
 

๑ 
 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็  
ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชพีต่อเนือ่ง พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือให้วิศวกรมีการปรับปรุงทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานให้อยู่ในระดับสูงเพ่ือรักษา

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสากลและการแข่งขันของตลาดงานในอนาคต 
๒. ความจําเป็นที่ต้องออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
๓. หลักการอันเป็นสาระสําคัญ 

๓.๑ เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ 
และความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 
การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ แล้วแต่กรณี 

๓.๒ กําหนดให้จํานวนช่ัวโมงและวิธีการคิดหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็น
ประกาศ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

๓.๓ กําหนดให้คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการใด ๆ จะกระทําในรูปของข้อมูลและ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๔ กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการดําเนินการในช่วงการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง (ข้อ ๕ ของร่างระเบียบฯ)  
(๑) เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง  

(๔) เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบรับรองความรู ้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ 
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(๕) เพ่ือเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๖ )  เ พ่ือ ใ ช้ประกอบการเลื่ อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชา ชีพ วิศวกรรมควบคุม  
และประกอบการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

๔.๒ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพ่ือพิจารณาดําเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด (ข้อ ๖ ของร่างระเบียบฯ)  

๔.๓ การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่จะได้รับหน่วยความรู้มีสองประเภท (ข้อ ๗ ของร่างระเบียบฯ)  
(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

หรือการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  
(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ได้ขอรับความเห็น

ชอบตาม (๑) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพอัน
ได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนนอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

๔.๔ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบน้ี จะกระทําในรูปของข้อมูล
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ ๑๐ 
ของร่างระเบียบฯ) 

๔.๕ กําหนดบทเฉพาะกาล 
(๑) ให้หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวิศวกร ว่า

ด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบน้ี (ข้อ 
๑๒ ของร่างระเบียบฯ) 

(๒) หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว้ (ข้อ ๑๓ ของร่างระเบียบฯ) 

(๓) ให้คําขอเป็นหน่วยงานเพ่ือจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้
บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองพ.ศ. ๒๕๕๑ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ข้อ ๑๔ ของร่างระเบียบฯ) 

(๔) ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ีให้นําประกาศและคําสั่งต่าง ๆ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ี (ข้อ ๑๕ ของร่างระเบียบฯ) 

………………………………………………………………………………….. 
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                                                                                                                                                                                                                 ฉบับรับฟังความคิดเห็น  

ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. .... 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

โดย ที่ เ ป็นการสมควรให้มี ระเ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

โดยที่ เ ป็นการสมควรปรับปรุงระเ บียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี 

คําปรารภ 
 
 
 
 

อา ศัย อํ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓ )  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  เมื่ อ วันที่  ๓  เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการสภาวิศวกร จึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร
เมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. .... คณะกรรมการสภาวิศวกรออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

- 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑”   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ....” 

- 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

- 
 

 ข้ อ  ๓  ให้ ยก เลิ ก ระ เ บี ยบคณะกรรมการสภา วิ ศ วก ร 
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 

- 
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                                                ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หมายความว่า การเข้าร่วม

หลักสูตรหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระในอันที่
จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

“หน่วยความรู้” หมายความว่า คะแนนที่ได้รับจากการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
 “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หมายความว่า การเข้าร่วม

หลั ก สู ต รห รื อ กิ จ ก ร รมที่ มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ แ ล ะ เ นื้ อห าส า ร ะ
ในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี  

“หน่วยความรู้” หมายความว่า หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

แก้ไขนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงให้
รอบรับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ  ๔  การพัฒนาวิชาชีพต่อเ นื่อง  มี วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้  

(๑) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
(๒) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผล

ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยต่อเนื่อง  

(๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษาหรือ
การวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

(๕ )  เ พื่อประโยชน์ ในการแลกเปลี่ ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของ

ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการ
ประกอบวิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  

(๔) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อ เนื่ อ ง  และเส ริมส ร้างการ พัฒนาทักษะ 
และความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ในการขอ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามที่จะมีการ
กํ าหนดในข้อบังคับที่ เ กี่ยวข้องตามความ
เหมาะสมภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่สภาวิศวกรต่อไป 
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- ๓ - 

                                                ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

(๖) เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในการให้บริการวิชาชีพ  

(๕) เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๖) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม และประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการต่ออายุใบรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ข้อ ๕ ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่ประสงค์จะใช้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
ประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร จะต้องได้รับหน่วย
ความรู้ไม่น้อยกว่าที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

 
 
 

จํานวนชั่วโมงและวิธีการคิดหน่วยความรู้การ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมให้ออกเป็นประกาศ
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

ข้อ ๖ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้
มีสองประเภท ดังต่อไปนี้  

(๑ )  การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน 
อันได้แก่ การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการอื่น
ในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่
สภาวิศวกรเห็นชอบ  

(๒ ) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเอง 
อันได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจาก
หลักสูตรหรือกิจกรรมตาม (๑) โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่จะได้รับหน่วยความรู้
มีสองประเภท ดังนี้  

(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่
การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือการอื่นในทํานองเดียวกัน 
ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  

(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของ
หน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ได้ขอรับความเห็นชอบตาม (๑) เพื่อประโยชน์ใน
การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพอันได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นนอกจาก

