
ที่ ทปอ. ๖๔/ว ๐๔๑๕ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง (Self-Declaration)” 

เรียน อธิการบดี 

อ้างถึง หนังสือที่ ศว.ว.๓๔๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ ๗ มีนโยบายด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อการปร ับปร ุ งกระบวนการในการร ับรองปร ิญญาประกาศน ียบ ัตร 
หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงได้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้ร ูปแบบในการยื ่นเอกสารการรับรองปริญญาเปลี ่ยนไป 
โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อเป็นการทำความ
เข้าใจร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในรายละเอียดขั ้นตอนและวิธีการในการจัดทำคำรับรองตนเอง 
(Self-Declaration) นั้น 

ในการนี้ ทปอ. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนา “การเขียนเล่มคำ
รับรองตนเอง (Self-Declaration)” ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนโดยการสแกน OR Code 
ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษาและวิชาชีพ สายด่วน ๑๓๐๓ ต่อ ๑๒๐๗  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมสัมมนา 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์) 
      เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
โทรศัพทม์ือถือ ๐๖๔-๗๕๑-๘๑๗๐ 
E-mail:  contacts@cupt.net 

mailto:contacts@cupt.net
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ที่ ศว.ว.3445/2564 

24 สิงหาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมสัมมนา “การเขียนเลมคํารับรองตนเอง (Self-Declaration)” 

เรียน ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

เน่ืองดวยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงไดปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรู
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร 
จะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 
เปนเหตุใหรูปแบบในการย่ืนเอกสารการรับรองปริญญาเปลี่ยนไป น้ัน 

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว 
และเพ่ือเปนการทําความเขาใจรวมกันกับสถาบันการศึกษาในรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทํา 
คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) จึงเห็นควรเชิญสถาบันการศึกษาที่สนใจเขารวมสัมมนา “การเขียนเลมคํา
รับรองตนเอง (Self-Declaration)” ในวันจันทรที ่27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬกิา 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Cisco Webex ทั้งน้ี ผูสนใจเขารวมสัมมนาสามารถลงทะเบียน 
โดยการสแกน OR Code ทายหนังสือฉบับน้ี ภายในวันศุกรที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 สภาวิศวกรหวังวา 
จะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายประเสริฐ  ตปนียางกูร) 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

 ลงทะเบียนสัมมนา 

ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชพี 
สายดวน 1303 ตอ 1๒๐7 

474
25 ส.ค.64

สภาวิศวกร

แจงเวียนมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.หลักสูตรละ 15 คน



กําหนดการสัมมนาผานสือ่อิเลก็ทรอนกิส (ระบบ WebEx)  

เร่ือง  การเขยีนเลมคํารับรองตนเอง (Self-Declaration)” 

วันจันทรที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

13.20 – 13.25 น. ผูเขารวมสัมมนาเขาระบบสัมมนาผานส่ืออิเล็กทรอนกิส WebEx 

13.25 – 13.35 น. เปดงานสัมมนาและกลาวตอนรบั 
โดย ศาสตราจารย ดร.สุชัชวรี สุวรรณสวัสดิ ์

นายกสภาวิศวกร 

13.35 – 13.40 น. วัตถุประสงคในการจดังานสัมมนา 
โดย รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ 

อุปนายกสภาวศิวกร คนที่ 1 และประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

บรรยาย เรือ่ง “การเขยีนเลมคํารับรองตนเอง (Self-Declaration)” 
13.40 – 14.00 น. 
14.00 – 14.20 น. 
14.20 – 14.40 น. 
14.40 – 15.00 น. 
15.00 – 15.20 น. 
15.20 – 15.40 น. 
15.40 – 16.00 น. 

- สาขาวิศวกรรมโยธา โดย ดร.ธเนศ วีระศิร ิ
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย นายมานิตย กูธนพัฒน 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟา โดย ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย ผศ.พิศิษฐ แสงช-ูโต
- สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
- สาขาวิศวกรรมเคมี โดย รศ.ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ 
- สาขาวิศวกรรมเหมืองแร โดย รศ.สฤทธิ์เดช พฒันเศรษฐพงษ 

16.00 – 16.30 น. สรุป พรอมตอบขอซักถาม 

หมายเหตุ : กําหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


