
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น  

รางประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรอง

ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. ....  

(๑๒ สาขาวิศวกรรม) 

 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

เพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม และเพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชนจาก

ขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการ

วิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงไดประกาศใชขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองความรู

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งขอ ๑๐ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการ

รับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหการทดสอบความรูระดับ

วิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด และขอ ๓ ของระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหการทดสอบความรู ระดับ

วิศวกร ใหกระทำโดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบสัมภาษณหรือวิธีสอบขอเขียนและวิธีสอบสัมภาษณ โดยผูขอ

ใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร ตองเขาทดสอบความรู ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด  

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรู เพื่อขอรับใบรับรองความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (๑๒ สาขาวิศวกรรม)  

๓. หลักการอันเปนสาระสำคญั 

 กำหนดหลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรม ๑๒ สาขาวิศวกรรม) ใหเปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศ 



 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

 ๔.๑ หลักเกณฑการทดสอบความรูผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

๔.๒ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมชายฝง) 

๔.๓ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย) 

๔.๔ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมพลังงาน) 

๔.๕ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

๔.๖ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมยานยนต) 

๔.๗ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมระบบราง) 

๔.๘ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ)  

๔.๙ หลักเกณฑการทดสอบความรู ผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมสำรวจ) 

๔.๑๐ หลักเกณฑการทดสอบความรูผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ) 

๔.๑๑ หลักเกณฑการทดสอบความรูผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมตอเรือ) 

๔.๑๒ หลักเกณฑการทดสอบความรูผู ขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม) 

 

………………………………………………………………………………….. 



  ฉบับรับฟงความเห็น  

-ราง-  

  ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเปนวัตถุประสงคของ 

สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และที่

แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../... เมื่อวันที่ ...................... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) เปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

คอมพิวเตอร - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐ % 

กำหนดสอบจำนวน ๑๒ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) 

๒. คณติศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering 

Mathematics) 

๓. ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร (Digital Computer Logic) 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. โครงสรางดิสครีตและภาวะคำนวณได (Discrete Structures and 

Computability) 

๒. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโครงสรางขอมูล (Introduction to Data Structures)

๓. วิชาการโปรแกรมขัน้สูง (Advanced Programming) 

๔. ระบบฝงตัว (Embedded System) 

๕. ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ (Operating Systems and System 

Programs) 

๖. ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย (Parallel and Distributed Systems) 

๗. การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design) 

๘. การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 

๙. สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร (Computer System Architectures) 

๑๐. ระบบฐานขอมูล (Database Systems) 

๑๑. วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

๑๒. เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks) 

 

 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

คอมพิวเตอร - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐ % 

กำหนดสอบจำนวน ๒ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



                                                                                                          ฉบับรังฟงความเห็น 

-ราง-  

 ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมชายฝง) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเปนวัตถุประสงคของ 

สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ...................... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมชายฝง) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมชายฝง) เปนไปตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 

 



                                                                              ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ชายฝง - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  รายวิชาละ ๒๕ คะแนน 

๑. Engineering Drawings โดยใชขอสอบของสภาวิศวกร 

๒. Engineering Mechanic /Static / Dynamic โดยใชขอสอบของสภาวิศวกร

๓. Safety in Coastal Engineering 

๔. Physical Oceanography 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม  แบงตามแขนงดังตอไปนี ้

๑. แขนงวิศวกรรมใกลชายฝง (Nearshore Engineering) 

o บังคับสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑) Wave Mechanics and Wave Transformation 

๒) Wave Data Analysis and Wave Hindcasting 

o เลือกสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนนดังตอไปนี้ 

๑) Coastal Processes 

๒) Coastal Structures  

๓) Survey in Coastal/Offshore Engineering 

๒. แขนงวิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering) 

o บังคับสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑) Wave Mechanics and Wave Transformation 

๒) Wave Data Analysis and Wave Hindcasting 

o เลือกสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี ้



                                                                              ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

๑) Offshore Structural Engineering 

๒) Offshore/subsea Pipeline Engineering 

๓) Survey in Coastal/Offshore Engineering 

 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ชายฝง - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๒ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



                                                                                             ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

 ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปองกันอคัคีภัย) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ...................... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปองกันอัคคภีัย) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย) เปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 

 

  



                               ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ปองกันอัคคภีัย - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- ขอสอบปรนัย แตละองคความรูจำนวน ๑๐๐ ขอ 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. เสนทางหนีไฟ 

๒. พลศาสตรอัคคีภัย 

๓. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมรวมท้ังการสั่งการระบบ

ประกอบอาคาร 

๔. การบริหารจัดการความปลอดภัย รวมถึงงานปองกัน การตอบโตและ 

การสื่อสารระหวางเกิดเหตุ และการฟนฟู 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. การวางผังอาคารเพื่อปองกันอัคคีภัย 

๒. เสนทางหนไีฟ 

๓. พฤติกรรมมนุษยในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

๔. การปองกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 

๕. พลศาสตรอัคคีภัย 

๖. การปองกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 

๗. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมรวมท้ังการสั่งการระบบ

ประกอบอาคาร 

๘. การจัดการและควบคุมควันไฟ 

๙. การบริหารจัดการความปลอดภัย รวมถึงงานปองกัน การตอบโตและ 

การสื่อสารระหวางเกิดเหตุ และการฟนฟู 



                               ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

๑๐. การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบปองกันอัคคีภยั 

๑๑. การประเมินความเสี่ยงดานอัคคีภัย 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ปองกันอัคคภีัย - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

 ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ......................

