุ่งอมรรัตน์ 

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.สมชาย  ฉัตรรัตนา 
2. ดร.ธนะศักดิ์  ไชยเวช 
3. ดร.ธีระวัฒน์  หนูนาค 
4. ดร.ประศาสน์  จันทราทิพย์ 
5. นายกรศิษฏ์   ภัคโชตานนท์   
6. นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
7. นายเกษม  กุหลาบแก้ว 
8. นายขจรศักดิ์  ศุภสิรินันท์ 
9. นายฉัตรชัย  มงคลวิเศษไกวัล 
10. นายชัยยงค์   พัวพงศกร   
11. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ 
12. นายธงชัย เตชะอนุสรณ์ 
13. น.ส.นวรัตน์ ฤดีพิพัฒน์พงศ์ 
14. นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ 
15. นายประสพ เพชรสกุลรัตน์ 
16. นายประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 
17. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย 
18. นายปราการ กาญจนวตี 
19. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
20. นายพูนพิพัฒน์ ตันธนสิน 
21. นายพูลศิริ ธรรมสโรช 
22. นายเพิ่มสิน ศิริรัตน์อัสดร 
23. นายลือชัย ทองนิล 
24. นายลือชา โพธิ์อบ 
25. นายวิเชียร ชิตยางกูลวงศ์ 
26. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
27. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ 
28. นายศรณรงค์ สระวาสี 
29. นายสมบัติ อนันตรัมพร 
30. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ 
31. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ 
32. นายสุพจน์ ศิริคุณ 
33. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ 
34 นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว   
35. นายเสวก ศรีสุชาต 
36. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล 
37. น.ส.อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน 
38. นายอ�านวย กาญจโนภาศ 
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39. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ 
ประธาน
1. ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน 
รองประธาน 1 
2. นายสุวิทย์ ศรีสุข 
รองประธาน 2 
3. นายธีรภาพ ว่องเจริญ 
กรรมการ 
4. นายณพล วรวิทยาการ 
5. นายธนปพน ชัยวาณิชยา 
6. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ 
7. นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ 
8. นายวุฒิกร กิตติวัฒน์ศิริกุล 
9. นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์
10. นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์ 
11. นายเสฐียรพงค์ บุบผาสุวรรณ 
12. นายอดิศัย แท่งทอง 
13. นายอาคม นิ่มตรง
กรรมการและเลขานุการ  
14. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
15. ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคร่ืองกล

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ  
2. ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 
3. ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 
4. ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
5. นายเกชา ธีระโกเมน 
ประธาน
1. ผศ.ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ 
รองประธาน 
2. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย 
กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 
4. รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 
5. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 
6. ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง 
7. ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ 
8. นายธีระศักดิ์ ประกายบุญทวี 
9. นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์ 

10. นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ 
11. นายศิริ เตชะลปนรัศมี 
12. ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ 
กรรมการ และเลขานุการ
13. ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์

 คณะอนุกรรมการระบบไอน�้า หม้อน�้า  

 และภาชนะรับความดัน

ที่ปรึกษา
1. รศ.สุชัย ศศิวิมลพันธุ์ 
2. นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ 
3. นายจงรัก ปาละรัตน์ 
4. นายจรัล จิรวิบูลย์ 
5. นายช�านิ  โมสกุล 
6. นายชูชัย  เจริญงาม 
7. นายชัชวาล  บุญชู 
8. นายทัศน์ชัย  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
9. นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์ 
10. นายธีระศักดิ์  ประกายบุญทวี 
11. นายพัฒนพงศ์  ขันทา 
12. นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ 
13. นายวิโรจน์  เชาว์จิรพันธุ์ 
14. นายวิชัย  สถาปิตานนท์ 
15. นายวิสรัส  เอี่ยมประชา 
16. นายวัฒนศิลป์  ราชาเดช 
ประธาน
1. ผศ.ธวัชชัย  นาคพิพัฒน์ 
รองประธาน 
2. นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล 
อนุกรรมการ 
3. รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล 
4. ผศ.ดร.สุรชัย  สนิทใจ 
5. ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต 
6. นายไชยพร  พลอยภักดี 
7. นายตรีชัย  เลาหตีรานนท์ 
8. นายมนัส  เปียวนิช 
9. นายสมนึก  ธัมพิพิธ 
10. นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 
11. นายสายัณห์  ปานซัง 
12. นายอรรถพร       ฆารสมบูรณ์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข 

 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว  

 และปั้นจั่นไทย

ที่ปรึกษา
1. ร.ต.ปฐมพงศ์  ศุภดิลกกุล
2. นายจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์ 
3. นายจักร  ศิริภักดิ์
4. นายปกรณ์   เชนพูน
ประธาน
1. นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ 
รองประธาน 
2. นายประวิทย์ โตรฐาน 
3. นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ 
อนุกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธีรเทพ  พราหมณ์มณี
5. นายจิรายุ  เอี่ยมสมร
6. นายชาญชัย  หาญภูมิพาณิช
7. นายธงชัย  จันทราทิพย์
8. นายธีรศักดิ์  เจริญ 
9. นายธีรศักดิ์  ศรีมิตรรุ่งโรจน์
10. นายธนพัฒน์   อินทรเทศ 
11. นายธีธัช กฤตวงศ์วิมาน 
12. นายวาลิต  พุฒทอง 
13. นายสุเมธ  เจียมบุตร 
14. นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล 
อนุกรรมการและเลขานุการ
15. นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

 
 คณะอนกุรรมการวิศวกรรมพลังงาน

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ 
2. ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 
3. ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 
4. ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 
5. รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน 
6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
ประธาน
1. ผศ.ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ
กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง 
3. ดร.ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ 
4. ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ 
5. นายดนัย โพธิ์สมบูรณ์ 
6. นายทินกร  มโนประเสริฐ 
7. นายธีระศักดิ์ ประกายบุญทวี 
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8. นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์ 
9. นายเฉลิมวุฒิ   สงวนญาติ 
10. นายกิตติพร โป้ซิ้ว 
กรรมการและเลขานุการ
11. ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

 คณะกรรมการ

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ปรึกษา
1. นายจ�ารูญ  มาลัยกรอง 
2. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3. ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์
4. ศ.ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล 
5. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
6. รศ.วันชัย ริจิรวณิช 
7. รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวาณิช
8. รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
9. รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย
10. ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
11. นายรัชตะ พันธุ์เพ็ง
12. รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
13. ผศ.ดร.ภานุ บูรณจารกร 
14. ผศ.นริศ เจริญพร
15. รศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
16. ผศ.วันชัย ลีลากวิวงศ์ 
17. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
18. รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง 
19. ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 
20. รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ 
21. ผศ.นราธิป แสงซ้าย 
22. รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 
23. พ.อ.ทองค�า ชุมพล 
24. นอ.รศ.สุทธิ์ ศรีบูรพา 
25. ผศ.สุรัตน์ ตรัยวรพงศ์ 
26. ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 
27. ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม 
28. รศ.วันชัย แหลมหลักสกุล 
29. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห์ 
30. ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 
31. ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 
32. นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ 
33. รศ.ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 
34. ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฏ 
35. รศ.ดร.นิวิท  เจริญใจ 
36. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 

37. ศ.ดร.ปารเมศ  ชุติมา  
38. นายพสุ โลหารซุน 
39. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา 
40. ร.อ.ธเนศ จันทกลิ่น 
41. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 
42. นายบรรลือ ชัยสมตระกูล 
43. นายประกอบ  วิวิธจินดา 
44. นายศุภกิจ  บุญศิริ
45. ดร.ทองพันชั่ง  พงษ์วารินทร์
ประธาน
1. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
รองประธาน
2. ผศ.รติรัตน์   กิตติปัญญาพัฒน์ 
กรรมการ  
3. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 
4. นายณรงค์ชัย แจ่มจ�ารัส 
5. นายอดินันต์ พิเชียรโสภณ 
6. ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ 
7. นางสาวศศิธร จันทร์เทียน 
8. นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล 
9. ผศ.ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล 
10. นายวิทยา รัตนสุภา 
11. ผศ.ดร.นัทวรรณ อ�่าเอี่ยม 
12. นายอ�านาจ          อมฤก
13. นายกวินธร สัยเจริญ  
14. นายอลงกรณ์  ฉัตรเมืองปก
กรรมการและเลขานุการ
15. ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
16. ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์

 คณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐาน  

 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่และ 

 โลหะการ 

ที่ปรึกษา 
1. รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 
2. รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 
3. ดร.ฉัตรชัย สมศิริ
4. นายธนากร พูลทวี 
5. นายศักดิ์สิทธิ์ บุญน�า 
ประธาน 
1. นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์
คณะอนุกรรมการ 
2. นายขันติทัต ทองสุก
3. นายไพรัตน์ เจริญกิจ 
4. นายสมเกียรติ เพิงแก้ว 
5. นายอ�าพล กิติโชตน์กุล 

 คณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐาน  

 ความปลอดภัยการปฏิบัติวิชีพ

 วิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน 

 ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่

 หน้าเหมืองผิวดิน 

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน 
1. นายสุรชัย  พรจินดาโชติ  
 ประธาน 
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุญน�า  
 ที่ปรึกษา
3. นายอ�าพล กิติโชตน์กุล  
 กรรมการ
4. นายสหาย รักเหย้า  
 กรรมการ 
5. นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์  
 กรรมการ 
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ 
 ประธาน
2. รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์  
 ที่ปรึกษา 
3. นายสมเกียรติ เพิงแก้ว  
 อนุกรรมการ 
4. นายไพรัตน์ เจริญกิจ  
 อนุกรรมการ 
5. นายขันติทัต ทองสุก  
 อนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐาน 

 ความปลอดภัยในงานเจาะระเบิด  

 อุโมงค์ในหินแข็ง 

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน 
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล  
 ประธาน
2. นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์  
 ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.วรากร  ไม้เรียง   
 กรรมการ
4. นายชวลิต ถนอมถิ่น  
 กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์  
 กรรมการ
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คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน 
1. นายไพรัตน์ เจริญกิจ   
 ประธาน
2. รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
 ที่ปรึกษา
3. นายณัฐ สุขสงวน  
 ที่ปรึกษา
4. นายสายัณห์ โพธิ์สูงเนิน  
 อนุกรรมการ 
5. นายเกรียงไกร โลหะเจริญ  
 อนุกรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการ

 สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์
2. รศ.ดร.ธ�ารงรัตน์  มุ่งเจริญ
3. รศ.ดร.วรพัฒน์  อรรถยุกติ
4. รศ.ดร.สมชัย  อัครทิวา
5. ผศ.ดร.ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา
6. ดร.เทวรักษ์  โรจนพฤกษ์  
7. นายเกียรติชาย   ไมตรีวงษ์
8. นายทิวา  จารึก
9. นายบวร  วงศ์สินอุดม
10. นายปฏิการ  มหัทธนารักษ์
11. นายเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์
12. นายสุกฤตย์    สุรบถโสภณ
13. นายเอี่ยม  เอี่ยมวนานนทชัย
ประธาน
1. รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ 
  หล่อทองค�า
รองประธาน
2. ศ.ดร.ไพศาล  กิตติศุภกร
3. นายวัฒนา  โอภานนท์อมตะ
กรรมการ
4. รศ.ดร.เก็จวลี   พฤกษาทร
5. รศ.ดร.เบญจพล   เฉลิมสินสุวรรณ
6. ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี
7. นายกิตติ  สุขุตมตันติ
8. นายกุลภาค   ดาวพิเศษ
9. นายณัฐพงศ์   โกวิทยานันต์
10. นายธเนศ   จิตต์กูลสัมพันธ์
11. นางสารธิดาพร   กิจไกรลาศ
12. นายภาณุวัฒน์   จ�าปาศรี
13. นายวีระวัฒน์  เพิ่มสันติธรรม

กรรมการและเลขานุการ
14. ดร.นริศรา  ทองบุญชู

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม

 สิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.ต่อกุล   กาญจนาลัย 
2. รศ.วงศ์พันธ์   ลิมปเสนีย์ 
3. รศ.ดร.วันเพ็ญ   วิโรจนกูฏ 
4. ผศ.ดร.พิศมัย   เอี่ยมสกุลรัตน์ 
5. ผศ.ดร.มงคล  ด�ารงศรี 
6. ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริม 
7. ดร.เกษมสันติ์   สุวรรณรัต 
8. ดร.สุขีลา  พลเรือง 
9. นายจิตต์   ลีลาวิวัฒน์ 
10. นายทองติก เถกิงวิทย์ 
11. นายธีรเดช   ตังประพฤทธิ์กุล 
12. นางวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ 
13. นายอ�านวย เรืองธุระกิจ 
ประธาน 
1. รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ 
กรรมการ
2. รศ.ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์ 
3. รศ.ดร.พิชัย   ปมาณิกบุตร 
4. ผศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล 
5. ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง 
6. ผศ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 
7. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ 
8. ผศ.สมชาย  พรชัยวิวัฒน์      
9. นายชัยยศ  แสงพึ่งธรรม 
10. นายธนปพน ชัยวาณิชยา 
11. นายปัญญา  เศรษฐา 
กรรมการและเลขานุการ   
12. นายวิจารณ์ ตันติธรรม 
 

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์

ประธาน
1. รศ.พูลพร   แสงบางปลา
รองประธาน
2. รศ.วงศ์พันธ์   ลิมปเสนีย์
กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์   หวังพงษ์สวัสดิ์

4. นายธนธัช   วิสุวรรณ์
5. นายธเนศร์   มกราภิรมย์
6. นายธวิทชัย   ไสยสมบัติ 
7. นายธิบดี   หาญประเสริฐ
8. นายธีระ   ประสงค์จันทร์ 
9. ผศ.ดร.ประพจน์   ขุนทอง
10. นายวรวุฒิ   ก่อวงศ์พาณิชย์
11. คุณอัชณา   ลิมป์ไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
12. คุณเพ็ญจันทร์   พิทักษ์สิทธิ์

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม  

 คอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษา
1. Mr.Allan Rasmussen 
2. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 
3. ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ 
4. ผศ.ดร.พีรวัฒน์  วัฒนพงศ์ 
5. ดร.ชวลิต ทิสยากร 
6. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร 
7. ดร.รุ่งเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ์
8. นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย 
9. นายกิตติพงษ์  เมฆวิจิตรแสง  
10. นายกุมโชค  ใบแย้ม  
11. นายไชยเจริญ  อติแพทย์  
12. นายประวิตร ฉัตตะลาดา  
13. นายปราการ  กาญจนวดี  
14. นายพิชัย  สุนทรมีเสถียร  
15. นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล   
16. นายวิจักขณ์  เศรษฐบุตร  
17. นายศิริโชติ  สิงห์ษา  
18. นายสุภัค  ลายเลิศ  
19. นายสุเมธ   อักษรกิตติ์  
20. นายสุวัฒน์   หลายเจริญทรัพย์
21. นายอนุศักดิ์   ธีระเรืองไชยศรี 
22. นายสุทธิพงษ์   เทพพิทักษ์
23. นายเพชรไพฑูรย์  กรุงวงศ์ 
24. นายศรายุทธ  ฉายสุริยะ 
25. นายเฟื้องวิชญ์  โสภารัตน์  
26. น.ส.ปฐมา   จันทรักษ์        
27. นายกิตติพงษ์   อัศวพิชยนต์
28. นายชัยพร    ทบแป
29. นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย
30. นายพรเทพ    ธัญญพงศ์ชัย
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ประธาน
1. นายพิศาล   จอโภชาอุดม 
กรรมการ 
2. ม.ร.ว.นงคราญ   ชมพูนุท   
3. นายเกรียงไกร   ภูวณิชย์   
4. นายดนัยรัฐ   ธนบดีธรรมจารี  
5. นายทรงศิลป์   แพเจริญ  
6. นายพงศ์สิทธิ์  เรืองสว่าง  
7. นายยิ่งศักดิ์  ศรีสุขสวัสดิ์  
8. นายรัตนพงษ์   จงด�าเกิง  
9. นายวิง   แซ่เหวียน 
10. นายพิชัย   สุนทรมีเสถียร 
กรรมการและเลขานุการ
11. นายพีรพงษ์   วสิษฐ์ธ�ารงค์

 คณะกรรมการจัดท�าหลักสูตรการ  

 อบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเคอร์ทิน

ประธาน
1. ดร.พิศาล   จอโภชาอุดม 
กรรมการ
2. ดร.เชียรช่วง   กัลยาณมิตร 
3. ดร.คเณศ    คัจฉสุวรรณมณี 
4. นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย 
5. นายสุเมธ   อักษรกิตติ์  
6. นายพีรพงษ์   วสิษฐ์ธ�ารงค์  
7. นายสุทธิพงษ์    เทพพิทักษ์ 

 คณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐาน 

 ปฏิบติัการบริหารโครงการ แผนงาน 

 และ กลุ่มแผนงาน ชุด Standing   

 Committee

ที่ปรึกษา
1. ดร.พิศาล        จอโภชาอุดม   
2. นายสุดเขต   เชยกลิ่นเทศ 
3. นายศรายุทธ     ฉายสุริยะ   
ประธาน 
1. นายศิริโชติ     สิงห์ษา 
กรรมการ  
2. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง 
3. ดร.รุ่งเรือง     ลิ้มชูปฏิภาณ์ 
4. นายพีรพงษ์    วสิษฐ์ธ�ารงค์ 
5. นายยิ่งศักดิ์      ศรีสุขสวัสดิ์ 
6. นายทรงศิลป์      แพเจริญ 

7. นายอนุศักดิ์         ธีระเรืองไชยศรี 
8. นายสุเมธ     อักษรกิตติ์ 
9. นายสยาม    วรกิตติโชติกรณ์ 
10. นายวิจักขณ์      เศรษฐบุตร 
11. นายบุญเสริม    เสนาวงษ์ 
12. นายชัยพร    ทบแป  
13. นายเอกฉัตร    บ่ายคล้อย 
 
   
 คณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐาน 

 ปฏิบตักิารบริหารโครงการ แผนงาน 

 และ กลุ่มแผนงาน ชุด Drafting 

 Committee

ที่ปรึกษา
1. นายกุมโชค      ใบแย้ม 
2. นายปิยะ   พิริยะโภคานนท์ 
3. นายไพบูลย์   ปัญญายุทธการ 
4. นายทวีสุข    สายยะศิลปี 
5. ดร.ธนสาร    หงส์ไพศาลวิวัฒน์
6. นายสุวัฒน์   หลายเจริญทรัพย์ 
ประธาน
1. ดร.เชียรช่วง     กัลยาณมิตร 
อนุกรรมการ 
2. ผศ.ดร.พีรวัฒน์       วัฒนพงศ์ 
3. ม.ร.ว.นงคราญ        ชมพูนุท 
4. นายปราการ   กาญจนวตี 
5. นายรังสรรค์     จันทร์นฤกุล 
6. Mr.Allan    Rasmussen 
7. นายเกรียงไกร     ภูวณิชย์ 
8. นายวีระยุทธ   ศิรามังคลานนท์ 
9. นายดนัยรัฐ    ธนบดีธรรมจารี 
10. นายไชยเจริญ    อติแพทย์ 
11. ดร.คเณศ    คัจฉสุวรรณมณี

 คณะกรรมการบริหารกองทุน  

 เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้าน  

 วิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

 สยามมกุฎราชกุมาร 

ที่ปรึกษา    
1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 
2. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์ 
3. นางนันทัชพร  ศรีจาด
4. นายประสงค์  ธาราไชย 

5. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก 
6. นายไพรัช  เล้าประเสริฐ 
7. ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 
8. ดร.สุมาลี  อุทัยเฉลิม  
ประธาน
1. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
รองประธาน   
2. รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก 
กรรมการ 
3. ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 
4. นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข 
5. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
กรรมการและเหรัญญิก  
6. นายทศพร  ศรีเอี่ยม 
กรรมการและเลขานุการ  
7. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. น.ส.อรัญญา  ขาวสุวรรณ 
    

 คณะอนุกรรมการตัดสินต�าราดีเด่น 

ประธาน
1. รศ.ดร.วัชรินทร์  กาสลัก 
อนุกรรมการ 
2. รศ.ดร.ชวลิต  รัตนธรรมสกุล 
3. ดร.เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์ 
4. รศ.ถาวร  อมตกิตติ์ 
5. ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล 
6. ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต 
7. รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ 
   หล่อทองค�า  
อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผศ.ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. น.ส.อัจราภรณ์   รอดเกลี้ยง

 
 คณะกรรมการ

 ระบบขนส่ง และโลจิสติกส์

ที่ปรึกษา

1. ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 
2. ดร.เยี่ยมชาย    ฉัตรแก้ว  
3. ผศ.ดร.สิทธา   เจนศิริศักดิ์ 
4. นายชูศิลป์   จิรวงศ์ศรี
5. นายพงษ์ศักดิ์     พิบูลศักดิ์ 
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ประธาน
1. รศ.ดร.พิชัย   ปมาณิกบุตร 
กรรมการ  
2. รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง 
3. รศ.ดร.ประจวบ      กล่อมจิตร
4. นายบุญรักษ์   กุณาศล 
5. นายรัชตะ   พันธุ์เพ็ง 
6. นายสมบูรณ์   พิทยรังสฤษฏ์ 
7. นายก�าพล   บุญชม 
8. นายทวีวัฒน์      ธีระกุลสถิต 
9. นายมารุต  ศิริโก               
10. นายกานต์    ตั้งเสวีพันธ์ 
11. นายกิตติพิชญ์    โอนิกะ 
12. นายปัณณพัทธ์    สมหวัง 
13. นายธนกฤต   พงศ์หงส์ 
14. นายณัฐ    สุนทรามระ 
   

 คณะท�างานการจัดท�ามาตรฐาน 

 การผลิต และประกอบตู้รถไฟฟ้า

 ในประเทศไทย

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
1. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  
2. นายก�าพล  บุญชม 
3. นายกิตติพิชญ์   โอนิกะ 
4. นายธนกฤต  พงศ์หงส์ 
5. รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร 
  
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
1. รศ.ดร.พิชัย   ปมาณิกบุตร
2. รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร  
3. นายบุญรักษ์   กุณาศล 
4. นายสมบูรณ์   พิทยรังสฤษฏ์  
5. นายก�าพล   บุญชม  
6. นายกานต์    ตั้งเสวีพันธ์  
7. นายปัณณพัทธ์    สมหวัง  
8. นายธนกฤต   พงศ์หงส์  
9. นายณัฐ   สุนทรามระ  
10. นายศุภฤกษ์   สุดยอดประเสริฐ 
11. นายอรรถชา  อธิพงศ์วณิช    
12. นายนรชัย เยาวขันธ์   
13. นายวรรณวุฒิ   วรรณสนิท    

 คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน  

 การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม

ที่ปรึกษา
1. นายเกษม   กุหลาบแก้ว
2. นายเยี่ยม   จันทรประสิทธิ์
3. นายประสงค์   ธาราไชย
4. นายอนุชิต  เจริญศุภกุล
5. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
ประธาน
1.  นายเกชา   ธีระโกเมน 
 (มกราคม-เมษายน)
 รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ 
  หล่อทองค�า 
 (พฤษภาคม-กันยายน)
 รศ.ด�ารงค์   ทวีแสงสกุลไทย 
 (ตุลาคม-ธันวาคม)
กรรมการ
2.  รศ.เอนก   ศิริพานิชกร 
3.  ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน  
4.  ผศ.ดร.จิรวรรณ   เตียรถ์สุวรรณ 
5.  รศ.ดร.ประจวบ   กล่อมจิตร 
6.  รศ.ดร.ขวัญชัย   ลีเผ่าพันธุ์ 
7.  นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์
8.  นายสุเทพ   สิริวิทยาปกรณ์  
9.  ศาสตราภิชานพูลพร  แสงบางปลา  
10. นายพิศาล   จอโภชาอุดม  
11. น.ส.บุษกร   แสนสุข  
กรรมการและเลขานุการ
12. นายณัฐพล   สุทธิธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะกรรมการมาตรฐาน-

 สาขาวิศวกรรมโยธา

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 ส�าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 โดยวิธีก�าลัง

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1. ศ.อรุณ     ชัยเสรี
กรรมการ
2.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ    เกียรติโกมล

3.  ศ.ดร.เอกสิทธิ์     ลิ้มสุวรรณ
4.  ศ.ดร.สมชาย    ชูชีพสกุล
5. ศ.ดร.ชัย     จาตุรพิทักษ์กุล
6. ศ.ดร.สมนึก    ตั้งเติมสิริกุล
7. นายอนุชิต    เจริญศุภกุล
กรรมการและเลขานุการ
8. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
คณะอนุกรรมการ
ประธาน
1.  นายอนุชิต    เจริญศุภกุล
อนุกรรมการ
2.  รศ.เอนก    ศิริพานิชกร
3.  ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
4.  ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
5.  ศ.ดร.อมร     พิมานมาศ
6.  รศ.ดร.บุญไชย     สถิตมั่นในธรรม
7.  ผศ.ดร.วิรัช      เลิศไพฑูรย์พันธ์
8.  รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
9.  ผศ.ดร.ชูชัย     สุจิวรกุล
10. ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข
11. รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม
12. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์    แก้วกุลชัย
13. ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
14. ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
15. นายสุเมธ เกียรติเมธา
อนุกรรมการและเลขานุการ
16. รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
17. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 ส�าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  ศ.อรุณ     ชัยเสรี   
อนุกรรมการ   
2.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ    เกียรติโกมล 
3.  ศ.ดร.เอกสิทธิ์     ลิ้มสุวรรณ 
4.  ศ.ดร.สมชาย    ชูชีพสกุล 
5. ศ.ดร.ชัย     จาตุรพิทักษ์กุล 
6. ศ.ดร.สมนึก    ตั้งเติมสิริกุล 
7. นายอนุชิต    เจริญศุภกุล  
กรรมการและเลขานุการ
8.  รศ.เอนก ศิริพานิชกร 
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คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ประธาน
1.  รศ.เอนก    ศิริพานิชกร 
อนุกรรมการ          
2.  นายอนุชิต    เจริญศุภกุล       
3.  นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
4.  ศ.ดร.อมร     พิมานมาศ         
5. รศ.ดร.บุญไชย     สถิตมั่นในธรรม
6. รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ 
7. รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ 
8. ผศ.ดร.วิรัช      เลิศไพฑูรย์พันธ์ 
9. ผศ.ดร.ชูชัย     สุจิวรกุล
10. ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข
อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การค�านวณออกแบบโครงสร้าง

 คอนกรีต โดยวิธีภาวะสุดขีด

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  ศ.ดร.เอกสิทธิ์     ลิ้มสุวรรณ 
กรรมการ
2. ศ.ดร.สมนึก    ตั้งเติมสิริกุล     
3. ศ.ดร.อมร     พิมานมาศ         
4. รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ 
3. รศ.เอนก    ศิริพานิชกร   
4. นายอนุชิต    เจริญศุภกุล    
กรรมการและเลขานุการ
7. รศ.ดร.วิทิต ปานสุข 
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
ที่ปรึกษา
1. ศ.ดร.เอกสิทธิ์      ลิ้มสุวรรณ
ประธาน  
2. รศ.ดร.ทศพล  ปิ่นแก้ว
อนุกรรมการ 
3. ศ.ดร.ทักษิณ  เทพชาตรี 
4. รศ.ดร.พูลศักดิ์  เพียรสุสม 
5. รศ.ดร.วิทิต  ปานสุข 
6. ผศ.ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล 
7. ผศ.ดร.วัฒนชัย  สมิทธากร 
อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผศ.ดร.จรูญ  รุ่งอมรรัตน์

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน Limit  

 State Design for Structural   

 Concrete

 LIMIT STATE DESIGN FOR   

 STRUCTURAL CONCRETE 

 SUBCOMMITTEE

Standards Committee
Chairperson
1.  Prof.Dr.Ekasit   Limsuwan 
Committee
2. Prof.Dr.Somnuk   Tangtermsirikul
3. Prof.Dr.Amorn   Pimanmas 
4. Assoc.Prof.Dr.Trakool Aramraks 
5. Assoc.Prof.Anek   Siripanichgorn
6. Mr.Anuchit     Chareonsupkul  
Secretary
7. Assoc.Prof.Dr.Withit Pansuk 

Drafting Standards Subcommittee
Advisor
1. Prof.Dr.Ekasit   Limsuwan 
Chairperson
1. Assoc.Prof.Dr.Tospol Pinkaew  
Subcommittee
2. Prof.Dr.Thaksin  Thepchatri 
3. Assoc.Prof.Dr.Phoonsak Pheinsusom
4. Assoc.Prof.Dr.Withit Pansuk 
5. Asst.Prof.Dr.Pitcha  Jongvivatsakul
6. Asst.Prof.Dr.Watanachai  Smittakorn 
Secretary
7. Assoc.Prof.Dr.Jaroon Rungamornrat

 คณะท�างานข้อก�าหนดมาตรฐานวัสดุ

 และการก่อสร้างส�าหรับโครงสร้าง  

 คอนกรีต

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  ศ.ดร.สมนึก     ตั้งเติมสิริกุล
กรรมการ    
2.  ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
3.  น.อ.รศ.ดร.ธนากร  พีระพันธ์ 
4.  รศ.ดร.วันชัย   ยอดสุดใจ 

5.  นายบุญรอด คุปติทัฬหิ 
6.  นายมั่น  ศรีเรือนทอง 
7.  ดร.กฤติยา แก้วมณี 
คณะท�างาน
ประธาน
1.  ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
คณะท�างาน 
2.  ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร�้ามาตร 
3.  ดร.เฉลิมชัย วาณิชย์ล�้าเลิศ
4.  ผศ.ดร.ทวีชัย ส�าราญวานิช
คณะท�างานและเลขานุการ 
5.  ดร.กฤติยา แก้วมณี

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การเขียนแบบอาคารคอนกรีต 

 เสริมเหล็ก

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 
กรรมการ
2. ศ.ดร.เอกสิทธิ์    ลิ้มสุวรรณ     
3. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
4. นายประสงค์ ธาราไชย  
5. นายอนันต์ สุนทรศิริ   
กรรมการและเลขานุการ
6. นายอนุชิต เจริญศุภกุล 

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
ประธาน
1. นายอนุชิต เจริญศุภกุล 
อนุกรรมการ
2. ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 
3. รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ 
4. รศ.เอนก ศิริพานิชกร   
5. ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 
อนุกรรมการและเลขานุการ
6. นายธงชัย โพธิ์ทอง  
 

 คณะท�างานมาตรฐานความปลอดภัย

 ในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัย

 ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1. นายธานี วัฒนะสุข
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รองประธาน
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ
กรรมการ
3. นายธวัชชัย สุทธิประภา
4. ดร.วิฑูร เจียกเจิม
5. นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี
6. นายจรง   เจียมอนุกูลกิจ
7. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
8. ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

คณะท�างานร่างมาตรฐาน
ที่ปรึกษา
1. นายประสงค์   ธาราไชย
2. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
3. ดร.ธเนศ   วีระศิริ 
4. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ด�าริห์อนันต์ 
5. ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
6. รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
ประธาน
1. อาจารย์ณัฐนนท์   รัตนไชย
คณะท�างาน  
2. ผศ.ดร.วัชระ   เพียรสุภาพ 
3. ผศ.สมเกียรติ   ขวัญพฤกษ์ 
4. ผศ.ดร.วิไลลักษณ์   สระมูล 
5. นายปกรณ์ สุทธิวารี 
6. นางสาววจี   พรมมา 
7. ดร.ชาญชัย   ทรัพย์มณีวงศ์ 
8. ดร.ธยานันท์  บุณยรักษ์ 
9. นายชูเลิศ   จิตเจือจุน 
10. ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา   
11. ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ 
12. นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์ 
13. นายไพรัตน์   เจริญกิจ 
14. นายสมหวัง  วิทยาปัญญานนท์
15. นายพิคิด  วาโยพัด 
16. นายสุพร เตไชยา 
17. นายธงชัย    จันทราทิพย์
18. นายอาทิตย์   ศรีอัศวิน
19. นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย 
20. ดร.วศิน เกียรติโกมล
21. นายพิเชษฐ์   ชาติมนตรี
22. นายมงคล   คุ้มวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
23. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะท�างานมาตรฐานความปลอดภัย

 ในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัย

 ในการปฏิบตังิานภายใต้สภาวะแวดล้อม

 พิเศษต่าง ๆ

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1. นายธานี วัฒนะสุข
รองประธาน
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ
กรรมการ
3. นายธวัชชัย สุทธิประภา
4. ดร.วิฑูร เจียกเจิม
5. นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี
6. นายจรง   เจียมอนุกูลกิจ
7. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
8. ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

คณะท�างานร่างมาตรฐาน
ที่ปรึกษา
1. นายประสงค์   ธาราไชย
2. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
3. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ด�าริห์อนันต์
4. ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
5. นายสราวุธ ชื่นชม

คณะท�างานร่างมาตรฐาน
ประธาน
1. รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
คณะท�างาน
2. นายชาญณรงค์   ไวยพจน์
3. ผศ.พิพัฒน์   ภูริปัญญาคุณ
4. รศ.ดร.วราวุธ   เสือดี
5. นายสมหวัง  วิทยาปัญญานนท์
6. นายดิลก   เลิศเกรียงไกรยิ่ง
7. นายอดุลรัตน์   เรืองศรี
8. นายสุชาติ   ปั้นทอง
9. นายพิคิด  วาโยพัด
10. นางวรรณทิมา   เรืองศรี
11. นายสุชาต   ไกรเพชร
12. นายสงวนศักดิ์   ด�าเล็ก
13. นายฉานฉลาด   บุนนาค
14. นายกุลภาค   ดาวพิเศษ
15. นางสมบุญ   ประเสริฐพานิช
16. นายสุทัศน์   ประเสริฐพานิช
17. นายสุเมธ   เรืองทองดี

18. นายสุรศักดิ์   ซ่อนกลิ่น
19. นายปกรณ์  แสงสุเรนทร์      
20. นายอนนต์ ชินบุตร
21. นายอุดม อารยตานนท์
22. นายพีระศักดิ์ พานิชไตรภพ
23. นางสาวมาฤษา ชูนาวา
24. นายธิติ ขัติวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
25. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุน 

 ก่อสร้างงานอาคาร

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ    เกียรติโกมล
2. รศ.สิริวัฒน์      ไชยชนะ
3. นายไกร ตั้งสง่า
4. ผศ.ดร.วิสูตร จิระด�าเกิง
คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
1. รศ.สิริวัฒน์      ไชยชนะ 
ประธาน
2.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ    เกียรติโกมล
กรรมการ
3. นายสุชิน          สุขพันธ์
4. นายอุทิศ   จันทร์เจนจบ
5. นายชัยชาญ   อึ๊งศรีวงศ์
6. น.อ.สันติ    พรหมสุนทร
7. ศ.ฐิติพัฒน์   ประทานทรัพย์
8. ผศ.สมเกียรติ     ขวัญพฤกษ์
9. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์    เมืองน้อย
10. ผศ.ดร.วัชระ   เพียรสุภาพ
11. นายศักดิ์ณรงค์    เดชระพีพงษ์
12. นางภิรวดี   ชูประวัติ
13. ว่าที ่พ.ต.อ.สกัรินทร์   เขียวเซ็น
14. นายเสรี    ลิ่มนววงศ์
15. นายสมชัย   สันตินิภานนท์
16. นายมานะวิทย์   ชัยสมบัติ
17. นางกรกช   คุณาลังการ
18. นายสมปราชญ์    ลิขิตลือชา
19. นายจักรกริช   ธิติโสภี
กรรมการและเลขานุการ
20. ดร.ทศพร        ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. น.ส.สโรชา มัฌชิโม
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 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 รหัสต้นทุนก่อสร้างงานถนน 

 สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ปรึกษา
1.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
2.  รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
3.  นายสุชิน สุขพันธ์
4.  ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม
ประธาน
1.  นายธีระพจน์ วราชิต
อนุกรรมการ
2.  นายอภิชาติ     จันทรทรัพย์
3.  นายอนุชา เหมบุตร
4.  นายปภพ ภานุพรประพงศ์
5.  นายพงษธร   ตันดิลกตระกูล
6.  นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี
7.  นายพิศาล   ขยันส�ารวจ
8.  นายกนกเทพ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
9.  นายวทัญญู   ฐิตานุวงศ์
10. นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
11. นายชัยรัตน์ สีด้วง
12. นายพรชัย แสงอังศุมาลี
13. นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล
14. นายวิฑูร เหลืองหิรัญ
อนุกรรมการและเลขานุการ
15. นายพรพรต   สุริยนต์
ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายชัยนรินทร์ ไวทยะติกานต์

 คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุน 

 ก่อสร้างงานชลประทาน

ที่ปรึกษา
1.  รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
2.  นายสุชิน สุขพันธ์
3.  ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม
ประธาน
1.  นายโสภณ ธรรมรักษา
รองประธาน 
2.  นายพรชัย แสงอังศุมาลี
อนุกรรมการ
3.  นายสุชิน จงสมสุข 
4.  นายวิเวช สุทธิประภา
5. นายกิตติรัศมิ์ เมธีกุล
6.  นางสาววิชชุดา เลี่ยมสงวน

7.  นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ
8.  นายเจษฎา  ชูชาติ
9.  นายปภพ ภานุพรประพงศ์
10. นายจีรพันธุ์  ฐาปนากุลศักดิ์
11. นายอนุชา  เหมบุตร
12. นายประสิทธิ์ พงศ์คณิตานนท์
13. นายชูลิต วัชรสินธุ์
14. นายอุทัยวุฒิ ช�านาญแก้ว
15. นายธรรมนูญ นันทสมบูรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ 
16. นายชัยรัตน์ สีด้วง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. น.ส.ดุลยทัศนี แสนวัง
ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายชัยนรินทร์ ไวทยะติกานต์

 คณะกรรมการมาตรฐาน-

 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 คณะอนกุรรมการปรับปรุงมาตรฐาน

 การติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย

ที่ปรึกษา 
1.  รศ.วิชัย   สุระพัฒน์ 
2. ผศ.ประสิทธิ์    พิทยพัฒน์ 
3. นายกิตติพงษ์    วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
4. นายดนตร์  บุนนาค 
5.  นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย 
6. นายปราการ   กาญจนวตี 
7. นายภาณุวัฒน์   วงศาโรจน์ 
8. นายลือชา   โพธิ์อบ 
9. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
10. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ 
11. นายสันติ   น�าสินวิเชษฐชัย 
12. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ 
ประธาน 
1.  ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน
รองประธาน
2. นายสุจิ   คอประเสริฐศักดิ์ 
อนุกรรมการ
3. ผศ.ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร 
4. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร 
5. รศ.ถาวร   อมตกิตติ์ 
6. นายธีรภาพ   ว่องเจริญ 
7. นายบุญถิ่น   เอมย่านยาว  
8. นายบุญศักดิ์   เกียรติจรูญเลิศ 

9. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
10. นายศิวเวทย์   อัครพันธุ์ 
11. นายสุวิทย์   ศรีสุข  
12. นายเสฐียรพงค์   บุบผาสุวรรณ 
13. นายอาคม   นิ่มตรง 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นายเตชทัต    บูรณะอัศวกุล 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. น.ส.อรุณรัศมี   ไชยวงค์วิลาน 
 
คณะท�างานบทที่ 7
ที่ปรึกษา
1.  ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน 
2. ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี 
3. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร 
4. นายกิตติพงษ์    วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
5. นายธวัช  มีชัย  
6. นายธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี 
7. นายนพดล  ประเสริฐกาญจนา
8.  นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย 
9. นายพงศ์สันติ์  จุลวงศ์ 
10. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
11. นายภูวดล   สุนทรธนสถิต 
12. นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ 
13. นายสุกิจ  เกียรติบุญศรี 
ประธาน
1.  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
รองประธาน 
2. นายบุญถิ่น   เอมย่านยาว
คณะท�างาน  
3. นายก้องเกียรติ  บุญเสริม 
4.  นายจอมเกรียงไกร  สว่างแสน 
5. นายชัยพร   อินทรกุญชร 
6. นายชัยรัตน์  ฉันทแสนย์ 
7. นายดนตร์  บุนนาค 
8. นายนนทฤทธิ์  ศักรานุกิจ 
9. นายนิวัฒน์  สีใสเพ็ชร 
10. นายบุญเสริม  อินทร์สุข 
11. นายปานโชค  เอื้อธนาภา 
12. นายวิชาญ  สมบัติภิญโญ 
13. นายวิศิษย์ศักดิ์  กฤษณพันธ์  
14. นางสาวศศินันท์  โคมเดือน 
คณะท�างานและเลขานุการ
15. นายกฤษณ   สุจริตพงศ์

คณะท�างานบทที่ 3, 5
ที่ปรึกษา
1. นายดนตร์  บุนนาค 



The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT) l Annual Report 2019

33

2. รศ.วิชัย  สุระพัฒน์ 
3. นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์  
ประธาน
1. นายสุจิ   คอประเสริฐศักดิ์
คณะท�างาน  
2. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร 
3. รศ.ถาวร   อมตกิตติ์ 
4. นายสุวิทย์   ศรีสุข  
5. นายสมศักดิ์    วัฒนศรีมงคล 
6. นางสาวนพดา    ธีรอัจฉริยกุล 
7. นายธัมรัต   พรหมเพ็ญรังษี 
8. นายบุญลือ  แผนกทาน 
9. นายพงศ์สันติ์  จุลวงศ์   
10. นายมานะ  คล้ายศรี 
11. นายชาติชาย  โสบุญ  
12. นายสรายุทธ  บุรีแก้ว 
13. นายวิบูลย์พงค์  วิมลสุด  

คณะท�างานบทที่ 4
ที่ปรึกษา
1 ผศ.ประสิทธิ์    พิทยพัฒน์ 
2 นายปราการ  กาญจนวตี   
ประธาน
1. นายสันติ   น�าสินวิเชษฐชัย 
คณะท�างาน 
2. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร 
3. นายบุญศักดิ์    เกียรติจรูญเลิศ   
4. นายวันชัย  จงวิริยะเจริญชัย 
5. นายพงศ์สันติ์  จุลวงศ์ 
6. นายกฤษฎา  สุทธิประภา 
7. นายมานะ  คล้ายศรี
8. นายบุญเสริม  อินทร์สุข 
9. นายสรายุทธ  บุรีแก้ว 
10. นายสิทธิพงษ์  มีโส 
11. นายณัฐดนัย  คงถวิลวงศ์ 
คณะท�างานและเลขานุการ 
12. นายจรินทร์  หาลาภี
 

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับ  

 ประเทศไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ที่ปรึกษา
1. ผศ.ประสิทธิ์    พิทยพัฒน์
2. นายลือชัย    ทองนิล 
3. นายกิตติพงษ์    วีระโพธิ์ประสิทธิ์

4. ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน
5. นายสารนิต   อังศุสิงห์ 
6. ผศ.ดร.ปฐมทัศน์   จิระเดชะ
7. รศ.ดร.มงคล   กงศ์หิรัญ
8. นายวิชชา   ชาครพิพัฒน์
9. นายพงศ์สันติ์   จุลวงศ์  
ประธาน
1. นายประสิทธิ์    เหมวราพรชัย 
อนุกรรมการ
2. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร
3. นายบุญชล   ตันติรัตนสุนทร
4. นายนพดล   ประเสริฐกาญจนา
5. รศ.ถาวร   อมตกิตติ์
6. นายศิวเวทย์   อัครพันธุ์
7. นายเตชทัต   บูรณะอัศวกุล 
8. นายจรินทร์   หาลาภี
9. นายสุธี   ปิ่นไพสิฐ 
10. นายสุวิทย์   ศรีสุข 
11. ผศ.ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร
อนุกรรมการและเลขานุการ
12. น.ส.นพดา    ธีรอัจฉริยกุล 

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การติดตั้งทางไฟฟ้า : ระบบการ  

 ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 ที่ติดตั้งบนหลังคา

ที่ปรึกษา
1. ผศ.ดร.อุทัย   ไชวงค์วิลาน
2. นายกิตติพงษ์    วีระโพธิ์ประสิทธิ์
3. รศ.ถาวร   อมตกิตติ์ 
4. นายสุธี   ปิ่นไพสิฐ 
5. ดร.ประดิษฐ์  เฟื่องฟู
6. ดร.ไกรสร   อัญชลีวรพันธุ์
7. ดร.เกรียงไกร  สุขแสนไกรศร 
8. นายชาญชัย  ยุทธณรงค์
9. นายรพีพล  ชาญพานิชย์ 
10. นายประกิต  อัครเสรีนนท์
11. ดร.สมบัติ  วนิชประภา 
12. นายโยชัย  ศศิวรรณ
13. นายทิวา   เพ็ชรรัตน์
14. นายเตชทัต   บูรณะอัศวกุล
15. นายไพโรจน์   ภานุกาญจน์
16. นายเสนอ   เกษรพรหม
17. นายสุวิทย์   ศรีสุข
18. นายอรรณพ  โรมา

19. นายธนัชชัย   ไชยฤทธิ์ 
20. นายชาติชาย   โสบุญ
21. นายอนุวัตร   อภิวัฒนานนท์
22. นายพโยมสฤษฏ์  ศรีพัฒนานนท์
ประธาน
1 นายสุจิ  คอประเสริฐศักดิ์ 
อนุกรรมการ  
2 รศ.ดร.สมพร   สิริส�าราญนุกุล
3 นายกิตติศักดิ์    วรรณแก้ว
4 นายพงศ์สันติ์    จุลวงศ์
5 นายมนัส   อรุณวัฒนาพร
6 ดร.สุรชัย   ชัยทัศนีย์
7 ผศ.ดร.นิพนธ์   เกตุจ้อย
8 ผศ.ดร.อนวัช  แสงสว่าง 
9 นางสาวนพดา    ธีรอัจฉริยกุล
10 นายเกษียร  สุขีโมกข์
11 ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง 
12 นายณัฐพล  ช่วงสุวนิช 
13 นายโชติ  ชูสุวรรณ 
14 นายดิษฐพงศ์   ประพันธ์วัฒนะ
อนุกรรมการและเลขานุการ
15 นายวุฒิกร  กิตติวัฒน์ศิริกุล  

 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการตดิตัง้ 

 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�า่ส�าหรับยานยนต์ 

 ไฟฟ้า ฉบับ สมอ. และคู่มือ วสท.

