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ระเบียบการพจิารณาสรรหา 

วศิวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น 

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 

 
 เพื�อเป็นการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื�อเสียงของวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศใหเ้ป็นไปอยา่ง
กวา้งขวางสาํหรับวิศวกรและบุคคลากรที�ปฏิบติังานเกี�ยวกบัระบบปรับอากาศและไดท้าํคุณประโยชนแ์ก่วงการวิศวกรรมปรับ
อากาศและสงัคมเป็นส่วนรวม “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” จึงวางระเบียบการพิจารณาคดัเลือกวิศวกรและ
บุคลากรปรับอากาศดีเด่นไวด้งัต่อไปนี:  

ขอ้ ๑.  ระเบียบนี: เรียกวา่  “ระเบียบการพิจารณาสรรหาวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
ขอ้ ๒.  ระเบียบนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั:งแต่บดันี: เป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓.  ในระเบียบนี:  
 ๓.๑  “วศิวกรและบุคลากรปรับอากาศ” หมายถึง วิศวกรและบุคลากรที�เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมปรับ
  อากาศแห่งประเทศไทยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี 

 ๓.๒ “วศิวกรและบุคลากรปรับอากาศดเีด่น”  หมายถึง “วิศวกรและบุคลากรปรับอากาศ” ที�ไดรั้บการคดัเลือกจาก
  คณะกรรมการ  โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ 
  ๓.๒.๑ เป็นวิศวกร ออกแบบ , ที�ปรึกษา , ควบคุมงาน 
  ๓.๒.๒ เป็นวิศวกรหรือบุคลากรที�อยู่ในส่วนการผลิตและติดตั:ง 
 “วิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น” หมายถึง วิศวกรและบุคลากรที�เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
แห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือผู้ที"ประกอบวชิาชีพปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 ปี ที�ไดรั้บการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 ๓.๑ เป็นวิศวกร ออกแบบ , ที�ปรึกษา , ควบคุมงาน 
 ๓.๒ เป็นวิศวกรหรือบุคลากรที�อยู่ในส่วนการผลิตและติดตั:ง 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการคดัเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นของสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย นายกสมาคมเป็นประธานและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ๔ ท่าน ที�ไดม้าจากการ
เสนอของที�ประชุมกรรมการบริหารสมาคม 

  ขอ้ ๔.  บุคคลที�อยูใ่นหลกัเกณฑที์�จะไดรั้บการพิจารณาเป็นวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นของสมาคมวิศวกรรม
 ปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจาํปี ไดแ้ก่ 
 ๔.๑   เป็นสมาชิกสมาคมและผูที้�ไม่เคยไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นวิศวกรหรือบุคลากรปรับอากาศดีเด่นของสมาคม
   วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยมาก่อน 

 ๔.๒   ตอ้งไม่เป็นกรรมการคดัเลือกหรือกรรมการกลั�นกรองที�เกี�ยวขอ้งกบัการพิจารณาคดัเลือกวิศวกรและ 
  บุคลากรปรับอากาศดีเด่นของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย   
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ขอ้ ๕.   หลกัเกณฑก์ารพิจารณา คดัเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่น ตามผนวก  ก.  ทา้ยระเบียบนี:  
 ๕.๑    ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
  ๕.๒   มีผลงานดีเด่น  
  ๕.๓   ประสบความสาํเร็จเป็นที�ยอมรับ ไดรั้บการยกยอ่ง 
 ๕.๔ เป็นแบบอยา่งที�ดีของวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศและเป็นผูที้�มีเจตคติที�ดีต่อวิชาชีพรักษาจรรยาบรรณ
  แห่งวิชาชีพของตนเอง มีการแสดงออกเป็นแบบอยา่งที�ดี  ทาํคุณประโยชนใ์หแ้ก่องคก์รและสงัคมโดยรวม  
 ๕.๕ มีผลงานที�เป็นประโยชนต่์อส่วนรวมและอุทิศตนในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการทางสงัคมอยา่ง 
   สมํ�าเสมอ  
 ๕.๖   ประกอบอาชีพ ที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต 
 ๕.๗  เป็นผูที้�ประพฤติตนตามกฎหมาย   กฎระเบียบแบบแผนของสถานที�ปฏิบติังาน  เป็นผูที้�มีคุณธรรม 
  ศีลธรรมจริยธรรม และเป็นที�ยอมรับจากบุคคลทั�วไป 

ขอ้ ๖.   กาํหนดเวลาและการดาํเนินการ 
 ๖.๑  การพิจารณาคดัเลือกใหด้าํเนินการปีละ ๑ ครั: ง ตามปีปฏิทิน 
 ๖.๒ ใหค้ณะกรรมการ พิจารณาคดัเลือกวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นใหแ้ลว้เสร็จสิ:นภายในเดือนตุลาคม
  ของปีที�มีการมอบโล่  