 
 
 
- 
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- ๔ - 

                                                ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมหลั กสู ต รห รือ กิ จกรรม นั้น 
เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

หลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ เข้าร่วม
หลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

ข้อ ๗ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้
จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน ต้องเป็นนิติบุคคลและ
มีคุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตร
หรือกิจกรรมมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การยื่นขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

- 

ข้อ ๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่ ง เข้ า ร่ วมหลักสูตรหรื อกิ จกรรม กําหนดเอง
หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบหน่วย
ความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกร พร้อมกับเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม  
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้เป็นไป

ตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด  

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงาน
ใด ๆ หากประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ยื่นคําร้องขอเทียบหน่วย
ความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม  
หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

- 

 ข้อ ๑๐ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการ
ใด ๆ ตามระเบียบนี้ จะกระทําในรูปของข้อมูลและธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อประโยชน์ต่อการอํานวยความสะดวกให้แก่
สมาชิกสภาวิศวกร 

6



  
- ๕ - 

                                                ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๙ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้ 
จากหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  

(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหา
สาระ ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง หรือขยายทักษะ
และความรู้ ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  

(๒) ความทันสมัยของเนื้อหา  
(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อ

ที่บรรยาย  
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา  
(๕) อื่น ๆ ตามที่สภาวิศวกรประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร 
กิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ตามแนวทางดังต่อไปนี้  

(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ 
ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง หรือขยายทักษะและความรู้ของ
ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(๒) เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสม  
(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย 
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา  
(๕) ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร  
(๖) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

เพิ่มเติมข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง
เพิ่มเติมเรื่องประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ของวิศวกร 

 ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบนี้  

บทเฉพาะกาล 

     ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามที่กําหนดไว้  

 

 ข้อ ๑๔ ให้คําขอเป็นหน่วยงานเพื่อจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม
มาตรฐานที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
พ.ศ. ๒๕๕๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
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- ๖ - 

                                                ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑  

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. ....  

 
เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้ นํ าประกาศและคํ าสั่ ง ต่ าง  ๆ  ตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้ได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
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-ร่าง- 

๑ 

                                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชพีต่อเนื่อง พ.ศ. .... 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 
เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรเมื่อวันที่ ..................... พ.ศ. .... คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง  
พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี  
“การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง” หมายความว่า การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาสาระในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี  

“หน่วยความรู้” หมายความว่า หน่วยความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 
ข้อ ๕ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(๑) เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพโดยตรง  

(๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง  

(๔) เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๕) เพ่ือเป็นหลักประกันและเสริมสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการวิชาชีพภายในประเทศและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 
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-ร่าง- 

๒ 

                                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

(๖) เพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และประกอบการ
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

(๗) เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
และการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๖ การกําหนดจํานวนและการคํานวณหน่วยความรู้เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๕ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่จะได้รับหน่วยความรู้มีสองประเภท ดังน้ี  
(๑) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน อันได้แก่การบรรยาย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

หรือการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ที่จัดโดยสภาวิศวกรหรือหน่วยงานที่สภาวิศวกรเห็นชอบ  
(๒) การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ได้ขอรับความเห็น

ชอบตาม (๑) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพอัน
ได้แก่ การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนนอกจากหลักสูตรหรือกิจกรรม โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้น 

ข้อ ๘ หน่วยงานที่จะขอให้สภาวิศวกรเห็นชอบให้จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานต้องเป็น 
นิติบุคคลและมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด  

การย่ืนขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการสภา
วิศวกรประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมกําหนดเองหรือของหน่วยงานใด ๆ หาก
ประสงค์จะได้รับหน่วยความรู้ ให้ย่ืนคําร้องขอเทียบหน่วยความรู้ต่อสํานักงานสภาวิศวกรพร้อมเอกสาร 
ดังต่อไปนี้  

(๑) รายละเอียดของหลักสูตรหรือกิจกรรม  
(๒) เอกสารประกอบการอบรมหรือการทํากิจกรรม หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดหน่วยความรู้ให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ คําขอ ใบสมัคร การอนุญาต หรือการดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบน้ี จะกระทําในรูปของ

ข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๑๑ ให้สภาวิศวกรพิจารณาการให้หน่วยความรู้จากหลักสูตร กิจกรรมกําหนดเองหรือของ

หน่วยงานใด ๆ ตามแนวทางดังต่อไปน้ี  
(๑) มีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายชัดเจนด้วยเนื้อหาสาระ ในประการที่จะรักษาสภาพ ปรับปรุง 

หรือขยายทักษะและความรู้ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

(๒) เน้ือหามีความทันสมัยและเหมาะสม  
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-ร่าง- 

๓ 

                                                                            ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 

(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย  
(๔) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเน้ือหา  
(๕) ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกร  
(๖) อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองที่ได้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวิศวกร 

ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ถือว่าเป็นหน่วยความรู้ตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๑๓ หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย

การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการต่อไปจนสิ้นอายุตามท่ีกําหนดไว้ 
ข้อ ๑๔ ให้คําขอเป็นหน่วยงานเพ่ือจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้

บังคับให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองพ.ศ. ๒๕๕๑ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ีให้นําประกาศและคําสั่งต่าง ๆ  
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 
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