 

ที่ปรึกษา    
1. ศาสตราภชิาน พลูพร  แสงบางปลา
2. ผศ.ดร.อุทัย   ไชวงค์วิลาน
3. ผศ.ดร.ศิริโรจน์   ศิริสุขประเสริฐ
4. ผศ.ดร.อมรรัตน์   แก้วประดับ
5. ผศ.ศิริวัฒน์   พูนวศิน 
6. ดร.ยศศิริ   อาริยะกุล 
7. นายกิตติพันธ์  เพชรเกราะ 
8. นายชานศ   นันทวิลัย
9. นายชาติชาย   โสบุญ
10. นายถิรายุ   สนทนา
11. นายณัฐดนัย   คงถวิลวงศ์
12. นายดนตร์   บุนนาค
13. นายธนปพน   ชัยวาณิชยา
14. นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย
15. นายสุจิ  คอประเสริฐศักดิ
ประธาน   
1. นายวิวัฒน์    กุลวงศ์วิทย์ 
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อนุกรรมการ
2. ผศ.ชายชาญ    โพธิสาร 
3. นายเจริญชัย   เลิศมหกิจ
4. นายนรินทร์   คลอวุฒิเสถียร
5. นายบรรพจน์   เต็งวงษ์วัฒนะ
6. นายมนัส   ดาวมณี 
7. นายวรพจน์   กระทอง 
8. นายวสวัตติ์   กฤษศิริธีรภาคย์
9. นายวิเชียร   บุษยบัณฑูร
10. นายสพร่าง   วิสุทธิพานิช
11. นายสุกิจ    เกียรติบุญศรี
12. นางสุวิชญาน์   เมธมโนรมย์ 
13. นายอนุวัตร   อภิวัฒนานนท์
14. นายอรรณพ  โรมา   
อนุกรรมการและเลขานุการ
15. ดร.ภัคพิมล   สิงหพงษ์  

 คณะอนุกรรมการการศึกษาและวิจัย 

 การก�าหนดค่าโคอนิซเิดนซ์แฟคเตอร์ 

 (Coincidence Factor) ส�าหรับโหลด

 ไฟฟ้าอาคารชุดเพื่อการพักอาศัย 

 ร้านค้า ส�านักงาน

ที่ปรึกษา
1 รศ.ถาวร อมตกิตติ์
2 นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
3 รศ.วิชัย สุระพัฒน์
ประธาน
1. นายอุทัย ไชยวงค์วิลาน 
รองประธาน    
2. นายสุวิทย์ ศรีสุข  
อนุกรรมการ
3. ดร.สมชาย ทรงศิริ 
4. นายวัลลภ วงศ์เมืองแก่น
5. นายสันติ น�าสินวิเชษฐชัย
6. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
7. นายสุธี ปิ่นไพสิฐ 
8. นายสุเมธ อักษรกิตติ์
9. นายอนุวัตร  อภิวัฒนานนท์ 
10. นายอ�านาจ ชัยชนะ 
11. นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย 
อนุกรรมการและเลขานุการ
12. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล 

 คณะอนุกรรมการระบบแจ้งเหตุ  

 เพลิงไหม้

ที่ปรึกษา
1.  พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์
2.  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน
3. นายดิลก  เลิศเกรียงไกรยิ่ง
4. นางจันทร์เพ็ญ ประสูติชัย
5. นายธนวัฒน์ ตันปิชาติ 
6. นายรณันท์  ชูธรรมสถิต
7. นายลือชัย ทองนิล
8. นายวีรพล  ตันปิชาติ 
9. นายวีระพันธ์    พันธุมคุปต์
10. นายสมเจตน์  สุดประเสริฐ
ประธาน
1.  นายมงคล วิสุทธิใจ 
รองประธาน
2.  นายสุวิทย์ ศรีสุข
อนุกรรมการ
3. รศ.ถาวร อมตกิตติ์ 
4. นายขวัญชัย กุลสันติธ�ารง
6. นายณัฐกานต์ เฟื่องขจร
7. นายธนิศ เผื่อนสา 
8. นายเมธี อนิวรรตน์
9. นายสมชาติ จิตใหญ่
อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล 
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบ  

 ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า 

 ทางออกฉุกเฉิน

ที่ปรึกษา
1.  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน
2.  นายอุทิศ จันทร์เจนจบ
3.  นายลือชัย   ทองนิล
4.  นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์
ประธาน 
1.  รศ.ถาวร   อมตกิตติ์
รองประธาน
2.  รศ.ไชยะ   แช่มช้อย
อนุกรรมการ
3.  ผศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล
4.  ผศ.ดร.ส�าเริง   ฮินท่าไม้

5.  ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
6.  นายเกษม นิลเจริญ
7.  นายเตชทัต   บูรณะอัศวกุล
8.  นายธนิศ   เผื่อนสา
9.  นายประสพ   เพชรสกุลรัตน์
10. นายสถาพร   รุ่งรัตนาอุบล
11. นายสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์
12. นายสุธี   ปิ่นไพสิฐ
13. นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล
14. นางสุวิชญาน์   เมธมโนรมย์
กรรมการและเลขานุการ
15. นายกิตติ   สุขุตมตันติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
16. น.ส.ณัฐรียา อุ่นรัตนะ

 คณะกรรมการเทคนคิจดัท�ามาตรฐาน

 ดาตาเซนเตอร์ส�าหรับประเทศไทย

ที่ปรึกษา
1.  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน 
2.  นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร
4. นายนรา นนท์นาภา
5. นายไพศาล ไตรชวโรจน์ 
6.  นายลือชัย ทองนิล 
7. นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล 
8. นายสุรชัย อินทชื่น 
9. นายสมเกียรติ นิยมวัน
10. นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ 
ประธาน
1.  นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย 
รองประธาน
2.  นายปราการ กาญจนวตี 
กรรมการ
3. รศ.ถาวร อมตกิตติ์
4. รศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
5. ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล 
6. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 
7. นายเกษม นิลเจริญ
8. นายประสบชัย จลาสุภา 
9. นายประสิทธิ์ พัวภัทรกูล 
10. นายพัฒน์พงศ์ เพชร์แก้วณา 
11. นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ 
12. นายเมธี อนิวรรตน์ 
13. นายสันติ น�าสินวิเชษฐชัย 
14. นายเอกชัย ประสงค์ 
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กรรมการและเลขานุการ
15. ผศ.ดร.ส�าเริง ฮินท่าไม้ 
ผู้ช่วยเลขานุการ
16. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การตรวจสอบ และทดสอบ

 การติดตั้งทางไฟฟ้า (Inspection &

 Testing Standard)

ที่ปรึกษา
1.  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน 
2. ผศ.ประสิทธิ์    พิทยพัฒน์ 
3.  นายกฤษฎา   สุทธิประภา 
4. นายกิตติพงษ์    วีระโพธิ์ประสิทธิ์ 
5. นายบุญถิ่น    เอมย่านยาว 
6. นายปราการ   กาญจนวตี 
7. นายลือชัย    ทองนิล 
8. นายวิเชียร   บุษยบัณฑูร 
9. นายวันชัย   จงวิริยะเจริญชัย 
10. นายสารนิต   อังศุสิงห์ 
11. นายสุพัฒน์   เพ็งมาก 
ประธาน
1.  นายสมศักดิ์   วัฒนศรีมงคล 
อนุกรรมการ
2. นายเตชทัต    บูรณะอัศวกุล 
3. นายบุญชล   ตันติรัตนสุนทร 
4. นายประสิทธิ์   ผิวแดง 
5. นายศิวเวทย์    อัครพันธุ์ 
6. นายสุกิจ    เกียรติบุญศรี 
7. นายสุจิ   คอประเสริฐศักดิ์ 
8 นายสุธี    ปิ่นไพสิฐ 
อนุกรรมการและเลขานุการ
9. นายชายชาญ   โพธิสาร 
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนกุรรมการปรับปรุงมาตรฐาน

 การตดิต้ังทางไฟฟ้า ในสถานทีเ่ฉพา : 

 บริเวณสถานพยาบาล

ที่ปรึกษา 
1.  ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน 

ประธาน
1.  นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ 
อนุกรรมการ
2.  รศ.ศุลี บรรจงจิตร 
3.  ดร.ภัคพิมล สิงหพงษ์ 
4.  นายเจนวิช  วิสัยจร 
5.  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 
6.  นายสพร่าง วิสุทธิพานิช 
7.  นายโสภณ สิกขโกศล 
อนุกรรมการ และเลขานุการ
8.  ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 
ผู้แทนอนุกรรมการ
9.  นายถิรายุ   สนทนา
10. นายพิเชษฐ   อัศวกิจธนานนท์
11. นายยศพล   อภิสิทธิเนตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. น.ส.สราญรัตน์ พงษ์ต้น

 คณะกรรมการมาตรฐาน-

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 ระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสาร

 ที่ใช้ขนของ

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  นายสุพัตถ์ จารุศร 
กรรมการ
2.  นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์  
3.  นายชัชวาลย์ คุณค�้าชู            
4.  นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ 
5.  นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล        
6.  นายสินิทธิ์        บุญสิทธ์
           
คณะอนุกรรมการ
ประธาน
1.  นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย 
อนุกรรมการ
2.  ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ 
3.  นายตระการ  ด่านกุล 
4.  นายธงชัย จันทราทิพย์ 
5.  นายปกพงศ์  อัจฉราพรเพ็ญ 
6.  นายพิสิฐ  ไล่สัตรูไกล 

7.  นายศักดิ์สิทธิ์  โคบาล 
8.  นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ 
9.  นายสุเทพ  พิทักษ์พรมงคล 
10. นายเสรี  ใจซื่อ 
11. นายอดิศัย  แท่งทอง 
ผู้ประสานงาน 
12. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การตรวจสอบหม้อน�้าชนิดท่อไฟ

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล 
กรรมการ 
2.  ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์       
3.  นายชูชัย เจริญงาม 
4.  นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย       
5.  นายวิชาญ สมบัติภิญโญ 
6.  นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล 
 
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
ประธาน
1.  รศ.ดร.จารุวัตร    เจริญสุข
อนุกรรมการ  
2.  ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ 
3.  ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต 
4.  นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์ 
5.  นายณัฐพล รุ่นประแสง 
6.  นายตรีชัย เลาหตีรานนท์ 
7.  นายดาวิษ วังบุญคง 
8.  นายมนัส เปียวนิช 
9.  นายวิชัย สถาปิตานนท์ 
10. นายวิสรัส เอี่ยมประชา 
11. นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 
12. นายสายัณห์ ปานซัง 
13. นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ  
14. ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน
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 คณะกรรมการมาตรฐาน-

 สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การป้องกันอัคคีภัย

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน
กรรมการ
2.  ดร.เกชา ธีระโกเมน
3.  นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
4.  นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา 
5.  นายจักรพันธ์ ภวังครัตน์
กรรมการและเลขานุการ   
6.  น.ส.บุษกร แสนสุข

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การป้องกันอัคคีภัย

ที่ปรึกษา
1.  ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
2.  นายสมยศ ดีวิไลพันธ์
3.  รศ.ดร.ธัญวัฒน์  โพธิศิริ
4.  นายเมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์
ประธาน
1.  น.ส.บุษกร แสนสุข
อนุกรรมการ
2.  นายอรรณพ   กิ่งขจี
3.  นายกาญจน์   รักศิริพงษ์
4.  นายรัตนชัย   รัศมีเวสารัช
5.  นายประพุธ   พงษ์เลาหพันธุ์
6.  ผศ.ดร.สุภัทร  พัฒน์วิชัยโชติ
7.  ผศ.ดร.ปฐเมศ    ผาณิตพจมาน
8.  นายเฉลิมชาติ   พรหมด�า
9.  นายจุลดิษย์   จายนียโยธิน
10. นายมาเฮศ   ราย
11. น.ส.กรรณิการ์ รัตนสุนทร
12. น.ส.เกศรา   ชั้นไพบูลย์
อนุกรรมการและเลขานุการ
13. นายณัฎฐ์ นิธิโรจน์ภักดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การควบคุมควันไฟ

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน 
ประธาน
1.  รศ.ฤชากร จิรกาลวสาน 
กรรมการ
2.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี 
3.  นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ 
4.  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
5.  นายบุญพงษ์ กิจวัฒนา 
กรรมการและเลขานุการ
6.  น.ส.บุษกร แสนสุข    
คณะอนุกรรมการ
ประธาน
1.  น.ส.บุษกร แสนสุข  
อนุกรรมการ
2.  ผศ.ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี
3.  นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช
4.  นายอรรณพ   กิ่งขจี
5.  นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์
6.  นายประชานาถ เนียมน�า
7.  นายวุธชิรา แจ้งประจักษ์
8.  นายจิรวัฒน์ วงศ์ข้าหลวง
9.  นายปิติ อนนตพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. น.ส.สโรชา มัฌชิโม

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน  

 การป้องกันอัคคีภัยส�าหรับโรงงาน 

 อุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1. ดร.เกชา ธีระโกเมน
กรรมการ
2.  รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์ 
  หล่อทองค�า
3.  ดร.ธเนศ  วีระศิริ
4.  ดร.พิชญะ   จันทรานุวัฒน์
5.  นายจักรพันธ์   ภวังค์คะรัตน์
6. นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย
7. นายลือชัย   ทองนิล

8. นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา
9. นายสมยศ  ดีวิไลพันธุ์
10. นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

คณะอนุกรรมการ
ประธาน 
1. นางสาวบุษกร  แสนสุข
รองประธาน
2. นายธเนศ  จิตต์กูลสัมพันธ์
อนุกรรมการ
3. ผศ.ดร.สุภัทร  พัฒน์วิชัยโชติ
4. นายกาญจน์ รักษ์ศิริพงษ์
5. นายจุลดิษย์   จายนียโยธิน
6. นายเฉลิมชาติ  พรหมด�า
7. นายทวีศักดิ์  อัญชลีนุกูล
8. นายมาเฮศ ราย
9. นายวีรพล  ตันปิชาติ
10. นายเอกพุทธา  ปานาพรม
กรรมการและเลขานุการ
11. นายธวัช มีชัย

 คณะอนุกรรมการปรับปรุง  

 มาตรฐานออกแบบและติดตั้ง

 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

ที่ปรึกษา
1.  ร.อ.สุขเกษม เนืองวัง
2.  ร.ท.ภาสกร สุระพิพิธ
3.  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
4.  ผศ.ชายชาญ โพธิสาร
5.  รศ.ถาวร อมตกิตติ์
6.  นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ
7.  นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
8.  นายเฉลิมพล เหรียญวิไลรัตน์
9.  นาย ณ พงษ์ สุขสงวน 
10. นายดนัย ลี้ทรงศักดิ์
11. นายบุญชล ตันติรัตน์สุนทร
12. นายบุญเหนือ พึ่งศิริ
13. นางสาวบุษกร แสนสุข
14  นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
15. นายพงศ์กฤษฎ์ ค�าราชา
16. นายพิชญะ จันทานุวัฒน์
17. นายภาณุวัฒน์ วงศาโรจน์
18. นายลือชัย ทองนิล 
19. นายวรสิทธิ์ พันธุ์เกษร
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20. นายวินัย อนันต์ณัฎฐพงศ์
21. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ 
22. นายสุพัฒน์ เพ็งมาก
23. นายอดิศัย แท่งทอง
24. นายอารักษ์ บุญมา
25. นายอ�านาจ ปิตุยะ
ประธาน
1.  นายธวัช มีชัย
อนุกรรมการ  
2.  ผศ.ดร.ส�าเริง ฮินท่าไม้
3.  นายเกษม นิลเจริญ
4.  นายปานชนก เตมียเสน 
5.  นายพรชัย บรรจงใหม่
6.  นายระวิ ดวงประเสริฐ
7.  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
8.  นายวิทยา รักษ์พงษ์ 
9.  นายศิริเดช พูลเรือง
10. นายสุชาติ จงควินิต 
11. นายอภิเชษฐ บันลือนุชรี
12. นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์
อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

 การตรวจสอบ ทดสอบ 

 และบ�ารุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน�้า

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  ดร.เกชา ธีระโกเมน     
กรรมการ 
2.  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 
3.  นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา 
4.  นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ  
5.  น.ส.บุษกร แสนสุข 
 
คณะอนุกรรมการ
ประธาน
1.  น.ส.บุษกร แสนสุข 
อนุกรรมการ
2.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี  
3.  ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 
4.  น.ส.กรรณิการ์ รัตนสุนทร 

5.  นายกาญจน์ รักศิริพงษ์ 
6.  นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน 
7.  นายณัฏฐ์ นิธิโรจน์ภักดี 
อนุกรรมการและเลขานุการ    
8.  นายมาเฮศ ราย  
ผู้ช่วยเลขานุการ
9.  น.ส.เมตตา หมอนเขื่อน

 คณะอนุกรรมการมาตรฐานความ  

 ปลอดภัยอคัคภัียอาคารสถานพยาบาล

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
ประธาน
1.  ดร.เกชา   ธีระโกเมน
กรรมการ   
2.  น.ส.บุษกร  แสนสุข
3.  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์  
4.  นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 
กรรมการและเลขานุการ 
5.  น.ส.ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน
ที่ปรึกษา
1.  นพ.สมพร ค�าผง
2.  ดร.เกชา   ธีระโกเมน
3.  นายจักรพันธ์   ภวังค์คะรัตน์
4.  นายชัชวาลย์ คุณค�้าชู
5.  นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์
6.  นายสันติ ชยสมบัติ
7.  นายสมนึก ธรรมรัตนะศิริ
ประธาน
1.  น.ส.บุษกร  แสนสุข
อนุกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
3.  ภญ.นริศรา  รณรงค์ฤทธิ์
4.  ภก.พงษ์พันธุ์ ตาทิพย์
5.  นายเกรียงไกร  ธุวจิตต์
6.  นางสาวชุติมา วิจิตรานนท์
7.  นายนิรชิต เรืองแสงวัฒนา
8.  นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช
9.  นายศิรัณย์ มโนลีหกุล
10. นายอรรณพ กิ่งขจี
อนุกรรมการและเลขานุการ
11. น.ส.ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. น.ส.สราญรัตน์  พงษ์ต้น

 คณะกรรมการมาตรฐาน-

 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติ  

 การบริการแบบคลาวด์

คณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน 
(Standing Committee)
ที่ปรึกษา
1.  พ.อ.ดร.สมเกียรติ   สัมพันธ์ 
2. น.ต.วิรัตน์ พึ่งสาระ 
3. ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
4. ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน 
5. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 
6. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร 
7. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม 
8. ดร.พีรวัฒน์   วัฒนพงศ์ 
9. ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
10. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
11. ดร.สุรพันธ์   เมฆนาวิน 
12. ดร.รัชดา  เจียสกุล  
13. นางเมธินี เทพมณี 
14. นายไชยเจริญ อติแพทย์ 
15. นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ 
16. นายวิทมนต์ ภริตานนท์ 
17. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ 
18. นายอนุศักดิ์   ธีระเรืองไชยศรี 
ประธาน
1. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง 
2. ดร.คเณศ   คัจฉสุวรรณมณี 
3. ดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล 
4. ดร.อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ 
5. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ 
6. นายชัยพร ทบแป 
7. นายทวีวัฒน์   จันทรเสโน 
8. นายนริส   อุไรพันธ์ 
9. นายเพชรไพฑูรย์   กรุงวงศ์ 
10. นายยิ่งศักดิ์   ศรีสุขสวัสดิ์ 
11. นายรังสรรค์   จันทร์นฤกุล 
12. นายวิง   แซ่เหวียน 
13. นายศรายุทธ   ฉายสุริยะ 
14. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย 
กรรมการและเลขานุการ
15. ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธ�ารงค์
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คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน 
(Drafting Committee)
ที่ปรึกษา
1. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง   
2. น.ต.วิรัตน์   พึ่งสาระ 
3. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ   หนูไพโรจน์ 
4. ดร.ศุภเชษฐ์   เพิ่มพูนวัฒนาสุข 
5. ดร.ศักดิ์   เสกขุนทด  
6. ดร.พจนันท์   รัตนไชยพันธ์ 
7. นายกระมล   พูลเกษ 
9. นายกฤษฎา   เปี่ยมพงศ์สานต์ 
10. นายกิตติพงษ์   อัศวพิชยนต์ 
11. นายกุมโชค   ใบแย้ม 
12. นายกุศลมงคล สุวรรณกูฏ 
13. นายโฆษิต   สุขสิงห์ 
14. น.ส.ชลิตา  เรือนค�า  
15. นายณรงค์ศักดิ์ บุลสุวรรณ 
16. นายต้อง ศรีคชา 
17. นายทินกร อศิรางกรู ณ อยธุยา
18. นายธีรวัฒน์  อิสสริยะกุล 
19. นายนรินทร์ฤทธิ์   เปรมอภิวัฒโนกุล 
20. น.ส.นันทวัน   วงศ์ขจรกิตติ 
21. นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี 
22. นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร 
23. นายไพศาล สินธพ 
24. นายเรือรบ   ติยะชาติ 
25. น.ส.วารุณี   เรืองกิจวณิชกุล 
26. นายวิจิตร   เพิ่มเพียรเสถียรติ 
27. น.ส.วิราภรณ์ นึกรัก 
28. นายสาโรจน์   ปุญญพัฒนกุล 
29. นายสิรวิชญ์ เจริญธรรมพจน์ 
30. นายสุเมธ ฤทธิมโนมัย 
31. นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง 
32. นายสุรวี  น�้าหอม 
33. นายสุวัฒน์   หลายเจริญทรัพย์ 
34. นายอรรถวุฒิ   ค�าประดิษฐ์ 
35. นายเอกอนันต์   ทองแท้ 
ประธาน
1. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร 
อนุกรรมการ
2. รศ.ดร.สุชาย   ธนวเสถียร 
3. ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ 
4. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท 
5. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ 
6. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ 
7. นายเขมรัฐ โชคมั่งมี 
8. น.ส.จีรณา น้อยมณี 

9. นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
10. นายทรงศิลป์ แพเจริญ 
11. นายวิทมนต์  ภริตานนท์ 
12. นายศิริโชติ สิงห์ษา  
13. น.ส.อารีย์ ชนะกิจการชัย   
14. Mr.Allan Rasmussen 
อนกุรรมการและเลขานกุาร
15. น.ส.มาล ี ด่านสริสินัต ิ

 คณะอนุกรรมการแนวทาง 

 เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการ 

 แบบคลาวด์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

คณะกรรมการประจ�า
(Standing Committee)
ที่ปรึกษา
1.  พ.อ.ดร.สมเกียรติ   สัมพันธ์ 
2. น.ต.วิรัตน์  พึ่งสาระ 
3. ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ 
4. ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน 
5. ดร.จุฬารัตน์  ตันประเสริฐ 
6. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร 
7. ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม 
8. ดร.พีรวัฒน์    วัฒนพงศ์ 
9. ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์ 
10. ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด 
11. ดร.สุรพันธ์    เมฆนาวิน 
12. ดร.รัชดา   เจียสกุล  
13. นางเมธินี  เทพมณี 
14. นายไชยเจริญ  อติแพทย์ 
15. นายนุวัฒน์    ศิลาพัฒน์ 
16. นายวัตสัน  ถิรภัทรพงศ์ 
17. นายวิทมนต์  ภริตานนท์ 
18. นายสุเมธ  อักษรกิตติ์ 
19. นายอนุศักดิ์    ธีระเรืองไชยศรี
ประธาน 
1.  น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง  
กรรมการ  
2. ดร.คเณศ    คัจฉสุวรรณมณี 
3. ดร.รัฐนันทน์  นันทิยะกุล 
4. ดร.อดิศักดิ์  ศรีนครินทร์ 
5. นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์ 
6. นายชัยพร  ทบแป  
7. นายทวีวัฒน์    จันทรเสโน 
8. นายนริส    อุไรพันธ์ 
9. นายเพชรไพฑูรย์   กรุงวงศ์ 

10. นายยิ่งศักดิ์    ศรีสุขสวัสดิ์ 
11. นายรังสรรค์    จันทร์นฤกุล 
12. นายวิง    แซ่เหวียน 
13. นายศรายุทธ    ฉายสุริยะ 
14. นายเอกฉัตร  บ่ายคล้อย 
กรรมการและเลขานุการ 
15. ร.อ.พีรพงษ์  วสิษฐ์ธ�ารงค์
 
คณะอนุกรรมการร่าง
(Drafting Committee)
ที่ปรึกษา
1. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง   
2. ผศ.ดร.จาตุพงศ์  วาฤทธิ์ 
3. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ    หนูไพโรจน์ 
4. ผศ.ดร.สมนึก  คีรีโต 
5. ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร 
6. ดร.พิศาล    จอโภชาอุดม   
7. ดร.วีระภัทร์    ตันตยาคม 
8. ดร.ศุภเชษฐ์    เพิ่มพูนวัฒนาสุข 
9. นายกระมล    พูลเกษ 
10. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ 
11. นายชัยณรงค์ โชไชย 
12. นายไชยเจริญ   อติแพทย์ 
13. น.ส.นันทวัน   วงศ์ขจรกิตติ 
14. ร.อ.พีรพงษ์   วสิษฐ์ธ�ารงค์ 
15. น.ส.รสสุคนธ์   คูสมบัติ 
16. นายเรือรบ   ติยะชาติ 
17. นายวรเจษฎ์   สิทธิด�ารง 
18. นายวิจิตร   เพิ่มเพียรเสถียรติ 
19. นายศรายุธ  แสงจันทร์ 
20. นายสมบูรณ์   ช่วยกอบลาภ 
21. นายสุชาติ   อิ่มบัญชร 
22. นายสุรวี  น�้าหอม 
23. นายอภิรักษ์   วรรณสาธพ 
24. Mr.Allan   Rasmussen    
ประธาน
1. นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
อนุกรรมการ 
2. ดร.ขจรศักดิ์   สังข์เจริญ 
3. ม.ร.ว.นงคราญ   ชมพูนุท 
4. นายกิตติ ปั้นศิริ  
5. นายเขมรัฐ  โชคมั่งมี 
6. นายโฆษิต   สุขสิงห์ 
7. นายนุวัฒน์   ศิลาพัฒน์ 
8. นายพวัสส์   ธนวุฒิศิรวัชร์ 
9. นายพิพัฒน์ เอี่ยมชีรางกูร 
10. นายภาสพงศ์   ไทยทัตกุล 
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11. นายรชฏ อศิรางกูร ณ อยธุยา
12. นายศิริโชติ   สิงห์ษา 
13. นายสาโรจน์   ปุญญพัฒนกุล 
14. นายอรรถวุฒิ   ค�าประดิษฐ์  
อนุกรรมการและเลขานุการ 
15. น.ส.อารีย์   ชนะกิจการชัย 

 คณะอนกุรรมการจัดท�ามาตรฐาน

 ปฏิบัติด้านโทรทัศน์วงจรปิด

ที่ปรึกษา
1.  น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ 
2.  น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 
3.  พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน  
4.  ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธ�ารงค์                 
5.  ดร.พิศาล จอโภชาอุดม 
6.  ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร 
7. ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
8.  นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย 
9.  นายอนันต์    วรธิติพงศ์ 
10. นายไชยเจริญ อติแพทย์ 
11. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 
12. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล 
13. นายปราการ กาญจนวตี 
14. นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ 
15. นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ 
16. น.ส.ราณี  สิทธิแก้ว   
ประธาน
1.  นายชัยพร  ทบแป
อนุกรรมการ
2.  ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ�่า 
3.  ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี 
4.  ดร.สุรเชษฐ์  สุชัยยะ 
5.  นายศรายุทธ ฉายสุริยะ 
6.  นายภาสกร ใหลสกุล 
7.  นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย 
8.  นายนริส อุไรพันธ์ 
9.  นายสมชาย ประจักษ์สูตร์ 
10. นายปฐมพงศ์ วาระนุช 
11. นายฒณัฐ โชควาณิชยา 
12. นายนนทวัตต์   สาระมาน 
13. น.ส.ทัชนันท์  กังวานตระกูล 
14. น.ส.สุธีญา เมธาพาณิชย์ 
15. ผศ.ดร.ปกรณ์   วัฒนจตุรพร
16. นายวัฒนพงศ์ สุรพันธนา
17. นายเตชิต ทิวาเรืองรอง

18. นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง
19. นายชาญวิทย์ ลิ้มรัตนพิมพา 
 

 มาตรฐานภายใต้สาขาพลังงาน

 คณะท�างานศัพท์วิทยาการพลังงาน/ 

 คูม่อือ้างองิด้านการอนรัุกษ์พลังงาน/

 คูม่อือ้างองิด้านการอนรัุกษ์พลังงาน

ที่ปรึกษา
1.  นายมานิตย์            กู้ธนพัฒน์
2.  นายฉัตรดนัย          ฉัตรพลรักษ์
3.  นายธีรวัฒน์            ศรินทุ
ประธาน
1.   ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ 
คณะท�างาน
2.   นายเดชะ ตันมีสุข 
3.   นายสมเจตน์ ทองค�าวงศ์ 
4.   นายปัญจะ ทั่งหิรัญ 
5.   ดร.ทศพร ปรีดาพันธุ์ 
6.   นายสมชาย พงษ์พิบูลศักดิ์ 
7.   ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง 
8.   รศ.ทวีวัฒน์           สุภารส 
9.   นายด�ารงค์            บัวยอม        
10. นายกฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ 
11. นายปฏิญญา จีรพรมงคล 
12. นายธิปพล ช้างแย้ม 
คณะท�างานและเลขานุการ
13. นายกิตติพงษ์ กุลมาตย์
ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายชัยนรินทร์ ไวทยะติกานต์
18. น.ส.กรกช บุญกล่อม
 

 คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

ที่ปรึกษา
1. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
2. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
3. นายณัฏฐ์  สีสุคนธนานันท์
4. นายวิทยา  พันธุ์มงคล
5. นายสุเทพ  พันธุ์เพ็ง
6. นายอังกูร    มนฑาทุพลิน
7. นายวีระ  ศานติวรกุล
ประธาน
1. ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา

กรรมการ
2. รศ.ดร.เอกชัย  สุมาลี
3. รศ.ดร.ธนัดชัย  กุลวงศ์วานิช 
4. ผศ.ดร.วิชัย  ศิวะโกศิษฐ
5. ดร.อรรถพล  เก่าประเสริฐ 
6. นายธนัท    เกียรติวาทีรัตน์
7. นายนพดล  นิ่มพัชราวุฒิ 
8. นายบารมินทร์  เจริญพานิช 
9. นายสุจินต์  สุวรรณกิจบริหาร 
10. นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง 
กรรมการและเลขานุการ
11. ผศ.ดร.อนันต์ชัย  อยู่แก้ว 
 

 คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง 

ที่ปรึกษา
1.  ดร.ธเนศ    วีระศิริ  
2.  นายเกชา   ธีระโกเมน 
3. นายมั่น   ศรีเรือนทอง
4. นายอุทัย   ค�าเสนาะ 
ประธาน
1. นายสมจิตร์    เปี่ยมเปรมสุข 
รองประธาน  
2. นายสมเกียรติ    ชูแสงสุข 
อนุกรรมการ
3. นายสันติชัย    โชติสุกานต์  
4. นายชาญณรงค์    ฟูสกุล 
5. นายบุนเลิด   พรหมรักษ์ 
6. นายสิทธิพงษ์    พรหมประสิทธิ์
7. นายสุชาติ    แก้วแกมแข 
8. นายเอกสิทธิ์    หัสสรังสี 
9. นายอภิวัฒน์    ศรีณรงค์  
10. นายวรวัฒน์    ศรีอุดม 
11. นายศุภ กฤษ ฎ ์    ทา มนตรี  
12. นายกวี   เพทายบันลือ
13. นายพิจักษณ์   วงศ์รัตน์ 
14. นายกฤตภาส  คงประสิทธิ์ 
15. นายนรัตน์  จ�าเริญภิญโญ 
 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา
1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ 
2. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
3. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ 
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4. ผศ.สุวิช  ค�าเสนาะ 
ประธาน
1. นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข  
กรรมการ  
2. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย 
3. นายสุชาติ   แก้วแกมแข  
4. นายสันติชัย   โชติสุกานต์   
5. นายสมเกียรติ  ชูแสงสุข   
6. นายสุรชัย  จงเลิศตระกูล  
7. นายมหัธธภัธท์ เดชฐนันพนธ์  
8. ดร.ส�าเนียง องสุพันธ์กุล  
กรรมการและเลขานุการ
9. นายชาญณรงค์   ฟูสกุล   
 

 คณะกรรมการจัดงาน

 วิศวกรรมแห่งชาติ 2562

ที่ปรึกษา
1. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
2. นายเกชา  ธีระโกเมน
3. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ 
4. นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย 
5. นายไกร  ตั้งสง่า  
6. นายยงยุทธ  รัตนโอภาส 
7. นางนันทัชพร   ศรีจาด 
8. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์ 
ประธาน
1. นายทศพร  ศรีเอี่ยม 
รองประธาน
2. นายสมจิตร์   เปี่ยมเปรมสุข
กรรมการ
3. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์
4. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร
5. น.ส.บุษกร  แสนสุข 
6. รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ
7. นายเทิดศักดิ์  พ่วงจินดา
8. ดร.ศศิธร  ศรีเฟื่องฟุ้ง
9. ร.อ.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง 
10. น.ส.ศุทธหทัย  โพธินามทอง
11. ดร.กฤษนัยน์  เจริญจิตร
12. ดร.ปัทมา  พอดี 
13. น.ส.วรรณิษา จักภิละ 
เลขานุการ
14. น.ส.อรัญญา   ขาวสุวรรณ
         
   

 คณะท�างานวิศวกรอาสา 

ประธาน
1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ 
รองประธาน คนที่ 1  
2. นางสาวพันทิพย์  จันทร์เจริญกิจ 
รองประธานค คนที่ 2  
3. นายสมจิตร์   เปี่ยมเปรมสุข 
คณะท�างาน  
4. นายชวนะ   กฤตพิทยบูรณ์ 
5. นายเชาวลิต   ฤทธิกุล
6. นายกชนน   สุภาตรี
7. นายนิศิต    วนิชรานันท์
8. นายพิจักษณ์   วงศ์รัตน์
9. นายวรพจน์   เดชดนู
10. นายฤทธิรงค์   คงปฏิธานนท์
11. นายรัตนศักดิ์   สืบสายพร้อม
12. นายภาณุวัตร   สว่างแจ้ง
13. ว่าที่ร.ต.ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์
14. นายปกรณ์   การุณวงษ์
15. นายกฤตภาส   คงประสิทธิ์
16. นายปัญจพล   ลิมป์จรรยาวงศ์
17. นายปฐมพงศ์   เทพพรหม
18. นายณัทภูมิ   รักษากุล
19. นายประวีร์   วุฒิกรีเกียรติ
20. นายวิชัย   เติมกลีบบุปผา
21. นายจุมพฎ   อุ่นเชื้อ 
22. นายนพโรจน์   ศรีวสุพรภัทร์ 
23. นายนรเศรษฐ์   ติ้งมุข  
24. นายเกรียงศักดิ์    ตันติโชติวัฒน์
25. นายปกครอง   ปัสสารีย์
26. นายพัฒน์   เปียวงษ์
27. นายปิยศักดิ์  อัมพวรรณ
คณะท�างานและเลขานุการ  
28. นายสิทธิโชค   เหลาโชติ  
  

 คณะกรรมการสาขา

 วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ปรึกษา
1.  ผศ.ดร.อุทัย   ไชยวงค์วิลาน
2.  ดร.พิศาล   จอโภชาอุดม 
3.  ดร.พิชญะ   จันทรานุวัฒน์ 
4.  ดร.พีรเดช   ณ น่าน  

5.  ดร.มนต์ชัย   หนูสง  
6.  นายไชยเจริญ   อติแพทย์  
7.  นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย    
ประธาน
1. ดร.อนันต์   วรธิติพงศ์ 
กรรมการ 
2. นายสุเมธ   อักษรกิตติ์ 
3. นายไพโรจน์  ไววานิชกิจ 
4. ผศ.ดร.จิรศิลป์   จยาวรรณ 
5. นายประวิตร   ฉัตตะละดา 
6. นายปรเมศวร์   กุมารบุญ 
7. นายสุวิทย์   ศรีสุข 

 คณะกรรมการสาขา

 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

ที่ปรึกษา
1.	 พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์
2.	 พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุธเทวา
3.	 พ.ต.ท.ก้องกาญจน์ ฉันทปรีดา
4.	 ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร
5.	 ดร.เดชา  ครุฑทิน
6.	 ดร.ธเนศ    วีระศิริ
7.	 นายเกชา    ธีระโกเมน
8.	 นายจักรพันธ์    ภวังคะรัตน์
9.	 นายเจนวิช  วิสัยจร
10.	นายชัยโรจน์  โฆษิตศิริทวีพร
11.	นายธวัช  มีชัย 
12.	นายดิลก  เลิศเกรียงไกรยิ่ง 
13.	นายไตรทศ  โถวสกุล 
14.	นายทักษิณ  ตันติไพจิตร
15.	นายณ.พงษ์  สุขสงวน
16.	นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย
17.	นายพิชญะ    จันทรานุวัฒน์
18.	นายภานุ  วิทยอ�านวยคุณ 
19.	นายลือชัย   ทองนิล
20.	นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา
21.	นายวิรัตน์  เลาหนิวัตร
22.	นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร
23.	นายวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย์
24.	นายศุภเชษฐ์  สมรูป 
25.	นายสินิทธิ์     บุญสิทธิ์
26.	นายสวง  กิตติสิริพันธุ์
27.	นายสุวัฒน์   บุญศักดิ์สกุล
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28.	นายอุทัย    ค�าเสนาะ
29.	นายอรรณพ  กิ่งขจี   
ประธาน 
1.	 น.ส.บุษกร   แสนสุข 
กรรมการ   
2.	 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี 
3.	 นายกาญจน์ รักศิริพงษ์
4.	 นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน
5.	 นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
6.	 นายนที รื่นวิชา
7.	 นายบุญชัย เดชาโภคิน
8.	 นายมาเฮศ ราย  
9.	 นายรณรงค์ กระจ่างยศ
10.	นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช
11.	นายวรพร หยาดผกา
12.	นายสุรเชษฐ์ สีงาม 
13.	นายสุชาติ ปั้นทอง
กรรมการและเลขานุการ  
14.	นายปิติ   อนนตพันธ์
15.	นายเมธี  รจิตวิวัฒน์ 
 

 คณะกรรมการสาขา

 วิศวกรรมความปลอดภัย 

ที่ปรึกษา  
1. นายเกชา   ธีระโกเมน
2. นายจักรพันธ์   ภวังคะรัตน์
3. นายชัยธนา    ไชยมงคล
4. นายชัยพร อาริยะ
5. ดร.ธเนศ   วีระศิริ
6. นายบุญถิ่น เอมย่านยาว
7. ดร.ปารเมศ   ก�าแหงฤทธิรงค์ 
8. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์ 
9. รศ.ดร.พีรยุทธ์   ชาญเศรษฐิกุล
10. นายลือชัย  ทองนิล
11. นายวีระ   ซื่อสุวรรณ
12. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
13. นายสุทัศน์   ประเสริฐพานิช
14. นายสุชาติ   ปั้นทอง
15. นายสมบูรณ์   ธนาภรณ์
16. นายสินิทธิ์    บุญสิทธิ์
17. รศ.นพ.อดิศักดิ์   ผลิตผลการพิมพ์
ประธาน 
1. น.ส.บุษกร   แสนสุข  

กรรมการ
2. นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน
3. นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์
4. นายดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง
5. นายปิติ  อนนตพันธ์
6. ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
7. นางวรรณทิมา เรืองศรี
8. นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
9. นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ
10. นายสุรเชษฐ์ สีงาม 
11. นายอดุลรัตน์ เรืองศรี
กรรมการและเลขานุการ  
12. นางเกษมศานต์   ปทุมารักษ์ 

 คณะท�างานจัดท�าจดหมายเหตุ วสท.  

 ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 
ที่ปรึกษา
1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
2. นายประสงค์ ธาราไชย
ประธาน
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย 
คณะท�างาน
2. นายกุมโชค ใบแย้ม
3. นายมานพ ศรีตุลยโชติ
4. นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล
5. นายทองติก เถกิงวิทย์
6. น.ส.อรัญญา ขาวสุวรรณ 
เลขานุการ
7. น.ส.อัจราภรณ์  รอดเกลี้ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. น.ส.อังศนา อิทธะรงค์ 

 คณะกรรมการเลือกตั้ง

 คณะกรรมการอ�านวยการ วสท. 

 วาระปี พ.ศ. 2563-2565

ประธาน
1. รศ.ดร.ต่อตระกูล   ยมนาค 
รองประธาน
2. นายประสิทธิ์   เหมวราพรชัย 
กรรมการ
3. นายกุมโชค    ใบแย้ม 

4. นายประสงค์   ธาราไชย 
5. นายเยี่ยม   จันทรประสิทธิ์ 
6. นายมานพ   ศรีตุลยโชติ 
7. ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม 
กรรมการและเลขานุการ
8. นายอนุชิต  เจริญศุภกุล
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คณะกรรมการอำานวยการ (ส่วนกลาง)

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขา 

 วิศวกรรมโยธา รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษา วสท. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ

ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญวสท. ลงพื้นที่เกิดเหตุลงพื้นตรวจสอบตึกอาคารพาณิชย์ 

พังถล่มขณะรื้อถอน ซอยรามค�าแหง 51/2 เมื่อวันที่ วันที่ 8 มกราคม 2562

2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขา

วิศวกรรมโยธา และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษา วสท. นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล  

คณะอนกุรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจ่ันไทย พร้อมด้วยทีมวศิวกรอาสา ได้ลงพืน้ที ่

ตรวจสอบวิเคราะห์เหตุเครนถล่มในไซต์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านถนน

พระราม 3 ซอย 45 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

3. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมกับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคุณภาวนา อังคณานุวัฒน์  

รองผู้ว่าการบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม โดยมี  

ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. และนายเทพ

รัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ร่วมเป็น 

สักขีพยาน เพื่อผนึกความร่วมมือพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศกรรม

แก่บุคลากร และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานในรูปแบบของการจัดการ

ศึกษาให้ครอบคลุมสายวิชาการและสายวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถก้าวทนัความเปลีย่นแปลง 

ของวศิวกรรมพลงังาน เนือ่งด้วยพลงังานเป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ

ดิจิทัล สังคม และอนาคตของประเทศชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 

ท.100 ชั้น 2 ส�านักงานใหญ่ 

4. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะอนกุรรมการวศิวกรรมยกห้ิวและ

ปั้นจั่นไทย จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?” 