ขอ้ ๗.  การมอบโล่เชิดชูเกียรติวิศวกรและบุคลากรปรับอากาศดีเด่นสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจะกระทาํ 
 ในวนัประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี ของสมาคมฯ  
 

 
ประกาศ   ณ   วนัที�  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                                      
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ตุลย ์มณีวฒันา) 

นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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ผนวก    ก. 
เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกวศิวกรปรับอากาศดีเด่น 
 
 
 ลาํดบั    หัวข้อการพจิารณา     คะแนน 
 
 ๑.  เป็นบุคคลประสบความสาํเร็จเป็นที�ยอมรับ  ไดรั้บการยกยอ่ง       
 
 ๒.  เป็นบุคคลเป็นแบบอยา่งที�ดีของวศิวกรปรับอากาศ และเป็นผูที้�มี       
   มีเจตคติที�ดีต่อวชิาชีพ รักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของตนเอง 
   มีการแสดงออกเป็นแบบอยา่งที�ดี  ทาํคุณประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร 
   และสงัคมโดยรวม  
 
 ๓. ประวติัการทาํงานและผลงาน  
 
 ๔.  ผลงานทาํคุณประโยชน์ต่อสงัคม          
 
 ๕.  ผลงานที�ทาํคุณประโยชน์ใหก้บัสมาคมฯ         
 
     

    คะแนนเต็ม                      
 
 
 
หมายเหตุ   : 
 ๑.     แต่ละลาํดบัมีคะแนนลาํดบัละ ๒๐ คะแนน รวมเป็นคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
 ๒.    ผูที้�ผา่นการคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนนรวมเฉลี�ยตั:งแต่ ๘๕ คะแนนขึ:นไปจากคณะกรรมการ  
  ๓.    ผูที้�จะเขา้รับการคดัเลือกจะตอ้งมีผูเ้สนอรายชื�อพร้อมประวติัและผลงานตามรายละเอียดในผนวก ข. 
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ผนวก  ข.  
ประวตัแิละผลงานวศิวกรปรับอากาศดเีด่น 
                                                                                               
๑. ประวตัส่ิวนตวั 

๑.๑ ชื"อ-นามสกลุ…………...............................................................................……………….สมาชิกเลขที"…………........ 

๑.๒ วนั………….เดือน……………………..ปีเกิด…………………….อาย…ุ……ปี………………ศาสนา……………. 

๑.๓ ที�อยูอ่าศยั   

  เลขที�……………หมู่ที�…………ถนน……….....…………………ตาํบล / แขวง…………...............………………. 

  อาํเภอ / เขต…………………..……………จงัหวดั…………………........……รหสัไปรษณีย…์……………………      

    โทรศพัท…์…………………………… โทรสาร…………………………โทรศพัทมื์อถือ……....…………………. 

๑.๔    สถานที�ทาํงาน  ชื�อบริษทั / หน่วยงาน............................................................................................................................... 

 เลขที�………………..ถนน……………………………….ตาํบล / แขวง…………......................……………………       

 อาํเภอ / เขต…………………….......…..จงัหวดั……………........…………….. รหสัไปรษณีย…์………………….       

 โทรศพัท…์……………….……โทรสาร………….…………………E-mail………………………………………… 
  
๒. ประวตักิารศึกษา      
                           

       ระดบั             วุฒิการศึกษา      พ.ศ.          สถาบันการศึกษา  ประเทศ 

มธัยมปลาย     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

หลกัสูตรพิเศษ     
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๓.   ประวตักิารทาํงานและผลงาน  
 

    ตาํแหน่ง / อาชีพ     หน่วยงาน / สถานที"                                                         ระยะเวลา     ผลงาน (โดยสรุป) 

    

    

    

    

    

    

 
�.   ผลงานที�ไดท้าํคุณประโยชนต์่อสงัคม (โปรดเขียนรายละเอยีด) 

………………………………………………………………………………......................................…………………………………… 

…………………………………………………………………......................................………………………………………………… 

…………………………………………………………………......................................………………………………………………… 

Z.  ผลงานที�ทาํคุณประโยชนใ์หก้บัสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (โปรดเขียนรายละเอยีด) 

…………………………………………………………………......................................………………………………………………… 

…………………………………………………………………......................................………………………………………………… 

…………………………………………………………………......................................………………………………………………… 
 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างบนนี:เป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                                          ลงชื"อ……………………............................ 

                                                               (                 ) 

                                           ตาํแหน่ง      ผู้เสนอ 

                                           โทรศัพท์         โทรสาร    