(Tower Crane Accident again! Cause Truth Conclusion?) เพื่อเป็นเวที

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่

เกีย่วข้อง สร้างความตระหนกั และรับรู้ถงึอันตรายทีเ่กิดจากการใช้งานป้ันจัน่/เครน 

อนัจะน�าไปสูก่ารลดอบุตัเิหตจุากการใช้งาน โดยได้รบัความสนใจมผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 

200 ท่าน เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

1
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1
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กิจกรรมคณะกรรมการ วสท. 

ประจำาปี พ.ศ. 2562
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5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ 

นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับผู้แทน

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

6. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) น�าโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธาน

สาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยทีมวิศวกรอาสา วสท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้เช่ียวชาญลงพื้นที่วิเคราะห์โครงสร้างอาคารที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โกดัง 

อาคารพาณิชย์เก่า 5 ชั้นภายในซอยมังกร ถนนเยาวราช ซึ่งใช้เป็นโกดังเก็บเสื้อผ้า

แฟช่ัน ของเล่นเด็กและอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยเสนอแนะผู้ประกอบกิจการ และ

เจ้าของอาคาร โดยเฉพาะอาคารเก่าในย่านชมุชน ควรหมัน่ตรวจสอบอุปกรณ์ สายไฟ

สม�า่เสมอซึง้อาจเก่าช�ารุดหรือเส่ือมสภาพไป และปฏบิติัตามหลกัแห่งความปลอดภยั 

ควรติดตั้งระบบดับเพลิงที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

7.  พธิเีปิดศนูย์ทดสอบและพฒันาทกัษะทางวศิวกรรมการป้องกันอัคคภียั วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา

สมาคม และอดีตนายก วสท. ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

ผู้สนับสนุน พร้อมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ ในการนี้ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ 

ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมการ

ป้องกันอัคคีภัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ อบรมด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  

ให้ผูว้ศิวกรผูเ้ข้าอบรมได้เรยีนรูแ้ละสมัผสัอปุกรณ์ ลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยได้รับวุฒิบัตร

รับรองภายใต้โครงการ EIT Stamp และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้มอบ

เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เรียนรู้ และ

ช่วยเพิม่พนูทักษะทางวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียัและสาขาอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ให้วศิวกร

ได้มีโอกาสสัมผัส และฝึกหัดกับอุปกรณ์จริง ก่อให้เกิดความช�านาญ และสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รายนามผู้สนับสนุน 

บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จ�ากัด บริษัท แมคพาย บลาซเทค กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท ติยะ 

มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัท เซ็คคอม 

(ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จ�ากัด บริษัท ศุภริช จ�ากัด บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

VENTILATION ENGINEERING CO.,LTD. THAI TAKASAGO CO.,LTD. VICTAULIC 

COMPANY UTC FIRE AND SECURITY เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม  

อาคาร วสท.

8. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วรีะศริ ินายกวศิวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับส�านักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้โรงงานไม้กวาด โชคชัย 4 

ซอย 54 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
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9. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับกองควบคุมอาคารส�านักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร กองพิสูจน์หลักฐาน ส�านักงานเขตปทุมวัน ส�านักป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย สภาวิศวกร สมาคมตรวจสอบอาคาร เข้าตรวจพ้ืนที่เกิดเหตุ 

ไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ เบ้ืองต้นระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ สันนิษฐานว่าต้นเพลิงเกิดที่ 

ห้องเคร่ือง ช้ันบี 2 ของอาคาร จากการตรวจสอบโครงสร้างของตัวอาคารพบว่า 

ยังคงแข็งแรง เนื่องจากความร้อนไม่ได้กระทบโครงสร้างโดยตรง ประกอบกับ 

ช่วงเกิดเพลิงไหม้ เป็นช่วงระยะเวลาไม่นาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

10. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จดัพิธบีวงสรวงพระวษิณกุรรม และท�าบญุ

เล้ียงพระเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งจัดพิธีรดน�้าขอพรวิศวกรอาวุโส ในโอกาส

เทศกาลสงกรานต์ มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่และสมาชิก เข้าร่วมงานจ�านวนมาก 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคาร วสท.

11. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อม

วิศวกรไทยสู่ 5G” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ในช่วงบ่ายจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร 

ศรีเอี่ยม เหรัญญิก แถลงผลการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 และงบการเงิน 

ต่อสมาชิก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

12. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จดัเสวนาเรือ่ง “ถอดบทเรยีนเหตกุารณ์

เพลิงไหม้ศูนย์การค้า ถึง อาสนวิหารน็อทร์ดามแห่งปารีส” วิเคราะห์ประเด็น 

เพราะข้อเสนอแนะหาแนวทางป้องกันวัด และโบราณสถานมรดกของชาติ 

ผู้เข้าร่วมเสวนา

•	 รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ที่ปรึกษาสมาคม 

•	 ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ 

•	นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรม 

 ป้องกันอัคคีภัย 

•	นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

•	นายศุภเชษฐ์ สมรูป จากซีคอนสแควร ์

•	 ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

13. คณะกรรมการตรวจอาคารปลอดภัยโครงการ ASEAN Building Fire Safety 

Awards 2019 เข้าตรวจ อาคาร ธนาคารไทยพานิชย์ ส�านักงานใหญ่ น�าโดย 

ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการ วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยและ

ประธานสาขาวศิวกรรมความปลอดภยั คณุสนิทิธิ ์บญุสทิธิ ์คณะกรรมการอ�านวยการ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานกรม 

โยธาธิการ และกรุงเทพมหานคร
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โดยม ีนายพงษ์สทิธิ ์ชยัฉตัรพรสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ และนาวาเอกสมชาย โชคสงวน 

ผู้อ�านวยการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย พร้อมกับทีมงาน Security 

ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจอาคารในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

14. พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการด้านดจิทิลั ระหว่างวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) และ ICDL Thailand โดย ดร.ธเนศ 

วีระศิริ นายก วสท. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และนาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณตีพลกรัง ทีป่รกึษาสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  

Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand พร้อมด้วยคณุกฤษฏิก์ญัญา 

กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ผู้จัดการ

ศูนย์อบรมและรบัรองทกัษะดจิทิลัมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา

วัตถุประสงค์หลักของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล คือ

1. เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาทกัษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 

(Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับ 

วศิวกรไทยทกุสาขาอย่างทัว่ถงึทัง้ประเทศ พร้อมท้ังวิศวกรไทยมีขีดความสามารถ 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะ

ได้วุฒิบัตรรับรองความรู้ และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL - 

International Computer Driving License) 

2. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากร

ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะ

เป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้ประสบความ

ส�าเร็จ และมีความยั่งยืน

3. เพือ่จดัตัง้ศนูย์สอบด้านดิจทิลั ของ วสท. ทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล  ICDL 

4.  เพ่ือท�าการฝึกอบรมส�าหรับพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ 

(Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ICDL ให้กับสมาชิกของวิศวกรรม

สถานฯ และบุคลากรอื่น ๆ ที่ศูนย์สอบดิจิทัลของ วสท.  ในการสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล

5. เพื่อร่วมกันเป็นผู้ประสานงานจิตอาสาในการเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัลระดับ

มาตรฐานสากล ICDL ไปพัฒนางานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ ส�าหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไปตามสถานการณ์ที่มีความ

จ�าเป็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

6.  ส่งเสรมิ บ่มเพาะ และสนบัสนนุการศกึษาวจิยัเพือ่สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ดจิทิลั รวมท้ัง เสนอแนะแนวทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างมปีระสทิธผิล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

15. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศริ ิ นายก วสท. 

เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสาเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกับนายกรัฐมนตรี และคณะ  
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โดยชมกจิกรรมพฒันาคคูลอง และปรบัภมูทิศัน์ บรเิวณคลองหลอด วดัราชนดัดาราม 

วัดราชบพิธฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

16. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการสัมมนา “เตรียมความพร้อม 

วิศวกรอาสาภยัพบิตั ิรุน่ที ่3” เพือ่เป็นการจดัเตรยีมหน่วยงานสนบัสนนุ และให้ทราบ

กระบวนการรายงานตัวต่อสายบังคับบัญชาภาครัฐ และการขึ้นทะเบียนเพิ่ม 

องค์ความรู้ในการพิจารณาลักษณะการวิบัติของอาคาร โดยผู้สัมมนาทุกท่าน  

จะได้ขึน้ทะเบยีนเป็นวิศวกรอาสา และได้รบับตัรวิศวกรอาสา ของวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เมือ่วันที ่6 มถินุายน 2562 ณ ห้องประชมุ 

อาคาร วสท.

17. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยนายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธาน

คณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สปภ. และเขตบางรัก ลงพื้นที่ตรวจสอบ เครนหักเสียหาย ในขณะก่อสร้าง ท�าให้

มีวัสดุจากการก่อสร้างที่ก�าลังยกเคลื่อนย้าย หล่นใส่อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ ท�าให้หลงัคาคลมุอาคารเกดิความเสยีหาย และมนีกัเรยีนได้รบับาดเจบ็

หลายคน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

18. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.เอนก ศิรพิานิชกร ประธานสาขา

วิศวกรรมโยธา วสท. และนายหฤษฏ์ ศรีนุกุล อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้ว  

และป้ันจัน่ไทย ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล วสท. ร่วมกบักรงุเทพมหานคร  

โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานโยธา ผู้แทนเขตบางรัก และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เหตุการณ์เครนหักเสียหาย หล่นใส่อาคารโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก และประชุมหารือเรื่องการเตรียมรื้อถอนเครน 

ที่หักเสียหาย โดย วสท. ได้ให้ความเห็นในเชิงวิศวกรรมเก่ียวกับวิเคราะห์สาเหตุ 

การหาวิธีป้องกัน และช่วยดูแลขั้นตอนการรื้อถอนเครนที่เกิดอุบัติเหตุออกจาก

อาคารอย่างถูกต้อง และปลอดภัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

19. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ลงนาม

บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ กับสมาคมไทยไอโอที (THAI IOT Association)  

โดยนายก�าพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมฯ โดยมี ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการ 

อ�านวยการ วสท. นางสาวอรญัญา ขาวสวุรรณ ผูจ้ดัการส�านกังาน วสท. นายปัญจะ 

คล้ายโพธ์ิทอง กรรมการสมาคมไทยไอโอที และนายสุทัด ครองชนม์ กรรมการ

สมาคมไทยไอโอที ร่วมเป็นพยาน เพ่ือสนบัสนนุวิชาการ และวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ทีเ่ก่ียวกบังานด้านอตุสาหกรรมดจิทิลัด้าน IoT และงานด้านอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง ส่งเสรมิ 

การพัฒนาองค์ความรู้แก่วิศวกร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่าง 

ทัง้สององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตังิาน เม่ือวันที ่5 กรกฎาคม 

2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
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20. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. พร้อมด้วย 

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ  

ได้แก่ ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ นายณรงค์ชัย แจ่มจ�ารัส นายอภิวัฒน์  

เธียรพิรากุล และนายอ�านาจ อมฤท เข้าพบนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ  

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อขอค�าแนะน�ากิจกรรม และมาตรฐาน 

การออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. และประชาสัมพันธ ์

การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และหารือความร่วมมือในการด�าเนินงาน 

ร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

21. รศ.ดร.วชัรินทร์ กาสลกั ผู้เชีย่วชาญด้านวิศวกรรมโยธา วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

(วสท.) และนายนศิติ วนิชิรานนัท์ คณะท�างานวศิวกรอาสา นายสทิธิโชค เหลาโชติ 

กรรมการสาขาภาคตะวนัตก วสท. ร่วมกับนายนเิวศน์ ล�า้เลิศลักษณชัย นายช่างใหญ่  

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบกรณีศาลาริมน�้าแม่กลอง  

ใกล้วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พังถล่มลงไปในแม่น�้าท�าให้ม ี

ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต โดยเบื้องต้นได้วิเคราะห์สาเหตุการวิบัติของอาคาร โดย

ดูจากอาคารอีกหลัง โดยรูปแบบการก่อสร้างใช้เสาเข็มเดี่ยวตอกลงไปในดิน  

อีกส่วนหนึ่งฝังในดินเป็นฐานรองรับ อีกส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นมา ส่วนท่ีโผล่เป็นเสา 

ของศาลาด้วย เมื่อเป็นเสาเข็มเด่ียวกระจายกันอยู่หลาย ๆ ต้น โดยที่ไม่ได้มี  

Pile Cap เมื่อดินกระท�าต่อเสาเข็มด้านข้าง เพราะมีตลิ่ง แรงดันดินด้านข้าง 

ท�าให้เสาเข็มเคลื่อนตัว และท�าให้ศาลาเอียงอออกมาจากตลิ่ง โดยเห็นได้จาก 

ศาลาอีกหลังที่ยังไม่วิบัติ เพราะสร้างคู่กัน ซ่ึงอาคารที่ยังตั้งอยู่อีกหลัง ก็มีความ 

ไม่ปลอดภัย ไม่ควรใช้งานต่อ จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็มีแนวโน้มที่จะวิบัต ิ

ได้เช่นกัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

22. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดแถลงข่าว “EIT Safety Run 2019 

การวิ่งมินิมาราธอนการกุศล” วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน�้า 

บึงหนองบอน เพ่ือน�ารายได้สมทบทุนสร้างห้องสมุด “อาคารวิศวกรรมสถาน 

อุปถัมภ์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ และซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์การเรียน  

และอุปกรณ์กีฬา มอบแก่โรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

23. คณะอนกุรรมการวศิวกรรมวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจัน่ไทย ในคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยนายวุฒินันทน์ 

ปัทมวิสุทธิ์ นายกิตติวุฒิ ตันแสนทวีนายปวรนันท์ น้อยทิพย์ ร่วมกับส�านักการ

โยธา กทม. น�าโดย นายไทวุฒิ ขันแก้ว เขตบางกอกน้อย, โยธา กทม., สปภ.กทม. 

และผู้รับเหมา เข้าตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถเครนล้มทับ 

บ้านเรือนชาวบ้าน บาดเจ็บ 1 ราย ณ ไซต์ก่อสร้างโรงแรมริมคลองบางกอกน้อย 

ซอย รพ.เจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
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24. พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการด้านวศิวกรรม ระหว่างวศิวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กับ Curtin University โดย 

-  ดร.ธเนศ วรีะศริ ินายก วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.)

- ดร.พิศาล จอโภคาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถาน

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

- Professor Jeremy Kilburn Pro Vice Chancellor, Faculty of Science 

 and Engineering, Curtin University

- Professor Kevin Fynn, Faculty of Science and Engineering Director 

 of industry Engagement, Curtin University วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือ 

 ด้านการพฒันาหลกัสตูรการอบรม สมัมนาด้านวิศวกรรม ซึง่ Curtin University  

 ให้การสนับสนุนหลักสูตรการอบรม และวิทยากร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค�าแหง 39 

25. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงาน “EIT Safety Run 2019 การวิ่ง

มินิมาราธอนการกุศล” เพื่อน�ารายได้สมทบทุนสร้างห้องสมุด “อาคารวิศวกรรม

สถานอปุถมัภ์” ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ และซือ้อปุกรณ์ความปลอดภยั อปุกรณ์การเรยีน 

และอุปกรณ์กีฬา มอบแก่โรงเรียนที่ห่างไกล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562  

ณ ศูนย์กีฬาทางน�้าบึงหนองบอน

26. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสภาวิศวกร 

จัดแถลงข่าว เรื่อง “จัดโซนนิ่ง จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มริมแม่น�้า เฝ้าระวังน�้าล้นตลิ่ง 

จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจัยท�าให้ฝนตกหนักทั่วไทย” พร้อมเตรียม

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย แนะน�าแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทุกภัย  

จ.อุบลราชธานี หลังน�้าลด เน้นการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบูรณะ

ซ่อมแซมบ้านเรือน ให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด โดย

- ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร

- ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทรัพยกรน�้า สภาวิศวกร

- รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติ  

 และความปลอดภัยสาธารณะ สภาวิศวกร และที่ปรึกษาวิศวกรรมสถาน 

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ห้องรามค�าแหง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

มหานครฯ

27. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ได้รับ

การร้องขอจากเขตสมัพันธวงศ์ กรงุเทพมหานคร ให้ร่วมตรวจสอบเหตไุฟไหม้บ้าน 

ใกล้สะพานเหล็ก ถนนบริพัตร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จากการตรวจสอบ 

เบ้ืองต้น พบว่ามีผลต่อโครงสร้างพ้ืน ส่วนผนังซึ่งเป็นชนิดอิฐก่อรับน�้าหนักยังคง 

สภาพอยู่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
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28. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร จัดการสัมมนา 

“เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาลงพ้ืนท่ีตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์อุทกภัย 

จังหวัดอุบลราชธานี” โดย 

- ดร.ธเนศ วีระ ศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 (วสท.)

- ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร

- นายสมจติร์ เป่ียมเปรมสขุ เลขาธกิาร วสท. เรือ่งแบบฟอร์มในการตรวจสอบอาคาร 

- รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

 ท้องถิ่น ม.ธรรมศาสตร์ เรื่องส�ารวจโดยใช้เครื่่องมือบันทึกภาพ และวิดีโอง่าย ๆ  

 ผ่านมือถือ โดยใช้ GPS มาช่วย

29. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นเจ้าภาพ

สวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และ 

อดีตนายก วสท. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร

ดุสิตวนารามราชวรวิหาร

30. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) น�าโดย นายประสงค์ ธาราไชย ทีป่รกึษา 

ศ.ดร.พานชิ วฒุพิฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. พนัตร.ีดร.ต้องการ 

แก้วเฉลมิทอง กรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สชัุญญา โปษยะนนัท์ เลขานกุาร

คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ให้การต้อนรับ Mr.Eddie Tritton, Executive 

Director, Melbourne Business School (MBS) ภายใต้ Melbourne University 

และคณะ  ในการประชมุ 1st Collabration Meeting EIT & MBS โดยมวัีตถปุระสงค์

เพือ่สร้างความร่วมมือ และร่วมพัฒนาหลักสูตรส�าหรบัผูบ้รหิารทางด้านการจดัการ 

และความเป็นผู้น�าในยคุดจิติอล ให้แก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และวิศวกรไทย 

ได้มคีวามรู ้และทกัษะในระดบัสากลทางด้าน Customer Centric, Service Design 

และ Change Management เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2562 ณ ห้องประชมุ อาคาร วสท.

31. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) สภาวิศวกร ร่วมกับหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง ท�าการปล่อยขบวนรถวศิวกรอาสาฟ้ืนฟูผูป้ระสบอทุกภยั จ�านวน 12 คัน 

เดินทางไปยงัจังหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่ลงพืน้ทีส่�ารวจ และแนะน�าประชาชนเก่ียวกบั 

การซ่อมแซมบ้านเรอืนทีเ่สยีหายจากน�า้ท่วม ระหว่างวันที ่10-12 ตุลาคม 2562 โดย 

- ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงโครงการ

 วิศวกรอาสาฯ และการลงพื้นที่ตรวจสอบ

- ศ.ดร.สชัุชวร์ี สวุรรณสวัสดิ ์นายก สภาวิศวกร กล่าวเปิดตวัโครงการวิศวกรอาสาฯ

- ดร.ประเสริฐ ตาปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร กล่าววัตถุประสงค์โครงการ 

 วิศวกรอาสา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร วสท.
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32. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. 

ระดมวิศวกรอาสา 200 คน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจสอบบ้านหลังน�้าท่วม 

ใช้แอพพลิเคชั่น และดาวเทียม ช่วยเหลือประชาชนและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ

ฟื้นฟูบ้าน และความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชน กลับมาอยู่อาศัย และมีชีวิตเป็น

ปกติสุขโดยเร็ว เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562

33. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤติน�้า วิกฤติ

ประชา .. หาทางแก้อย่างไร?” เพือ่ระดมสมองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง นกัวชิาการ

ผูม้คีวามเชีย่วชาญ และภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็ เพือ่หาแนวทางการป้องกันและ

แก้ไข ทัง้ในเชิงนโยบาย และในเชิงปฏบิตั ิเพือ่น�าไปสูก่ารวางแผนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เกิดประสิทธิผล ในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป โดย

- นายมนูญ อารยะศิริ ประธานคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.

- นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประธาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 วิศวกรอาวุโส วสท.

- รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

- รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอ�านวยการด้านการ 

 บริหารจัดการทรัพยากรน�้า คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ

- ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอ�านวยการด้านการ 

 บริหารจัดการทรัพยากรน�้า คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ และอดีต 

 ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรแหล่งน�้า วสท.

- ดร.สมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญเขื่อน กรมชลประทาน และกรรมการวิศวกรอาวุโส  

 วสท.

- นายสญัญา แสงพุม่พงษ์ ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวศิวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน

- นายประเชญิ คนเทศ ประธานศนูย์ประสานงานความร่วมมอืฝ่าภยัพบิตัคินนครปฐม

- นายมงคล หลักเมือง ผู้อ�านวยการศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน�้า

- คณะกรรมการอาวุโส และผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ

ด�าเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม

ทรพัยากรน�า้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันที ่17 ตลุาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 

อาคาร วสท.

34. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประชุมกับผู้แทนสภาวิศวกร และ

สภาสถาปนกิ เรือ่งความร่วมมอืกนัในการจดัสัมมนา เรือ่ง “Building information 

Modeling (BIM)” ในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และการจัดกิจกรรม 

ให้ค�าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชน ซึ่งเห็นว่า

เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์มากต่อสาธารณะ น�าโดย ดร.ทศพร ศรเีอีย่ม ประธาน

จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 พล.อ.ต.มล.ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภา

สถาปนิก นายทรงพล ยมนาค คณะท�างาน Building Information Modeling 

Guide สภาสถาปนิก และนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิก สภาวิศวกร 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาสถาปนิก
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35. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จดัการอบรม “การดบัเพลงิขัน้ต้นประจ�าปี 

2562” แก่บุคลากรในอาคาร วสท. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ทฤษฎกีารเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภท จิตวิทยาเมือ่เกดิอัคคภียั และสามารถป้องกนั 

แหล่งก�าเนิดการติดไฟได้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

36. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกบัส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กรงุเทพมหานคร ลงพืน้ท่ีเกดิเหตโุครงสร้างรบัชดุรอกถล่ม บรเิวณใกล้อาคารคลองถม 

เซน็เตอร์ ถนนวรจกัร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย พร้อมให้ค�าแนะน�า 

เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และการเคล่ือนย้าย โดยใช้เครน และผู้ควบคุมจ�าเป็นต้อง 

ให้ความรู ้กบัคนงานก่อสร้าง ให้เรียนรูก้ารใช้อปุกรณ์ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ก่อนเริม่งานทกุคร้ัง รวมถงึจดัอปุกรณ์การป้องกนับคุคลทีม่มีาตรฐาน เมือ่วันที ่23 

พฤศจิกายน 2562

37. ดร.ธเนศ วรีะศริิ นายก วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกบั รศ.ดร.สงวน 

วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 และ นายวรเศรษฐ์  

พฤฒิศาสตร์ ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ร่วม 

ตรวจสอบ และเสนอแนะ และก�าหนดแนวทางการร้ือถอนอาคาร และการ 

เข้าตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐาน เพ่ือตรวจหาสาเหตุ การเกิดเพลิงไหม ้

ของตลาดแม่กิมเฮง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

38. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการอบรมปฐมพยาบาลช่วยเหลือ

ผูบ้าดเจ็บเบ้ืองต้น การกูช้พีขัน้พ้ืนฐาน การ CPR ผู้หมดสต ิและการใช้เครือ่งกระตุน้

หัวใจอัตโนมัติ (AED)ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. โดยวิทยากร  

จากคณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท., โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวชิรพยาบาล, บริษัท ศรีเมือง ไฟร์เซฟตี้ จ�ากัด, 

บรษิทั เทรนเนอร์ อนิ ไทย จ�ากดั, Draeger Safety Thailand เมือ่วันที ่3 ธันวาคม 

2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

39. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายกอบชัย 

สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงความยินดีที่ได้รับต�าแหน่ง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ

วิศวกรรมในอนาคต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

40. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2563 

เพื่อขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานที่เสียสละท�างาน 

ช่วยเหลือองค์กร และสังคมมาโดยตลอด โดยมีการแสดงของเจ้าหน้าและการ

ร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี อย่างสนุกสนาน ในการนี้  

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบของท่ีระลึก 

แก่ อดีตนายก ด้วย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
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การส่งผู้แทน 

ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

1  4 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการก�ากับการติดตาม 
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งที่ 1/2562 

ศ.ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์

2 8 มกราคม 2562 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม

ยืนยันชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการวิชาการในคณะ
กรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 51 หม้อน�้าและ
ภาชนะรับความดัน

นายมนัส  เปียวนิช 

3 9 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาหลักสูตร

รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

4 9 มกราคม 2562 สมาคมการผังเมืองไทย ขอเชิญประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์รางวัล
การวางแผนแห่งชาติ (TPA) ครั้งที่ 1

นายวีระพงษ์  ศรีนวกุล

5  10 มกราคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก�ากับการติดตาม
ตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา คลิงสิบเก้า-แก่งคอย

นายสนธิ  คชวัฒน์ 

6 11 มกราคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหการรม 
มาตรวัดน�้า มาตรฐานเลขที่ มอก.xxxx-25xx 

ประธานสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล

7 14 มกราคม 2562 ส�านักงานเทศบาลเมือง
พิจิตร

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวของดิน ดร.ธเนศ  วีระศิร ิ
นายสิทธิโชค  เหลาโชต ิ
นางสาวอรัญญา  ขาวสุวรรณ

8 14 มกราคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอเชิญประชุมคณะท�างานทบทวน และออกแบบ
อาคารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

9 15 มกราคม 2562 กรมบัญชีกลาง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหา
การจ้างท่ีปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง (อทอ.) คร้ังท่ี 1/2562 วันอังคารท่ี  13.00 น.

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม 
(ผู้แทนหลัก) 
นายบรรพต  สุระมานะ 
(ผู้แทนส�ารอง)

10 16 มกราคม 2562 สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญประชุม เร่ืองพิจารณาแผนการออกแบบก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ณ ต�าแหน่งใหม่นอกพิกัด
แผนแม่บท (Master Plan) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม

11  22 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“แผนดินไหว..ภัยพิบัติ..พร้อมหรือไม่ เพื่ออยู่รอด

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

12 22 มกราคม 2562 ส�านักงานวิจัยและนวัตกรรม 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแถลงผลการศึกษา “โครงการ
ศึกษาเพ่ือจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน 
ของบ้านอยู่อาศัย”

ผศ.ดร.วรศิษฐ์  ตรูทัศนวินท์
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

13 23 มกราคม 2562 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม

เชิญประชุมอนุกรรมการวิชาการ คณะท่ี 7/1 มาตรฐาน 
กลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จ ครั้งที่ 23-1/2562

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล

14 24 มกราคม 2562 สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญประชุมคณะท�างานศึกษาเรื่อง The Eastern 
Economic Corridor (EEC) ครั้งที่ 1/2562

นายรัฐภูมิ  
ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม

15  25 มกราคม 2562 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

ขอเชิญประชุมคณะท�างานทบทวน ชุดท่ี 678-5/2562 รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร 
ผศ.ดร.สุพัตรา  เกษราพงศ์

16  31 มกราคม 2562 การเคหะแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้ากิจกรรมครบรอบ 46 ปี การเคหะแห่งชาติ นายณัฐพล  สุทธิธรรม

17 4 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักการโยธา ขอเชิญประชุม กรณีเกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นก่อสร้างโครง
การลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร์ไรน์ ล้ม ที่บริเวณ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

นายประสงค์  ธาราไชย

18  5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “ แนวทางการ
พัฒนาและผลักดันระบบ BIM ของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�าหรับ 
อุตสาหกรรมก่อสร่างของประเทศไทย” มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม

19 7 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2562

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

20 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

ขอเชิญประชุมคณะท�างานทบทวน ชุดท่ี 680-7/2562 ผศ.ดร.สุพัฒตรา  เกษราพงศ์

21 11 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบัญชีกลาง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหา
การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง (อทอ.) ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม 
(ผู้แทนหลัก) 
นายบรรพต  สุระมานะ 
(ผู้แทนส�ารอง)

22 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีต�ารวจนครบาลโพงพาง ขอรับผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุกรณีทาวเวอร์เครน
หักถล่มเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย และขอสอบ
ปากค�าพยานผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจพิสูจน์

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์
นายประวิทย์  โตรฐาน 
นายหฤษฏ์  ศรีนวกุล

23 13 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญประชุมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ปี พ.ศ. 2563

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

24 13 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ คณะที่ 1 เพื่อศึกษา
ความพร้อมในการสมัครเป็นหน่วยรับรอง (NCB) ภายใต้ 
CB Scheme ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ BATT, ELVH และ PV

นายกิตติพงษ์  วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ 

25 22 กุมภาพันธ์ 2562 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 

เชิญประชุมคณะท�างานด้านการก่อสร้าง โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

26 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการยกร่าง
มาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด�าเนินการด้าน 
ความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับ
ที่อับอากาศ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความ
ปลอดภัยฯ เกี่ยวกับที่อับอากาศ 

นางสาวบุษกร  แสนสุข 
(ผู้แทนหลัก) 
นางเกษมศานต์  ปทุมารักษ์ 
(ผู้แทนส�ารอง)

27 22 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการผลักดัน
การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย NDC 
ของประเทศ

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล

28 23 กุมภาพันธ์ - 
2 มีนาคม 2562

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562 หลักสูตร “การจัดตั้งและ
บริหารจัดการศูนย์รับและส่งกลับผู้ปฏิบัติงานของ
ชุดค้นหาและกู้ภัย (RCD)” และหลักสูตร “หน่วย
ประสานงานของชุดค้นหาและกู้ภัย (UCC)” รุ่นที่ 1

นายสิทธิโชค  เหลาโชต ิ
นายปกรณ์  การุณวงษ์

29 26 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

30 27 กุมภาพันธ์ 2562 ส�านักงานควบคุมและ 
ตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการและปรับปรุงกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
ในการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรฐาน 8 (11)

นายประสงค์  ธาราไชย

31 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการยกร่าง 
มาตรฐานฯ เก่ียวกบัเครือ่งจักร 
ป้ันจัน่ และหม้อน�า้กองความ
ปลอดภัยแรงงาน

ขอเรียนเชญิประชมุ คณะอนกุรรมการยกร่างมาตรฐานฯ 
เกี่ยวกับเครื่องจัก ปั้นจั่น และหม้อน�้า

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ ์
นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ 
นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล 
นายประวิทย์  โตรฐาน

32 1 มีนาคม 2562 บริษัท ปตท. ส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด
(มหาชน)

ขอเชิญร่วมบรรยายในงาน 2019 PTTEP SSHE Forum นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์

33 1 มีนาคม 2562 ส�านักพัฒนามาตรฐาน 
และทดสอบฝีมือแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างเครื่องกล

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์
นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ ์
นายธีรศักดิ์  เจริญ 
นายประวิทย์  โตรฐาน

34 1 มีนาคม 2562 ส�านักพัฒนามาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
ก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ
ช่างเครื่องกล

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ ์
นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ 
นายธีรศักดิ์  เจริญ 
นายประวิทย์  โตรฐาน

35 1 มีนาคม 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้แทนในคณะอนุกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผศ.ดร.ไพจิตร  ผาวัน  

36 6 มีนาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ยืนยันชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 45 ระบบไฟฟ้าแสงและ
สัญญาณแสงยานยนต์

รศ.ถาวร  อมตกิตติ ์
นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

37 8 มีนาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผูแ้ทนไปร่วมชีแ้จงรายละเอยีด ร่างกฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด�าเนนิการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค�้ายัน พ.ศ. ....  
ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุม พระยามานวราชเสวี ชั้น 1 ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

38 12 มีนาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ 
ส�าหรับงานโครงสร้าง

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก

39 13 มีนาคม 2562 สมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดง
ความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหาพัสดุภาครัฐ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  
เวลา 13.00-16.00 น. ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม 
มิราเคิลแกรนด์ ดอนเวนช่ัน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

นายณัฐพล  สุทธิธรรม 
นายอิทธิพล เนธิยคุปต์  
สิงขรแก้ว

40 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการด้านกฏหมาย
และระเบียบเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ
ระเบียบเพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2/2562

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

41   18 มีนาคม 2562 วิทยาลัยกรุงเทพ 
(วิทยาเขตรังสิต)

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร เกี่ยวกับมาตรการบริหาร
ความปลอดภัย 

นางสาวบุษกร  แสนสุข

42  21 มีนาคม  2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (IEEE) ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีเปิดและงานเล้ียงรับรองผู้บริหาร 
(Opening Ceremony and Executive Lunch) 
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องภิรัช คอนเวนช่ัน ฮอลล์ 1  
และงานเลี้ยงรับรองผู้บริหาร (Executive Lunch) 
เวลา 12.00-14.00 น.ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ฮอลล์ 
3 ณ ศูนย์นิทรรศการแลการประชุมไบเทค บางนา

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

43 22 มีนาคม 2562 ส�านักพัฒนามาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการก�าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐมวลเบา ครั้งที่  
1/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7  
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง 
กรุงเทพฯ

ดร.ส�าเนียง  องสุพันธ์กุล

44 26 มีนาคม 2562 ส�านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรือ่ง “การรับฟังความเหน็ 
ต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน�้าเสีย ส�าหรับ
คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)”

รศ.สุเทพ  สิริวิทยาปกณ ์
นายวิจารณ์  ตันติธรรม

45 27 มีนาคม 2562 คณะกรรมการเพื่อส่งเสริม  
ความโปร่งใสในการก่อสร้าง 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee)

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม

46 29 มีนาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร “รูปแบบของอาคารชนิด
ฐานรากอาคาร และการถ่านแรง ลักษณะการวิบัติพัง
ทลายของอาคารและสาเหตุ เทคนิคการค้นหา 
ผู้ประสบภัย”

ดร.ธเนศ  วีระศิริ
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

47 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการยกร่างฯ 
ที่อับอากาศ

ขอเชิญประชุม พร้อมรับรองรายงานการประชุม นางสาวบุษกร  แสนสุข

48 29 มีนาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งรายช่ือผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
วิชาการ คณะที่ 11/4 ดวงโคมไฟฟ้า

1. นายสุวิทย์  ศรีสุข  
 ผู้แทนหลัก 
2. รศ.ถาวร  อมตกิตติ์  
 ผู้แทนส�ารอง

49 29 มีนาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งรายช่ือผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะท่ี 11/3 อุปกรณ์ควบคุมหลอด

1. นายสุวิทย์  ศรีสุข  
 ผู้แทนหลัก 
2. รศ.ถาวร  อมตกิตติ์  
 ผู้แทนส�ารอง

50 2 เมษายน 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน

ขอเชิญประชุมหารือข้อก�าหนดการติดตั้งทางไฟฟ้า 
ส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร 
ดร.ภัคพิมล  สิงหพงษ์

51 10 เมษายน 2562 สภาวิศวกร ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ครั้งที่ 15-2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส�านักงาน
สภาวิศวกร

ผศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ

52 23 เมษายน 2562 นิติบุคคลอาคารชุด 
เดอะ พาโน

ขอหารือเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมกรณีบริษัทบริหารอาคารชุด

นายอลงกรณ์  เจียมอนุกูลกิจ

53 24 เมษายน 2562 ส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับ
ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดรถปั้นจั่น และปั้นจั่น 
ชนิดตั้งบนรถบรรทุก

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์

54  29 เมษายน 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผู้แทนไปร่วมช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือตรวจพิจารณา
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ...) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) 29 เมษายน 2562 
เวลา 10.00 น.

นายปิติ  อนนตพันธ์

55 29 เมษายน 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผูแ้ทนไปร่วมชีแ้จงรายละเอยีด ร่างกฎกระทรวง
ก�าหนดการรับน�้าหนักความต้านทานความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรง
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....”

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

56 29 เมษายน 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผู้แทนไปร่วมช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือตรวจพิจารณา
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ...) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) 29 เมษายน 2562 
เวลา 10.00 น.

นายปิติ  อนนตพันธ์

57 2-3 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเสรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมศักยภาพ 
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน 
เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบลงทะเบียน
มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ส�าหรับผู้ใช้งานระบบ

ประธานคณะกรรมการ
คอมพวิเตอรแ์ละเจา้หน้าที ่
วสท. 3 ท่าน
1. นางสาวสโรชา  มัชฌิโม  
 หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
2. นางสุพรรณีย์  แสนภักดี  
 หัวหน้าสถาบันวิศวพัฒน์
3. นายณรัฐ  ราชกรม  
 วิศวกรไฟฟ้า
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58  3 พฤษภาคม 2562 ส�านักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร กรมโยธิการและ
ผังเมือง

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า 

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

59  3 พฤษภาคม 2562 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร “รูปแบบของอาคารชนิด
ฐานรากอาคาร และการถ่ายแรง ลักษณะการวิบัต ิ
พังทลายของอาคารและสาเหตุ เทคนิคการค้นหา 
ผู้ประสบภัย” 

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

60 3 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

61 10 พฤษภาคม 2562 ส�านักสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญประชุม การจัดโครงการรณรงค์วัน 
สิ่งแวดล้อมโลก (word Environment Day 2019)  
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพฯ 
(ดินแดง)

นายวิจารณ์  ตันติธรรม

62 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งช่ือผูแ้ทนเป็นอนกุรรมการคณะท่ี 14/8 สายไฟฟ้า 
แรงดันต�า่

1. นายสุวิทย์  ศรีสุข   
2. นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

63 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เชญิไปร่วมชีแ้จงร่างกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกบั
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า 

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์  

64 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อผู้แทนในอนุกรรมการวิชารายสาขา 
คณะที่ 14/7 การป้องกันฟ้าผ่า

1. ผศ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน 
2. นายยงยุทธ รัตนโอภาส 
3. นายกอบกิจ  สดวกการ

65 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ
วิชาการรายงานสาขา คณะที่ 14/7 การป้องกันฟ้าผ่า

1. ผศ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน  
2. นายยงยุทธ  รัตนโอภาส 
3. นายกอบกิจ  สดวกการ

66 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แจ้งช่ือผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ
รายงานสาขา คณะที่ 14/6 ลูกถ้วยไฟฟ้า

1. นายสุจิ  คอประเสริฐศักด์ิ 
2. นายสุวิทย์  ศรีสุข

67 15 พฤษภาคม 2562 ส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อผู้แทนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 14/8 สายไฟฟ้าแรงดันต�่า 

1. นายสุวิทย์  ศรีสุข 
2. นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

68 16 พฤษภาคม 2562 ส�านัก ป.ป.ท. ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการทุจริตในกระบวนการก่อสร้างอาคาร

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

69 16 พฤษภาคม 2562 ส�านักงาน ป.ป.ท. ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ นายณัฐพล  สุทธิธรรม

70 19 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 11/1 หลอดแอลอีดีและ
มอดูลแอลอีดีส�าหรับให้แสงส่วางทั่วไป 

1. นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ 
2. รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

71 21 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จ�ากัด ขอเข้าชี้แจงถึงข้อสันนิษฐานสาเหตุของทาวเวอร์เครน
ถล่มที่พระราม 3 พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 

72 23 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด ร่างกฎกระทรวง 
มาตรฐานในการบริหารจัดการ และด�าเนินการด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
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73 29 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา  
คณะที่ 14/9 สายไฟฟ้าแรงดันสูง

1. นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล  
2. นายสุจิ  คอประเสริฐศักด์ิ 
3. นายสุวิทย์  ศรีสุข 

74 30 พฤษภาคม 2562 ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐาน
เทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26-1/2562  

นายสุธี  คอประเสริฐศักดิ์ 

75 3 มิถุนายน 2562 ส�านักนายกรัฐมนตรี การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2562

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

76 26 มิถุนายน 2562 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือโครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นคราชสีมา 

รศ.ดร.พิชัย  ปมาณิกบุตร 

77 27 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
รับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร 

78 1 กรกฎาคม 2562 สภาวิศวกร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการการทดสอบความรู้ความช�านาญ
การประกอบอาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิและ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

79 3 กรกฎาคม 2562 คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรมบัญชีกลาง

ขอเชิญประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้าง
งานที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง (อทอ.)

ดร.ทศพร  ศรี่เอี่ยม 

80 6 กรกฎาคม 2562 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน 
(องค์การมหาชน)

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1. นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ  
2. นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล

81  6 กรกฎาคม 2562 ส�านักการโยธา ขอเชิญวิทยากร บรรยายเร่ือง หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ความปลอดภัยภายในอาคาร

นางสาวบุษกร  แสนสุข

82 12 กรกฎาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุม พื้นฐานในโครงการโฮปเวลล์ 1. ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม 
2. พันตรี ดร.ต้องการ   
 แก้วเฉลิมทอง

83 19 กรกฎาคม 2562 ส�านัก ป.ป.ท. เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทุจริต 
ในกระบวนการก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 1/2562

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

84 22 กรกฎาคม 2562 สภาวิศวกร เชิญประชุมรับรองความรู้ความช�านาญฯ วิศวกรรมควบคุม รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร 

85 30 กรกฎาคม 2562 ส�านักการโยธา ขอเชิญประชุมคณะท�างานโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุปั้นจั่น
ล้มในระหว่างปฏิบัติงาน 2/2562

1. นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล  
2. นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธ์ิ

86 31 กรกฎาคม 2562 ส�านักมาตราฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

แจ้งชื่อผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ 2/11 ลวดเหล็กกล้าส�าหรับ
งานคอนกรีต

ผู้แทน ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล 

87 31 กรกฎาคม 2562 ส�านักผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน 1. ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี 
2. ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท ์
3. ดร.สมชาย  ธนวัฒนา
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88 1 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
มาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน

นายณัฐพล  สุทธิธรรม 

89 4 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิศวกรรม
ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (นายสฤทธิ์เดช  
พัฒนเสรษฐพงษ์) 4-4/2562 

นายณัฐพล  สุทธิธธรม

90 5 สิงหาคม 2562 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เชิญประชุมคณะท�างานด้านการก่อสร้าง โครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม

91 6 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “Stakeholder  
กับการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2” 

 

92 6 สิงหาคม 2562 ส�านักการโยธา ขอเชิญประชุมคณะท�างานโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือร้ือถอนอาคาร เพ่ือลดความเส่ียงอุบัติเหตุป้ันจ่ันล้ม
ในระหว่างปฏิบัติงาน 3/2562

1. นายหฤษฏ์  ศรีนุกูล  
2. นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธ์ิ

93 7 สิงหาคม 2562 สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิศวกรรม
ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นายณัฐพล  สุทธิธรรม 

94 9 สิงหาคม 2562 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

ขอเชิญประชุมคณะท�างานทบทวน ชุดท่ี 712-39/2562  

95  9 สิงหาคม 2562 กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลส�าหรับโครงสร้าง
การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ การทบทวน ปรับปรุง 
หลักเกณฑ์การค�านวณราราคากลางงานก่อสร้าง 

1. ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม  
2. รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ 

96 27 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการธิการ 
การจัดท�างบประมาณ

ประชุมคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดท�างบประมาณ ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม

97 14 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรมบัญชีกลาง

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
ในการก่อสร้าง ภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562

ดร.ทศพร  ศรีเอี่ยม 

98 14 สิงหาคม 2562 ส�านัก ป.ป.ท. เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทุจริต 
ในกระบวนการก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 2/2562

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

99 14 สิงหาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

เชญิผู้แทนไปร่วมชีแ้จงรายละเอยีด เพือ่ตรวจพจิารณา
ความปลอดภัย เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน�้า 

ผู้แทน นายวุฒินันท์  
ปัทมวิสุทธิ์  

100 14 สิงหาคม 2562 ส�านักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการทุจริต
ในกระบวนการก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2562

นายณัฐพล  สุทธิธรรม

101 23 สิงหาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียดการรับน�้าหนัก 
ความต้านทานของอาคาร และพื้นดินที่รองรับการ 
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

102 2 กันยายน 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอส่งค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานศึกษาแนวทางการน�า
ยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านวย
ความปลอดภัยและขอเชิญประชุมคณะท�างานฯ 

ดร.กุลธน  แย้มพลอย

103 2 กันยายน 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอส่งค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานศึกษาแนวทางการน�า
ยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านวย
ความปลอดภัยและขอเชิญประชุมคณะท�างานฯ

ดร.กุลธน  แย้มพลอย
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

104 3-7 กันยายน 2562 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ขอเรียนเชิญประชุมในโครงการฝึกอบรมทบทวนทีม
ค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหลวง (Medium USAR 
Teams) :  การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของทีมค้นหา
และกู้ภัยในเมือง ครั้งที่ 2 

1. นายนรเศรษฐ์  ติ้งมุข 
2. นายเกรียงศักดิ์  
 ตันติโชติวัฒน์ 

105 3-7 กันยายน 2562 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงวิชาการ
เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก พ.ศ. 2562

1. นายสิทธิโชค  เหลาโชติ  
2. นายเกรียงศักดิ์  
 ตันติโชติวัฒน์

106 4 กันยายน 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเป็นภาคีเครือข่ายโครงการบูรณาการ 
ลดปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และเทศบาลนครเชียงใหม่

รศ.สุเทพ  สิริวิทยาปกรณ์ 
ตอบรับเข้าร่วมเป็น 
ภาคเครือข่าย

107 6 กันยายน 2562 ส�านักความสัมพันธ ์
ต่างประเทศ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ 
คณะกรรมการแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2562

พันตรี ดร.ต้องการ   
แก้วเฉลิมทอง 

108 9 กันยายน 2562 กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

รายงานการประชุมคณะท�างานสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (กปภ.ช.) ครั้งที่ 1 /2562

นายพิเชษฐ์  ชาติมนตรี

109 11 กันยายน 2562 ส�านักทรัพทยากรน�้า
แห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.)

ดร.ศิริลักษณ์  ชุ่มชื่น

110  12 กันยายน 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชุมคณะท�างานศึกษาแนวทางการน�า
ยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านวย
ความปลอดภัย ครั้งที่ 2

ดร.กุลธน  แย้มพลอย

111 18 กันยายน 2562 กรมควบคุมโรค ขอเชิญประชุมเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง collaborative 
RTI Data Integration for Enhanced 
Surveillance ครั้งที่ 2 

ศ.ดร.พิชัย  ธาณีรณานนท์ 

112 18 กันยายน 2562 กรมควบคุมโรค ขอเชิญประชุมเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง collaborative 
RTI Data Integration for Enhanced Surveillance 
ครั้งที่ 2 

ผู้แทน ศ.ดร.พิชัย 
ธาณีรณานนท์ 

113 18 กันยายน 2562 คณะกรรมการการจัดท�า
มาตรฐานการขนส่งทางราง 
กรมการขนส่งทางราง  

ประชุมคณะกรรมการจัดท�ามาตรฐานการขนส่งทางราง รศ.ดร.พิชัย  ปนาณิกบุตร 

114 18 กันยายน 2562 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี 

ประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาพลังงานจัดการ
พลังงาน 

ผู้แทน ผศ.ดร.จิรวรรณ  
เตียรถ์สุวรรณ 

115 18 กันยายน 2562 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี 

ประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาพลังงานไฟฟ้าและ
แสงอาทิตย์

ผู้แทน ผศ.ดร.จิรวรรณ  
เตียรถ์สุวรรณ 

116 19 กันยายน 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คณะท�างาน
กระทรวงคมนาคม

ดร.กุลธน  แย้มพลอย
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117 23 กันยายน 2562 กรมควบคุมมลพิษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” การจัดท�าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการด�าเนินงานตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม  
(ภาคเอกชน) ภายใต้การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากการใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

นายวิจารณ์  ตันติธรรม

118 2 ตุลาคม 2562 กระทรวงคมนาคม ค�าส่ังแต่งต้ังณะท�างานย่อยภายใต้คณะท�างานเฉพาะกิจ 
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

ผู้แทน พ.ต.ท.ดร.สุริยัน 
วินิจมนตรี

119 11 ตุลาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ขอเชิญผู้แทนไปร่วมช้ีแจงรายละเอียด เก่ียวกับกิจการ 
ก่อสร้างรถไฟฟ้ามาตรฐานปั่นจั่นและเครื่องจักร

นายธนพัฒน์  อินทรเทศ 

120 16 ตุลาคม 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอส่งค�าส่ังแต่งต้ังของนายกรัฐมนตรีและค�าส่ังแต่งต้ัง
คณะท�างานศึกษาแนวทางการน�ายางพารามาใช้ในงาน
ก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย (เพ่ิมเติม)

ดร.กุลธน  แย้มพลอย

121 18 ตุลาคม 2562 กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญประชุมคณะท�างานย่อยภายใต้คณะท�างาน
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
(คณะท�างานย่อยท่ี 2 ด้านยานพาหนะและใบอนุญาต)

นายวันชัย  มีศิริผู้แทน

122 20 ตุลาคม - 25  
พฤศจิกายน 2562

กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรวิศวกรโยธา ดร.ธเนศ  วีระศิริ

123 24 ตุลาคม 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชุมคณะท�างานศึกษาแนวทางการน�ายางพารา 
มาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย 

ดร.กุลธน  แย้มพลอย

124 6 พฤศจิกายน 2562 กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชุมเร่ือง การทบทวนการใช้ปริมาณยางพารา
ปี 2563 ครั้งที่ 3

ดร.กุลธน  แย้มพลอย

125 7 พฤศจิกายน 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งอ�านวย 
ความสะดวกและสภาพแวดล้อมส�าหรับคนพิการ  
ครั้งที่ 2/2562

นายปิติ  อนนตพันธ์ 

126 12 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ
ก่อสร้าง ระยะที่ 2 

นายหฤษฎ์  ศรีนุกูล  
นายสายัณต์  ฉิมประดิษฐ์ 

127 13 พฤศจิกายน 2562  กรมการขนส่งทางราง เร่ือง ค�าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน 

รศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 

128 13 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2562

ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม 

129 13-15 
พฤศจิกายน 2562 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

การฝึกอบรมหลักสูตรหน่วยประสานงานของชุด
ค้นหาและกู้ภัย (Urban Search and Rescue (USAR) 
Coordination Course : UCC) นครซิดนีย์ 
ประเทศออสเตรเลีย

นายสิทธิโชค  เหลาโชติ 

130 15 พฤศจิกายน 2562 กรมการขนส่งทางราง แต่งต้ังคณะท�างานความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่าง
เกาหลี-ไทย (ฝ่ายไทย)

รศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา 

131 21 พฤศจิกายน 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชุมคณะท�างานเพ่ือตรวจสอบความเสียหาย
โครงสร้างริมตลิ่งและพื้นที่ตลิ่งที่เกิดการพังทลาย
เนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
ผู้แทน
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ที่ วันที่ หน่วยงาน เรื่อง ผู้แทน

132 21 พฤศจิกายน 2562 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชุมคณะท�างานเพ่ือตรวจสอบความเสียหาย
โครงสร้างริมตลิ่งและพื้นที่ตลิ่งที่เกิดการพังทลาย
เนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 

133  21-22 
พฤศจิกายน 2562 

ส�านักนโยบาย
และแผนกลาโหม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาแนวทางการประสานงาน
ระหว่างพลเรือนกับทหารในการบรรเทาสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพล 
ปิ่นรารัยนนท์

134  22 พฤศจิกายน 2562 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ

การแต่งตั้งผู้แทนในคณะอนุกรรมการรับรองระบบ 
สถาบันมาตรฐานรับรองไอเอสโอ 

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร 

135  22 พฤศจิกายน 2562 กรมการกงสุล  ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศเครื่องท�า
น�้าเย็นประสิทธิภาพสูงแบบระบายความร้อนด้วยน�้า 
(High Efficient water Cooled Water) 

1. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร  
2. นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย  
3. นายสมจิตร์  เป่ียมเปรมสุข 

136 9-18 
ธันวาคม 2562 

14-17 
ธันวาคม 2562 

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระยะที่ 2 

นายสิทธิโชค เหลาโชติ  
นายพิจักษณ์ วงศ์รัตน์ 

137 16 ธันวาคม 2562 ส�านักงานทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ 

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และผังน�้า  
ครั้งที่ 1/2562

ดร.ศิริลักษณ์  ชุ่มชื่น

138 16 ธันวาคม 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

นัดประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฏกระทรวง พรบ.
ควบคุมอาคร ฉบับที่ 33 

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย 

139  18 ธันวาคม 2562 สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเนื่อง 

รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

140 18 ธันวามคม 2562 สภาวิศวกร ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร งานสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมต่อเนื่อง 

รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

141 25 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการยกร่าง 
มาตรฐานฯ เก่ียวกบัเครือ่งจกัร  
ปั้นจั่น และหม้อน�้า 
กองความปลอดภยัแรงงาน

แจ้งค�าสั่งและแต่งตั้งผู้แทนเป็นอนุกรรมการ นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ 

142   ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ชี้แจงรายละเอียดร่างก�าหนดมาตรฐานการบริหาร 
จดัการ และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ปั้นจั่น และหม้อน�้า 

นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์
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วสท. สาขาภาคเหนือ 1 

วัตถุประสงค์ของ วสท. (สาขาภาคเหนือ 1)

1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ และส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก 

2. ส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษา วจิยั เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมตลอดจน

 ประสานงานกับสถาบันวิศวกรรมอื่น ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ 

 วิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความ 

 ปลอดภัยของประชาชน 

4. ก�าหนดหรือรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ และประมวลการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ 

 วิศวกรวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในวิชาชีพวิศวกรรม และบัญญัติศัพท ์

 ของวิศวกรรม 

5. ให้ค�าปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ 

 สาธารณะและประเทศชาติ ทั้งนี้โดยไม่รวมให้ค�าปรึกษา แนะน�า เพื่อให้ได้มา หรือ 

 คงไว้ซึ่งการรับรองที่เกี่ยวข้อง กับระบบการบริหารงานคุณภาพ 

6. ก�าหนดความรู้ เทียบความรู้ ให้ความรู้ และสอบความรู้ เพื่อรับรองวิทยฐานะของ 

 วศิวกร และบคุคล ผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม รวมทัง้ก�าหนดคณุสมบัตขิองนติิบคุคล 

7. ก�าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวชิาชพีวศิวกรรม เพ่ือความเรยีบร้อยในการ 

 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

8. รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. โครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร  

เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบน�้าใช้ในโรงงานผลิตผลทางการเกษตร และแปรรูปหน่อไม้ของ

วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยปูใหม่ โดยด�าเนินการสร้างชุดกรองน�้า จ�านวน 3 ชุด

2. สนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�าเป็นคือเคร่ืองซีลสูญากาศ และปิดปากถุง เครื่องเชื่อม

สแตนเลส สว่านไฟฟ้า และเครื่องตัดปรับองศา

3. ปรบัปรงุเครือ่งอบแห้งทีโ่รงงานแปรรูปหน่อไม้ โดยเปลีย่นถาดอบแห้งใหม่ทัง้หมด

ให้ได้มาตรฐานโดยสนับสนุนถาดอบแห้งสแตนเลส จ�านวน 66 ถาด พร้อมชุด 

รองรับสแตนเลส ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยปูใหม่

4. ด�าเนนิงานวจิยัเพือ่พฒันาชาเสาวรส โดยทดลองอบแห้งเปลอืกเสาวรสเพือ่น�าไป

เป็นวัตถุดิบในการท�าชา เสาวรส และ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบแห้ง

และการใช้เครื่องมือต่างๆ

5 สนับสนุนเครื่องอบแห้ง และอบรมการใช้งานให้กับวิสาหกิจชุมชน หมู่ 9 กาแฟ

เลอตอโกล โดยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ต�าบลริมเหนือ อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่

+



6. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมักขี้หนู หรือหมากขี้หนู

7. กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นในชุมชน เป้าหมายเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต ด�าเนินการปรับปรุงห้องสุขาที่โรงรียนชุมชน 5 แห่ง

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ 1  

งบประมาณ  1,380,000 บาท 

โดยการสนับสนุนจาก  บริษัท NHK-SPRING (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ระยะเวลาด�าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 (โครงการระยะสั้น 3 ปี) ด�าเนินการ

     แล้วเสร็จ 95 % 

สถานที่  จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย 

หัวหน้าโครงการ  1. นายสามารถ สมุโนจติราภรณ์ 2. ผศ.ดร.ศวิะ อจัฉรยิวริยิะ

2. โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 9 (วันเด็กแห่งชาติ 2562)

จัดโดย  หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1  

วันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต�าบลหนองบัว อ�าเภอ

ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

3. การอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง รุ่นที่ 16

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกับวิศวกรรม 

  สถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 และกรมทางหลวงชนบท 

วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบริค โฮเตล จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าอบรมจ�านวน 32 คน

วิทยากรผู้บรรยาย 1. รศ.ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์  2. ดร.นพดล  กรประเสริฐ 

   3. อาจารย์บุญพล  มีไชโย

 

4. การอบรมการอบรมเชิงวิชาการ เรือ่ง “หลกัเกณฑ์  วิธีการจดับันทึกผล การตรวจสอบ 

และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน”

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และวิศวกรรมสถาน 

  แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมวินทรี รีสอร์ท เชียงใหม่ 

ผู้เข้าอบรม 24 คน

วิทยากรผู้บรรยาย  นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล    

5. โครงการจัดพิธีรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส วสท. สาขาภาคเหนือ 1 และผู้อาวุโสเครือข่าย

วิศวกรรม

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 และเสวนาพิเศษ  

  เรื่อง “หมอกควัน และบ้านพักตุลาการ (ป่าแหว่ง)” 

วันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ร้านอาหาร Between café จังหวัดเชียงใหม่

2

4

5

3

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

66



6. โครงการต่อลมหายใจให้พี่น้องชาวเหนือ โดยการบริจาคหน้ากากอนามัยป้องกัน 

PM 2.5

จัดโดย 1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1  

  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2562 จังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล�าพนู ล�าปาง 

และแม่ฮ่องสอน

 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบบ่อ

 เหมืองแร่”  

จัดโดย  1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1  

  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30  ปี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เข้าอบรม 26 คน 

วิทยากรผู้บรรยาย 1. ผศ.ดร.เชีย่วชาญ  ลลีาสุขเสร ี  2. อาจารย์สุทธิเทพ  รมยเวศม์

8. โครงการอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง รุ่นที่ 20

จัดโดย  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ร่วมกับวิศวกรรม

  สถานแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาคเหนือ 1 และกรมทางหลวงชนบท 

วันที่ 3-5  กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบริค โฮเตล จ.เชียงใหม่ 

วิทยากรผู้บรรยาย 1. รศ.ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์ 2. อาจารย์ ดร.นพดล  กรประเสรฐิ 

   3. อาจารย์บุญพล  มีไชโย

ผู้เข้าร่วม 19 คน

9. การอบรมเชงิวชิาการ “โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรด้านอาคารสภาพแวดล้อม

ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็น

อาคารที่ยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอาคารเขียวไทย เพื่อลดการใช้พลังงาน 

ในอาคาร และระบบความปลอดภัยกับอาคารสมัยใหม่”  จัดโดย วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 1 ร่วมกบัส�านกังานสนบัสนนุบริการสุขภาพ เขต 1  

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า จังหวัดเชียงใหม่

วิทยากรผู้บรรยาย ผศ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ และอาจารย์พิมพ์สิริ โตวิจิตร 

ผู้เข้าร่วม 97 คน 

10. โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (สาขา

พลังงานและเครื่องกล) เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโดย  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชปูระถมัภ์ สาขาภาคเหนือ 1 

  ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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วนัที ่30 สงิหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาธีน่า อาคารเรยีนและปฏบิตักิารพลงังาน

ทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยากรผู้บรรยาย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้เข้าร่วม 122 คน

 

11. โครงการอบรม เรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมด้าน BIM ด้วยโปรแกรม AUTODESK 

REVIT รุ่นที่ 2”

จัดโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมาธิการสถาปนกิล้านนา สมาคมสถาปนกิสยาม 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จ�ากัด 

วนัที ่13 กรกฎาคม 2562 ถงึวันท่ี 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพวิเตอร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วม 30 คน

12. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา (International Symposium 

on Road Safety)

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิศวกรรมสถาน

  แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1  ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นธารา กัฟเวิร์นเมนต์ 

คอมเพล็กซ์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรผู้บรรยาย 1. รศ.ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์  2. ดร.นพดล  กรประเสริฐ   

   3. ดร.วิชุดา  เสถียรนาม 4. ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ 

   5. Mr.Amer  Subhi 

ผู้เข้าร่วม 206 คน

13. โครงการสร้างวิหารวัดพระธาตุแม่เย็น

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับหลักสูตร 

  อุตสาหกรรมศลิป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโครงการประเทศไทย 

  ไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วนัที ่4 พฤศจกิายน 2562 ณ บ้านแม่เยน็ ต�าบลแม่ฮี ้อ�าเภอปาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

14. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์ สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ (รุน่ที ่1)

จัดโดย  สมาคมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมจอมทอง ร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

  สาขาภาคเหนือ 1 

วันที่ 8-10  พฤศจิกายน 2562  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

15. การจัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลวสท.สาขาภาคเหนือ1 (ครั้งที่ 4)

จัดโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 1  วนัที ่16  พฤศจกิายน   

  2562 ณ Bully Bowl กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

12

11

14

15

13

12

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

68



16. โครงการก่อสร้างห้องสมุด

จัดโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ร่วมกบัวศิวกรรมสถาน

  แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 และบริษัท SCG 

ระยะเวลาจดังาน ปี พ.ศ. 2562 ต่อเนือ่งปี พ.ศ. 2563 สถานที ่ณ บ้านใหม่พัฒนาสนัติ 

อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ด�าเนินการไปแล้ว 30%

17. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับคณะ 

  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลต�าบลป่าซาง   

  อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน ณ บริเวณสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร 

  ป่าซาง จ�ากดั เลขที ่149 หมู่ที ่5 ต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จงัหวดัล�าพูน  

  ด�าเนินการไปแล้ว 50%

18. โครงการปลูกต้นไม้ ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 

 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับองค์กร 

   เครอืข่ายลุ่มน�า้ดอยสามหมืน่ หน่วยจดัการต้นน�า้ดอยสามหมืน่ และบรษัิท  

   เชียงใหม่ เมืองกาแฟ จ�ากัด ณ บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ต�าบลเมืองแหง  

   อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

19. โครงการการริเริ่มร่วมกันผลักดันให้ภาครัฐเกิดการจัดการกับปัญหาฝุ่นควันอย่าง 

 ยัง่ยนืและรวดเรว็  โดยการช่วยกนัผลกัดนัให้รฐับาลออกพรบ.อากาศสะอาดเพือ่ใช้ 

 เป็นเครื่องมือควบคุมการท�าลายอากาศบริสุทธิ์ของทุกภาคส่วน  (การท�าประชา 

 วิจารณ์ การก่อสร้างเตาเผาขยะ)

 จัดโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนอื 1 ร่วมกบั บรษิทั วพีเีอฟ  

   กรุ๊ป (1973) จ�ากัด และเทศบาลต�าบลทาสบชัย จังหวัดล�าพูน ณ หมู่ที่  

   16 ต�าบลทาสบเส้า  อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน

20. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอคอยฟอกอากาศ ณ อ�าเภอปาย  

 ร่วมกับนักวิจัย จากส า ธ ารณรัฐประชาชนจีน ตามนโยบาย ลดผลกระทบการ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลไทย

 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับส�านักงาน 

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส ถ านที่จัดงาน อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

   ความคืบหน้าโครงการ ด�าเนินการไปแล้ว 10%
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วสท. สาขาภาคเหนือ 2 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2 และกรมโยธาธิการและผังเมือง การอบรม 

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร” วันพฤหัสบดีที่ 16  

พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ ผู้เข้าร่วม 58 คน

วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. มีส่วนร่วมในประชุม สัมมนา และเสวนา “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (Naitonal  

 Engineering 2019)” วนัที ่13-15 พฤศจกิายน 2562 ณ อาคารอมิแพค็ฟอรมั เมอืงทองธานี

วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร วันที่ 22 มิถุนายน 2562  

ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

2. จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบัอตุสาหกรรมในประเทศ ยคุ 4.0 เรือ่ง “ระบบบรหิาร

จัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT” ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ วนัที ่30 - 31 มนีาคม 2562 ณ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ  

(ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

3. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้เข้าส�ารวจสภาพ

อาคารแฟลตของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ตามหนังสอร้องขอ ที่ ศธ. 0636.08/0756 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  

จากผู้อ�านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 

+

+

+
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4. ร่วมจัดประชุมวิชาการ ESTACON 2019 กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ท่ีเปิด

หลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 5 สถาบัน 

คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

จังหวัดนครราชสีมา

5. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 จัดบรรยายพเิศษ 

เรื่อง “แนวทางเติบโตของโคราช ที่วิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้อง” วันที่ 30 สิงหาคม 

2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัด

นครราชสีมา

6. ให้ความรู ้นักศึกษา ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร จัดโดย สาขาวิศวกรรมโยธา  

 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

 วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้องเรียนรวม B3104 

7.  ประชมุเตรยีมความพร้อมกรรมการ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ 2 เพ่ือวางแผนการท�างาน และก�าหนดกรรมการ สาขาภาค วันที่ 21 

พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

จังหวัดนครราชสรมา

8. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกับ ส�านัก 

 การช่างเทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนควบคุมอาคาร ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะ 

 การรื้อถอนอาคาร กรณีการเกิดเพลิงไหม้ตลาดแม่กิมเฮง วันที่ 2 ธันวาคม 2562

วสท. สาขาภาคตะวันตก  

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. การอบรม เรือ่ง “หลกัเกณฑ์และแนวทางในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคมุระดบัภาควีศิวกรพเิศษ  และสามญัวศิวกร” วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 

2562 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วม 80 คน

2. โครงการก่อสร้างทีพั่กนกัเรียนบ้านไกล โรงเรียนบ้านหนิต้ัง อ�าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดั

กาญจนบรุ ีแล้วเสร็จวนัที ่9 - 10 มีนาคม 2562 จดัโดย วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

สาขาภาคตะวันตกร่วมกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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3. การอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร” วันที่ 26 มีนาคม 

2562 ณ ห้องประชุมส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนา

แหล่งน�้าขนาดกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 60 คน

4. การอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร” วันที่ 27 มีนาคม  

2562 ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ผู้เข้าร่วม 48 คน

5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

สาขาภาคตะวันตก ลงพื้นที่โรงเรียนแม่ระเมิง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

ด้วยที่โรงเรียนเกิดเหตุดินสไลด์ มาทับหอนอนนักเรียนเสียหาย ที่ปรึกษาสาขาภาค  

อ.ขวัญชัย เทศฉาย อ.พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ และอ.ดร.สนธนา ทองอรุณศรี  

ส่งทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประเมินความเสียหาย อ.ขวัญชัย  

ได้แนะให้ทางโรงเรียนแก้ไขเบื้องต้นโดยใช้ผ้าใบคลุมกันหน้าดินที่เปิดไม่ให้  

รับน�้าเพิ่มขึ้น กันการสไลด์ตัวของดินเพิ่มขึ้น และด�าเนินการแก้ไขในฤดูแล้งต่อไป 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

6. การอบรม เร่ือง “SMART ENGINEER” วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 

09.00-10.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลยัเทคนคิราชบรุ ีจงัหวัดราชบรุ ีผูเ้ข้าร่วม 70 คน

7. การอบรม เรือ่ง “SMART ENGINEER” วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00-16.00 น. 

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้เข้าร่วม 60 คน

วสท. สาขาภาคใต้ 1

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 1 จัดการอบรม เรื่อง “การพัฒนา

วชิาชพี และยทุธศาสตร์การบริหารงาน” วันที ่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชมุ  

บริษัท บุญถาวร จ�ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

+



2

3

2

3

The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT) l Annual Report 2019

73

2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 1 ร่วมกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ

หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ร่วมประชุมเรื่องการลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เมื่อวันที่ 

10 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาว่ากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ 1 ร่วมงาน “International 

Symposium on Construction Research & PhD Symposium : SCIR 

2019” วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วสท. สาขาภาคใต้ 2

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. การอบรมการเตรียมความพร้อม “การขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ สามัญวิศวกร” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก 

วสท. และ กรรมการสภาวิศวกร วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

เทคนิคสตูล อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

2. การอบรมการเตรียมความพร้อม “การขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ สามัญวิศวกร” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  

นายก วสท. และ กรรมการสภาวิศวกร วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม  

ณ ห้องประชุม 3301 ส�านกังานอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตตรงั  

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

+
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คณะกรรมการทะเบียน

จำานวนสมาชิกประจำาปี 2562

เดือน สมทบ ภาคี สามัญ วุฒิ รวม นิติบุคคล

มกราคม 16 100 9 3 0 1

กุมภาพันธ์ 15 96 3 2 116 4

มีนาคม 24 171 3 2 200 4

เมษายน 31 157 13 1 202 4

พฤษภาคม 72 424 37 2 535 2

มิถุนายน 27 104 10 1 142 3

กรกฎาคม 19 99 12 1 131 3

สิงหาคม	 17 64 10 0 91 1

กันยายน 19 111 10 1 141 1

ตุลาคม 12 73 8 0 93 1

พฤศจิกายน 14 76 3 1 94 -

ธันวาคม 8 54 7 0 69 1

รวม 274 1529 125 14 1814 25

+
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+ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. จัดท�าวิศวกรรมสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 4 ฉบับ

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

 ผ่านเพจเฟซบุ๊ค 2 เพจ ได้แก่ 

•	 เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Link : https:// 

 www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/ มยีอดผูก้ดไลค์ 

 จ�านวน 58,879 คน 

•	 เพจสถาบันวศิวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  

 Link : https://www.facebook.com/EngineeringDevelopmentInstitute/  

 มียอดผู้กดไลค์จ�านวน 15,944คน 

3. ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม สาระความรู ้ ในรปูแบบวดีิโอในเวบ็ไซต์ www.youtube.com ชื่อ Channel :  EITchannel 

 Engineerchannel  

4. ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิก วิศวกร นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี  

 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 

5. จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และหน่วยงานภายนอก 

6. จัดการแถลงข่าว ระดมความเห็น เสวนา ในประเด็นทางด้านวิศวกรรมที่สังคมให้ความสนใจ 

7. จัดส่ง Bomb Mail เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม-สัมมนาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประจ�า 

 ทุกสัปดาห์ 

8. จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม-สัมมนา ภายในอาคาร 

9. จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม-สัมมนา ภายในลิฟต์โดยสารอาคาร 

10. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม-สัมมนาผ่านช่องทาง Line official account : EIT

11. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม-สัมมนาผ่านช่องทาง Line Group ของกลุ่มวิศวกรสาขาต่าง ๆ 



คณะกรรมการต่างประเทศ

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการ
ต่างประเทศ และ นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการส�านักงาน ให้การต้อนรับ 
นายปิยะ เศรษฐรัตนพงษ์ นายก American Society of Civil Engineers (ASCE) 
และ Mr.Emil Siranovic Consulting Engineer โดยได้หารือความร่วมมือระหว่าง 
2 หน่วยงานในการจดัหวัข้ออบรมสัมมนาทางวิชาการ และความร่วมมอืด้านวชิาชพี
ในด้านอ่ืน ๆ  ร่วมกนั เพือ่วางแนวทางและกรอบการด�าเนนิงาน โดยหลังจากนีผู้แ้ทน
จาก ASCE สหรฐัอเมรกิา จะมาร่วมหารอืกบันายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
ต่อไป ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. Mr.Piya  Saitharatanapongse  ASCE, Thailand
2. Major Dr.Tongkarn  Kaewchalermtong  Foreign Affair, EIT Committee 
3. Mr.Emil  Siranovic, PE  Consulting Engineer, ASCE
4. Ms.Aranya  Kawsuwan General Manager, EIT
5. นาวสาวเยาวรักษ์  บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ วสท.

2. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ส่งสาสน์แสดงความยินดี 
แก่สมาคมวิศวกรรมแห่ง มาเลเซีย (IEM) ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนา
สมาคม ในวันที่ 20 เมษายน 2562 

3. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งผูแ้ทน คอื พนัตร ีดร.ต้องการ แก้วเฉลมิทอง 
กรรมการต่างประเทศ ร่วมสัมมนา ซึ่งสมาคมวิศวกรรมแห่งมาเลเซียก�าหนด
จัดการประชุม Workshop เรื่อง “Safer Roads by Infrastructure Design and 
Operation” ซึ่งเป็นการจัดประชุมของ Transportation and Logistic Working 
Group of AFEO ในวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย

+
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คณะอนกุรรมการวิศวกรรมสารฉบบัวิจยั และพฒันา

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

•	จัดท�าวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ 

 พัฒนา จ�านวน 4 ฉบับต่อปี

•	จัดท�าเว็บไซต์วิศวกรรมสารฉบับวิจัย 

 และพฒันา www.eit-researchjournal.com   

•	จัดท�าเว็บไซต์วิศวกรรมสารฉบับวิจัย 

 และพัฒนา ออนไลน์กับศูนย์ดัชน ี

 การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) www. 

 tci-thaijo.org/index.php/eit- 

 researchjournal/index    

 

+



4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN 
Federation of Engineering Organization (AFEO) ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ  เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 
ออสเตรเลยี จนี ฯลฯ โดยมีกจิกรรมประชุมร่วมกนัปีละ 2 ครัง้ซึง่แบ่งเป็นการประชมุ 
Midterm Meeting และการประชุมใหญ่ช่วงปลายปี ซึ่งในปี 2562 จัดการประชุม 
AFEO Midterm Meeting ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ The  
Centre Point Hotel, Gadong, Bandar Seri Begawan, ประเทศบรูไน โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ในภูมิภาคอาเซียน ด้านงาน
วศิวกรรม รวมถงึการจดัท�ามาตรฐานวศิวกรรมอาเซยีนร่วมกันในหลาย ๆ  เรือ่ง เช่น 
เรื่องการตรวจสอบและติดตั้งทางไฟฟ้าในอาคาร หม้อน�้า อาคาร และอื่น ๆ ซึ่งม ี
ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมในนามของประเทศไทยดังนี้
1. ดร.พิชญะ  จันทรานุวัฒน์  เลขาธิการ วสท.
  และประธานคณะกรรมการ AEI - Building  
  of AFEO
2. ศ.ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท.

 3. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
   สาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.
   และ Chairman of Disaster Preparedness,  
    Mitigation and  Management, AFEO

4. ผศ.ดร.สุชัญญา  โปษยะนันทน์  กรรมการและเลขานุการต่างประเทศ วสท.
5. พันตรี ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศ วสท.
  และ Chairman of Transportation & 
  Logistic of AFEO
นางสาวเยาวรักษ์  บุญสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ วสท.

5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“The 27th General Assembly and The 5th Convention” วันที่ 28 มิถุนายน - 
1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีล่า มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน โดยมผู้ีแทน คอื ผศ.ดร.กจิพัฒน์ ภู่วรวรรณ กรรมการต่างประเทศ วสท. 
ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกปีนั้น ประกอบด้วยหลายส่วน และหลายกลุ่มท�างาน 
(Working Group) ซึ่งจะพิจารณาด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาแนวทาง และ
พัฒนาคู่มือด้านต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมในปัจจุบัน  
ซึ่งได้แก่
1. Engineering Education
2. Environmental Engineering
3. Information & Communication Technologies (ICT)
4. Natural Disaster and Preparedness
5. Youth Engineer Talent Development

6. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศฯ (วสท.) เข้าร่วมงาน 5th ASEAN Mayors Forum 
Driving Local Actions for Sustainable and Inclusive Growth (สัมมนา
นายกเทศมนตรีอาเซียน) ที่ The United Nations Convention Centre (UNCC) 

6
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ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดโดย UNESCAP (United 

Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) และ 

UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) ร่วมกับ 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration, BMA) โดย วศิวกรรม

สถานแห่งประเทศฯ ส่งผูแ้ทน คอื ผศ.ดร.กิจพฒัน์ ภูว่รรวรรณ กรรมการต่างประเทศ 

วสท. เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมนีจ้ดัเพือ่มุง่เน้นไปทีก่ารปกครองส่วนท้องถิน่ในการมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่น

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ United Nation (UN) 

7. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมประชุม AEI-EI Road Show 

ณ อาคาร Federation of Myanmar Engineering Societies วันที่ 29 สิงหาคม  

2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เป็นการประชุมเพื่อจัดท�าร่าง 

มาตรฐานการทวนสอบการติดตั้งทางไฟฟ้าในอาเซียน หรือ ASEAN Engineering  

Inspection in Electrical Installation (AEI-EI) โดย นายปราการ กาญจนวตี  

ประธานคณะกรรมการ AEI-EI วสท.และนายประสิทธ์ิ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ AEI-EI วสท. ได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนของ วสท. ไปบรรยายเกี่ยวกับ 

เรือ่ง “Overview on Electrical Installation Standard of Thailand EIT 2001-56” 

ในครั้งนี้ด้วย

8. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมการประชุม 37th Conference of 

the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO 37) ณ Jakarta 

International Expo (New Convention Center & Theatre), กรุงจาร์กาตา 

ประเทศอินโดนเีซยี ระหว่างวนัที ่10-14  กนัยายน 2562 ณ Jakarta International 

Expo (New Convention Center & Theatre), กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ในด้านงานวศิวกรรมระหว่าง

ภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมในนาม

ของประเทศไทยดังนี้

1. ผศ.ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายก วสท. 

2. ศ.ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. 

3. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ 

  AEI - Building of AFEO  

4. รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร กรรมการและประธาน

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการ

    สาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. 

      และ Chairman of Disaster Preparedness,  

    Mitigation and  Management, AFEO  

6. ผศ.วงกต  วงศ์อภัย  กรรมการต่างประเทศ วสท. 

8

8

8

8
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7. รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  กรรมการต่างประเทศ วสท.  

     ประธานคณะกรรมการ AEI Boiler  

     กรรมการและเลขานุการ

    คณะอนุกรรมการระบบไอน�้า หม้อน�้า  

      และภาชนะรับความดัน 

8. พันตรี.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศ วสท. 

      และ Chairman of Transportation &      

    Logistic of AFEO  

9. รศ.ดร.อัญชลีพร ว. หล่อทองค�า ประธานคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคม ี     

    และปิโตรเคม ี

10. ผศ.ดร.สชัุญญา  โปษยะนนัทน์ กรรมการและเลขานกุารต่างประเทศ วสท. 

11. ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี  กรรมการต่างประเทศ วสท. 

12. น.ส.ศทุธหทยั  โพธิน์ามทอง  ประธานคณะกรรมการวศิวกรหญงิ วสท. 

13. นางวันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ  ที่ปรึกษากรรมการวิศวกรหญิง วสท. 

14. นายปกรณ์  การุณวงษ์   กรรมการยุววิศวกร วสท. 

15. นายวรวัฒน์  ศรีอุดม  กรรมการยุววิศวกร วสท. 

16. นายเกชา  ธีระโกเมน   กรรมการ CAFEO วสท. 

17. รศ.สฤทธิ์เดช  พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการ CAFEO วสท. 

18. รศ.ดร.สุธา  ขาวเธียร  กรรมการสภาวิศวกร 

19. นางนันทัชพร  ศรีจาด   ทีป่รึกษากรรมการวิศวกรรมแห่งชาต ิ2562 

20. ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์  กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่โลหะการ 

     และปิโตรเลียม 

21. นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์  ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี 

22. นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ  ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

23. นายภรัณยู  หนูมี  ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 

     จาก ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช 

24. Mr.Kriengkrai  Tuvachit  ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019   

     จาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย ์

25. Mr.Roengsak  Kaewpradit  ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019   

     จาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย ์

26. Mr.Sathakul  Visessumon  ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019   

     จาก ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) 

27. Boonyanuch  Sangkhawuddichaikul  

    ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019   

     จาก ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) 

28. Lertsak  Pornnoparat   ผู้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2019   

     จาก ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) 
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29. Andreas Prasetyadi  Present Paper in Topic: Exergy  

    Analysis of Water Allocation  

    Network of  Hospital Building  

    Energy Consumption a Case of 

    Suranaree University of Technology  

    Hospital Main Building  

30. นางสาวอรัญญา  ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. 

31. นางสาววันเพ็ญ  ทองมา  เจ้าหน้าที่บัญชี วสท. 

32. นางสาวเยาวรักษ์  บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ วสท.

9. ผศ.วงกต วงศ์อภัย กรรมการฝ่ายต่างประเทศ วสท. ร่วม Establishing the 

Collaboration between ASEAN Centre for Energy (ACE) and AFEO Energy 

Working Group ในงาน ประชุม Conference ASEAN Federation of Engineering 

Organisations ครั้งท่ี 37 (CAFEO 37) ระหว่างวันท่ี 10-14  กันยายน 2562  

ณ Jakarta International Expo (New Convention Center & Theatre),  

กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย คณะท�างาน Energy Working Group ได้เข้าพบ 

และมีความร่วมมือกับหน่วยงาน ASEAN Centre for Energy (ACE) เสนอให้มีการ

เข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล พลังงานอาเซียนกับทางประเทศสมาชิก AFEO และ

เสนอให้มีการอบรม ฝึกงาน (Internship) ทั้งแบบปกติ และแบบ Web Based 

Training ต่าง ๆ ได้ โดยเริ่มจาเรื่องพลังงานทดแทน (เน้นชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และ 

ไบโอดเีซลจากปาล์ม) และการอนรุกัษ์พลงังาน (แลกเปลีย่นมาตรฐานการออกแบบ 

และปฏิบัติงานแต่ละประเทศ เพื่อเอามาท�ามาตรฐานกลางอาเซียนต่อไป 

10. วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ประชมุร่วมกบัหน่วยงานจาก Melbourne 

Business School (MBS) ภายใต้ Melbourne University เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และร่วมพัฒนาหลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร

ทางด้านการจัดการและความเป็นผู้น�าในยุคดิจิตอล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน และวิศวกรไทย ได้มีความรู้และทักษะในระดับสากลทางด้าน Customer 

Centric, Service Design และ Change Management โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชมุดงันี้

- นายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา วสท. 

- ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการต่างประเทศ

- พันตรี.ดร.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศ 

- ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันท์ เลขานุการ กรรมการต่างประเทศ วสท. 

- Mr.Eddie Tritton, Executive Director, Melbourne Business School 

 (MBS) และคณะ

10

10
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11. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งผู ้แทนเข้าร่วมประชุม ASEAN 

Engineering Electrical Inspectorate Meeting, Thailand Roadshow  

ณ ห้องประชุม Business Center 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 อาคาร อิมแพ็ค  

ฟอรั่ม เมืองทองธานี

จากความร่วมมือของ สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of 

Engineering Organization (AFEO) ในการจัดท�ามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

ให้เป็นมาตรฐานกลาง ส�าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เนื้อหาส�าคัญในครั้งนี้ได้แก่

การน�าเสนอ การประยุกต์มาตรฐาน IEC 60364-6 ในการทวนสอบการติดตั้งทาง

ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

- นายปราการ กาญจนวตี  ประธานคณะกรรมการ AEI – EI วสท. 

- นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย  ทีป่รึกษาประธานคณะกรรมการ AEI – EI วสท.  

   และประธานคณะอนกุรรมการดาตาเซนเตอร์  

  วสท. 

- นายสมศกัดิ์ วัฒนศรีมงคล ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการ 

  ตรวจสอบ และทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า  

  วสท.

- Mr. Yau Chau Fong IEM Malaysia

- Mr. PJ Low Pek Jun IEM Malaysia

- Theerathut Sindhopphaisarn  EIT Thailand

- Mr.Khin Moang Win IEM Malaysia

- Mr.Bek Chee Jin Project Director ICA

- Mr.NGWin Siau IEM Malaysia

- Mr.Jcau-Maic Alexanare  Director Partnership ICA

- Mr.Kyi Hlaring Win MES Myanmar 

- Mr.Aze Win IES Singapore

- Ms.Daw Then Thauwin MES Myanmar

12. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งผู้แทนเข้าร่วม ASEAN Electro 

technical Symposium & Exhibition 2019 at Bayview Hotel Georgetown, 

Penang, Malaysia ได้แก่ 

- นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย   ทีป่รกึษาประธานคณะกรรมการ AEI – EI วสท.  

   และประธานคณะอนุกรรมการดาต้าเซ็นเตอร์ วสท.

- นายปราการ  กาญจนวตี ประธานกรรมการ AEI – EI วสท.

- นายสุวิทย์  ศรีสุข  กรรมการ AEI – EI วสท.

และร่วมบรรยายในหวัข้อ “Special Location Installation” ซึง่จะเป็นเนือ้หาการ

บรรยายจะใช้มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าของ วสท. บทที่ 8 วันที่ 5 ธันวาคม 2562

11

11
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คณะกรรมการ AEI Boiler Inspection Committee 

คณะกรรมการ AEI Boiler Inspection Committee เป็นคณะกรรมการภายใต้การ

ท�างานของกลุ่มงาน ASEAN Engineering Register (AER) เพื่อการพัฒนาความรู้ 

และมาตรฐานด้านวิศวกรรมให้กับสมาชิก AER ด้าน Boiler ซึ่งมีสมาคมวิศวกรรม 

แห่งฟิลิปปินส์ (PTC) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดท�า ASEAN 

Engineering Inspectorate in Boiler Inspection Guidebook เป็นมาตรฐาน

ส�าหรับน�าไปใช้ประกอบการอ้างองิของกลุม่ประเทศสมาชกิ AFEO ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ  

ได้เร่ิมจัดท�ามาตรฐานโดยใช้เทียบจาก ASME Standards ที่ใช้กันในประเทศไทย  

ในปี 2562 นี้จัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และด�าเนินการไปแล้ว 50% และได้รวบรวม

ข้อมลูหน่วยงานภายในประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องกับการควบคมุและตรวจสอบสมรรถภาพ 

คณุภาพของ Boiler ซึง่ได้แก่หน่วยงาน กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน สภาวศิวกร 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหม้อน�้า 

เพื่อแจ้งให้กับประธานคณะกรรมการของกลุ่มได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีหน่วยงาน

ใดบ้างทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีร้ายงานความคบืหน้าทัง้หมด จะต้องน�ารายงานต่อประธานและ

คณะท�างานในการประชุม CAFEO Midterm 2020 ระหว่างวันที่ 14–16 มิถุนายน 

2563 ซึ่งการท�างานของผู้แทนกลุ่มน�าโดย รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข ประธานคณะ

กรรมการ AEI – Boiler วสท.

กิจกรรมอื่น ๆ

1. โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 จัดโดย

คณะกรรมการ ASEAN Engineering Inspectorate in Building 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ร่วมกบักลุม่สมาพนัธ์วศิวกร

อาเซียน จัดโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศสู่อาเซียน นับเป็นจุด

เร่ิมต้นที่ดีในการสร้างมาตรฐานเพื่อให้ทุกองค์กรและหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายของเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดอาคารที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัย

ด้านอัคคีภัยกล่าว คือ มีการออกแบบที่ดี มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามกฎหมาย 

ผ่านการตรวจสอบอาคาร และการบ�ารุงรักษาและทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความ

ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้อาคารอื่น ๆ  ด�าเนินการตามแบบอย่าง

ที่มีมาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

+

1

1

1
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คณะกรรมการ ตรวจสอบ และตัดสินอาคารดีเด่นโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 

ประธาน

1. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ 

กรรมการ 

2. นางสาวบุษกร  แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  

      และประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 

3. นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์  ผู้อ�านวยการส�านักควบคุม และตรวจสอบอาคาร 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง  

4. นายพรชัย  สังข์ศรี   วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ ส�านักควบคุม  

      และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5. นายชานนท์  โตเบญจพร     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส�านักควบคุม และตรวจสอบอาคาร 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง  

6. นายสุรัช  ติระกุล   หัวหน้ากลุ่มส�านักงานควบคุมอาคาร ส�านักการโยธา กทม. 

7. นายวีระ  คุรุวิจักษณ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส�านักงานควบคุมอาคาร  

      ส�านักการโยธา กทม. 

8. นายอัศวิน  นพวันนันทกูร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส�านักงานควบคุมอาคาร  

      ส�านักการโยธา กทม. 

9. นายชัยนรินทร์  ไวทยะติกานต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน วิศวกรสาขาเครื่องกล วสท. 

10. นายณรัฐ  ราชกรม   เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐาน วิศวกรสาขาไฟฟ้า วสท. 

11. นางสาวเยาวรักษ์  บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน วสท.

สรุปผลการด�าเนินการโครงการฯ 

มีอาคารที่ผ่านการตรวจในโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่

1. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex)

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

3. ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

2. AFEO Awards and Fellowship 2019 

AFEO Awards and Fellowship 2019 เป็นรางวัลส�าหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับ

งานด้านวศิวกรรมโดยไม่หวงัผลตอบแทน การมส่ีวนช่วยพฒันาวิศวกรรมด้านต่าง ๆ  เพือ่ก่อให้เกดิความก้าวหน้าด้าน

วิชาชีพวิศวกรรมทั้งต่อสมาคม สังคม และประเทศชาติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงขอมอบรางวัลแก่บุคคล

ดังรายนามต่อไปนี้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award

 1.1 Distinguished Honorary Fellow Award  

  - ไม่มี -

 1.2 AFEO Honorary Fellow Award  

  - ดร.ธเนศ วีระศิริ

 1.3 AFEO Honorary Member Award  

  - รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์

  - รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร
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  - ดร.พิชญะ  จันทรานุวัฒน์

  - นางนันทัชพร  ศรีจาด

  - นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์

  - นายธนพัฒน์  ไชยมนัส

2. รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award

 2.1 ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project Award 

  - ไม่มี -

 2.2 ASEAN Outstanding Engineering Contribution Award

  - นายอุทิศ  จันทร์เจนจบ

3. ASEAN Engineering Register (AER)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม  สภาวิศวกรรมอาเซียน The 

ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) มีสมาชิกคือ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เพื่อแลก

เปลีย่นความรู้เกีย่วกับวศิวกรรมในด้านต่างๆ มากมายให้กบัประเทศสมาชกิ นอกจากนีย้งัจัดตัง้ ASEAN Engineering 

Register (AER) ขึ้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมจัดระเบียบประเภท พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลวิศวกรจากประเทศสมาชิก

ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการจัดท�าฐานข้อมูลวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนง ของ

แต่ละประเทศ ให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเชิญเข้ารับเหรียญสมาชิก

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับคุณภาพของวิศวกรของกลุ่มประเทศอาเซียน ในและนอกภูมิภาคอาเซียน

- ปกป้องและส่งเสริม  สิทธิและผลประโยชน์ทางวิชาชีพ  ของวิศวกร นักเทคโนโลยี  ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรม

- ส่งเสริมและก่อให้เกิด มาตรฐานขั้นสูง ส�าหรับการปฏิบัติวิชาชีพ  และมีการทบทวนมาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

- ส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์ทางวิชาชีพและวัฒนธรรมของวิศวกร ในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน

- เพิ่มพูนความมั่งคั่ง ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

- เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน ของวิศวกร นักเทคโนโลยี และช่างเทคนิค ด้านวิศวกรรม เพื่อประโยชน์แด่ ผู้สนใจ 

 ว่าจ้างใน การค้นหา

- ส่งเสริมการปรับปรุงเพิ่มพูนคุณภาพของวิศวกร นักเทคโนโลยีวิศวกรรมและช่างเทคนิคอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ม ี

 มาตรฐานส�าหรับการตรวจสอบและประเมินขึ้น

- ในด้านการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว AFEO จะท�าหน้าที่เป็น นายทะเบียน ในการตรวจสอบและ 

 จดทะเบียนบุคคล ที่มีคุณสมบัติ ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้

จัดตั้งฐานข้อมูลด้านคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์ของวิศวกร นักเทคโนโลยี และช่างเทคนิค ด้านวิศวกรรม 

ช่างเทคนคิ และผู้ร่วมงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประโยชน์แก่ผูส้นใจว่าจ้างนายจ้างในหมูป่ระเทศสมาชกิในการค้นหาได้

รายชื่อผู้รับเหรียญสมาชิกวิศวกรอาเซียน ประจ�าปี 2562

ASEAN Engineering Register (AER) 2019

1. นายวราห์  ศิริปุณย์   วิศวกรสาขาโยธา

2. นายด�ารงค์  ศิริเขต    วิศวกรสาขาโยธา

3. นายดนุพัฒน์  ปงกา   วิศวกรสาขาโยธา

4. นายสุกกฤษ  หิรัญภัทรวุฒิ   วิศวกรสาขาโยธา

5. นายพุฒิพงศ์  สุดหล้า   วิศวกรสาขาโยธา
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6. นายจีรพัฒน์  วงศ์ตระกูล   วิศวกรสาขาเครื่องกล

7. นายวิโรจน์  ตั้งศรีเสรี   วิศวกรสาขาโยธา

8. นายคงเดช  วรชัย   วิศวกรสาขาโยธา

9. นายบพิตร  ชินทะวัน   วิศวกรสาขาโยธา

จ�านวนรวมทั้งหมดของสมาชิกวิศวกรอาเซียน (AER) ของประเทศไทยมีทั้งหมด 43 คน ในจ�านวนที่จดทะเบียนขึ้น 

ในเว็บไซต์กลางของ AER ทั้งหมดคือจ�านวน 4,883 คน

4. EIT Golf 2019 ในที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ สนามสมาคมกรุงเทพกรีฑา

1. คณะกรรมการจัดงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 1. นายประสงค์  ธาราไชย

 2. ดร.การุญ   จันทรางศุ

 3. ดร.สุมาลี   อุทัยเฉลิม

 4. นายจุมพล  ส�าเภาพล

 5. นายเยี่ยม   จันทรประสิทธิ์

 6. ศ.ดร.สุชัชวีร์   สุวรรณสวัสดิ์

 7. ดร.ธเนศ   วีระศิริ

 8. นายประสิทธิ์  เหมวราพรชัย

 9. นายยงยุทธ  รัตนโอภาส

 10. ดร.ธีรธร   ธาราไชย

ประธานจัดการแข่งขัน

 1. นายเกชา   ธีระโกเมน

กรรมการจัดการแข่งขัน

 2. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

 3. นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข

 4. นายทศพร  ศรีเอี่ยม

 5. นางสาวศุทธหทัย  โพธินามทอง

 6. ดร.พลเดช  เทอดพิทักวานิช

 7. ดร. วินัย   สารสุวรรณ

 8. นายภาณุ   วิทยาอ�านวยคุณ

 9. นางสาวอรัญญา  ขาวสุวรรณ

โดยมีบริษัทและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด 26 รายดังนี้

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จ�ากัด 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ากัด

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

บริษัทคิวทีซี เอนเนอร์ยี่  จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

บริษัท วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) จ�ากัด

การเคหะแห่งชาติ

กรมทรัพยากรธรณี

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

มูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

บริษัท แสงมิตรอีเลคตริค จ�ากัด 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท เฟรมเทคนิค จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ฤทธา จ�ากัด

บริษัท ศุภริช จ�ากัด

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. ประชุมคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 6 ครั้ง

2. การศึกษาดูงานเขื่อนนฤบดินทรจินดา และเขื่อนทดน�้าบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี  

 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วม 12 คน

3. เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “วิกฤติน�้า วิกฤติประชา .. หาทางแก้อย่างไร?” วันที่ 17  

 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ผู้เข้าร่วม 30 คน

+

2

2
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คณะกรรมการวิศวกรหญิง

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. จัดกิจกรรม EIT Safety Run 2019 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน�้า

บงึหนองบอน เพือ่น�ารายได้สมทบทนุสร้างห้องสมุด “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถมัภ์”  

ที่จังหวัดเชียงใหม่ และซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์

กีฬา มอบแก่โรงเรียนที่ห่างไกล

 •	ระยะ 5 กม./500 บาท 

 •	ระยะ 10 กม./600 บาท 

 •	VIP 1,500 บาท (เลือกระยะวิ่งได้) 

 •	VVIP 2,000 บาท (เลือกระยะวิ่งได้ รับเสื้อ 2 ตัว พร้อมหมวก Visor)

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ�านวนผู้สมัครวิ่งทั้งหมด  1,774 คน บริษัทสนับสนุน

กิจกรรมจ�านวน 35 บริษัท

2. เข้าร่วมประชุม Conference of the ASEAN Federation of Engineering  

Organizations 37  (CAFEO 37) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย

คณะกรรมการยุววิศวกร

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1. คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดโครงการ 

“ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” เป็นการแนะน�าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2562 

2. คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดโครงการ 

“ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” เป็นการแนะน�าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โดยนายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. และนายปกรณ์ การุณวงษ์ กรรมการ

ยุววิศวกร วสท. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารปฏิบัติ

การ และประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

+

+

2

2

2

2

1

1
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3. คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดโครงการ 

“ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” เป็นการแนะน�าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

4. เข้าร่วมประชุม Conference of the ASEAN Federation of Engineering  

Organizations 37 (CAFEO 37) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย

4

4

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา  
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	โครงการศกึษาดงูานทีโ่ครงการสนามบนิสุวรรณภูม	ิ(Midfield	satellite	1	Building)	

สนับสนุนโดย	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	จ�ากัด	วันที่	11	มกราคม	2562	ณ	ห้อง	

Crew	Lounge	โรงแรม	Novotel	Suvarnabhumi	ผู้เข้าร่วม	41	คน	

2.	การสัมมนาเรื่อง	 “นวัตกรรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหม่” พร้อม

บรรยายพเิศษ	หวัข้อ	“การเตรยีมความพร้อมเลือ่นระดบัเป็นสามญัวิศวกร”	วนัที	่8	

กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องเบญจรงค์	โรงแรมเวียงลคอร	จังหวัดล�าปาง	สนับสนุนโดย	

บริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้เข้าร่วม	72	คน	

3.	การเสวนาเร่ือง	 “นวัตกรรมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กยุคใหม่ คร้ังที่ 1” 

สนบัสนนุโดย	บรษัิท	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	วันที	่14	กมุภาพนัธ์	

2562	ผู้เข้าร่วม	30	คน

4.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบจุดต่อ และการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก

สำาเร็จรูป รุ่นที่ 12”	วันที่	26-27	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	47	คน

5.	การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	24	ภายใต้หัวข้อ	“วิศวกรรม

โยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+ (Civil Engineering’s Contribution 

to Thailand 4.0+)”	วันที่	10-12	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงแรมเซ็นทาราและคอน

เว็นชันเซ็นเตอร์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	ผู้เข้าร่วม	400	คน		

+

5

4

2
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9

6.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน รุ่นที่ 5”	วันที่	20-21	

กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	31	คน	

7.	การสัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ	Innovation of Steel building at EEC 

Academy 2	สนับสนุนโดย	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	จ�ากัด	วันที่	30	สิงหาคม	

2562	ณ	ห้องสัมมนา	อาคาร	EEC	Academy	1	และเยี่ยมชมโครงการ	อาคาร	EEC	

Academy	2	ผู้เข้าร่วม	38	คน	

8.	การอบรมเรือ่ง	“การออกแบบจดุต่อ และการสร้างช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็สำาเร็จรูป 

รุ่นที่ 13”	วันที่	1-2	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	จ�านวน

ผู้เข้าร่วม	25	คน	

9.	การสัมมนาวิชาการเรื่อง	 “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง” 

สนับสนุนโดย	บริษัท	มิลล์คอน	สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)	วันที่	11	ธันวาคม	2562	ณ	

ห้องประชุม	2	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	64	คน	

10.	การสัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ	 “Cellular Beam: How to Build and 

Project visit” สนับสนุนโดย	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	จ�ากัด	วันที่	13	ธันวาคม	

2562	ณ	ห้องแกรนด์นันทา	บอลรูม	1	โรงแรม	ฮอลิเดย์	อินน์	เชียงใหม่	และเยี่ยม

ชมโครงการ	อาคาร	Cellular	Beam	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกประถม	

ผู้เข้าร่วม	53	คน	

การการประชุม	

คณะกรรมการกลางจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ

1.	ประชุมทีป่ระชุมหวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	1/2562	วันที่

28	กุมภาพันธ์	2562	15.00	น.

2.	ประชุมทีป่ระชุมหวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย	คร้ังท่ี	2/2562	วันที่	

27	พฤษภาคม	2562	เวลา	15.00	น.

3.	การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	ครั้งที่	24	วันที่	10-12	กรกฎาคม	2562	

ณ	โรงแรมเซน็ทาราและคอนเวน็ชนัเซ็นเตอร์	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดอดุรธาน	ีผูเ้ข้าร่วม	 

450	คน	

คณะทำางานจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุ กรณีแผ่นดินไหวเชียงราย 2557 โครงการ 

โรงเรยีนพระราชทานในสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี

1.	ประชุมคณะท�างานจัดท�าหนังสือจดหมายเหตุ	 กรณีแผ่นดินไหวเชียงราย	 2557	

โครงการโรงเรียนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	วันที่	28	พฤษภาคม	2562	เวลา	16.00	น.	
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คณะทำางานเว็บไซต์การประชุมท่ีประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

แห่งประเทศไทย

1.	ประชุมคณะท�างานจัดท�าเว็บไซต์ที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	1/2562	วันที่	4	กรกฎาคม	2562	เวลา	16.00	น.	

2.	ประชุมคณะท�างานจัดท�าเว็บไซต์ที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	2/2562	วันที่	17	กันยายน	2562	เวลา	13.30	น.

3.	ประชมุคณะท�างานจดัท�าเว็บไซต์การประชุมท่ีประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	3/2562	วันที่	15	ตุลาคม	2562	เวลา	13.30	น.

4.	ประชมุคณะท�างานจดัท�าเว็บไซต์การประชุมท่ีประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทย	(นอกรอบ)	ครั้งที่	4/2562	วันที่	22	ตุลาคม	2562	เวลา	13.30	น.

5.	อบรมการใช้งานเว็บไซต์การประชุมที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทยร่วมกับเจ้าภาพการจัดงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 25	 

ณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	วันที่	26	ตุลาคม	2562	

6.	ประชมุคณะท�างานจดัท�าเว็บไซต์การประชุมท่ีประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	5/2562	วันที่	6	พฤศจิกายน	2562	เวลา	13.30	น.

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

1.	ประชมุคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา	ครัง้ที	่1/2562	วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2562	

เวลา	17.00	น.

2.	ประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา	 ครั้งที่	 2/2562	 วันที่	 27	 พฤษภาคม	

2562	เวลา	17.00	น.

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก                   
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมเร่ือง	 “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาต้านความคงทน และการ

ออกแบบของอาคารเหล็ก โครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง”	วันที่	8	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	23	คน	

2.	การอบรมเรื่อง	“31+7 (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทาน และนำ้าหนักบรรทุก 

(LRFD)”	วันที่	27-28	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้า

ร่วม	40	คน	

3.	หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง	 “Advance Steel Fabrication 

Technology”	วันที	่24	พฤษภาคม	2562	ณ	บรษัิท	เอม็.ซ.ีเอส.สตลี	จ�ากัด	(มหาชน)	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้เข้าร่วม	31	คน		

+

2
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+

4.	การอบรมเรือ่ง“แนวปฏิบตัเิพือ่การออกแบบอาคารเหลก็สำาเรจ็รปูสำาหรบัอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า” วันศุกร์ที่	 22	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้อง	

galleria	ชัน้	2	โรงแรม	s	รชัดา	ร่วมกบั	South	East	Asia	Iron	and	Steel	Institute	

และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	

การประชุม

1.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	ครั้งที่	1/2562	วันที่	30	มกราคม	

2562	เวลา	15.00	น.

2.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	ครั้งที่	2/2562	วันที่	3	เมษายน	

2562	เวลา	15.00	น.

3.	ประชุมคณะอนกุรรมการสาขาโครงสร้างเหลก็	คร้ังที	่3/2562	วนัที	่24	กรกฎาคม	

2562	เวลา	15.00	น.

4.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก	ครั้งที่	4/2562	วันที่	17	ตุลาคม	

2562	เวลา	15.00	น.

คู่มือ/	มาตรฐาน

มาตรฐานเหล็กรีดร้อน/-9มาตรฐานส�าหรับอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเร่ือง	 “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ

ปั้นจั่น (Crane) รุ่น24”	วันที่	9–12	เมษายน	2562

2.	การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง	“การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกร

และนักกฎหมาย รุ่น 2”	วันที่	22–23	มิถุนายน	2562

3.	การอบรมและดูงานเร่ือง	“การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซำ้า รุ่นท่ี 2” 

วันที่	7-9	สิงหาคม	2562

4.	การอบรมเรื่อง	“ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1”	วันที่	 26-27	กันยายน	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

5.	การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง	 “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ

ปั้นจั่น (Crane) รุ่น 25”	วันที่	3–6	ตุลาคม	2562

5
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6.	การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง	“การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกร

และนักกฎหมาย”	 จัดให้กับ	 บริษัท	 ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	 จ�ากัด	 วันที่	

30–31	ตุลาคม	2562

7.	โครงการอบรมเรื่อง “ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4”

หลักสูตรที่	1	:	การวางผัง/	งานเสาเข็ม	วันที่	7	มิถุนายน	2562

หลักสูตรที่	2	:	งานระบบป้องกันดิน	วันที่	14	มิถุนายน	2562

หลักสูตรที่	3	:	งานไม้แบบและระบบค�้ายันชั่วคราว/งานเหล็กเสริมคอนกรีต	 วันที	่ 

	 14	มิถุนายน	2562

หลักสูตรที่	4	:	งานคอนกรีต/	งาน	Mat	Foundation/	งานพื้น	Post	–	Tension	 

	 วันที่	28	มิถุนายน	2562

หลักสูตรที่	5	:	งานโครงสร้างคอนกรีตส�าเร็จรูป/	งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป	วันที่	5	 

	 กรกฎาคม	2562

หลักสูตรที่	6	:		งานรั้ว	ถนน	และระบบระบายน�้าในโครงการ	วันที่	 12	กรกฎาคม	 

	 2562

การจัดท�าหนังสือ/มาตรฐาน

1.	มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	เล่มที่	1	ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการ

ทั่วไป

2.	มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	เล่มที่	2	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

และเครื่องจักร

3.	มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 เล่มท่ี	 3	 ความปลอดภัยในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานต่าง	ๆ

4.	มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 เล่มที่	4	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง	ๆ

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง	“องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำาไป

ประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 4” วันที่	18-20	เมษายน	2562	ณ	ห้องพระรามเก้า	ชั้น	9	โรงแรม	

เอส	ซี	ปาร์ค	กรุงเทพฯ	สนับสนุนโดย	บริษัท	เทอร์ราเทค	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

2.	การอบรมเรื่อง	“ฐานรากลึก การออกแบบโดย Eurocode และความก้าวหน้า

งานฐานรากเสาเข็มในยุโรป และประเทศไทย” (International Society of Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE):  Short Course on 

Deep Foundations)	 วันที่	 26	 กรกฎาคม	 2562	ณ	ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.	 

+
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จัดร่วมกับ	Thai	Geotechnical	Society	(TGS),	International	Society	for	Soil	

Mechanics	and	Geotechnical	Engineering,	Southeast	Asian	Geotechnical	

Society,	Association	of	Geotechnical	Society	in	Southeast	Asia	สนับสนุน

โดย	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อิตัลไทย	เทรวี่	จ�ากัด	บริษัท	ไทยบาวเออร์	

จ�ากัด	บริษัท	อัลเท็มเทค	จ�ากัด		และ	บริษัท	ปทุมธานีคอนกรีต	จ�ากัด

3.	การสมัมนาเรือ่ง	“Centrifuge modelling ในงานวิศวกรรมฐานรากและงานดนิ” 

วันที่	20	สิงหาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4		อาคาร	วสท.	

4.	งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6		(6th	Thai	

Geotechnical	Conference):	Innovation	in	Geotechnics	วันที	่26	-	27	กันยายน	

2562	ณ	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ	จัดร่วมกับ	Thai	Geotechnical	Society	

(TGS)	 สนับสนุนโดย	 Thai	 Geotechnical	 Society	 (TGS),	 The	 Engineering	

Institute	 of	 Thailand,	 Professor	 Dr.	 Chai	 Muktabhant	 Foundation,	

International	Society	for	Soil	Mechanics	and	Geotechnical	Engineering,	

Association	of	Geotechnical	 Society	 in	 Southeast	Asia	 and	Thailand	

underground	&	Tunnelling	Group	(TUTG)	

5.	การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ	 Asian	 Regional	 Conference	

on	Soil	Mechanice	and	Geotechnical	Engineering	(ARC	2023)	Bangkok,	

Thailand	ในงานประชุมนานาชาติ	The 16th Asian Regional Conference on 

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC) วันที	่14-18	ตลุาคม	

2562	ณ	เมืองไทเป	ประเทศไต้หวัน

6.	ส่งผู้แทน	ดร.ศลิษา		ไชยพุทธ	ในการเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ	The 16th Asian	

Regional	Conference	on	Soil	Mechanics	and	Geotechnical	Engineering	

(16ARC)	วันที่	14-18	ตุลาคม	2562	ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน

7.	เตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ	International	Conference	

on	 Soil	 Mechanics	 and	 Geotechnical	 Engineering	 (ISSMGE	 2025)	 

ในการประชุมนานาชาติ	20th	International	Conference	on	Soil	Mechanics	

and	Geotechnical	Engineering	(ISSMGE	2021)	วันที่	12-17	กันยายน	2564	 

ณ	เมืองซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	
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คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดิน และอุโมงค์

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมอุโมงค์โลก	2019	(World	Tunnel	Congress	2019)	

พร้อมส่งบทความเข้าร่วมงานประชมุอโุมงค์โลก	2020	จ�านวน	6	บทความ	วันที	่3-9	

พฤษภาคม	2562	ณ	เมอืง	Naples,	ประเทศอติาล	ีรายนามผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุดงันี้

1)	 Dr.Aphichat		Sramoon

2)	 Dr.Auttakit		Asanprakit

3)	 Mr.Siripong		Nakthong

4)	 Mr.Preedee		Ngamsantikul

5)	 Prof.	Noppadol		Phienwej

6)	 Mr.Zaw	Zaw		Aye

7)	 Mr.Chawalit		Tanomtin

8)	 Mr.Nattawat		Chumpuchan

9)	 Mr.Wachara		Kamwicha

10)	Mr.Phiboon		Petchoom

11)	Mr.Sarawut		Prompet

2.	การบรรยายพิเศษ	 (TEA	 TALK	 SEMINAR)	 เรื่อง	 “The use of sprayable 

waterproofing membranes”	วันที่	26	มิถุนายน	2562	เวลา	13.00-16.40	น.	

ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	สนับสนุนโดย	BASF	(Thailand)	Ltd.	

3.	การอบรมเรื่อง	 “อุโมงค์ในชั้นดิน รุ่นที่ 4”	 (Tunnelling	 in	 Soft	 Ground)	

พร้อมศึกษาและดูงาน	 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 ช่วงศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย-มีนบุรี	 ระหว่างวันที่	 24-26	 กรกฎาคม	 2562	ณ	 โรงแรม	 ด ิ

เอมเมอรลัดิ	์สนบัสนนุโดย	TERRATEC	LIMITED,	Cormix	International	Limited,	

MAPEI	FAR	EAST	PTE	LTD.,	Sika	(Thailand)	Limited

4.	การบรรยายพเิศษ	(TEA	TALK	SEMINAR)	เรือ่ง	“Waterproofing Technologies 

for Tunnel”	 วันที่	 7	 สิงหาคม	 2562	ณ	ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.	 ได้รับการ

สนับสนุนการจัดงานจาก	SIKA	(THAILAND)	LIMITED

5.	การอบรมเรือ่ง	“อุโมงค์ในชัน้หิน รุน่ท่ี 4”	(Tunnelling	in	Rock)	พร้อมศกึษาและ

ดูงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่	 วันท่ี	 6–8	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 โรงแรม	

Balios	Resort	Khaoyai	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	สนับสนุนโดย	บริษัท	

เทอร์ราเทค	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	Cormix	 International	Limited	บริษัท	จีเอ็มซี	

เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	การรถไฟแห่งประเทศไทย	กิจการร่วมค้า	ไอทีดี-อาร์	และกลุ่ม

บริษัทที่ปรึกษา	AMWW

+
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6.	INTERNATIONAL	 CONFERENCE	ON	 SHOTCRETE	 FOR	UNDERGROUND	

SUPPORT	 XIV	 จัดโดย	 ECI	 ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากคณะกรรมการ

งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์	 (TUTG)	 สมาคมอุโมงค์และพื้นที่ใต้ดินนานาชาต	ิ 

(ITA-AITES)	 และสมาคมการวิจัยด้านการขนส่งใต้ดินประเทศเยอรมัน	 (STUVA)	 

วันที่	17-20	พฤศจิกายน	2562	ณ	สวนนงนุช	พัทยา	ประเทศไทย

7.	การบรรยายพิเศษ	 (TEA	 TALK	 SEMINAR)	“CHALLENGING TRADITIONAL 

DATED WATERPROOFING TECHNOLOGIES FOR UNDERGROUND 

STRUCTURES WITH  WATERTIGHT, INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND  

LIFETIME PROTECTION SYSTEMS”	วันที่	18	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ได้รับการสนับสนุนการจัดโดย	Cormix	International	Limited.

คณะอนกุรรมการผละกระทบจากแผ่นดนิไหวและแรงลม

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมเรื่อง	 “กฎกระทรวงและมาตรฐาน มยผ. การออกแบบอาคาร

ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวฉบับใหม่”	 วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	105	คน

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำารวจ 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมเรื่อง	 “การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560”	วันที่	 11	

มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	42	คน

2.	การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมส�ารวจเพื่องานวิศวกรรม	 เรื่อง	 “รู้ใช้ เข้าใจ 

เรื่อง GPS/GNSS”	วันที่	29-30	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	4	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน	

3.	โครงการเทคนิคการควบคุมและปรับแก้ชิ้นงาน	 Geometry	 Segment	 ด้าน

วิศวกรรมส�ารวจแบบยั่งยืน	 วันที่	 20	พฤศจิกายน	 2562	ณ	ศูนย์การผลิตชิ้นงาน 

พรีคาสท์คอนกรีต	 อ�าเภอหนองโดน	 จังหวัดสระบุรี	 สนับสนุนโดย	 บริษัท	 ยูนิค	 

เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้เข้าร่วม	35	คน

1

+

+
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การประชุม	

1.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ	 คร้ังที่	 1/2562	 วันศุกร์ที่	 3	

พฤษภาคม	2562	เวลา	17.00	น.

2.	ประชมุคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ	คร้ังที	่2/2562	วันศกุร์ท่ี	5	กรกฎาคม	

2562	เวลา	17.00	น.	

3.	ชี้แจงมาตรฐานการส�ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมร่วมกับสภา

วิศวกร	วันที่	5	กันยายน	2562	เวลา	13.30	น.

4.	ชี้แจงมาตรฐานการส�ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรมร่วมกับสภา

วิศวกร	วันที่	5	กันยายน	2562	เวลา	13.30	น.

5.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ	ครั้งที่	3/2562	

6.	ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส�ารวจ	 ครั้งที่	 4/2562	 วันที่	 5	 กันยายน	

2562	เวลา	17.00	น.	

การจัดท�ามาตรฐาน

1.	มาตรฐานการส�ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม	ได้รับเงินสนับสนุน

จากสภาวิศวกร	ประจ�าปี	2560 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1”	วันที่	18-19	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	69	คน	

2.	การอบรมเรือ่ง	“การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพือ่การบำารงุรกัษา

ความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 51”	วันที่	26	มกราคม	2562	ณ	ห้อง

ประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	35	คน

3.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 1/2562”	วันที่	8-9	กุมภาพันธ์	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	65	คน	

4.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

รุน่ที ่1/2562”	วนัที	่15-17	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ห้องประชมุ	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	106	คน

5.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการจัดบันทึกผล	 “การตรวจสอบและ

รับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า จากการใช้งาน”	 วันที่	 2	มีนาคม	2562	 

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	43	คน

+

5

4
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6.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	“การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำารุง

รักษาแผงสวิตซ์แรงตำ่า (MDB) รุ่นที่ 1”	วันที่	13	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	59	คน

7.	การศึกษาดูงาน	 “โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย”	 วันที่	 21	 มีนาคม	 2562	

ณ	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ.พระนครศรีอยุธยา

 

8.	การอบรมเรือ่ง	“การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพือ่การบำารงุรกัษา

ความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 52”	วันที่	30	มีนาคม	2562	ณ	ห้อง

ประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	32	คน

9.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2”	วันที่	26-27	 เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	105	คน	

10.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	 “การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด

อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 23”	วันที่	8-11	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน

11.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

จ.ชลบุรี”	วันที่	23-25	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องสมอทอง	ชั้น	2	โรงแรม	เอ-วัน	

เดอะ	รอยัล	ครูส	พัทยา	จังหวัดชลบุรีผู้เข้าร่วม	29	คน

12.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นท่ี 1” 

วันที่	31	พฤษภาคม	-	1	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	

69	คน

13.	การอบรมเร่ือง	 “การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพ่ือการบำารุง

รักษาความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 53”	 วันที่	 1	 มิถุนายน	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	19	คน

14.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

รุ่นที่ 2/2562”	วันที่	7-9	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	

61	คน

15.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จ.เชียงใหม่”	วันที่	14-15	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรม	แคนทารี	 

ฮิลส์	ห้องดอยสุเทพ	2	ชั้น	1	จ.เชียงใหม่	ผู้เข้าร่วม	29	คน	

8
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16.	การอบรมเรื่อง	 “Substation Equipment and Protective Relaying” 

วันที่	15-16	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	37	คน

17.	อบรมมาตรฐานเชิงปฏิบตักิารเร่ือง	“การออกแบบ และตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”	 วันที่	 19-20	 มิถุนายน	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	30	คน

18.	การอบรมเรื่อง	“Transmission and Distribution System”	 วันที่	 22-23	

มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	29	คน

19.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จ.ชลบุรี”	วันที่	28-29	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรม	เอ-วัน	

เดอะ	รอยัล	ครูส	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ผู้เข้าร่วม	26	คน	

20.	การอบรมเรื่อง	“การคำานวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก”	วันที่	6	กรกฎาคม	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	60	คน

21.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จ.ภูเก็ต”	วันที่	26-27	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงแรม	เคป	

พันวา	ห้องธัมรินทร์	จังหวัดภูเก็ต	ผู้เข้าร่วม	29	คน

22.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 3”	วันที	่2-3	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	45	คน

23.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	“การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำารุง 

 รักษาแผงสวิตซ์แรงตำ่า (MDB) รุ่นที่ 2” วันที่	6	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	 

	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	95	คน

24.	การอบรมเรื่อง	 “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2562”	 วันที่	 24-25	

สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	44	คน	

25.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับ

ประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบบัใหม่) จ.ขอนแก่น”	วนัที	่29-31	สงิหาคม	

2562	ณ	ห้องกรีน	บี	ชั้น	1	โรงแรม	โฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	ผู้เข้าร่วม	26	คน

26.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

รุ่นที ่3/2562”	วันที	่13-15	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	 

132	คน

17
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27

30

27

27.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	 “การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด

อย่างมืออาชีพ ระดับ 1 รุ่นที่ 24”	วันที่	2-5	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน

28.	การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง	“การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำารุง 

 รักษาแผงสวิตซ์แรงตำ่า (MDB) รุ่นที่ 3”	วันที่	16	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	 

	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	57	คน

29.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

รุน่ท่ี 3/2562”	วนัที	่1-3	พฤศจกิายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	 

60	คน

30.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นท่ี 2” 

วันที่	9-10	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	36	คน

31.	การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 4”	วันที่	22-23	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	68	คน

การประชุมจ�านวน	11	ครั้ง

1.		วันที่	9	มกราคม	2562

2.		วันที่	13	กุมภาพันธ์	2562

3.		วันที่	21	มีนาคม	2562

4.		วันที่	15	พฤษภาคม	2562

5.		วันที่	12	มิถุนายน	2562

6.		วันที่	10	กรกฎาคม	2562

7.		วันที่	14	สิงหาคม	2562

8.	 วันที่	11	กันยายน	2562

9.	 วันที่	9	ตุลาคม	2562

10.		วันที่	20	พฤศจิกายน	2562

11.	วันที่	23	ธันวาคม	2562

การจัดท�ามาตรฐาน	/	คู่มือ

1.	มาตรฐานการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า

2.	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	:	บริเวณอันตราย	(บทที่	7)

3.	ปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย

4.	ปรบัปรงุมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า	:	ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 

	 ที่ติดตั้งบนหลังคา
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5.	เอกสาร	การศึกษาและวิจัย	 การก�าหนดค่า	 demand	 factor	 ส�าหรับโหลดไฟฟ้า 

	 อาคารชุด	เพื่อการพักอาศัย	ร้านค้า	ส�านักงาน

6.	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	ฉบับภาษาอังกฤษ

7.	มาตรฐานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

8.	ปรับปรุงมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

9.	ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า	ภาคที่	1	หลักการทั่วไป

10.	 ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า	ภาคที่	2	การบริหารความเสี่ยง

11.	 ปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า	 ภาคที่	 3	 ความเสียหายทางกายภาพต่อ 

	 	 สิ่งปลูกสร้าง	และอันตรายต่อชีวิต

12.	 ปรับปรงุมาตรฐานการป้องกนัฟ้าผ่า	ภาคที	่4	ระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ภายใน 

	 	 สิ่งปลูกสร้าง

13.	 ปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า	ในสถานที่เฉพาะ	:	บริเวณสถานพยาบาล

14.	 มาตรฐานการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่า	ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

15.	 คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่า	ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

-	 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด	4	ครั้ง

1.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 35”	 วันที่	 23-24	

กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		61	คน

2.	การอบรมเรื่อง	“ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) 

รุ่นที่ 19”	วันที่	9-10	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 

32	คน

3.	การอบรมเรื่อง	“การบริหารงานซ่อมบำารุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 30”	วันที่	15-17	

กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	29	คน

4.	 การอบรมเรือ่ง	“การเลอืกและการคำานวณระบบควบคมุความชืน้ในงานปรบัอากาศ 

รุ่นที่ 13” วันที่	20-21	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.

 

5.	การอบรมเรื่อง	“ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) 

รุ่นที่ 20”	วันที่	11-12	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 

24	คน	

6.	การอบรมเรื่อง	 “การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นท่ี 1”	 วันที่	 22	

พฤษภาคม	2563	ณ	ห้องประชุม		ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	30	คน

+

3
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7.	การอบรมเรื่อง	“การบริหารงานซ่อมบำารุงแบบมืออาชีพ  รุ่นที่ 31”		วันที่	24-26	
พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม		ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	26	คน

8.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 36”	 ระหว่างวันที	่	 
	 25-26	พฤษภาคม	2562ณ	ห้องประชุม		ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	36	คน

9.	การอบรมเรื่อง	“ระบบปรับอากาศ ปั๊มนำ้า และระบบท่อนำ้าดับเพลิงรุ่นที่ 4”	วันที่	
15-16	มิถุนายน	2562	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	31	คน

10.	การสัมมนาเรื่อง	“การเลือกใช้เคร่ืองสูบนำ้า อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้ง 
และค่าไฟฟ้า”	 วันที่	 6	 กรกฎาคม	 2563	ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 4	 อาคาร	 วสท.	 
ผู้เข้าร่วม	32	คน

11.	การอบรมเรือ่ง	“ฮทีป๊ัม (Heat Pump) เพือ่การประหยดัพลงังานและสิง่แวดล้อม 
รุ่นที่ 7”	วันที่	23-24	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 
14	คน

12.	การอบรมเรื่อง	“การใช้และการบำารุงรักษาเครื่องทำาความเย็นขนาดเล็กร่วมกับ
สมาคมเครื่องทำาความเย็นไทย” วันที่	 8	 สิงหาคม	 2562	 ห้องประชุมชั้น	 3	 
อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	73	คน

13.	การอบรมเรื่อง	“การบริหารงานซ่อมบำารุงแบบมืออาชีพ  รุ่นที่ 32”		วันที่	23-24	
สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม		ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	31	คน

14.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 37”	 วันที่	 28-29	
กันยายน	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน

15.	In-house	 Training	“ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping 
system)”	ให้กับบริษัทโกชู	โคซัน	จ�ากัด	วันที่	26	ตุลาคม	2562	ณ	โรงแรมมิราเคิล 
สุวรรณภูมิ	แอร์พอร์ต	ผู้เข้าร่วม	37	คน

16.	การอบรมเรื่อง	“ระบบทำาความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย”	ร่วมกับสมาคมเครื่องท�า
ความเย็นไทย	วันที่	29	ตุลาคม	2562	ไทย	ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 
45	คน

17.	การอบรมเรือ่ง	“ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม (Industrial piping system) 
รุ่นที่ 21”	วันที่	30	พฤศจิกายน	-1	ธันวาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	16	คน	

18.	การอบรมเรื่อง	“ระบบปรับอากาศ ปั๊มนำ้า และระบบท่อนำ้าดับเพลิงรุ่นที่ 5”		วันที่	

14-15	ธันวาคม	2562	ห้องประชุมชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	39	คน

8

10
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คณะอนกุรรมการระบบไอนำา้หม้อนำา้ และภาชนะรับความดนั

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	In-house	 เรื่อง	 “วิธีการและเทคนิคตรวจทดสอบหม้อนำ้า”	 ให้กับบริษัท	 กัลฟ์	
จ�ากัด	(มหาชน)	วันที่	30-31	มกราคม	-	1	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	
วสท.	ผู้เข้าร่วม	40	คน

2.	การอบรมเรื่อง	“วิธีการและเทคนิคตรวจทดสอบหม้อนำ้า รุ่นท่ี 19”	 วันที่	 7-9	
มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	37	คน

3.	การอบรมเร่ือง	“การกดักร่อนและการป้องกันการกดักร่อนในหม้อนำา้ (Corrosion 
and Corrosion Prevention in Boilers)”	 วันที่	 30-31	 มีนาคม	 2562	 
ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	17	คน

4.	การอบรมเร่ือง	“Welding Control ตาม ASME IX รุ่นท่ี 13”	 วันที่	 15-16	
พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	27	คน

5.	การอบรมเรื่อง	“หม้อนำ้ามันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, 
Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน”	วันที่	22	พฤษภาคม		2562	
ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	6	คน

6.	การอบรมเรื่อง	“การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety Valve สำาหรับ
หม้อนำ้า ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)”	วันที่	13	
มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	29	คน

7.	การอบรมเรื่อง	“วิธีการ และเทคนิคตรวจทดสอบหม้อนำ้า รุ่นที่ 20”	วันที่	11-13	
กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	47	คน

8.	การอบรมเรื่อง	 “การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน 
รุ่นที่ 6”	วันที่	23-25	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม		21	คน

9.	การอบรมเร่ือง	“Welding Control ตาม ASME IX รุ่นท่ี 14”	 วันที่	 25-26	
กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	21	คน

10.	โครงการศึกษาและดูงาน	 “การผลิตหม้อนำ้าท่ีได้มาตรฐาน”	 วันที่	 10	 ตุลาคม	
2562	ณ	บริษัท	เจตาแบค	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้เข้าร่วม	15	คน

11.	โครงการศึกษาและดูงาน	 “โรงไฟฟ้าและการบำารุงรักษาหม้อนำ้าขนาดใหญ่” 
วันที่	31	ตุลาคม	-	1,	2	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	 
ผู้เข้าร่วม	23	คน

+
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12.	การอบรมเรื่อง	“การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน  รุ่นที่ 1” 

วันที่	7-9	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

13.	การอบรมเรื่อง	“วิธีการและเทคนิคตรวจทดสอบหม้อนำ้า รุ่นที่ 21” วันที่	28-30	

พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	21	คน

 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	คณะอนุกรรมการมีการประชุมทั้งหมด	3	ครั้ง

2.	การอบรมเรื่อง	“พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม 

สำาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 12”	 วันที่	 12-13	 มกราคม	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	22	คน	

3.	การอบรมเรื่อง	“พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม 

สำาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13”	 วันที่	 15-16	 มิถุนายน	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	15	คน	

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว และปั้นจั่นไทย

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

    

1.	การเสวนาพิเศษเรื่อง	“เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?”	วันที่	15	

กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	200	คน

2.	คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้ว	 และปั้นจ่ันไทย	 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานปั้นจ่ัน

ชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก	บริษัท	ฟูรูกาวา	ยูนิค	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	วันที่	6	มีนาคม	

2562	ณ	จังหวัดระยอง

+

+
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3.	การอบรมเรื่อง	“เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน 

(Tower Crane) รุ่นที่ 3”	 วันที่	 15-16	 มีนาคม	 2562	ณ	ห้องประชุม	 อาคาร	 

ผู้เข้าร่วม	33	คน

4.	สนบัสนนุวทิยากร	การอบรมเชงิปฏบิตักิาร		“ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูใ้ห้สญัญาณแก่ผูบั้งคบั

ป้ันจัน่ ผูย้ดึเกาะ ผูค้วบคมุการใช้ป้ันจัน่ สำาหรบัป้ันจัน่หอสงู รถป้ันจัน่ เรอืป้ันจัน่ 

และป้ันจัน่เคล่ือนทีช่นดิอืน่”	 ให้กบันสิติ	 นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน	วันที่	28-30	มีนาคม	2562

  

5.	การอบรมเรือ่ง	“เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting  

 Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 9”	วันที่	15-16	พฤษภาคม	2562		 

	 ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	27	คน

6.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก 

(Truck Mounted Crane Inspector)” วันที	่30-31	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	 

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	26	คน

7.	การอบรมเรื่อง	 “เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic of 

Overhead Crane Design) รุ่นที่ 4” วันที่		8-9	มิถุนายน	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	23	คน

8.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“เทคนิคการออกแบบสำาหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้

รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำาลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist 

operated)  รุ่นที่ 2”	วันที่	6-7	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	และ	

บริษัท	แม็กเทค	เอลลิเวเตอร์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	ผู้เข้าร่วม	10	คน

9.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

(Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นท่ี 7” วันที่	 12-13	 

กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศรีษะ	 

บริษัท	โททัลเมคคานิค	จ�ากัด	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ผู้เข้าร่วม	51	คน

10.	In-house	การอบรมเรื่อง	“เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำาหรับรถขนส่ง”	ให้กับบริษัท	 

	 มิตซุย	โอ.เอส.เค.	ไลน์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	วันที่	21	กรกฎาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	 

	 40	คน

11.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “เทคนิคการตรวจสอบและบำารุงรักษา

รถกระเช้า (Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work 

Platform) รุ่นที่ 3”	วันที่	2-3	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	และ		

B.B	Rental	Co.,Ltd.	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	ผู้เข้าร่วม	20	คน

6
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12.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “ระบบไฮดรอลิกพ้ืนฐานสำาหรับรถปั้นจั่นและ

เคร่ืองจักรกลหนัก (Hydraulic Basic System of Crane and Heavy 

Equipment) รุ่นที ่4”	วนัที	่	25-26	กนัยายน		2562	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร	วสท.	

และ	 ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร	 (พระนครเหนือ)	 

ผู้เข้าร่วม	21	คน

13.	การอบรมเรื่อง	“เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำาหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 3”	วันที่	5	ตุลาคม		

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	22	คน

14.	การอบรมเรื่อง	 “เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and 

Lifting Accessories Inspection Technique) รุ ่นที่ 10”	 วันที่	 2-3	 

พฤศจิกายน		2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

15.	โครงการศึกษาดูงาน	“เรือสันดอนและเรือวางทุ่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย” 

(กิจกรรมส�าหรับอนุกรรมการและพันธมิตร)	 วันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2562	 

ณ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	จังหวัดสมุทรปราการ	ผู้เข้าร่วม	34	คน

  

16.	โครงการศึกษาดูงาน	 “กระบวนการผลิตและทดสอบโซ่”	 (กิจกรรมส�าหรับ

อนกุรรมการ)	วนัที	่20	ธนัวาคม	2562	ณ	บรษิทั	ไทยคูณเชน	จ�ากดั	ผู้เข้าร่วม	10	คน		

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	 การอบรมเรือ่ง	“การจดัการต้นทนุอตุสาหกรรม (Industrial Cost Management)” 

In-House	บริษัท	ยู.เอ็ม.ซี.	ได	คาสติ้ง	จ�ากัด	วันที่	15-16	กุมภาพันธ์	2562

2.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม”	 วันที่	 17	

พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน

3.	การอบรมเรื่อง	 “กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำารุงรักษา 

รุ่นที่ 10”	วันที่	2	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	22	คน

4.	การอบรมเรื่อง	 “มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม”    

	 วันที่	17	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	คน

5.	การอบรมเรือ่ง	“มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจตดิตามภายใน 

(ISO 45001 : 2018 Introduction & Internal Auditor)”	วันที่	 19	 -	20		

มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	12	คน

+
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6.	การอบรมเรือ่ง	“การจัดการต้นทนุอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management)” 

วันที่	24	-	25	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	23	คน

7.	การอบรมเรือ่ง	“เทคนคิการลดต้นทุนและเพ่ิมประสทิธภิาพการซ่อมบำารงุ โดยใช้ 

Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2562” วันที่	14	กันยายน		2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	31	คน

8.	การอบรมเรื่อง	 “กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำารุงรักษา 

รุ่นที่ 11”	วันที่	27	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	27	คน	

9.	 การอบรมเรือ่ง	“การบำารงุรกัษาเครือ่งจกัรด้วย TPM”	วนัที	่2	-	3	พฤศจกิายน	2562	

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

10. “โครงการประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2562  

 ครั้งที่ 4” มีผู้สนับสนุน	3	ราย

1.	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	(60,000)

2.	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	(30,000)

3.	บริษัท	ซีพี	ออลล์		จ�ากัด	(มหาชน)	(20,000)

วันที่	14	พฤศจิกายน	2562	ณ	ฮอลล์	9	อาคารอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	อิมแพ็คเมืองทอง

ธานี	ผู้เข้าร่วม	14	ทีม

11.	เทคนิคพิจารณ์	“มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน”	วันที่	14		พฤศจิกายน	2562	

ณ	ฮอลล์	9	อาคารอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	อิมแพ็คเมืองทองธานี	ผู้เข้าร่วม	100	คน

12.	การอบรมเรือ่ง “การเลอืกและประยกุต์ใช้หุน่ยนต์ในอตุสาหกรรม รุ่นที ่1/2562” 

วันที่	12	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	11	คน

13.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตาม

ภายใน (ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor)”	วนัที	่19	-	20	 

ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	10	คน

14.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” 

วันที่	20	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	16	คน

หนังสือ/มาตรฐาน 

1.	มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

2.	มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	

3.	มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน	อยู่ระหว่างด�าเนินการ

4.	คู่มือมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างด�าเนินการ

5.	คู่มือมาตรฐานการบรหิารความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม		อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
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คณะอนุกรรมการจัดทำามาตรฐานความปลอดภัย

ในงานเหมืองแร่และโลหะการ 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่และโลหะการ	ศกึษาดงูาน	ณ	เหมอืงแม่เมาะ	
จังหวัดล�าปาง	และศกึษาดงูานการก่อสร้างอโุมงค์ส่งน�า้	ช่วงแม่แตง-แม่งัด	สัญญาท่ี	1	 
บริษัท	ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง	จ�ากัด	จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	26-27	มกราคม	2562	

2.	เทคนิคพิจารณ์เรื่อง	 “มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
เหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน และ
มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง”	วันที่	23	สิงหาคม	
2562	เวลา	08.30-12.00	น.	ณ	ห้องทองค�า	ชั้น	1	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

การประชุม
1.	ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยในงานเหมืองแร่และ

โลหะการ	ครั้งที่	1/2562	วันที่	13	พฤษภาคม	2562	
2.	ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยในงานเหมืองแร่และ

โลหะการ	ครั้งที่	2/2562	วันที่	18	กรกฎาคม	2562	เวลา	13.00	น.	
3.	ประชุมชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็งร่วมกับ

สภาวิศวกร	วันที่	20	สิงหาคม	2562	เวลา	09.30	น.

มาตรฐาน
1.	มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด	 ตัก	 ขน	 
	 ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน	ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาวิศวกร	 
	 ประจ�าปี	2561	
2.	มาตรฐานความปลอดภยัในงานเจาะระเบดิอโุมงค์ในหนิแขง็	ได้รับเงนิสนบัสนนุจาก

สภาวิศวกร	ประจ�าปี	2561

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา	“กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์  
ดร. ปราโมทย์ ไชยเวช”	ในสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี	วสท.	ปี	2560-2562	 
โดยการสนบัสนนุของบริษทั	บางจาก	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	3	ทนุ	ๆ 	ละ	 
50,000	บาท	โดยมีรายนามดังนี้
1)	นางสาวพิมพิภาภัชญ์		จิงหะรานนท์
	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

2
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2)	นางสาวเบญจพร		คุ้มเปลี่ยน

	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3)	นางสาวลัดดาวัลย์		สินธ์สุมทร

	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

	 ธัญบุรี

2.	การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง	“เทคนคิการขอรบัรองมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศ (ECO FACTORY)”	 วันที่	 27-28	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	จัดร่วมกับสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ		และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	คณะสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.	 การเสวนาเรือ่ง	“ปฏริปูบทบาทหน้าทีข่องวศิวกรเคมยีคุ  4.0”	(The	Transformation	

of	 Chemical	 Engineers	 in	 Industry	 4.0)	 วันที่	 23	 สิงหาคม	 2562	ณ	ห้อง

ประชุม	BiiC	ชั้น	5	อาคาร	M	Tower	จัดร่วมกับ	กลุ่มบริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บีบีจีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ	และ	

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ	(BiiC)

4.	ผู้บรรยายรับเชิญ	(Plenary	Speaker)	หัวข้อ	“How PSM Can Be a Preventive 

Barrier Against Major Process Hazards”	ในประชุมวิชาการนานาชาติ	Asia	

Pacific	Symposium	on	Safety	2019	(APSS	2019)	ณ	Hi	Chance	(Dalian)	

Science	&	 Technology	 Center,	 Dalian,	 Liaoning	 Province,	 China	 วันที่	

19-21	กันยายน	2562

5.	 เสนองานความปลอดภยักระบวนการผลติ	2	บทความ	 ในการประชุมวชิาการนานาชาต	ิ

Asia	Pacific	Symposium	on	Safety	2019	(APSS	2019)	ณ	Hi	Chance	(Dalian)	

Science	&	 Technology	 Center,	 Dalian,	 Liaoning	 Province,	 China	 วันที่	

19-21	กันยายน	2562

6.	ร่วมประชุม	“The Smart Industrial Safety (SIS)”	จัดโดย	The	Association	

for	 Overseas	 Technical	 Cooperation	 and	 Sustainable	 Partnerships	 

(AOTS)	 และ	 กระทรวงเศรษฐกิจ	 การค้าและอุตสาหกรรม	 (The	Ministry	 of	 

Economy,	 Trade	 and	 Industry:	 METI)	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ร่วมกับกระทรวง 

อุตสาหกรรม	วันที่	8	ตุลาคม	2562	ณ	The	Berkeley	Hotel	Prathunam

3

2

3

2
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7.	 ผู้บรรยายรับเชิญ	 (Plenary	 Speaker)	 หัวข้อ	“Chemical Engineering Education and the Industrial  

 Revolution  4.0”	ในประชุมวิชาการนานาชาติ	The	26th	Regional	Symposium	on	Chemical	Engineering	 

	 (RSCE	2019)	ณ	Armada	Hotel	Petaling	Jaya,	Kuala	Lumpur,	Malaysia	วันที	่29	ตลุาคม	-	1	พฤศจกิายน	2562

 

8.	 เสนองานความปลอดภัยกระบวนการผลิต	1	บทความ	ในการประชมุวชิาการนานาชาต	ิThe	26th	Regional	Symposium

on	Chemical	Engineering	(RSCE	2019)	ณ	Armada	Hotel	Petaling	Jaya,	Kuala	Lumpur,	Malaysia	วันที่	29	 

ตุลาคม	-	1	พฤศจิกายน	2562

9.	ร่วมประชุม	“The 4th PTTES PSM Conference Process Safety 4.0 Process Safety Excellence:  

 The Challenge & The Opportunity”	จัดโดย	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	วันที่	21-22	พฤศจิกายน	 

	 2562	ณ	Classic	Kameo	Hotel

-	 งานเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติในความร่วมมอืระหว่าง	วสท.	สวคท.	และสมาคมการกดักร่อน

โลหะและวัสดุไทย

1.	กิจกรรม	workshop	 การตรวจประเมินภายนอก	 และที่ปรึกษาท่ีปรึกษาโรงงานด้านการจัดการความปลอดภัย

	 	 กระบวนการผลิต	ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วันที่	17	 

	 	 มกราคม	2562	เวลา	10.00-16.00	น.

2.	วิทยากรหลักอบรมหลักสูตร	 “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” ณ	บรษิทั	

	 	 ทรานส์	ไทย-มาเลเซยี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จดัโดยบรษิทั	ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	วันที่	 

	 	 13-15	พฤษภาคม	2562

3.	การตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต	 (PSM)	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

	 	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม	วันที่	1-3	กรกฎาคม	2562

4.	โครงการ	 Coaching	 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตแก่คณะผู้ตรวจ 

	 	 ประเมิน	บริษัท	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	จ�ากัด	จังหวัดระยอง	วันที่	23-25	กรกฎาคม	2562

5.	วิทยากรการอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตร	 “การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเส่ียงในกระบวน 

  การผลิต”	บริษัท	ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	วันที่	30-31	กรกฎาคม	2562

6.	 งาน	CSR	ของสาขา	ประชมุสอบสวนอุบติัการณ์	บรษิทั	บเีอม็ท	ีเอเชยี	จ�ากดั	นคิมอตุสาหกรรมบางป	ูวนัที	่20	สงิหาคม	2562

7.	วิทยากรงาน	“Open Road Map to PSM ยุคดิจิตัล 4.0”	 จัดโดย	 บริษัท	 คิวเอไอซี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	

	 	 ณ	สถาบันไทย-เยอรมัน	ศูนย์ชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	วันที่	4	ตุลาคม	2562	(งาน	CSR	ของสาขา)

8.	 งานให้ค�าแนะน�าพฒันา	Procedures	ของทกุข้อก�าหนด	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	 (มหาชน)	 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม	

	 	 วันที่	17-19	ธันวาคม	2562

9.	จัดอบรม	In-house	Training	PSM	Awareness	ระดับปฏิบัติการ	12	ครั้ง

10.	 จัดอบรม	In-house	Training	PSM	Awareness	ระดับผู้บริหาร	2	ครั้ง

11.	 จัดอบรม	In-house	การสอนงานระบบ	PSM	2	ครั้ง

12.	 จัดอบรม	In-house	Training	PSM	Internal	Auditors	24	ครั้ง

13.	 จัดอบรมช้ีแจง	“ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ

 เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙”	5	ครั้ง

14.	 งาน	CSR	PSM	ของสาขา	5	ครั้ง
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-	 งานร่วมกับสภาวิศวกร

1.	 วิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร	 

	 และระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเคมี	ณ	สถานประกอบการต่าง	ๆ	4	ครั้ง

2.	การประชุมพิจารณาร่างประกาศฯ	มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับถังปฏิกิริยากับผู้แทนบริษัท	ณ	ห้องประชุม	1	 

	 ชั้น	5	ส�านักงานสภาวิศวกร	วันที่	18	กรกฎาคม	2562

3.	คณะกรรมการท�างานความช�านาญเฉพาะ	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	2	ครั้ง

-	 งานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	เช่น

1.	ASEAN	Federation	of	Chemical	Engineering	Societies	(AFChES)

2.	The	Institution	of	Chemical	Engineering	(IChemE)

3.	ASEAN	Chemical	Engineering	Academic	Association	(AChEAA)

4.	Asian-Pacific	Confederation	of	Chemical	Engineering	(APCChE)

5.	Japan	Society	for	Safety	Engineering	(JSSE)	เพื่องาน	Asia	Pacific	Symposium	on	Safety	(APSS)

6.	Wood	Plc.	(เดิมบริษัท	ฟอสเตอร์	วีลเลอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด)

7.	บริษัท	ดูปองท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

8.	สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	(สวคท.)

9.	สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย

10.	 สภาวิศวกร

11.	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

12.	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

13.	 บริษัท	ทีทีซีแอล	จ�ากัด	(มหาชน)

14.	 กลุ่มบริษัท	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด

15.	 กลุ่มบริษัท	ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)

16.	 กลุ่มบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

17.	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

18.	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

19.	 HIMA	Asia	Pacific	Pte.	Ltd.

20.	 บริษัท	คอนทิเนนทอล	ปิโตรเคมีคอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

21.	 บริษัท	จีซี-เอ็ม	พีทีเอ	จ�ากัด	(เดิมบริษัท	สยามมิตซุย	พีทีเอ	จ�ากัด)

หนังสือ/มาตรฐาน	

1)	 คูม่อืวธิปีฏิบตัเิพ่ือการจดัการวตัถุอันตรายชนดิที	่3	(Practices	of	Hazardous	Substance	Type	3	Management)

2)	 คู ่มือวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันและลดการระเบิดของฝุ ่น:	 กรณีศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

	 อะลมูเินยีม	(Safe	Practices	for	Prevention	and	Mitigation	of	Dust	Explosion:	A	Case	Study	of	Aluminum	 

	 Product	Manufacturing)	

3)	 คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตส�าหรับสถานประกอบการที่มีสารเคมีอันตรายร้ายแรง
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การประชมุโต๊ะกลม	เรือ่ง	“ผนกึกำาลงัฝ่าวกิฤต PM 2.5 อยูก่บัฝุน่อย่างไร...ให้ชวิีต 

 ปลอดภัย”	วันที่	10	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

2.	การเสวนาเรื่อง	“ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5”	 ตอนที่	 1	 เรื่อง	 

	 ต้นเหตุและผลกระทบ	วันที่	29	เมษายน	2562

3.	การเสวนาเรื่อง	“ตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5”	 ตอนที่	 2	 เรื่อง	 

	 แนวทางการป้องกันและแก้ไข	วันที่	15	พฤษภาคม	2562	

4.	การเสวนาและดูงานเร่ือง	“ปรับปรงุคณุภาพนำา้ด้วยกงัหันลมอัดอากาศอย่างยัง่ยืน 

 ด้วยพลังงานทดแทน”	วันที่	31	สิงหาคม	2562

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	 การอบรมเรือ่ง	“พืน้ฐานการบรหิารโครงการ (Project Management Fundamentals) 

รุ่นที่ 3”	วันที่	25	มกราคม	2562		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 

25	คน

2.	 การอบรมเรือ่ง	“พืน้ฐานการบรหิารโครงการ  (Project Management Fundamentals) 

รุ่นที่ 4”	วันที่	15	มีนาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.ผู้เข้าร่วม	41	คน

3.	In-house	Training		“พื้นฐานการบริหารโครงการ  (Project Management 

Fundamentals)”	 ให้กับบริษัท	 บริษัทซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส	 จ�ากัด	 วันที่	 28	

พฤษภาคม	2562	ณ	บริษัทซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส	จ�ากัด	ผู้เข้าร่วม	25	คน

4.	 การอบรมเรือ่ง	“พืน้ฐานการบรหิารโครงการ  (Project Management Fundamentals) 

รุน่ที ่5”	วนัที	่31	สงิหาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	ชัน้	4	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	32	คน

1
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5.	จัดสัมมนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2562	วันที่	13-15	พฤศจิกายน	2562	ดังนี้
1.	เรื่องต้องรู้	Deep	Tech	ส�าหรับ	Start	Up
2.	Big	Data	and	AI	in	action	:	Use	cases	for	government	and	business	sector	
3.	การมุ่งเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วย	Enterprise	Architecture	
4.	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6.	การอบรมเรื่อง	 “พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management 

Fundamentals) รุ่นที่ 6”	วันที่	23	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	
อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	50	คน

กิจกรรมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ทำาพิธีลงนามร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

1.	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ	 ระหว่าง	 วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ	กับ	ICDL	Thailand	วันที่	27	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	
อาคาร	วสท.

2.	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ	 ระหว่าง	 วสท.	 กับ	 CURTIN	
UNIVERSITY	วันที่	2	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

3.	ประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จ�านวน	11	ครั้ง

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การสมัมนาเรือ่ง	“เรือ่งลดการตายบนถนนด้วยวศิวกรรมศาสตร์ ครัง้ที ่1”	วนัที	่14	
มนีาคม	2562	เวลา	9.00	-	12.30	น.	ณ	ห้องประชมุ	1	ชัน้	4	อาคาร		วสท.	จดัร่วมกบั 
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย		ผู้เข้าร่วม	65	คน
ภาคเช้า	หวัข้อบรรยาย		เรือ่ง	“วิถแีห่งระบบทีป่ลอดภัย	(Safe	System	Approach)”
วิทยากร	ศ.ดร.พิชัย	 ธานีรณานนท์	 นายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่ง 
	 แห่งประเทศไทย	และประธานคณะอนกุรรมการสาขาการป้องกนัอบุตัเิหต ุ
	 ทางถนนและการเสียชีวิต	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม 
	 ราชูปถัมภ์
ภาคบ่าย	เสวนากลุ่ม	ดังนี้
- หัวข้อเรื่อง	 “การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย”	 โดย	 รศ.ดร.จิตติชัย		

รุจนกนกนาฎ	อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หวัข้อเรือ่ง	“วิถีการสญัจรอย่างยัง่ยนื”	โดย	รศ.ดร.ภาวิณ	ี	เอ่ียมตระกูล		อาจารย์

ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หัวข้อเร่ือง	 “บทบาทของการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน”	

โดย	พ.ต.ท.สุริยัน		วินิจมนตรี	รอง	ผกก.3	บก.รฟ.

1

1

1

1

1

+
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- หัวข้อเรื่อง	 “กรณีอุบัติเหตุที่	 อ�าเภอนาดี	 จังหวัดปราจีนบุรี”	 โดย	 นายสุจิณ	

มั่งนิมิตร	ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยความปลอดภัย	กรมทางหลวง

- หัวข้อเรื่อง	 “บทบาทของกรุงเทพมหานครในการท�าถนนให้ปลอดภัย”	 โดย	

นายพานรุกัษ์	กลัน่นรุกัษ์		ผูอ้�านวยการส�านกัการจราจรและขนส่ง	กรงุเทพมหานคร

- หัวข้อเรื่อง	 “ท�าอย่างไรให้พาหนะปลอดภัย”	 โดย	 นายธิบดี	 หาญประเสริฐ		

นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

- หัวข้อเรื่อง	 “ทางหลวงและริมทางที่ปลอดภัย”	 โดย	 ดร.กุลธน	 แย้มพลอย		

อุปนายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย

	 โดยมี		รศ.วงศ์พันธ์		ลิมปเสนีย์		เป็นผู้ด�าเนินรายการ

2.	งานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2562	 วันที่	 13-15	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 อิมแพ็คฟอรัม	

เมืองทองธานี

- การอภิปรายเรื่อง	 “ซื้อรถไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร: โครงสร้างพื้นฐาน

รองรับรถไฟฟ้า การเลือกชื้อรถ และการใช้งาน”	 ในวันที่	 13	 พฤศจิกายน	

2562	รายนามวิทยากรดังนี้

	นายสมโภชน์		อาหนุยั		ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทัพลงังานบรสิทุธิ	์(EA)

	นายวันชัย		มีศิร	ิกรรมการ	บริษัท	วีร่าออโตโมทีฟ	จ�ากัด

	นายธนานันต์	 กาญจนคูหา	 ผู้จัดการทั่วไป	 บริษัท	 เอฟโอเอ็มเอ็ม	 (เอเซีย)	 

	 จ�ากัด	(FOMM)

	Mr.Juergen	 J.	 Fitschen,	 CASE	 Implementation	 Manager,	 

	 Mercedes-Benz	(Thailand)	Ltd.

	นายสรรเพชญ	ตั้งเสาวภาคย์	บริษัท	นิสสัน	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ด�าเนินรายการโดย	รศ.วงศ์พนัธ์	ลมิปเสนย์ี	กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์	วสท.

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 นายเกษม	 วัฒนชัย	

องคมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค์	 ออกรับคณะกรรมการอ�านวยการ	 วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ	 และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ

ราชกุมาร	และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี	แก่นิสิต	นักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ที่มีผลการเรียนดี	 จ�านวน	 39	 คน	 และผู้ได้รับรางวัลการประกวดต�าราดีเด่นด้าน

วศิวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	2562	รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	จ�านวน	1	คน	ในวันจนัทร์

ที่	3	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	10.00	น.	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	

+

1

2

2
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ที่ ชื่อ-สกุล
นักศึกษา

ชั้นปีที่

คะแนน

เฉลี่ย

สะสม

สาขาวิชาวิศวกรรม สถาบัน/มหาวิทยาลัย

1. นางสาวณัฐนรี	อภินันทนพงศ์ 4 4.00 ยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2. นายผาธรรม	เลาหะวิไลย 4 4.00 อิเล็กทรอนิกส์
และการสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. นางสาวพริมพิศา	ไกรคุณ 4 4.00 อิเล็กทรอนิกส์
และการสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายอภิรัช	นิ่มอนุสสรณ์กุล 4 3.99 คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. นายสรารุต	พรานนท์สถิตย์ 4 3.99 ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นายภควัต	จุลละมณฑล 4 3.97 ระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

7. นายเกียรติชัย	ภูเวียงแก้ว 4 3.96 เครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร

8. นางสาวปิยวดี	สุขโสภณ 4 3.96 อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9. นายมุขยา	วงศ์ดาราพานิช 4 3.96 คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10. นายชญานนท์	อะทุน 4 3.95 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. นายพงศ์ปณต	พวงระย้า 4 3.94 ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. นายจารุวัฒน์	ด้วงนิล 4 3.93 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

13. นางสาวจิราพัชร	คงทอง 4 3.93 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. นนร.เจนณรงค์	ชนะโยธา 4 3.93 ไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ

15. นายวิศวะ	พันธ์สมุทร 4 3.93 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16. นายพงษ์นรินทร์	ไชยเพ็ชร 4 3.93 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17. นางสาวอิสราภรณ์	สุทธิพงศ์ฐานันท์ 4 3.93 คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

18. นางสาวชิตินาท	เทศรัตนวงศ์ 4 3.92 ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

19. นางสาวพัชราภรณ์	พรมพงษ์ 4 3.92 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

20. นายวิสุทธา	หมั่นท�าการ 4 3.90 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วิทยาเขตบางเขน

21. นายนารินทร์	บรรณสาร 4 3.89 โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22. นายณัชพล	เพิ่มญาณวรรธนะ 4 3.88 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา

23. Miss	Sreymouy	Sao 4 3.87 Production	Engineering Chaiyaphum	Rajabhat	University

24. นนร.เจริญ	นุกาศรัมย์ 4 3.86 โยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

25. นายชนบดี	เสรีบวรธนศักดิ์ 4 3.85 โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26. นนอ.พีรวัส	เกิดสกุล 4 3.84 อุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

27. นายณัฐดนัย	เวียงเหล็ก 4 3.84 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
วิทยาเขตขอนแก่น

28. นายกฤษกร	ปริชัยยะ 4 3.84 เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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ที่ ชื่อ-สกุล
นักศึกษา

ชั้นปีที่

คะแนน

เฉลี่ย

สะสม

สาขาวิชาวิศวกรรม สถาบัน/มหาวิทยาลัย

29. นายกิตติศักดิ์	มะโนภักดิ์ 4 3.83 คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

30. นายธีระพงศ์	นกด�า 4 3.82 เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

31. นายภูริณัฐ	แซ่ย่าง 4 3.81 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต

32. นายอภิชาติ	ข�าปรางค์ 4 3.79 โยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

33. นายกิตติโรจน์	อุนจะน�า 4 3.75 เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

34. นางสาวเจนจิรา	มีเชื้อวงศ์ 4 3.74 ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

35. นายวิชญ์วัชร์	นาถาบ�ารุง 4 3.74 โยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�าแพงแสน

36. นางสาวจิณห์ณิชภา	กินแก้ว 4 3.72 ไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

37. นางสาวอารยา	ตุ่นต้น 4 3.71 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

38. นายปิยังกูร	เจริญสุข 4 3.64 โยธา-ชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน	สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39. นายพงษ์เทพ	ใจผ่อง 4 3.60 ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2.	 โครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต	 นักศึกษา	ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	
2562	วันที่	31	สิงหาคม	-	1	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ	 
โดยมีกิจกรรม	ดังนี้	
1)	พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิต	 นักศึกษา	 ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี	 
	 ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	โดย	รศ.ดร.วัชรินทร์	กาสลัก	รองประธานคณะกรรมการ 
	 บริหารกองทุนฯ	
2)	การบรรยายพิเศษ	และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิศวกรรม	โดยคณะกรรมการ	 
	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	
•	ประวัติวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดย	 รศ.ดร. 
	 วัชรินทร์	กาสลัก	รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
•	กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 
	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 โดย	 รศ.ดร.วัชรินทร์	 
	 กาสลัก	รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ				
•	ประสบการณ์จากรุ่น...สู่รุ่น	โดย	นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข	อุปนายก	คนที่	3	 
	 และเลขาธิการ	วสท.																																																															
•	 เส้นทาง...ยุววิศวกร	โดย	นายปกรณ์	การุณวงษ์	กรรมการยุววิศวกร	
•	วิศวกรอาสา	โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายกและประธานคณะกรรมการบริหาร 
	 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ในพระราชูปถัมภ์	 
	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

3)	ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชย	
4)	กิจกรรมนันทนาการกระชับความสัมพันธ์
•	กิจกรรมละลายพฤติกรรม	
•	กิจกรรมภาวะผู้น�า	และการท�างานเป็นทีมที่น�าสู่ความส�าเร็จ

2

2

2

2
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•	กิจกรรมการค้นหาตนเอง		

•	คัดเลือกผู้น�าและขวัญใจค่าย

คณะอนุกรรมการตัดสินตำาราดีเด่น

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

จัดการประกวดต�าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ

ราชกมุาร	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารแต่งต�าราด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

ภาษาไทย	ทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานสากล	และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมศาสตร์	

และประเทศชาติ	ผู้ได้รับรางวัลต�าราดีเด่น	จะได้เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานโล่ประกาศ

เกียรติคณุจาก	พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั	และมผีู้สนใจส่งต�าราเข้ารับการพิจารณา

จ�านวน	10	เล่ม	ประกอบด้วย	

สาขาวิศวกรรมโยธา	 	 	 	 2	 เล่ม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	 	 	 	 2		 เล่ม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 	 	 2	 เล่ม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 	 	 2	 เล่ม

สาขาวิศวกรรมเคมี	และปิโตรเคมี		 	 	 2	 เล่ม	

ผลการพิจารณาต�าราที่ส่งเข้าประกวดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นต�าราดีเด่น	 

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 คือ	 ต�าราเร่ือง	 “ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง

ส�าหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด	:	การจ�าลอง	การออกแบบ	และการวิเคราะห์”	 

ประพันธ์โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อมรชัย	อาภรณ์วิชานพ	ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

คณะทำางานการจัดทำามาตรฐานการผลิต 

และประกอบตู้รถไฟฟ้าในประเทศไทย

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	ศึกษาดูงานบริษัท	กิจการร่วมค้า	ไซโนเจ็น-ปิ่นเพชร	ณ	สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง

(โรงงานผลิตรถโบกี้ไฟฟ้าก�าลังปรับอากาศ	Power	Car)	วันที่	28	สิงหาคม	2562

2.	เยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย	 อ�าเภอวิหารแดง	 จังหวัดสระบุรี	 วันที่	 3	

ตุลาคม	2562

หนังสือ/มาตรฐาน 

1.	มาตรฐานการผลิต	และประกอบตู้รถไฟฟ้า	ในประเทศไทย		อยู่ระหว่างด�าเนินการ

+

+
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คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
กำากับดูแลภาพรวมด้านนโยบายการกำาหนดมาตรฐานของ วสท. และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ด้านมาตรฐานนโยบาย วสท. เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
•	ส่งเสริมมาตรฐานประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม	คู่มือ	และต�าราที่จ�าเป็นส�าหรับสมาชิกเพื่อพัฒนาประเทศ
•	ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น	และประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม

ภารกิจคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
1.	ก�ากับนโยบายว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ	(Code	of	practice)	ของ	วสท.
2.	ก�ากับคณะกรรมการร่างมาตรฐาน	และคณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน
3.	ก�าหนดการท�าพิจารณ์ทางเทคนิคเพื่อการอนุมัติจากคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.
4.	ก�าหนดเกณฑ์การจัดท�า/การจัดพิมพ์	มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของ	วสท.
5.	ส่งเสริม	สนับสนุน	ให้มีการใช้	และอ้างอิงในสถาบันการศึกษา	และสถาบันทางวิชาชีพ
6.	ก�าหนดวาระการปรับปรุง	หรือทบทวนมาตรฐาน	เพื่อให้ทันกับวิทยาการอยู่เสมอ
7.	ผลักดันให้มีการรับรองจากสภาวิศวกร	หรือภาครัฐให้เป็นมาตรฐานชาติ

กิจกรรมมาตรฐานตาม EIT’S ROADMAP YEAR 2017-2019 
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานด้านมาตรฐาน
•	ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมให้สนองตอบความต้องการของ 
 คณะอนกุรรมการร่างมาตรฐานมากขึน้	ทัง้ขัน้ตอนด�าเนนิการ	และการก�าหนดรปูแบบของมาตรฐาน	วสท.	และมาตรฐานแห่งชาติ
•	ปรับปรุงมาตรฐานที่มีอยู่ให้ทันสมัย	และเพิ่มจ�านวนมาตรฐานวิศวกรรมให้มากขึ้น	ให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน 
	 ราชการและภาคเอกชน	เพื่อน�าไปสู่การใช้งานวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย	และมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
•	 เริม่โครงการจดัท�ามาตรฐานเพ่ือรองรับความต้องการรบัรองบคุลากรให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของภาคธรุกจิ 
	 และอตุสาหกรรมทีว่สท.เกีย่วข้อง	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน	หรือคูม่อืปฏิบัตต่ิาง	ๆ 	ทัง้งานตรวจสอบ	ทดสอบ	และการ 
	 จัดการด้านความปลอดภัย
•	ส่งเสริมให้สาขาที่ยังไม่มีการจัดท�ามาตรฐานได้มีการเริ่มด�าเนินการ
•	 ส่งเสรมิการจดัท�ามาตรฐานให้เป็นภาษาองักฤษ	เพือ่การอ้างอิงกรณมีวิีศวกรต่างชาตเิข้ามาท�างานในประเทศไทย	 
	 หรือโครงการ	Joint	Venture	ระดับชาติต่าง	ๆ	หรือเป็นการเริ่มให้มาตรฐานของไทยได้ถูกอ้างอิงในเวทีอาเซียน
•	 ร่วมมือกับส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ในการท�ามาตรฐานแห่งชาตโิดยจัดท�าเป็นข้อก�าหนด 
	 มาตรฐานขั้นต�่าที่ต้องมี	โดยรายละเอียดหรือการค�านวณให้ดูมาตรฐาน	วสท.	
•	ผลักดันให้มีการอบรมมาตรฐานหลังจากที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการใช้ 
	 มาตรฐาน	รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น		
•	ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่สมาชิกวิศวกร	และประชาชนที่สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานงานวิศวกรรมของ	วสท.

ผลการดำาเนินการมาตรฐานตาม Roadmap
พัฒนามาตรฐานเดิมที่มีอยู่ ส่งเสริมการจัดทำามาตรฐานใหม่ และจัดทำามาตรฐานภาษาอังกฤษ

มาตรฐานด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2562	จ�านวน	63	เรื่อง	
แยกเป็น  
•	แล้วเสร็จพิมพ์จ�าหน่าย	จ�านวน	16	เรื่อง		
•	มาตรฐานพร้อมพิมพ์	10	เรื่อง	
•	มาตรฐานรอเสนอพิมพ์	14	เรื่อง	
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•	มาตรฐานระหว่างด�าเนินการ	 23	 เรื่อง	 (มาตรฐานภาษาไทยจ�านวน	 22	 เรื่อง	 

	 ภาษาอังกฤษ	 จ�านวน	 1	 เรื่อง)	 (มาตรฐานด�าเนินการก่อนปี	 2562	 จ�านวน	 

	 49	เรื่อง	มาตรฐานเสนอใหม่ปี	2562	จ�านวน	14	เรื่อง)

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	น�ามาตรฐานจ�าหน่ายในรูปแบบ	 E-Book	 ในเว็บไซต์	 www.eitstandard.com		 

	 เพิ่มจ�านวน	10	เรื่อง

2.	การประชุมระดมสมองเรือ่ง	“นโยบายการจดัทำาและปรับปรุงมาตรฐาน”	วนัที	่23	 

	 กุมภาพันธ์	2562	เวลา	14.00-16.30	น.	ณ	โรงแรมเอ-วัน	พัทยา	จ.ชลบุรี	

3.	การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง	“การกำาหนดมาตรฐาน (รูปแบบการจดัทำามาตรฐาน  

 (สมอ.) และ Template การจัดทำาร่างมาตรฐาน) เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 การกำาหนดมาตรฐานแห่งชาติ”	 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงาน 

	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 มาให้ความรู้	 วันที่	 28	 มีนาคม	 2562	 

	 เวลา	13.00	น.	-	16.00	น.	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	3	อาคาร	วสท.	

4.	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 โดยเลขาธิการ	 และผู้บริหาร 

	 สมอ.	ระดบัผู้อ�านวยการกองต่าง	ๆ 	ด้านงานมาตรฐาน	และฝ่ายกฎหมาย	เยีย่มเยอืน 

	 หน่วยงานเครือข่าย	 “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์”		 

	 วันที่	26	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	3	ชั้น	3	อาคาร	วสท.	

5.	ประชุมคณะกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	8	ครั้ง

มาตรฐานภายใต้สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานสำาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยวิธีกำาลัง ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
(เริ่มเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	 :	 ปรับปรุงมาตรฐานส�าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 โดยวิธีก�าลัง	 โดย

เป็นการปรบัปรงุครัง้ที	่2	การปรบัปรงุนีเ้ป็นการปรบับางส่วน	โดยมเีนือ้หาใหม่เกีย่วกบั 

การประเมินก�าลังของโครงสร้างที่มีอยู ่เดิม	 ข้อก�าหนดพิเศษส�าหรับอาคาร 

+

+

3

3
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ต้านแผ่นดินไหว	 และมีการแก้ไขค่า	 Free	 factor	 ในบทข้อก�าหนดเกี่ยวกับก�าลัง	 

และการใช้งาน	และแก้ไขค่าหน่วยต่าง	ๆ 	จากเดมิหน่วยภาษาอังกฤษแก้เป็นภาษาไทย

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2558

3.	ความคืบหน้า	:	อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหา

คณะอนุกรรมการมาตรฐานสำาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
(เริ่มเดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	–	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจ	 :	 ปรับปรุง	 “มาตรฐานสำาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี 

 หน่วยแรงใช้งาน”	โดยคร้ังนีน้บัเป็นการปรับปรุงคร้ังท่ี	2	โดยมกีารแก้ไขมาตรฐาน	ดงันี้

•	 เนื้อหามีการปรับปรุงข้อความตลอดจนเนื้อหาต่าง	 ๆ	 ให้กระชับ	 และถูกต้อง 

	 สมบรูณ์ข้ึน	โดยยดึถอื	ACI	318-63	เป็นหลัก	เนือ้หาสาระทีไ่ด้ปรบัปรงุให้ทนัสมยั 

	 ได้แก่	ข้อก�าหนดในหมวด	3	เกณฑ์ก�าหนดในการก่อสร้างทีเ่ป็นไปตาม	ACI	318-89	 

	 ซึง่ใช้เป็นมาตรฐานอ้างองิ	นอกจากนีไ้ด้ปรบัปรุงข้อก�าหนดเก่ียวกบัความหนาต�า่สุด 

	 ขององค์อาคารให้ต�่าลงในกรณีที่ไม่ได้ค�านวณระยะ

•	ได้พิจารณาช้ันคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เหมาะสมกับการค�านวณ 

	 ออกแบบ	ได้แก่	การยกเลกิมใิห้ใช้เหลก็ข้ออ้อยชัน้คณุภาพ	SD50	และการก�าหนด 

	 หน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเสริม	ในกรณีที่ใช้เหล็กเส้นชั้นคุณภาพ	SD40	ซึ่งมี 

	 ค่าเท่ากบัร้อยละ	50	ของก�าลังคราก	ซึง่จะท�าให้ค่าหน่วยแรงทีย่อมให้สงูขึน้จากเดมิ	 

	 และในส่วนของการออกแบบแผ่นพ้ืน	 ได้ก�าหนดนิยามให้แถบต่าง	 ๆ	 ในการ 

	 ออกแบบให้ถูกต้องทันสมัยมากขึ้น

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2558

3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนกุมภาพันธ์	2562

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการคำานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 
โดยวิธีภาวะสุดขีด
(เริ่มเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2558	–	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2562)

1.	 ภารกิจ	 :	 จัดท�า	 “มาตรฐานการคำานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีต โดยวิธี

ภาวะสุดขีด”	 มาตรฐานนี้เป็นวิวัฒนาการสืบต่อจากการออกแบบวิธีดั้งเดิม	คือวิธ	ี

“อีลาสติค”	 เพื่อที่จะหาทางค�านวณโครงสร้างให้ได้สัดส่วนที่เล็กลง	 แต่ยังสามารถ

ที่จะรับน�้าหนักใช้งานได้เท่า	 ๆ	 กับโครงสร้างแบบเดียวกับที่ค�านวณโดยวิธีดั้งเดิม		

โดยอิงมาตรฐาน	Eurocode	2

2.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนกันยายน	พ.ศ.	2562
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คณะอนุกรรมการมาตรฐาน Limit State Design for Structural 
Concrete
(เริ่มเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2559	–	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจ	:	จัดท�ามาตรฐาน	“Limit State Design for Structural Concrete” 

เพ่ือให้มาตรฐานถูกใช้อ้างอิงในวงกว้าง	 จึงได้จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษด้วย	 เพื่อให้

วศิวกรไทย	และวศิวกรข้ามชาตทิีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ใช้อ้างองิ	นอกเหนือ

จากวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของวิธีการ

ออกแบบโครงสร้างคอนกรตี	โดยวธิภีาวะสดุขีด	และมคีวามปลอดภัยต่อสาธารณชน

ผู้ใช้งานอาคาร	และเป็นการเผยแพร่มาตรฐานสู่ประเทศในกลุ่ม	AEC	ต่อไป

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559

3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562

คณะทำางานข้อกำาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำาหรับโครงสร้าง
คอนกรีต ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
(เริ่มเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560	–	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2561)

1.	ภารกิจ	:	ปรับปรุง	“ข้อกำาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำาหรับโครงสร้าง 

 คอนกรีต”		โดยครั้งนี้นับเป็นการปรับปรุงครั้งที่	2	โดยมีการแก้ไขมาตรฐาน	ดังนี้

•	ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของมาตรฐานมวลรวมหยาบที่น�ากลับมาใช้ใหม่	ให้ทันสมัย 

	 และเหมาะสมมากขึ้นโดยให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐาน	มอก.

•	 เพิ่มเนื้อหาของมาตรฐานมวลรวมละเอียดที่น�ากลับมาใช้ใหม่	ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม	 

	 โดยให้สอดคล้องกับร่างมาตรฐาน	มอก.

•	 เพิ่มเนื้อหาของมาตรฐานผงหินปูน	ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม

•	ปรับเนื้อหาในส่วนที่มีการอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

	 ต่างประเทศที่มีการปรับปรุงแก้ไข

•	 เติมเนื้อหาเกี่ยวกับการระวังการเกิด	Delayed	Ettringite	เข้าไปในส่วนข้อควร 

	 ระวังส�าหรับการบ่ม	ซึ่งไม่มีในฉบับเดิม

•	ปรับปรุงหน่วยและภาษาในมาตรฐานทั้งเล่ม

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559

3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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คณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เริ่มเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2560	–	เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจ	:	ปรับปรุง	“มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” เป็นการ 

	 ปรับปรุงครั้งที่	 1	 เพื่อให้มีความทันสมัย	 เนื่องจากฉบับเดิมจัดท�ามานาน	 และไม่ม ี

	 จ�าหน่าย	 และเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคาร 

	 คอนกรีตเสริมเหล็ก

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559

3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562

คณะทำางานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 
ความปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ
(เริ่มเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	จัดท�า	“มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 3 ความปลอดภัย

ในขัน้ตอนการปฏิบตังิานต่าง ๆ ”	โดยเป็นมาตรฐานใหม่	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนด

สิ่งที่ต้องท�า	และสิ่งที่ควรปฏิบัติ	เนื้อหาก�าหนดตามแนวทางหลักวิศวกรรม	เนื้อหา

ครอบคลมุ	เครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้อง	การเตรยีมการก่อนท�างานและการปฏบิตัิ

งานต่างๆ	 เช่น	 งานผสมคอนกรีต	 งานตอกเสาเข็ม	 งานเสาเข็มเจาะ	 งานขุดดินลึก	

การเคลื่อนย้ายอาคาร	เป็นต้น	ทั้งนี้ข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	ที่มาตรฐานก�าหนดเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานก่อสร้างพิเศษ

2.	ความคืบหน้า	:	จัดเทคนิคพิจารณ์เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2562	มีผู้ร่วมเทคนิคพิจารณ ์

	 จ�านวน	130	คน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอเทคนิคพิจารณ์

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	8	ครั้ง

คณะทำางานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ
(เริ่มเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558	–	ปัจจุบัน)

1. ภารกิจ	:	จัดท�า “มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง ๆ”  โดยเป็นมาตรฐานใหม่	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดสิ่งที่ต้องท�า	 และสิ่งที่ควรปฏิบัติ	 การประเมินความเสี่ยง	

การจัดท�าแผนด�าเนินงาน	การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ที่ต้องมี	ทั้งนี้ข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	ที่มาตรฐานก�าหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะ

ท�างานในสถานที่มีสภาวะแวดล้อมพิเศษต่าง	ๆ 	ที่แตกต่างไปจากสถานที่ปฏิบัติงาน
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ก่อสร้างปกติ	เช่น	การท�างานในสถานที่ภายใต้ความกดอากาศสูง	บนที่สูง	ในที่มีฝุ่น	

หรือที่มีละอองขนาดเล็ก	 ในที่มีแสงน้อยหรือในที่มืด	 ในที่อับอากาศ	 และบริเวณ

ชายฝ่ังทะเล	เป็นต้น	โดยมขีอบเขตครอบคลุมในช่วงเวลาด�าเนนิงานก่อสร้าง	เนือ้หา

ก�าหนดตามแนวทางหลักวิศวกรรม  และมาตรฐานสากล

2.	ความคบืหน้า	:	จดัเทคนคิพจิารณ์เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	2562	มผีูร่้วมเทคนคิพจิารณ์ 

	 จ�านวน	104	คน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอเทคนิคพิจารณ์

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	13	ครั้ง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร 
ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2
(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน)

1.		ภารกิจ	:	ปรับปรุง	“มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร	Elemental	Code”	 

	 ฉบับ	พ.ศ.	2555	โดยการปรับปรุงฉบับนี้นับเป็นการแก้ไขปรับปรุงครั้งที่	2

2.	ความคืบหน้า	:	แก้ไขรหัสมาตรฐาน	จัดหมวดหมู่	และเพิ่มหมวดหมู่ใหม่	และจัดท�า 

	 ค�าอธบิายเนือ้หาส�าหรบัรหสัใหม่ทีม่กีารแก้ไข	ภาคผนวก	มกีารปรบัปรุงภาคผนวก	ข	 

	 โดยปรับปรุงตัวอย่างการสร้างบัญชีปริมาณวัสดุและราคา	 (BOQ)	 ตามหมวดหมู ่

	 ที่ปรับปรุงใหม่	โดยฉบับปรับปรุงนี้ได้น�าเนื้อหาของ	International	Construction	 

	 Measurement	 Standards	 มาร่วมพิจารณาในการปรับปรุงมาตรฐานคร้ังนี้ด้วย	 

	 มีก�าหนดพิมพ์จ�าหน่ายต้นปี	พ.ศ.	2563

3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	12	ครั้ง

คณะทำางานมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานถนน สะพาน และท่อเหลีย่ม
(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	จัดท�าร่างมาตรฐาน	“รหัสต้นทุนก่อสร้างสำาหรับงานถนน สะพาน และ 

 ท่อเหลี่ยม” ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่

2.		จัดเทคนิคพิจารณ์วันที่	13	กันยายน	2562	จ�านวนผู้เข้าร่วม	52	คน

3.		ความคืบหน้า	:	จัดท�าเนื้อหาเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนเสนอพิมพ์	

4.		ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	12	ครั้ง

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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คณะทำางานมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานชลประทาน
(เริ่มเดือน	มกราคม	พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน)

1.		ภารกิจ	:	จัดท�าร่าง	“มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างสำาหรับงานชลประทาน”	ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่

2.		จัดเทคนิคพิจารณ์วันที่	18	ตุลาคม	2560	จ�านวนผู้เข้าร่วม	38	คน

3.		ความคืบหน้า	:	ขออนุมัติจัดพิมพ์มาตรฐานแล้ว	แต่ยังมีแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย

4.		ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	1	ครั้ง	

มาตรฐานภายใต้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย  ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3

(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	ปรับปรุง	“มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย”	โดยเป็นการปรับปรุงครั้งที่	3	เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวทั้งประเทศ	 เพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่วิศวกรออกแบบ	 รับเหมา	 ควบคุมงานใช้มาตรฐานการ 

ออกแบบและติดตั้งต่างมาตรฐานกัน	 รวมทั้งการอบรมการสอนทางด้านนี้ก็ใช้มาตรฐานต่างกัน	 มาตรฐานฉบับนี ้

เหมาะส�าหรับผู้ที่ได้รับการอบรม	 หรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีเท่านั้น	 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ไฟฟ้า	โดยเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยกับบริภัณฑ์และเทคโนโลยีที่พัฒนา 

อย่างรวดเร็ว	โดยอิงมาตรฐาน	NEC,	NFPA-70,	BS-7671,	IEC	Standard

2.	ความคืบหน้า	 :	 ปรับปรุงเนื้อหาในบทที่	 3	 บทที่	 4	 บทที่	 5	 และบทที่	 7	 โดยเนื้อหาในบทที่	 3-5	 ปรับปรุงเนื้อหา 

	 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	เนื้อหาบทที่	7	ปรับปรุงในหัวข้อที่	7.1,	7.2,	7.3	และ	7.7	

3.	ประชุมคณะท�างาน	คณะใหญ่	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

	 ประชุมคณะท�างาน	บทที่	3,	5	พ.ศ.	2562	จ�านวน	9	ครั้ง

	 ประชุมคณะท�างาน	บทที่	4	พ.ศ.	2562	จ�านวน	9	ครั้ง

	 ประชุมคณะท�างาน	บทที่	7	พ.ศ.	2562	จ�านวน	12	ครั้ง

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562	-	ปัจจุบัน)

1.	ภารกจิ	:	จัดท�า	“มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าสำาหรบัประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ”	มาตรฐานเป็นการจดัท�าขึน้ใหม่	

โดยแปลจากมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	(ภาษาไทย)	เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้า

ของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ	 และน�ามาตรฐานของประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน	 โดยประเทศที่มีสภาวะ

แวดล้อมใกล้เคียงกับประเทศไทยสามารถน�ามาตรฐานไทยไปใช้งานด้านวิศวกรรมได้อย่างปลอดภัย	

2.	ความคืบหน้า	:	คณะท�างานได้พิจารณาท�าการแปลเสร็จสิ้นมีจ�านวน	6	บท	ประกอบไปด้วยบทที่	1,	2,	4,	5,	6	และ		

	 บทที่	11	ส่วนที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการแปลมี	8	บท	ดังนี้	บทที่	3,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	14		และภาคผนวก	

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	8	ครั้ง

+
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มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าสำาหรบัประเทศไทย: ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ท่ีตดิตัง้
บนหลงัคา ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุครัง้ท่ี 1
(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกจิ	:	ปรบัปรงุ	“มาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าสำาหรับประเทศไทย: ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

ที่ติดตั้งบนหลังคา” โดยนับเป็นการปรับปรุงครั้งที่	 1 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย	 และใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบ	 ติดตั้ง	 การท�าสัญลักษณ์และเอกสาร	 ข้อแนะน�าส�าหรับการบ�ารุงรักษา	 และกระบวนการทดสอบก่อนใช้

งาน	ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา มาตรฐานมขีอบข่ายครอบคลมุรปูแบบการตดิตัง้

ชนิดต่าง	ๆ		ระบบการต่อลงดิน	รวมถึงการป้องกันผลกระทบของฟ้าผ่าและแรงดันเกิน	โดยการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อ

ให้รองรับกับบริภัณฑ์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว	และปรับเพิ่มในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

2.	ความคืบหน้า	 :	 อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงเนื้อหา	 โดยเพิ่มเรื่องระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในบทที่	 5	 และ 

	 ภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่	และสายเคเบิล	PV	Cable	

3.	เสวนา	:	จัดเสวนาเมื่อวันพุธที่	22	พฤษภาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	179	คน

4.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	12	ครั้ง

มาตรฐานการตดิตัง้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงตำา่สำาหรบัยานยนต์ไฟฟ้า ส่งให้ สมอ. ประกาศ มอก.
(เริ่มเดือนมกราคม	2562	–	เดือนพฤษภาคม	2562)

1.	ภารกิจ	 :	 จัดท�ามาตรฐานการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดท�าขึ้นใหม่	

ขอบข่ายครอบคลมุส�าหรับวงจรจ่ายพลงังานให้ยานยนต์ไฟฟ้า	และวงจรส�าหรบัจ่ายไฟฟ้าย้อนกลบัจากยานยนต์ไฟฟ้า	

วงจรท่ีครอบคลุมในมาตรฐานนี้ส้ินสุดที่จุดต่อ	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน

และชีวิตของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

2.	ความคืบหน้า	:	จัดท�ามาตรฐานแล้วเสร็จ	ก่อนส่งต่อให้	สมอ.เพื่อประกาศเป็น	มอก.

3.	เทคนิคพิจารณ์	:	จัดเทคนิคพิจารณ์เมื่อวันอังคารที่	23	เมษายน	2562	ผู้เข้าร่วม	43	คน

4.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	10	ครั้ง

คูม่อืการตดิตัง้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงตำา่สำาหรบัยานยนต์ไฟฟ้า
(เริ่มเดือนพฤษภาคม	2561	–	เดือนธันวาคม	2562)

1.	ภารกิจ	:	จัดท�าคู่มือประกอบมาตรฐานการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	โดยท�าเป็นแนวปฏิบัติ	

หรือคู่มือ	 (Code	of	practice)	 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 	 คู่มือนี้นับเป็นเล่มที่จัดท�าขึ้นมาใหม่	

เป็นคูม่อืของมาตรฐาน	IEC	60364-7-722	เพือ่ให้ผูใ้ช้งานเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของมาตรฐาน	และน�าไปใช้งานได้อย่าง 

ถูกต้อง	 แนวปฏิบัติหรือคู่มือนี้จึงมีเนื้อหาเป็นแบบการชี้แจงรายละเอียดมาตรฐาน	 ให้ผู้ใช้งานหรือวิศวกรที่ต้องการ

ศึกษาได้มีความเข้าใจในมาตรฐานได้ดีขึ้น	ใช้งานได้อย่างถูกต้อง	และมีความปลอดภัย

2.	ความคืบหน้า	:	จัดท�าเนื้อหาคู่มือแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดพิมพ์

3.	เทคนิคพิจารณ์	:	จัดท�าเทคนิคพิจารณ์เมื่อวันพุธที่	13	พฤศจิกายน	2562	ผู้เข้าร่วม	115	คน

4.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	22	ครั้ง

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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การศกึษาและวจิยั การกำาหนดค่าโคอินซเิดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence Factor) สำาหรบัโหลดไฟฟ้า
อาคารชุดเพือ่การพักอาศัย ร้านค้า สำานกังาน
(เริ่มเดือนมกราคม	2562–	เดือนตุลาคม	2562)

1.	ภารกิจ	 :	 ศึกษาและวิจัยการก�าหนดค่าโคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์	 (Coincidence	 Factor)	 ส�าหรับโหลดไฟฟ้าอาคาร
ชุดเพื่อการพักอาศัย	ร้านค้า	ส�านักงาน		โดยการศึกษานี้เพื่อก�าหนดค่า	Coincidence	Factor	ที่ถูกต้องเหมาะสม
ของประเทศไทย	และน�าผลการวิจัยมาใส่ในข้อก�าหนดมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	บทที่	9	หัวข้อ	
9.1	อาคารชุด		

2.	ความคืบหน้า	:	
2.1	การด�าเนนิการทีผ่่านมา	:	ได้น�าข้อมลูการใช้ไฟจรงิของอาคารชดุ	จากการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	โดยมุง่เน้นไปที่

อาคารชุดที่มีผู้พักอาศัย	 80%	 ขึ้นไปและอาคารที่ใช้ไฟฟ้าสม�่าเสมอ	 แบ่งเป็นข้อมูลจากหม้อแปลงขนาด	 
800	kVA	ขนาด	1500	kVA	และขนาด	4000	kVA	ที่มีข้อมูลเป็นระยะเวลา	5	ปี	น�ามาพยากรณ์แนวโน้มการใช้
ไฟและเทียบกับข้อมูลที่มี	โดยจากการศึกษาพบว่า	แต่ละอาคารมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน	30%	ของหม้อแปลงซึ่งเป็น
ข้อมูลจริงจาก	กฟน.	โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท	LPN	ในการให้ข้อมูลอาคารชุด	ซึ่งการศึกษานี้มีประโยชน์
ในแง่ลดการใช้ทรัพยากรของประเทศชาติลงได้

2.2	การด�าเนินการปัจจุบัน	:	กฟน.	ร่วมมือกับบริษัท	LPN	และคณะท�างาน	วสท.	เพื่อติดตั้งเครื่องวัดเป็นระยะเวลา	
2	เดือน	ภายในพื้นที่อาคารชุด	โดยจะท�าการติดตั้งเครื่องวัดที่คอนโดลุมพินีเพลส	รัชดา-พระราม	9	อาคารเอ	บี	
และ	อาคารซี	ดี	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	และขั้นตอนการวัดเป็นล�าดับถัดไป

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	10	ครั้ง

คณะอนกุรรมการมาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุครัง้ท่ี 2
(เริ่มปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	–	เดือนธันวาคม		พ.ศ.	2561)

1.	ภารกจิ	:	ปรบัปรงุ	“มาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้”	ฉบบั	พ.ศ.	2549	การปรับปรุงนีน้บัเป็นการปรับปรุงคร้ังที	่2		
ซึง่ฉบบัปรับปรงุครัง้ที	่1	มกีารใช้งานมาเป็นระยะเวลาเกนิ	5	ปี		เพือ่ให้ทนัสมยั	เหมาะสมแก่การใช้งาน	และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 	 โดยเพิ่มเติมบทหลักใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และให้เอื้อต่อเด็ก	คนชรา	และผู้พิการ	 
ให้เป็นทีย่อมรบัยิง่ขึน้ทัง้วศิวกรในสายวชิาชพีก่อสร้างอาคาร	ผูต้รวจสอบอาคาร	ตลอดจนผูค้วบคุมอาคาร	และสอดรบั
กับประมวลหลักปฏิบัติวิชาชีพด้านการตรวจสอบ	และการทดสอบ	การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยของสภาวิศวกร

2.		จัดเทคนิคพิจารณ์เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2561	ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจ�านวน	154	คน
3.		มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2558
4.		ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่วยเดือนมกราคม	2562
5.		ประชุมคณะกรรมการ	พ.ศ.	2561	จ�านวน	2	ครั้ง

คณะอนกุรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉนิและโคมไฟฟ้าทางออกฉกุเฉนิ
(ฉบบัแก้ไขปรบัปรงุครัง้ท่ี 5)
(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	คณะอนุกรรมการได้จัดท�าประเด็นที่จะด�าเนินการปรับปรุงในครั้งที่	5	ดังนี้	
 ภาคที่ 1  นิยาม  ควรน�านิยามทั้งหมดทุกภาคมาไว้ด้วยกัน

 ภาคที่ 2  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน  
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-		 การพิจารณาความสว่าง	ช่วงเวลาการส่องสว่าง	พิจารณาวงจร	AC	การใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	พิจารณาระยะห่าง

โคม	A-G	ท่ี	1	ลักซ์	และ	0.5	ลักซ์	พิจารณาลกัษณะโคม	และสมการโคม	A-G	ย้ายไปภาคผนวก-ลกัษณะโคม	เพิม่ชนิด

แบตเตอรี่	Lead-acid,	Ni-cd,	NiMH,		Li-iron,	ความจุของแบตเตอรี่		:		นาที	V	ต�่าสุด	เวลาอัดประจุ	การเดินสาย

ไฟฟ้าส�าหรับโคมฯ	แหล่งจ่ายไฟฟ้า	AC,	การเพิม่	Computerized	test	และการเพิม่	Computerized	monitoring	

 ภาคที่ 3 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำาหรับอาคาร

การพิจารณาสีของแสง	 ย้ายไปภาคผนวก-การวัดป้าย	 การวัดส่องสว่าง	 ย้ายไปภาคผนวก-การวัดโคม	 การท�างาน 

ให้เหมือนกับแบตเตอรี่โคมฯ	สภาวะทั่วไปส�าหรับการทดสอบ	ย้ายไปภาคผนวก-การวัดป้าย	พิจารณาระยะห่าง	และ

ความสงูสญัลกัษณ์	การเดินสายและข้อก�าหนดฯ	ให้เหมอืนกับวงจรและเดนิสายโคมฯ	การเพิม่	Computerized	test	

การเพิ่ม	Computerized	monitoring	

 ภาคผนวก-		ปรับปรุงใหม่โดยเพ่ิมการเดนิสายวงจรและไดอะแกรมแบบต่าง	ๆ	และเพิม่ระบบน�าทางแบบไฟเบอร์ออปตกิ

2.	ความคืบหน้า	 :	 อยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นที่จะท�าการปรับปรุงแก้ไข	 โดยเป็นการปรับปรุงต่อเนื่อง	 เพื่อให้ทัน 

	 ประกาศใช้มาตรฐานในอีก	5	ปี

3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	6	ครั้ง

คณะกรรมการเทคนิคจดัทำามาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำาหรบัประเทศไทย ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 1
(เริ่มเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	ปรับปรุง	“มาตรฐานดาตาเซนเตอร์”	ซึ่งการปรับปรุงนี้นับเป็นการปรับปรุงครั้งที่	1	มีประเด็นแก้ไขดังนี้

1.1	ปรับปรุง “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำาหรับประเทศไทย”	 เนื่องจากยังคงมีเนื้อหาบางส่วนในมาตรฐานยังขาด	

และเห็นควรเพิ่มในบางส่วนของมาตรฐาน

1.2	มีโครงการผลักดันให้มีการรับรองดาตาเซนเตอร์โดยความร่วมมือกับ	NETTEC

1.3	จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ส�าหรับประเทศไทย

2.	ความคืบหน้า	อยู่ระหว่างด�าเนินการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม	

3.	ประชุมคณะกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	15	ครั้ง

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการตรวจสอบและทดสอบการติดตัง้ทางไฟฟ้า
(เริ่มเดือนกันยายน	พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบัน)

 

1.		ภารกจิ	:	จดัท�าร่าง	“มาตรฐานการตรวจสอบและทดสอบการตดิตัง้ทางไฟฟ้า (Inspection & Testing Standard)”  

	 เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงส�าหรับวิศวกร	และผู้เกี่ยวข้อง	ใช้อ้างอิงในงานตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า	 เพื่อให้การ 

	 ติดต้ังเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�าหรับประเทศไทย	 เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยต่อบุคคล	และ 

	 ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

2.		ความคืบหน้า	 :	 มาตรฐานฉบับร่างใกล้แล้วเสร็จมีการปรับเก่ียวกับตารางการตรวจสอบเพ่ือให้ตรงตามสากล	 และ 

	 รอจัดเทคนิคพิจารณ์

3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

รายงานประจำาปี 2562 l วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
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คณะอนกุรรมการมาตรฐานการตดิต้ังทางไฟฟ้า ในสถานทีเ่ฉพาะ : 
บรเิวณสถานพยาบาล
(เริ่มเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน)

1.		ภารกิจ	:	ปรบัปรงุมาตรฐานการการตดิตัง้ทางไฟฟ้า	ในสถานทีเ่ฉพาะ	:	บริเวณสถานพยาบาล	 

 โดยเป็นการปรับปรุงคร้ังที่	 1	 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย	 และสอดคล้องตาม 

	 มาตรฐานสากล

2.		ความคบืหน้า	:	มาตรฐานฉบบัร่างใกล้แล้วเสรจ็	แต่เนือ่งด้วยมาตรฐานอ้างองิได้มกีาร 

	 ปรับปรุงจึงรอให้มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงเสร็จเรียบร้อยก่อน

3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	ไม่มีการประชุม	

มาตรฐานภายใต้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะอนกุรรมการมาตรฐานระบบลฟิต์โดยสารและลฟิต์โดยสารทีใ่ช้ขนของ
(เริ่มพิจารณาเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2560	-	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจ	 :	จัดท�า	“มาตรฐานระบบลิฟต์”	 ใหม่	 โดยยกเลิกฉบับเดิม	ฉบับจ�าหน่าย

ในปัจจุบัน	เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่	1	พ.ศ.	2549	มาตรฐานไม่ได้มีการปรับปรุงเป็น

เวลากว่า	 10	 ปี	 และมาตรฐานระบบลิฟต์	 (เดิม)	 เป็นมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงส�าหรับ 

ลิฟต์ในมาตรฐานเก่า	 (แบบ	 Analog)	 ส่วนมาตรฐานใหม่จะเป็นลิฟต์ที่อ้างอิง 

ตามลิฟต์ในระบบดิจิทัล	 ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานสามารถรองรับกับลิฟต์รุ่นใหม่	 

วสท.	จึงได้จัดท�ามาตรฐานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล	EN	81–20	:	2014	

2.	การจัดเทคนิคพิจารณ์	

	 ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	22	กันยายน	2560	ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจ�านวน	110	คน

	 ครัง้ท่ี	2	เม่ือวันที	่16	พฤศจิกายน	2560	ผูเ้ข้าร่วมแสดงความคดิเหน็จ�านวน	184	คน

3.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2560

4.	มาตรฐานระบบลิฟต์		ประกอบด้วยมาตรฐานจ�านวน	3	เล่ม

1.	มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร	และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ

2.	มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง

3.	มาตรฐานการท�างานของลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้

5.	 ความคบืหน้า	:	มาตรฐานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	และพมิพ์จ�าหน่ายในเดอืนสงิหาคม	2562

6.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	1	ครั้ง

+
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คณะอนกุรรมการมาตรฐานการตรวจสอบหม้อนำา้ชนดิท่อไฟ
(เริ่มพิจารณาเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2560	–	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2562)

1.	“มาตรฐานการตรวจสอบหม้อนำา้ชนดิท่อไฟ”	เพือ่เป็นเอกสารอ้างองิในการท�างาน

ตรวจสอบหรือทดสอบหม้อน�้า	อุปกรณ์	ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน

หม้อน�้า	วิศวกร	และผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ต่อวิชาชีพ	สังคมไทย	และความปลอดภัยของประชาชน

2.	จัดเทคนคิพจิารณ์เมือ่วันที	่16	พฤศจกิายน	2560	ผูเ้ข้าร่วมแสดงความคดิเห็นจ�านวน	 

	 97	คน

3.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2560

4.	ความคบืหน้า	:	มาตรฐานเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	และพมิพ์จ�าหน่ายในเดอืนกนัยายน	2562

5.		ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	11	ครั้ง

มาตรฐานภายใต้สาขาวิศวกรรมการป้องกนัอัคคภียั

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการป้องกนัอคัคภัีย ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 2
(เริ่มเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน)

1.	ปรับปรุง	“มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย”	ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่	2	พ.ศ.	2562	 

	 มีการปรับปรุงที่ส�าคัญ	คือ

•	มีการจัดหมวดหมู่มาตรฐานในบางภาคใหม่

•	เพิ่มเนื้อหามาตรฐานระบบดับเพลิงพิเศษ	 เช่น	 เรื่อง	 สารสะอาดดับเพลิง	 

	 สารแอโรซอล	 สารเคมีเปียก	 	 และปรับปรุงเนื้อหาเก่าในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด	 

	 นอกนั้นจะเป็นการปรับปรุงภาคที่	3	หมวดที่	1-7	และภาคที่	4	 	ทั้งนี้เพื่อเป็น 

	 ข้อแนะน�าส�าหรับสถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีดังกล่าว

•	ปรบัเนือ้หาให้ทนัสมยัตามมาตรฐานสากล	เช่น		NFPA	101,	NFPA	20,	NFPA	13,	 

	 NFPA	14,	NFPA	2001,	NFPA	15,	NFPA	5000	เป็นต้น

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559

3.	ความคืบหน้า	:	อยู่ระหว่างแก้ไขเนื้อหาและภาพประกอบ	เตรียมส่งโรงพิมพ์

4.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

+
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คณะอนกุรรมการมาตรฐานการควบคุมควนัไฟ ฉบับปรบัปรงุครัง้ที ่2
(เริ่มเดือนมกราคม	พ.ศ.	2559	-	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจปรับปรุง	“มาตรฐานการควบคุมควันไฟ”	ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่	2	พ.ศ.

2562	 เพื่อปรับมาตรฐานให้ทันสมัยตามมาตรฐาน	 สมอ.	 และมาตรฐานสากล	

มาตรฐานนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการจัดกลุ่มมาตรฐานใหม่จากเดิมที่เขียน

การควบคุมควันไฟไม่ว่าจะระบบอัดอากาศและระบายควันไฟรวมอยู่ด้วยกัน	 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่	 2	 นี้	 ได้แยกระบบทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจน	 เพื่อให้สะดวก 

ต่อการใช้งาน	 รวมไปถึงการปรับปรุงในเร่ืองการควบคุมการท�างานของระบบ 

อัดอากาศและระบายควันไฟที่ต้องมีความสามารถในการสั่งได้อย่างอัตโนมัติและ 

สั่งการด้วยมือในทุกช่วงเวลาของการท�างานของระบบ

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559

3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2562

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการป้องกนัอคัคภียัสำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
ฉบบัปรับปรงุครัง้ท่ี 1
(เริ่มพิจารณาเดือนเมษายน	พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	 :	 ติดตามเรื่องการแก้ไขมาตรฐานหลังเทคนิคพิจารณ์เพื่อด�าเนินการ 

	 ส่งโรงพมิพ์ต่อไป	และเนือ่งจากมีเนือ้หาทีเ่กีย่วเนือ่งกับมาตรฐานการป้องกนัอคัคภียั	 

	 จึงต้องรอให้มาตรฐานดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วย

2.	ความคืบหน้า	:	มาตรฐานใกล้แล้วเสร็จ	คาดว่าสามารถส่งโรงพิมพ์ต้นปี	2563

คณะอนกุรรมการมาตรฐานออกแบบและตดิตัง้เครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า 
ฉบบัปรับปรงุครัง้ท่ี 1
(เริ่มพิจารณาปรับปรุงเดือนมกราคม	พ.ศ.	2560	–	ปัจจุบัน)

1.	ภารกิจ	:	ปรับปรงุ	“มาตรฐานออกแบบและตดิตัง้เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า”	เพ่ือพิจารณา 

	 เพิ่มเติมในส่วนที่ยังคงขาด	และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย	โดยมีการเพิ่มเติมในส่วน 

	 ที่เกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่าอากาศยาน	ห้องดาตาเซนเตอร์	และสถานพยาบาล 

	 ระบบไฟฟ้าส�ารองต้องสามารถท�างานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง		

2.		ความคืบหน้า	:	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานใกล้แล้วเสร็จ	และจัดท�า 

	 เทคนิคพิจารณ์ต่อไป

3.		ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	11	ครั้ง
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คณะอนกุรรมการมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำารงุรกัษาระบบ
ดบัเพลิงด้วยนำา้
	(เริ่มพิจารณาเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2560	-	เดือนเมษายน	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกจิ	:	จดัท�า	“มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำารงุรกัษาระบบดบัเพลงิ
ด้วยนำ้า”	เพื่อให้มีข้อก�าหนดหลักเกณฑ์	ในการตรวจสอบ	ทดสอบ	และบ�ารุงรักษา
ระบบดับเพลิงด้วยน�้า	 ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 และมาตรฐานสากล	 เนื่องจาก
ระบบดบัเพลงิด้วยน�า้เป็นระบบดบัเพลงิทีม่กีารใช้งานอย่างกว้างขวางในประเทศไทย 
ทั้งในอาคาร	และภาคอุตสาหกรรม	ซึ้งถ้ามีการตรวจสอบ	ทดสอบ	และบ�ารุงรักษา
อย่างถูกวิธีแล้ว	จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารและทรัพย์สิน

2.	มาตรฐานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิศวกรปีงบประมาณ	2559
3.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนกันยายน	พ.ศ.	2562
4.	จัดเทคนิคพิจารณ์	วันที่	27	พฤศจิกายน	2560	จ�านวนผู้เข้าร่วม	95	คน
5.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	4	ครั้ง	

คณะทำางานมาตรฐานความปลอดภยัด้านอัคคภียัอาคารสถานพยาบาล
(เริ่มเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบัน)

1.		ภารกิจ	 :	 จัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอาคารสถานพยาบาล	 โดยม ี
	 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อก�าหนดอ้างอิงในการท�างานส�าหรับวิศวกร	หน่วยงาน	และ 
	 ผู้เกี่ยวข้อง	ควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
2.	ความคืบหน้า	:	อยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหา	และมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับ 
	 ไปด�าเนินการต่อไป
3.	ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	2	ครั้ง	

มาตรฐานภายใต้สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะอนกุรรมการมาตรฐานปฏบิติัการให้บรกิารแบบคลาวด์ 
(Cloud Services Standard of Practices)
(เริ่มเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	–	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2562)

1.	ภารกิจ	:	จัดท�า	“มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์”	เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	ทั้งฝั่งผู้ให้บริการ
และผู้ใช้งานคลาวด์	 มาตรฐานมีขอบข่ายครอบคลุมถึงลักษณะการให้บริการแบบ
คลาวด์ประเภทต่างๆ	 จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย	ภาพรวมของ
กรอบมาตรฐานการประมวลผลแบบคลาวด์	 แนวปฏิบัติและการควบคุมด้านความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์	 การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์	 และลักษณะงาน
บรกิารแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ	การประเมนิและวัดผลผูใ้ห้บรกิารคลาวด์

2.	ความคืบหน้า	:	พิมพ์จ�าหน่ายเดือนพฤษภาคม	2562

+
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คณะอนกุรรมการแนวทางเพ่ิมมูลค่าธรุกิจด้วยบรกิารแบบคลาวด์สูเ่ศรษฐกิจดจิทิลั
(เริ่มเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน)

1.		ภารกิจ	:	สืบเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลในการน�าพาประเทศเข้าสู่รูปแบบของเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น	เพื่อให้

ประเทศมคีวามทนัสมัย	และสามารถใช้ประโยชน์จากไอซทีไีด้อย่างมคีณุภาพตามร่างแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม	 และยังต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทไอซีทีของอาเซียนที่เน้นในการดึงไอซีทีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ

สร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่	 เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน	 แนวโน้มของการใช้บริการ

แบบคลาวด์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและในทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

วสท.	 โดย	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 จึงเห็นควรจัดท�า	 “แนวทางเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยบริการแบบ

คลาวด์สูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั”	ขึน้	เพือ่ให้ความรูแ้ก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	ทัง้ฝ่ังผู้ให้บริการและผู้ใช้งานคลาวด์	โดย

ขอบข่ายครอบคลมุการน�า	Cloud	ไปใช้ในด้านอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ลกัษณะงานบรกิารแบบคลาวด์	(Cloud	Services)	

ในแต่ละประเภทธุรกิจ	 แนวทางการประยุกต์ใช้บริการแบบคลาวด์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		

ระบบคลาวด์ทีเ่สรมิศกัยภาพเทคโนโลยดิีจทิลั	คณุลกัษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์เพือ่การพฒันาธรุกจิดจิทิลั		

และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการให้บริการแบบคลาวด์

2.	ความคืบหน้า	:	อยู่ในขั้นตอนการตรวจทานร่างมาตรฐานโดยคณะกรรมการประจ�ามาตรฐาน	

คณะอนกุรรมการจดัทำามาตรฐานปฏบิตัด้ิานโทรทศัน์วงจรปิด
(เริ่มเดือนเดือนกุมภาพันธ์	2562	-	ปัจจุบัน)

1.	ภารกจิ	:	จดัท�า	“มาตรฐานปฏบิติัด้านโทรทศัน์วงจรปิด” สบืเน่ืองจากปัจจบุนัการใช้งานกล้องวงจรปิดมกีารนยิมใช้

อย่างแพร่หลาย	ซึ่งพบว่างานด้านเทคนิคและบริหารในเมืองไทยเป็นแบบต่างคนต่างท�า	ท�าให้มีปัญหาต่างๆ	ตามมา	 

วสท.จึงเห็นควรที่จะก�าหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงแก่ผู้เก่ียวข้อง	 ซึ่งในโลกแห่งดิจิตัลนั้น	 Data	 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด		เพราะ	Data	ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน	และบริหารความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ	 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน	 และการศึกษา	 การใช้	 Data	 ใด	 ๆ	 ก็ตามต้องมีการใส่รหัส	 ไม่ว่าจะเป็นภาพ	 แสง	 สี	 เสียง	 

การแชร์	Data	ร่วมกันจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติ		ปัจจุบันผู้ใช้งาน	Data	มีการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยที่

ไม่รู้ตัว	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการก�าหนดมาตรฐานที่จ�าเป็นไว้เป็นแนวปฏิบัติ	วัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรฐาน

ปฏิบัติเบื้องต้นของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV	 System)	 ของระบบเครือข่าย	 (Network	 System)	 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 ก�าหนดองค์ประกอบมาตรฐานจ�าเป็นเบื้องต้นของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 เพื่อการ

ออกแบบ	การติดตั้ง	การทดสอบ	การบ�ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเครือข่าย	และเพื่อเป็นคู่มือ

ปฏิบตัสิ�าหรับผูใ้ช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ระบบเครอืข่ายและการเชือ่มต่อ		มาตรฐานนีไ้ม่ครอบคลมุการน�า

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้	เช่น	Smart	City	-	Smart	Technology,	Digital	Technology	

and	Analysis,	Innovative	Technology,		ความเป็นส่วนตัว	และการก�ากับดูแลข้อมูล	(ภาพ)	

2.		ความคืบหน้า	:	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะตรวจสอบตรวจความถูกต้องเนื้อหามาตรฐาน	

3.		ประชุมคณะอนุกรรมการ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	10	ครั้ง	
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มาตรฐานภายใต้สาขาพลงังาน

ศัพท์วิทยาการพลังงาน	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1

1.	ภารกิจ	 :	 ปรับปรุง	 “ศัพท์วิทยาการพลังงาน”	 โดยแก้ไขและเพิ่มเติมจากศัพท์

วิทยาการพลังงาน	โดยนับเป็นการปรับปรุงครั้งที่	1		วัตถุประสงค์ในการจัดท�าศัพท์

วิทยาการพลังงาน	เพื่อให้วิศวกร	และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านวิศวกรรม

พลังงาน	โดยปรับปรุงให้มีเนื้อหาทันสมัยมากขึ้น

2.	ความคืบหน้า	เล่มแล้วเสร็จ	รอด�าเนินการขออนุมัติจัดพิมพ์

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

คู่มอือ้างองิด้านการอนรุกัษ์พลังงาน (Quick Reference)

1.	ภารกจิ	:	จดัท�า	“คูม่อือ้างอิงด้านการอนรุกัษ์พลงังาน (Quick Reference)”	โดย 

	 นับเป็นการจัดท�าครั้งแรก

2.	ความคืบหน้า	เนื้อหาส่วนที่	1	แล้วเสร็จ	ในหัวข้อ	“หม้อไอน�้า”	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

	 โดยมแีก้ไขเล็กน้อย	เหลือส่วนที	่2	(อุปกรณ์ด้านความร้อน)	ยงัเหลือในส่วนการแก้ไข 

	 ตารางที่	10-14	และรูปภาพ	ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

คู่มือการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.	ภารกิจ	:	จัดท�า	“คู่มือการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน”	โดย 

	 นับเป็นการจัดท�าครั้งแรก

2.	ความคืบหน้า	เนื้อหาประกอบไปด้วย	4	ส่วน	แล้วเสร็จ	70%	อยู่ระหว่างตรวจทาน 

	 เนื้อหา	แก้ไขในส่วนรูปภาพที่ประกอบเนื้อหา	ให้มีความชัดเจนและความเหมาะสม 

	 มากขึ้น	เนื้อหาประกอบด้วย	ส่วนที่	1		เครื่องมือตรวจวัดความร้อนและไฟฟ้า	และ 

	 ส่วนที	่2		การตรวจวเิคราะห์ด้านไฟฟ้า	เป็นรายอปุกรณ์		ส่วนที	่3	การตรวจวเิคราะห์ 

	 ด้านความร้อน	เป็นรายอุปกรณ์	ส่วนที	่4		การตรวจวัดพิสูจน์ผลการอนรัุกษ์พลงังาน

3.	ประชุมคณะท�างาน	พ.ศ.	2562	จ�านวน	5	ครั้ง

+
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คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การสัมมนาเรื่อง	“Smart wayside sensing : The future technology  

 for Railway Signalling and Maintenance System”	วนัที	่3	พฤษภาคม	 

	 2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	วสท.	จัดร่วมกับ	บริษัท		Frauscher	Sensor	 

	 Technology	ผู้เข้าร่วม	150	คน

2.	การสัมมนาและศึกษาดูงาน	เทคโนโลยี	“Cable Car และ อุตสาหกรรมการผลิต 

 ในประเทศไทย (Cable Car Technology : Supported by the Thai Industry)”  

 วันที่	10	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคาร	วสท.จัด	ร่วมกับ	บริษัท	 

	 Doppelmayr	 Garaventa-The	Next	 Level	 of	Mobilitly	 และ	 บริษัท	Otto	 

	 Ender	Steel	Structure	ผู้เข้าร่วม	110	คน

3.	การอบรมเรื่อง	“วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง”	 วันท่ี	 12,	 19	 

	 ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	63	คน
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คณะอนกุรรมการคลนิกิช่าง

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

•	การให้ค�าปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านกับประชาชน

	 -	ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน	เวลา	10.00	-	16.00	น.	ณ	อาคาร	วสท.		 	

	 	 รามค�าแหง	39

ครั้งที่	1		 วันที่	26	มกราคม	2562			 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	20	กรณี

ครั้งที่	2		 วันที่	23	กุมภาพันธ์	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	26	กรณี

ครั้งที่	3		 วันที่	30	มีนาคม	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	30	กรณี

ครั้งที่	4		 วันที่	27	เมษายน	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	15	กรณี

ครั้งที่	5	 วันที่	25	พฤษภาคม	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	21	กรณี

ครั้งที่	6		 วันที่	29	มิถุนายน	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	20	กรณี

ครั้งที่	7		 วันที่	27	กรกฎาคม	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	23	กรณี

ครั้งที่	8		 วันที่	31	สิงหาคม	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	30	กรณี

ครั้งที่	9	 วันที่	28	กันยายน	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	19	กรณี

ครั้งที่	10	วันที่	26	ตุลาคม	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	17	กรณี

ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2562	

วันที่	13	พฤศจิกายน	2562			 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	50	กรณี

วันที่	14	พฤศจิกายน	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	30	กรณี

วันที่	15	พฤศจิกายน	2562	 ผู้เข้ารับค�าปรึกษา	จ�านวน	30	กรณี

•	รายการวิทยุ	 “คลินิกช่าง”	 คลื่น	 FM	 105	 MHz	 ทุกวันเสาร์	 และอาทิตย	์ 

	 เวลา	05.00	–	06.00	น.

+
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภยั

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	ประชมุคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมความปลอดภยั	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	4	ครัง้

2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำาหรับใช้ในการ 
 โรยตัวในการทำางานบนที่สูง รุ่นที่ 4”	วันที่	24	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	ห้องประชุม	 
	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	13	ท่าน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกนัอัคคภียั  
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	ประชุมคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	จ�านวน	 
	 8	ครั้ง	

2.	การอบรมเรื่อง	 “มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า  
 รุน่ที ่12”	วนัที	่20-21	กมุภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	45	คน

3.	การอบรมเรื่อง	 “การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบนำ้าดับเพลิง (Fire  
 Pump) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 15”	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2562	 
	 ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	33	คน

4.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยนำ้า รุ่นที่ 36”	วันที่	 
	 15-17	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	57	คน

5.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “การหาขนาดท่อนำ้าดับเพลิงและระบบส่งนำ้า 
 ดบัเพลงิโดยใช้ Hydraulic calculation method สำาหรบัอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
 และอาคารสูง รุ่นที่ 3”	วันที่	21	เมษายน	2562	ผู้เข้าร่วม	38	คน

6.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบระบบดับเพลิงสำาหรับคลังสินค้าและระบบ 
 สารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 15”	วันที่	27-28	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	 
	 วสท.	ผู้เข้าร่วม	17	คน

7.	การอบรมเร่ือง	 “การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบนำ้าดับเพลิง  
 (Fire Pump) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 16”	วันที่	24	พฤษภาคม	2562	 
	 ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	37	คน

8.	การอบรมเรื่อง	“ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 47”	วันที่	7,	8,	9,	14,	15,	16,	22,	29	 
	 มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	55	คน

4
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9.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยนำ้า รุ่นที่ 37”	วันที่	 

 5-7	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	62	คน

10.	การอบรมเรื่อง	 “การหาขนาดท่อนำ้าดับเพลิงและระบบส่งนำ้าดับเพลิง 

 โดยใช้ Hydraulic calculation method สำาหรับอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

 และอาคารสูง รุ่นที่ 4”	 วันท่ี	 25	 สิงหาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 

	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	24	คน

11.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบระบบดับเพลิงสำาหรับคลังสินค้าและระบบสาร

สะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 16”	วันที่	31	สิงหาคม	-	1	กันยายน		2562	ณ	ห้องประชุม	

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	41	คน

12.	การอบรมเรื่อง	“การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบนำ้าดับเพลิง (Fire 

Pump) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รุ ่นท่ี 17”	 วันที่	 6	 กันยายน	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	32	คน

13.	การอบรมเรื่อง	“ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 48”	ระหว่างวันที่	6,	7,	8,	14,	15,	16,	

21,	28	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	68	คน

14.	การอบรมเรื่อง	 “มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 

รุ่นที ่13”	วันที	่16-17	ตลุาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	37	คน

15.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยนำ้า รุ่นที่ 38”	วันที่	

25-27	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	45	คน

16.	การอบรมเรื่อง	 “การหาขนาดท่อนำ้าดับเพลิงและระบบส่งนำ้าดับเพลิงโดยใช้ 

Hydraulic calculation method สำาหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคาร

สูง รุ่นที่ 5”	วันที่	24	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	

35	คน

17.	การอบรมเรื่อง	“การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบนำ้าดับเพลิง (Fire 

Pump) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รุ ่นที่ 18”	 วันที่	 13	 ธันวาคม	 2562	 

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	30	คน

18.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบระบบดับเพลิงสำาหรับคลังสินค้า และระบบ

สารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 17”	 วันที่	 14-15	 ธันวาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	22	คน
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คณะทำางานศนูย์ทดสอบและพฒันาทกัษะทาง

วิศวกรรมการป้องกนัอัคคภียั 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมหลกัสตูรพัฒนาทกัษะ	และทดสอบฝีมือผู้ปฏบิตังิาน	เรือ่ง	“ระบบดบัเพลงิ

ด้วยนำา้” หวัข้อ “ชดุระบบวาล์วควบคมุและวาล์วสญัญาณเตอืนภยั” ณ	ห้องศนูย์

ทดสอบและพฒันาทักษะทางวศิวกรรม	การป้องกนัอัคคภียั	ช้ัน	6	อาคาร	วสท.	ดงันี้

รุ่นที่	1	วันศุกร์ที่	27	กันยายน	2562	ผู้เข้าร่วม	28	คน

รุ่นที่	2	วันศุกร์ที่	25	ตุลาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	21	คน

รุ่นที่	3	วันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2562	ผู้เข้าร่วม	24	คน

2.	การอบรมหลกัสตูรพฒันาทกัษะ	และทดสอบฝีมอืผูป้ฏบิติังานเรือ่ง	“ระบบแจ้งเหตุ 

 เพลงิไหม้”	ณ	ห้องศนูย์ทดสอบและพฒันาทกัษะทางวิศวกรรม	การป้องกันอัคคภียั	 

	 ชั้น	6	อาคาร	วสท.	ดังนี้

รุ่น	Gold	วันที่	30	พฤษภาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	32	คน

รุ่นที่	1	วันเสาร์ที่	8	มิถุนายน	2562	ผู้เข้าร่วม	23	คน

รุ่นที่	2	วันศุกร์ที่	19	กรกฎาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	20	คน

รุ่นที่	3	วันศุกร์ที่	16	สิงหาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	25	คน

รุ่นที่	4	วันศุกร์ที่	13	กันยายน	2562	ผู้เข้าร่วม	23	คน

รุ่นที่	5	วันศุกร์ที่	4	ตุลาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	25	คน

รุ่นที่	6	วันศุกร์ที่	1	พฤศจิกายน	2562	ผู้เข้าร่วม	22	คน

รุ่นที่	7	วันศุกร์ที่	13	ธันวาคม	2562	ผู้เข้าร่วม	21	คน
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัวิศวพฒัน์ 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำาหรับประเทศไทย รุ่นที่ 3”	วันที่	15-18	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุม	 

	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	25	ท่าน

2.	การอบรมเร่ือง	 “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นท่ี 2”	 วันที่	 25	 มกราคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 

	 อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		31	คน

3.	การอบรมเร่ือง	“เทคนิคการปรบัปรุงคุณภาพดนิท่ีสามัญวิศวกรควรรู้”	วันที	่26–27	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	 

	 ชั้น	4	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	63	คน

4.	การอบรมเร่ือง	 “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 7”	 วันที่	 6-8	 

	 กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	71	คน

5.	การอบรมเรื่อง	 “ตะลุยโจทย์วิชาปฐพีกลศาสตร์ เพ่ือเตรียมพร้อมการสอบ”	 วันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 

	 ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	10	คน

6.	การอบรมเร่ือง	 “การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี 

 วิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	 วันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2562	 ณ	 ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

	 ราชมงคลล้านนาตาก	จงัหวดัตาก	จดัร่วมกบั	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคตะวันตก	และมหาวิทยาลยั 

	 เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก	ผู้เข้าร่วม	60	คน

7.	In	 house	 การอบรมเรื่อง	“การตรวจสอบรอยร้าว และการซ่อมเสริมกำาลังโครงสร้าง”	 ให้กับการเคหะแห่งชาติ	 

	 วันที่	26	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	57	คน

8.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 “โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen รุ่นที่ 12”	 วันที่	 26-27	 

	 กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	34	คน

9.	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำาหรับ 

 ในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 26”	 วันที่	 27-28	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	 

	 ผู้เข้าร่วม	47	คน

10.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel  

 สำาหรับโรงงานควบคุม รุ ่นที่ 3”	 วันที่	 27-28	 กุมภาพันธ์	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.	 ผู้เข้าร่วม	 

	 10	คน

+
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11.	การอบรมเรือ่ง	“พืน้ฐานวศิวกรรมงานระบบสาธารณปูโภค (Facility Management 

Fundamental) รุ่นที่ 3”	วันที่	2-3	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	

ผู้เข้าร่วม	27	คน

12.	การอบรมเรือ่ง	“การพจิารณาข้อมลูดนิ ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นท่ี 22” 

วันที่	6-8	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

13.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบ ตรวจสอบ และบำารุงรักษาสะพาน”	วันที่	8-10	

มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

14.	การอบรมเรื่อง	“การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12”	 วันที่	 16-17	

มีนาคม	2562

15.	การอบรมเร่ือง	“การบัญชีบริหาร: สำาหรับวิศวกรและผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 

1/2562”	วนัที	่16-17	มนีาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	16	คน

16.	การอบรมเรื่อง	“การใช้ Multi-Cost Code ในงาน Cost Engineering สำาหรับ

งานอาคาร รุ่นที่ 9”	วันที่	20	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	 

13	คน

17.	การอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง	“การออกแบบ model 3 มิติ ด้วย sketchup 

ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 18”	วันที่	20-21	มีนาคม	2562

18.	การอบรมเรื่อง	 “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม

สำาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นท่ี 29” วันที่	 20-22	

มีนาคม	2562

19.	การอบรมเร่ือง	 “contract administration & project management 

รุ่นที่ 22”	วันที่	22-23	มีนาคม	2562

20.	การอบรมเรื่อง	“เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน

สากล (Basic Design of Lifting Equipment) รุน่ท่ี 3”	วันที	่23	มนีาคม	2562	

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	30	คน

21.	การอบรมเรือ่ง	“การประมาณราคางานระบบ รุ่นท่ี 14”	วันที	่23-24	มนีาคม	2562

22.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที่	26	มีนาคม	 

2562	ณ	ห้องประชมุส�านกังานชลประทาน	จดัร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 

สาขาภาคตะวันตก	และส�านักงานชลประทาน	จังหวัดกาญจนบุรี	ผู้เข้าร่วม	49	คน
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23.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคมุระดบัภาควิีศวกรพิเศษ และสามญัวิศวกร”	วันพธุที	่27	มนีาคม	

2562	ณ	ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ก�าแพงแสน	 จัดร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 สาขา 

ภาคตะวันตก	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าแพงแสน	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	47	คน

24.	การอบรมเรือ่ง	“การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเตมิ”	วันที	่27-28	

มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	32	คน

25.	การอบรมและฝึกปฏิบัติการเร่ือง	 “ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ 

รุ่นที่ 20” วันที่	30-31	มีนาคม	2562

26.	การอบรมเร่ือง	“Cost Control for Large Building Project รุ่นท่ี 9”	วนัที	่2	

เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

27.	การอบรมเรื่อง	 “การคำานวณกำาลังรับนำ้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม”	 วันที่	 25	

เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

28.	การอบรมเรื่อง	“กลศาสตร์สำาหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3” 

วันที่	25	เมษายน	2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	27	คน

29.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที่	27	เมษายน	

2562	 ณ	 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี	 ห้องต้นโพธ์ิ	 จัดร่วมกับวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคตะวันออก	 1	 และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร	ี 

ผู้เข้าร่วม	48	คน

30.	การอบรมเชิงปฏิบตักิารเรือ่ง	“โปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen 

สำาหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3”	 วันที่	 27-28	 เมษายน	 2562	 

ผู้เข้าร่วม	14	คน

31.	การอบรมเรื่อง	“ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) 

รุ่นที่ 19”	วันที่	30	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	17	คน

32.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที่	30	เมษายน	

2562	ณ	ห้องประชมุวทิยาลยัเทคนคิสตลู	จดัร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	

สาขาภาคใต้	2	และวิทยาลัยเทคนิคสตูล	ผู้เข้าร่วม	48	คน
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33.	การอบรมเรื่อง	 “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ 
รุ่นที่ 3”	วันที่	4	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	10	คน

34.	 โครงการอบรมเร่ือง	“ทบทวนสามญัโยธาเข้มข้น รุ่นที ่1”	วนัที	่8-9	พฤษภาคม	2562

35.	การสัมมนาเรื่อง	“มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2562”	วันที่	9-10	พฤษภาคม	2562	
ณ	ห้องแกรนต์บอลรูม	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ผู้เข้าร่วม	113	คน

36.	การอบรมเชิงปฏบิติัการเรือ่ง	“การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ 
Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2”	 ตอนที่	 1	 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง
ส�าหรับวิศวกรโยธา	วันที่	10-11	พฤษภาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	
ผู้เข้าร่วม	23	คน	

37.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชพี
วศิวกรรมควบคมุระดบัภาควีศิวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที	่11	พฤษภาคม	
2562	ณ	ห้องประชมุ	3301	อาคารส�านกังานอธกิารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตตรัง	 จัดร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคใต้	 2	 และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผู้เข้าร่วม	30	คน

38.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project 
Management in Practice) สำาหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม  
รุน่ที ่27”	วนัที	่15–16	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	22	คน

39.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชพี
วศิวกรรมควบคมุระดบัภาควีศิวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที	่16	พฤษภาคม	
2562	ณ	ห้องประชมุวทิยาลยัเทคนิคพิจติร	จดัร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	
สาขาภาคเหนือ	2	และกรมโยธาธิการและผังเมือง	ผู้เข้าร่วม	58	คน

40.	การอบรมเรื่อง	“การคำานวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำาต่อระบบ Sheet Pile 
และการออกแบบ Sheet Pile รุน่ที ่1”	วนัที	่17	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	
อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	53	คน

41.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชพี
วศิวกรรมควบคมุระดบัภาควีศิวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที	่21	พฤษภาคม	
2562	ณ	 ห้องประชุม	M-804	 อาคารเกษม	 จาติกวณิช	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดชลบุรี	 จัดร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	
สาขาภาคตะวันออก	2	และมหาวิทยาลัยบูรพา	ผู้เข้าร่วม	32	คน

42.	การอบรมเรื่อง	 “การสร้างแบบจำาลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และ
การประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นท่ี 2”	 วันที่	 23	 พฤษภาคม	 2562	 
ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน
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43.	การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง	 “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 54”  

	 วันที่	23-26	พฤษภาคม	2562

44.	การอบรมเชิงปฏบิติัการเรือ่ง	“การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ 

Rigid Frame ขัน้พืน้ฐาน รุน่ที ่2”	ตอนที	่2	การประยุกต์ใช้พืน้ฐานสูก่ารออกแบบ

โครงสร้าง	Rigid	Frame	ส�าหรับ	 Industrial	Building	วันที่	24-25	พฤษภาคม	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	23	คน

45.	การอบรมเรื่อง	 “แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนน และผิวทางสำาหรับ

สามัญวิศวกรโยธา”	 วันที่	 25-26	 พฤษภาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 6	 

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	70	คน

46.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร”	วันที	่26	พฤษภาคม	

2562	ณ	ห้องประชุม	3	อาคาร	วสท.	จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก	วิทยาเขตอุเทนถวาย	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	73	คน

47.	การอบรมเรือ่ง	“การเขยีน TOR อย่างไรไม่เกดิปัญหา รุ่นท่ี 1”	วันที	่29	พฤษภาคม	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	79	คน

48.	การอบรมเร่ือง	“การทบทวนความรูด้้านทฤษฎโีครงสร้าง (theory of structure)” 

วันที่	1-2	มิถุนายน	2562

49.	การอบรมหลักสูตร	EIT	MINI	CIVIL	รุ่นที่	3	“วิชา คอนกรีตพื้นฐาน”	วันที่	1-2	

มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	19	คน

50.	การอบรมเร่ือง	 “วิศวกรรมบริหารอาคาร เพ่ือความปลอดภัยและประหยัด

พลังงาน รุ่นท่ี 8”	 วันที่	 1-2	 มิถุนายน	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.	 

ผู้เข้าร่วม	27	คน

51.	การอบรมเรื่อง	“ทบทวนสามัญโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2”	วันที่	7-8	มิถุนายน	2562		

52.	การอบรมเรื่อง	“ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้างรุ่นที่ 15”	วันที่	8-9	มิถุนายน	

2562

53.	การอบรมหลกัสตูร	EIT	MINI	CIVIL	รุน่ที	่3	“วชิา การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหล็ก” 

วันที่	8-9	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	19	คน

54.	การอบรมเรือ่ง	“ทบทวนสามัญโยธาเข้มข้น รุ่นท่ี 3”	วันที	่10-11	มถินุายน	2562
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55.	การอบรมเรื่อง	“ทบทวนความรู้เพ่ือความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 

สาขาโยธา รุ่นที่ 8”	วันที่	12-14	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	

วสท.	ผู้เข้าร่วม	60	คน	

56.	การอบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง	“กลยทุธ์การต่อรองในงานวศิวกรรม รุน่ที ่19”	วนัที่	

15-16	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	13	คน

57.	การอบรมและฝึกปฏิบัติงานเร่ือง	 “สำารวจและการวางผังงานก่อสร้างเบ้ืองต้น

รุ่นที่ 9” วันที่	15-	16	มิถุนายน	2562

58.	การอบรมหลักสูตร	EIT	MINI	CIVIL	รุ่นที่	3	“วิชา การออกแบบโครงสร้างเหล็ก

ขั้นพื้นฐาน”	 วันที่	 15-16	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.	 

ผู้เข้าร่วม	16	คน

59.	การอบรมเรื่อง	“มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำาหรับประเทศไทย รุ่นท่ี 4”	 วันที่	

18-21	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุมอาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	29	ท่าน

60.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) 

รุ่นที่ 13”	วันที่	20-23	มิถุนายน	2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	

27	คน

61.	การอบรมเรือ่ง	“รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”	วนัที	่21	มถินุายน	2562	

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	28	คน

62.	การอบรมเรือ่ง	“การเตรยีมความพร้อมในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมระดบัภาคีวศิวกรพเิศษ และสามญัวิศวกร”	วันที	่22	มถินุายน	

2562	ณ	อาคาร	มุข-ปราณี	ห้อง	1314	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	จ.นครราชสีมา	

จดัร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	2	และ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	ผู้เข้าร่วม	35	คน

63.	การอบรมหลกัสตูร	EIT	Mini	Civil	รุ่นที	่3	“วชิา ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา” 

วันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	16	คน

64.	การอบรมเรื่อง	 “การลดกำาลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า 

อนัเน่ืองจากปัญหาคณุภาพกำาลงัไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นท่ี 2”	วันที	่26	มถินุายน	

2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม		15	คน

65.	การอบรมเรื่อง	 “ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (geotechnical and 

foundation engineering) (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)” 

วันที่	28-29	มิถุนายน	2562
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66.	การอบรมเร่ือง	“การบัญชีบริหาร: สำาหรับวิศวกรและผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 

2/2562”	วนัที	่29-30	มถินุายน	2562	ณ	ห้องประชมุอาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	16	คน

67.	การอบรมหลกัสตูร	EIT	Mini	Civil	รุน่ที	่3	“วิชา ชนดิของเสาเขม็และการเลอืกใช้” 

วันที่	29-30	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	13	คน

68.	การอบรมเร่ือง	“ความรูพ้ืน้ฐานในการทำางานเกีย่วกบัไฟฟ้า สำาหรบัผูป้ฏบิตังิาน

ด้านความปลอดภัยจำาเป็นต้องรู้ รุ่นท่ี 4”	วันที	่3-4	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	 

อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

69.	การอบรมเรื่อง	“กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้”	 วันที่	 4	

กรกฎาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		26	คน

70.	In-house	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่อง	 “การบริหารโครงการ

เชงิปฏิบัต ิ(Project Management in Practice) สำาหรับในด้านธุรกจิก่อสร้าง

และด้านวิศวกรรม”	 ให้กับพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 วันที	่

4-5	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	20	อาคาร	ท.102	ส�านักงานกลาง	 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ผู้เข้าร่วม	43	คน

71.	การอบรมและฝึกปฏิบัติการเร่ือง	 “ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ 

รุ่นที่ 21”	วันที่	6-7	กรกฎาคม	2562

72.	การอบรมหลกัสตูร	EIT	Mini	Civil	รุน่ที	่3	“วิชา ภมิูศาสตร์สารสนเทศขัน้พ้ืนฐาน” 

วันที่	6-7	กรกฎาคม	2562		ณ	ห้องประชุมชั้น	4		อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	14	คน

73.	การอบรมหลักสูตร	 EIT	 Mini	 Civil	 รุ ่นที่	 3	 “วิชา ปฐพีกลศาสตร์ (Soil 

Mechanics)”	วันที่	13-14	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		

ผู้เข้าร่วม	25	คน

74.	การอบรมหลักสูตร	EIT	Mini	Civil	รุ่นที่	3	“วิชา ทฤษฎีโครงสร้าง”	วันที่	20-21	

กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	23	คน

75.	การอบรมเชิงปฏิบตักิารเรือ่ง	“โปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen 

สำาหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4”	วันที่	23-24	กรกฎาคม	2562	

ณ	ห้องประชุมอาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	20	คน

76.	โครงการอบรม	 “พ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือเตรียมความพร้อม

สำาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 30” วันท่ี	 24-26	

กรกฎาคม	2562
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77.	การอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง	“โปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen 

รุน่ที ่13”	วนัที	่15-16	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องประชมุอาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	29	คน

78.	การอบรมเรื่อง	 “การคำานวณกำาลังรับนำ้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม”	 วันที่	 1	

สิงหาคม	2562

79.	การอบรมหลักสูตร	EIT	Mini	Civil	รุ่นที่	3	“วิชา กำาลังวัสดุขั้นพื้นฐาน”	วันที่	3-4	

สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม	20	คน

80.	การอบรมเรื่อง	 “พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility 

Management Fundamental) รุ่นที่ 4”	วันที่	3-4	สิงหาคม	2562	ณ	ห้อง

ประชุม	อาคาร	วสท.		ผู้เข้าร่วม		39	คน

81.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project 

Management in Practice) สำาหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม 

รุ่นที่ 28”	วันที่	7-8	สิงหาคม	2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	จ�านวนผู้เข้า

ร่วม	39	คน		

82.	การอบรมเรื่อง	 “การคำานวณออกแบบถังเก็บนำ้า คสล.”	 ให้กับการประปา

นครหลวง	วันที่	13	สิงหาคม	2562

83.	การอบรมเรื่อง	 “การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม ครั้งท่ี 

2/2562” วนัที	่14-15	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	31	คน

84.	การอบรมเรือ่ง	“การออกแบบเลือกใช้และการบำารงุรกัษาเครือ่งสบูส่งนำา้ในระบบ

บำาบัดนำ้าเสีย รุ่นที่ 2” วันที่	 16	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	 วสท.	 

ผู้เข้าร่วม		37	คน	

85.	โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ	หลักสูตร	“การออกแบบ model 3 มิติ ด้วย 

sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 19”	วันที่	17-18	สิงหาคม	2562

86.	การอบรมเรือ่ง	“การพจิารณาข้อมลูดนิ ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นท่ี 23” 

วันที่	21-23	สิงหาคม	2562

87.	การเสวนาและดูงานเร่ือง	“ปรับปรุงคุณภาพนำ้าด้วยกังหันลมอัดอากาศอย่าง

ยั่งยืนด้วยพลังงานทดแทน”	วันที่	31	สิงหาคม	2562

88.	การอบรมเรือ่ง	“การประมาณราคากลางงานราชการ รุน่ที ่13”	วนัที	่31	สงิหาคม	-	

1	กันยายน	2562
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89.	การอบรมเรื่อง	“การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น” วันที่	13-15	
กันยายน	2562	ณ	ห้อง	6601	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้เข้าร่วม	29	คน

90.	การอบรมเรือ่ง	“Cost Control for Large Building Project รุน่ที ่10”	วันที	่17	
กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุมอาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	14	คน

91.	การอบรมเรื่อง	 “การสร้างแบบจำาลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน  
 และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นท่ี 3”	 วันที่	 19	 กันยายน	 2562	 
	 ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		30	คน

92.	การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง	“การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 55”	วันที่	
19-22	กันยายน	2562

93.	“work shop ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 3”	 วันที่	 21-22	 กันยายน	 2562

94.	การอบรมเร่ือง	 “การทบทวนความรู ้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (theory of 
structure)”	วันที่	27-28	กันยายน	2562

95.	การอบรมเร่ือง	“มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำาหรับประเทศไทย รุ่นที ่5”	วันที	่24-27	
กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุมอาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	16	คน

96.	การอบรมเรือ่ง	“วศิวกรรมฐานรากฉบบัรากฐาน พร้อมข้อเสนอแนะแก่ผูเ้ตรยีมตวั
เป็นสามัญวิศวกร”	วันที่	28-29	กันยายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	อาคาร	
วสท.		ผู้เข้าร่วม	69	คน

97.	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project 
Management in Practice)    สำาหรับในด้านธุรกจิก่อสร้างและด้านวิศวกรรม 
รุ่นที่ 29”	วันที่		2-3	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		52	คน

98.	การอบรมเชิงปฏบิติัการเรือ่ง	“การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ 
Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”	ตอนที่	1	เรื่อง	พื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง
ส�าหรับวิศวกรโยธา	 วันที่	 11-12	 ตุลาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.		 
ผู้เข้าร่วม	24	คน

99.	การอบรมเรื่อง	“ทบทวนความรู้เพ่ือความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
สาขาโยธารุ่นท่ี 9”	 วันที่	 16-18	 ตุลาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	 วสท.	 
ผู้เข้าร่วม	88	คน

100.	การอบรมเรื่อง	“การบัญชีบริหาร: สำาหรับวิศวกรและผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 

3/2562”	วนัที	่19-20	ตลุาคม	2562	ณ	ห้องประชมุอาคาร	วสท.	ผูเ้ข้าร่วม	18	คน
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101.	การอบรมเรือ่ง	“เทคนิคการออกแบบอปุกรณ์ช่วยยกขัน้พ้ืนฐานตามมาตรฐาน
สากล (Basic Design of Lifting Equipment) รุ่นที่ 4”	วันที่	25	ตุลาคม	
2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	จ�านวนผู้เข้าร่วม	13	คน

102.	การอบรมเรื่อง	 “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำาลัง (strength 
design method) สำาหรับโครงสร้างพิเศษ”	วันที่	25-27	ตุลาคม	2562

103.	การอบรมเรือ่ง	“ทบทวนสามญัโยธาเข้มข้น รุน่ที ่4” วนัที	่5-6	พฤศจกิายน	2562

104.	การอบรมเชงิปฏิบัตกิารเร่ือง	“การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหลก็ ระบบ 
Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี 3 ตอนที่ 2”	 เรื่อง	 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน	 
สู่การออกแบบโครงสร้าง	Rigid	Frame	ส�าหรับ	Industrial	Building	วันที่	8-9	
พฤศจิกายน		2562		ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม		26	คน

105.	การอบรมเรื่อง	 “พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อม
สำาหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นท่ี 31”	 วันที่	 20-21	
พฤศจิกายน	2562

106.	การอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง	“ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ 
รุ่นที่ 22”	วันที่	23-24	พฤศจิกายน	2562

107.	การอบรมเรื่อง	“รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นท่ี 4”	 วันที่	 27	
พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	34	คน

108.	การอบรมเรือ่ง	“ความรู้พืน้ฐานในการทำางานเกีย่วกบัไฟฟ้า สำาหรบัผูป้ฏบัิตงิาน
ด้านความปลอดภัยจำาเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 5” วันที่	 27-28	 พฤศจิกายน	 	 2562	 
ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	12	คน	

109.	การอบรมเรื่อง	“NFPA 101 (2018) LIFE SAFETY CODE”	 วันที่	 28-30	
พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมเอสซีปาร์ค	ผู้เข้าร่วม	57	ท่าน

110.	การอบรมเรื่อง	 “การคำานวณกำาลังรับนำ้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม”	 วันที่	 12	
ธันวาคม	2562

111.	การอบรมเรือ่ง	“การประมาณราคางานระบบ รุ่นที ่15”	วนัที	่14-15	ธนัวาคม	2562

112.	การอบรมเรือ่ง	“การพจิารณาข้อมลูดนิ ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุน่ที ่24” 
วันที่	18-20	ธันวาคม	2562

113.	การอบรมเรื่อง	 “พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility 
Management Fundamental) รุ่นที่ 5”	 วันท่ี	 21-22	 ธันวาคม	 2562	 
ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.	ผู้เข้าร่วม	33	คน

114.	การอบรมและฝึกปฏิบตักิารเรือ่ง	“การออกแบบ model 3 มิติ ด้วย sketchup 
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 20”	วันที่	21-22	ธันวาคม	2562
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ส่วนกลาง   
กิจกรรมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 13”	วันที่	28-30	มกราคม	2562		โรงแรมโฆษะ	จังหวัด
ขอนแก่น		ผู้เข้าร่วม	27	คน

2.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 14” วันที่	13-15	กุมภาพันธ์	2562	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้เข้าร่วม	48	คน

3.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 15”	วันที่	6-8	มีนาคม	2562		โรงแรมไดมอนด์	พลาซ่า	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้เข้าร่วม	25	คน

4.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 16” วันที่	11-13	มีนาคม	2562	โรงแรมBRIQUE	จังหวัด
เชียงใหม่		ผู้เข้าร่วม	32	คน

5.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 17”	 วันที่	 8-10	พฤษภาคม	2562	 โรงแรมดิอิมพีเรียล	 
โฮเทล	แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	จังหวัดนครราชสีมา	ผู้เข้าร่วม	24	คน

6.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นท่ี 18”	 วันท่ี	 15-17	 พฤษภาคม	 2562	 โรงแรมไมด้า	 
แอร์พอร์ด	ดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วม	35	คน

7.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นท่ี 19”	 วันที่	 19-21	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรมไมด้า	 
แอร์พอร์ด	ดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วม	22	คน

8.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นท่ี 20”	วันที	่3-5	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงแรมBRIQUE	จงัหวดั
เชียงใหม่		ผู้เข้าร่วม	21	คน		

9.	การฝึกอบรม	“เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road 
Safety Auditor) รุ่นที่ 21” วันที่	4-6	กันยายน	2562	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้เข้าร่วม	40	คน
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คณะกรรมการจดังานวิศวกรรมแห่งชาต ิ2562

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	จัดแถลงข่าว	การจดังานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 

พร้อมจัดเสวนา เร่ือง “ภูมิทัศน์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 2020...ดิจิทัล  

ทรานส์ฟอร์เมชั่น”	โดย

	 -	ดร.อนันต์	 วรธิติพงศ์	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย	 

	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 -	ดร.ชิต	 เหล่าวัฒนา	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	 EEC	 ด้านพัฒนาการศึกษา	 บุคลากรและ 

	 	 เทคโนโลยี

	 -	ดร.วิกรม	 วัชระคุปต์	 ประธานกรรมการคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง	 และกรรมการ 

	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 -	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	 นายก	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

	 	 (วสท.)

	 -	ด�าเนินการเสวนา	โดย	ดร.ธีรธร	ธาราไชย	ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 

	 	 วสท.

	 วันที่	8	สิงหาคม	2562	ณ	โรงแรม	แกรนด์	เซนเตอร์	พ้อยท์	เทอมินอล

2.	ดร.ทศพร	ศรเีอ่ียม	ประธานการจดังานวศิวกรรมแห่งชาติ	2562	และ	ร.อ.ดร.ต้องการ	

แก้วเฉลิมทอง	 กรรมการจัดงานฯ	 เข้าพบนายนินนาท	 ไชยธีรภิญโญ	 ประธาน 

คณะกรรมการ	 บริษัท	 โตโยต้า	 มอเตอร์	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 เพ่ือหารือเร่ืองงาน

วิศวกรรมแห่งชาติ	 2562	 และเชิญเป็นวิทยากร	 โดยเป็นเรื่อง	 trend	 ของรถยนต	์

การปรับตัวของวิศวกรในยุค	Digital	 transformation	และ	AI	 เป็นต้น	 วันที่	 30	

สิงหาคม	2562	บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด

3.	ดร.ทศพร	ศรเีอีย่ม	ประธานการจัดงานวศิวกรรมแห่งชาต	ิ2562	เข้าพบ	ผศ.ดร.มารอง	

ผดุงสทิธิ	์ผูช่้วยอธิการบดฝ่ีายบรหิารการเงนิ	ทรพัย์สนิ	และสารสนเทศ	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเพือ่เชญิเป็นวทิยากรในงานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ2562	

และสัมภาษณ์เร่ือง	 Block	 Chain	 ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้	 และ	 Block	

Chain	 สามารถน�ามาใช้ในงานวิศวกรรม	 และอุตสาหกรรม	 ซึ่งหัวข้อนี้	 จะน�าไป 

จัดบรรยายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2562	 วันที่	 13-15	 พฤศจิกายน	 2562	 

ณ	อิมแพ็คฟอรัม	เมืองทองธานี	วันที่	30	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
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4.	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	จัดแถลงข่าว “การจัดงาน

วศิวกรรมแห่งชาต ิ2562 และความร่วมมือในการจดัทำามาตรฐาน BIM (Building 

Information Modeling) คร้ังแรกในประเทศไทย” โดยความร่วมมือกัน

ของ	3	องค์กรวิชาชีพ	 ได้แก่	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	สภาวิศวกร	และ 

สภาสถาปนิก	

โดย	ดร.ธเนศ	วีระศิริ	นายก	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

	 ดร.ทศพร	ศรีเอี่ยม	ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2562

	 นายกิตติพงษ์	วีระโพธิ์ประสิทธิ์	กรรมการ	สภาวิศวกร

	 นายวิจิตร	ศิลาวิเศษฤทธิ์	สภาสถาปนิก

	 นายทรงพล	ยมนาค	ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในการท�ามาตรฐาน	BIM	มีดังนี้	

1.	การเปลี่ยนแปลงไปสู่การท�างานเพื่อเพิ่มคุณภาพ	

2.	สร้างทัศนะใหม่เพื่อความสามารถในการแข่งขันในสากล	

3.	การใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพอย่างเหมาะสม	

4.	วิธีการท�างานบนมาตรฐานที่เป็นสากล	

5.	กระบวนการท�างานที่ใช้ข้อมูลเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี	

6.	การน�าไปสู่ประโยชน์ร่วมกันในระบบฐานข้อมูลที่โปร่งใส

วันที่	6	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

5.	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	ประชุมร่วมกับส�านักพระราชวัง	และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	เรือ่งการเตรยีมพธีิเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ2562	วันที	่7	พฤศจกิายน	

2562	ณ	ห้องซัฟไฟร์	108	อิมแพ็คฟอรัม	เมืองทองธานี

6.		พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้วิศวกรอาสา	วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯ	ร่วมพิธีรับหมวก	และผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา	

จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 วันที่	 13	พฤศจิกายน	

2562	อิมแพ็คฟอรั่ม	เมืองทองธานี

7.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 พลเอก	 บัณฑิตย์	

มลายอริศูนย์	 เป็นผู้แทนพระองค์	 เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ	 2562	 วันพุธที่	 13	

พฤศจิกายน	 2562	 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธาน	ี 

ภายใต้หัวข้อ	Engineering	for	Society	:	Digital	Transformation	in	Engineering	 

โดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถมัภ์	จดังานวิศวกรรมแห่งชาต	ิ 

2562	ระหว่างวันที่	13-15	พฤศจิกายน	2562	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	มีการแสดง 

นิทรรศการเทคโนโลยี	และการสัมมนาด้านวิศวกรรมกว่า	50	หัวข้อ	อัพเดทความรู ้

ด้านวิศวกรรม	 และโอกาสทางธุรกิจ	 จากผู ้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	 

กิจกรรมคลินิกช่าง	 ให้ค�าปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านแก่ประชาชน	การแข่งขันหุ่นยนต์

ต่อสู้	 หุ่นยนต์ดับเพลิงกู้ภัย	 การสอน	 CPR	 การแสดงนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 มากมาย	 

โดยเข้าชมนิทรรศการ	เทคโนโลยี	และสัมมนา	ฟรี	ตลอดทั้ง	3	วัน5

4

5

6

7

4
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หัวข้อการบรรยาย และกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

วันที่ หัวข้อ

13	พ.ย.	2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสวนา	หัวข้อ	“ไขปริศนา	ค้นหาสาเหตุ	เคสดังเครนล้มในรอบปี”

บรรยาย	หัวข้อ	“10	จุดเสี่ยงรอกมือสาว	ความเสียหายที่ควบคุมได้”

บรรยาย	หัวข้อ	“นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	การลดต้นทุนก่อสร้าง
ด้วยการใช้หุ่นยนต์	และ	BIM	ของจริงท�าอย่างไร	Building	Innovations	
in	Construction”

บรรยาย	หัวข้อ	“วิศวกรกับงานตรวจสอบโรงงานตาม	พ.ร.บ.	โรงงาน	(ใหม่)	
ฉบับปี	2562”

บรรยาย	หัวข้อ	“มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม”

บรรยาย	หัวข้อ	“อนาคตของ	BIM	ในประเทศไทย”

บรรยาย	หัวข้อ	“Digital	Transformation	:	โลกเปลี่ยน	ชีวิตต้องปรับ 
ในยุคดิจิตอล”

บรรยาย	หัวข้อ	“มาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาล	และการบริหารจัดการ”

บรรยาย	หัวข้อ	“Facility	Management	and	Safety	for	Health	care	
Facilities	ตามมาตรฐานJCI”

บรรยาย	หัวข้อ	“ความปลอดภัย	และความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล”

บรรยาย	หัวข้อ	“From	waste	to	energy	โรงไฟฟ้าจากขยะ”

เทคนิคพิจารณ์	หัวข้อ	“คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต�่าส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า”

บรรยาย	หัวข้อ	“การออกแบบ	และการจัดการระบบความปลอดภัยกับ
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับเมืองอัจฉริยะ	(Design	and	
Management	on	Safety	and	Electromagnetic	Compatibility	for	
Smart	Cities)”

บรรยาย	หัวข้อ	“Smart	&	Safety	for	Smart	Living”

อภิปราย	หัวข้อ	“ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร”

เสวนา	หัวข้อ	“ทางรอดทะเลไทยจากมหันตภัยขยะในทะเลเรื่องที่ทุกคน
ต้องช่วยกัน”

PEA	Intelligent	Home	Appliances	Power	Monitoring	(PEA	
IHAPM)	&	Going	Digital	By	SOLAR	HERO	Application

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการวิศวกรจิตอาสา

บรรยาย	หัวข้อ	“เคล็ดลับในการสร้าง	BIM	model	ส�าหรับผลิตภัณฑ์
แบบมืออาชีพ”

14	พ.ย.	2562 บรรยาย	หัวข้อ	“การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร	และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ	
สาขาวิศวกรรมโยธา”

บรรยาย	หัวข้อ	“blockchain	เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมอย่างยั่งยืน”

บรรยาย	หัวข้อ	“Digital	Transformation	on	Construction	Sites”

7

7

7
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วันที่ หัวข้อ

14	พ.ย.	2562 บรรยาย	หัวข้อ	“ระบบเครื่องกลในห้องดาตาเซนเตอร์”

เสวนา	หัวข้อ	“เทอร์มินัล	2	ตัดแปะ...หายนะสุวรรณภูมิ?”

บรรยาย	หัวข้อ		“เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร”

บรรยาย	หัวข้อ	“การออกแบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันต่�า”

บรรยาย	หัวข้อ	“Microbe	and	mold	control	in	HVAC	systems”

Seminar	Outline:	“International	BIM	development”

บรรยาย	หัวข้อ	“BIM	application	ในยุค	5G	เคล็ดลับการน�ากล้อง	3D	
scan	และ	VR	technology	มาใช้งานจริงเพื่อการลดต้นทุน”

บรรยาย	หัวข้อ	“How	BIM	transforms	construction”

บรรยาย	หัวข้อ	“Digital	Infrastructure	for	Thai	Society”	
โครงข่ายดิจิทัล		เพื่อสังคมไทย	ในอนาคต

บรรยาย	หัวข้อ	“Digital	Infrastructure	for	Smart	Life”	
โครงข่ายดิจิทัล	เพื่อการใช้งานในอนาคต

ASEAN	Engineering	Electrical	Inspectorate	Meeting	Guide	lines	
on	Electrical	Installation	Verification	of	Electrical	installations	
(IEC	60364-6)

แข่งขันประกวดผลงาน	ไคเซนยอดเยี่ยม

บรรยาย	เรื่อง	“นวัตกรรมเทคโนโลยีงานโครงสร้างเหล็ก”	Innovation	in	
Steel	Construction	Technology

บรรยาย	หัวข้อ	“นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างยุคดิจิตอล”

บรรยาย	หัวข้อ	“เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามประกาศของ	สมอ.”

บรรยาย	หัวข้อ	“เคล็ดลับในการสร้าง	BIM	model	ส�าหรับผลิตภัณฑ์
แบบมืออาชีพ”

เสวนา	หัวข้อ	“รวมพลวิศวกรอาสา”	(Case	study)

เสวนา	หัวข้อ	“เตรียมรับมือเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใกล้บ้าน

มาเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วย	CPR

15	พ.ย.	2562 บรรยาย	หัวข้อ	“เทคโนโลยีการจัดการขยะเป็นพลังงาน	และทิศทาง
การจัดการขยะในไทย”

บรรยาย	หัวข้อ	“โรงไฟฟ้าชุมชนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

บรรยาย	หัวข้อ	“แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย	
(Smart	city	development	guideline)”

เสวนา	หัวข้อ	“ข้อก�าหนด	BIM	standard	ของสภาวิชาชีพส�าหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง”

Road	Map	ในการจัดท�ามาตรฐาน	BIM	โดย	สภาวิศวกร

เสวนาเรื่อง	“ข้อก�าหนดมาตรฐาน	BIM	Standard	ของสภาวิศวกร”



The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT) l Annual Report 2019

153

วันที่ หัวข้อ

15	พ.ย.	2562 บรรยาย	หัวข้อ	“การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร	และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ	
สาขาวิศวกรรมโยธา”

เสวนา	หัวข้อ	“รวมกูรูไขข้อข้องใจในงานวิศวกรรม”

บรรยาย	หัวข้อ	“เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง	
(construction	claim)”

เทคนิคพิจารณ์	หัวข้อ	“มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน”

บรรยาย	หัวข้อ	“เรื่องต้องรู้	Deep	Tech	ส�าหรับ	Start	Up”

บรรยาย	หัวข้อ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

บรรยาย	“Smart	Grounding	and	Smart	Lightning	Management	
System	for	Smart	Building	/	Smart	City”

เสวนา	หัวข้อ	“3D	:	Deep	Drone	Disrupt”	เจาะลึกกับวิศวกรรม

เทคโนโลยีโดรน

บรรยาย	หัวข้อ	“FinTech:	The	Future	of	Finance	และ	The	Data	

Effect	-	how	Data	helps	transform	organizations”

เสวนา	หัวข้อ	“Thailand	Towards	Zero	รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่

ปลอดภัย	The	Safe	System...เพ่ือลดเจ็บสาหัส	-	ตายบนถนนให้เป็น	“ศูนย์”

บรรยาย	หัวข้อ	“แนวโน้มสารท�าความเย็นส�าหรับประเทศไทย”

บรรยาย	หัวข้อ	“โทรคมนาคมกับดาตาเซนเตอร์”

บรรยาย	หัวข้อ	“เคล็ดลับในการสร้าง	BIM	model	ส�าหรับผลิตภัณฑ ์

แบบมืออาชีพ”

มาเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วย	CPR

มอบเหรียญสมาชิกวิศวกรอาเซียน	(ASEAN	Engineering	Register	(AER)
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2

3

2

3

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

1.	คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 น�าโดย	 ดร.อนันต์	 วรธิติพงศ์	 ประธานฯ	 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์	น�าโดย	ดร.พศิาล	จอโภชาอุดม	ประธาน

คณะกรรมการฯ	 และคณะกรรมการเทคนิคจัดท�ามาตรฐานดาตาเซนเตอร์	 น�าโดย 

คุณประสิทธิ์	 เหมวราพรชัย	 ประธานคณะกรรมการฯ	 เข้าพบคุณอัจฉรินทร	์ 

พัฒนพันธ์ชัย	 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อเรียนเชิญท่าน 

ร่วมเปิดงานสัมมนา	มหกรรมดาตาเซนเตอร์	2019	ในวันพฤหัสบดีที่	9	พฤษภาคม	

2562	 พร้อมทั้งหารือด้านงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

วันที่	8	มีนาคม	2562	ณ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.	 การเสวนาพิเศษเรื่อง “โทรคมนาคมแห่งชาติ”	 โดยคุณอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 บรรยายเร่ือง	 “นโยบายและความ

เป็นมาของการก่อตั้งบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ”	การเสวนาความคืบหน้าในการ 

ด�าเนินงาน	บริษัท	กสท.	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	ทีโอที	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 และเสวนาเรื่อง	 “ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร	 ในการจัดตั้ง	 บริษัท	

โทรคมนาคมแห่งชาติ”	 โดย	 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	วสท.

	 วันที่	16	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	วสท.

3.	 คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยนายอนันต์	 วรธิติพงศ์	 ประธานฯ	 น�าคณะกรรมการฯ	 

เข้าพบ	 นายพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม	คุณอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	ปลัดกระทรวงฯ	นายเอกสิทธิ์	คุณานันทกุล	

เลขานุการรัฐมนตรีฯ	สรุปได้ดังนี้	

1)	รมต.พุทธิพงษ์	 ได้แสดงออกถึงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 และเข้าใจถึงบทบาทของดิจิทัล

ว่ามีความส�าคัญกับทุกกิจกรรม	อาทิ	อุตสาหกรรมการผลิต	บริการ	การเกษตร	

การเงิน	และ	สังคม	ท่านจึงเห็นด้วยกับข้อเสนอที่	คณะกรรมการน�าเสนอ	โดย

ท่านมีด�าริขอให้	คณะกรรมการ	จัดท�ารายละเอียด	การด�าเนินการตามข้อเสนอ

แนะแต่ละประเด็น	จัดส่งมาให้ที่กระทรวงในภายหลังด้วย

2)	 รมต.พุทธิพงษ์	 ยังมีด�าริ	 ว่าในเร็ว	 ๆ	 นี้	 จะท�าโครงการตัวอย่างการใช้ดิจิทัล	

กับการพัฒนาด้านการเกษตร	 ในจังหวัดต้นแบบ	 ซึ่งคณะกรรมการวิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	 ยินดีให้ความร่วมมือ	 และสนับสนุนการด�าเนินการ	

โครงการต้นแบบการใช้ดิจิทัลเพื่อการเกษตร

3)	นอกจากนี้	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 ยินดีให้การร่วมมือในด้าน

วิศวกรรมทุกแขนงกับกระทรวงฯ	เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1

1
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ข้อเสนอแนะทั้ง	6	ข้อ	

1.	ให้มีสถาบัน	 Digital	 Research	 &	 Management	 Institute	 คล้าย	 TDRI	 ให้รัฐลงทุน	 แต่เอกชนบริหาร 

	 จัดการ	 หน้าที่คือเสนอแนะประเทศต้องท�าอะไร	 อย่างไร	 ก่อนหลัง	 ไม่ให้รัฐจัดต้ังหน่วยงานใหม่เลย	 เพราะ 

	 ระบบราชการมีแต่ข้อจ�ากัด

2.	เสนอไทยแลนด์จัดตั้ง	WDF,	World	Digital	Forum	ให้	ASEAN	ในโอกาสเราเป็น	Chair	ของ	ASEAN,	WDF	 

	 จะล้อ	WEF	ที่ดูด้านเศรษฐกิจโลก	เราจะแสดงบทบาทผู้น�าให้ชัด

3.	เพิ่ม	 กฎหมาย	 Dynamic	 tax	 ให้อุตสาหกรรม	 DE	 ไทยทันที	 เช่น	 SME	 ที่ต้องการส่งเสริม	 เช่น	 งาน	 AI	 ไทย 

	 Robotic	work	ไทย	ต้องเพิ่มฐานภาษีไหม	เช่นกลุ่มนี้ต้องไม่มีภาษี	หรือมีในรูปใช้เงินภาษีในวงจรเดียวกัน	

4.	ให้ส่งเสริมทรัพยากร	 และเงินจากกองทุน	 DE	 เพื่อบูรณาการ	 และพัฒนาคลังความรู้แห่งชาติ	 โดยเฉพาะ 

	 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (ป.1-ม.3)	 เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่ต้องการเรียนรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว 

	 และเชื่อถือได้

5.	ให้การท�าระบบ	Speech	Recognition	ภาษาไทย	เป็นวาระแห่งชาติ	โดยการจัดการประกวดโดยคนไทยพัฒนา 

	 จากนั้นส่งเสริมสนับสนุนการใช้ต่อไป	

6.	ให้มีการสนับสนุน	 Start-up	 company	 โดยภาครัฐมีการซื้อสินค้าที่ผลิตออกมาจาก	 บริษัท	 Start-up

วันที่	8	สิงหาคม	2562	ณ	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.	บรรยายพิเศษ	ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2562	วันที่	14	พฤศจิกายน	2562	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

	 หัวข้อ	“Digital Infrastructure for Thai Society”	เวลา	10.00	-	12.00	น.		

•	เรื่อง	“Digital	Infrastructure	in	Action	for	Thailand”

วิทยากรโดย	นายวีรวัฒน์		เกียรติพงษ์ถาวร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

•	เร่ือง	“การเงนิ	การธนาคาร	(Financial/Banking)	ที	่วศิวกรและกจิการควรปรบัตัว	ตาม	Digital	Transformation”

วิทยากรโดย	นายจิรายุส		ทรัพย์ศรีโสภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บิทคับ	แคปปิตอล	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

•	เรื่อง	“The	Organization	of	tomorrow	;	Robotic	first”

วิทยากรโดย	รศ.ดร.ชิต		เหล่าวัฒนา	

ผู้ก่อตั้ง	และที่ปรึกษา	สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 ผู้ด�าเนินรายการ	ผศ.ดร.จิรศิลป์	จยาวรรณ	กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	

หัวข้อ	“Digital Infrastructure for Smart Life”	เวลา	14.00	-	16.00	น.

•	เรื่อง	“การเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่	Digital	Infrastructure”	

	 	 	 วิทยากรบรรยายโดย	ศ.ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์	นายกสภาวิศวกร			                                      

•	เรื่อง	“5G	Evolution	to	6G		for	Smart	Life	:	Opportunities	&	Challenges”

วิทยากรโดย	 ดร.พีรเดช	ณ	น่าน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	เรื่อง	“Digital	Transformation	:	The	Privacy	Paradox”

วิทยากรโดย	นายวรรณวิทย์	อาขุบุตร	ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 ผู้ด�าเนินรายการ	นายปรเมศวร์	กุมารบุญ	กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะทำางานจดัทำาจดหมายเหต ุวสท.

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

รวบรวมหลักฐาน	ข้อมูล	การบุกเบิกก่อตั้ง	การพัฒนา	ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	(ระหว่าง	

พ.ศ.	2486	-	พ.ศ.	2561)		ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

ตามทีไ่ด้เกบ็รวบรวมข้อมลูไว้	เพือ่จดัท�า	“จดหมายเหตวุศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	พุทธศักราช	2486-2561”	

คณะกรรมการเลือกตัง้คณะกรรมการอำานวยการ 

วสท. วาระปี พ.ศ. 2563-2565

กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ	วสท.	 วาระปี	พ.ศ.	 2563-2565	

ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

ฉบับปรับปรุงแก้ไขได้รับอนุญาตจดทะเบียน	ณ	วันที่	3	มกราคม	2557
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