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาช ีพว ิศวกรรม ระดับว ิศวกร และระด ับวิศวกรว ิชาชีพ (สาขาว ิศวกรรมพลังงาน) เป นไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

พลังงาน - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๖ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. หนวย (Unit) 

๒. พื้นฐานการเขียนแบบ (Basic Drawing) 

๓. ความรอนและของไหล (Thermo-Fluid) 

๔. วัสดุศาสตร (Materials) 

๕. พื้นฐานวงจรไฟฟาและอุปกรณ (Basic Electric Circuit and Devices)  

๖. การวัดและอุปกรณการวัด (Measurement and Instrumentation) 

๗. พื้นฐานทางสถิติ (Basic Statistics) ความปลอดภัย (Safety) 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. การถายโอนพลังงาน (Energy Transfer) 

๒. การแปลงรูปพลังงานงาน (Energy Transform) 

๓. การกับเก็บพลังงาน (Energy Storage) 

๔. สเถียรภาพของระบบ (System Stability) 

๕. กฎหมายและมาตรฐานทางดานพลังงาน (Regulation and Standard of 

Energy) 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

 

 

 

 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

พลังงาน - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานถวงน้ำหนักของการทดสอบ 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

 ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ......................

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) เปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 

 

  



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

เมคคาทรอนิกส - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานคะแนนทั้งหมดรวมกันไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. การออกแบบระบบกลไกทางกล 

๒. พื้นฐานกลศาสตรของแข็ง 

๓. เทคโนโลยีทีช่วยสนับสนุนการวิเคราะห ออกแบบ และผลิต 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. ระบบหุนยนต 

๒. ระบบตรวจรู 

๓. ระบบขับเคลือ่น 

๔. พืน้ฐานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

๕. system integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

เมคคาทรอนิกส - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

  ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมยานยนต) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ...................... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมยานยนต) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาช ีพว ิศวกรรม ระดับว ิศวกร และระดับว ิศวกรว ิชาช ีพ (สาขาว ิศวกรรมยานยนต) เป นไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ยานยนต - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานคะแนนทั้งหมดรวมกันไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

- กรณทีี่ยังไมไดปฏิบัติงาน ขอ ๑-๙ ใหเลือก ๕ ขอ 

- กรณทีี่ปฏิบัติงานแลว ขอ ๑-๙ ใหเลือก ๔ ขอ และขอ ๑๐-๑๑ เลือก ๑ ขอ 

๑. ยานยนตและโครงสราง 

๒. ระบบตนกำลัง 

๓. ระบบสงถายกำลัง 

๔. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว หามลอ 

๕. ระบบเชื้อเพลิง / หลอลื่น 

๖. ระบบควบคุม 

๗. ระบบไฟ (แสงสวาง / ขับเคลื่อน) 

๘. ระบบปรับอากาศ 

๙. ระบบบพลังงานทดแทน 

๑๐. การวางแผน การผลิตและประกอบ การตรวจสอบและควบคุม 

๑๑. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การจัดการการใชรถบนถนน 

 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ยานยนต - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานไมนอยกวา ๘๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณโดยอนุญาตใหผูขอรับการทดสอบเลือกนำเสนอผลงานได 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

 ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมระบบราง) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ......................

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมระบบราง) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับว ิศวกรวิชาชีพ (สาขาว ิศวกรรมระบบราง) เปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร  



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ระบบราง - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานคะแนนทั้งหมดรวมกันไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. ขอมูลทั่วไปดานวิศวกรรมระบบราง 

๒. พื้นฐานดานทางถาวรและโครงสรางพ้ืนฐาน 

๓. พื้นฐานดานรถไฟ 

๔. พื้นฐานดานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

๕. พ้ืนฐานดานการเดินรถและการซอมบำรุง 

 

 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ระบบราง - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

  ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ......................

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับว ิศวกร และระดับว ิศวกรว ิชาช ีพ (สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ) เปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

สารสนเทศ - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. หลักการไฟฟาและระบบสารสนเทศ 

๒. หลักการโทรคมนาคม และสถาปตยกรรมโครงขายมีศูนยกลาง   

๓. สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูล 

๔.การบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารขอมูล   

 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

๑. ประเภทการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครือขายสารสนเทศ  

    ๑) LAN/WAN Switch, Router 

    ๒) Physical Communication Network 

    ๓) End Device 

    ๔) IT Support 

๒. การวางระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  

    ๑) Network Security 

    ๒) End Device Security 

    ๓) Cyber Security 

๓ การออกแบบโปรแกรมสารสนเทศ  

   ๑) Software Programming  

   ๒) Software Development Process 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

   ๓) Software Project Development 

๔. การบริหารจัดการเครือขายการสื่อสาร  

    ๑) Internetworking 

    ๒) Content Delivery Network 

    ๓) Streaming Technology 

๕. การพัฒนาและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และคลังขอมูล 

    ๑) Cloud Management 

    ๒) Block Chain 

    ๓) Smart City 

    ๔) IoT Eco-System Management 

    ๕) Big Data, Data Analytics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

สารสนเทศ - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

  ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมสำรวจ) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ......................

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดงันี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมสำรวจ) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมสำรวจ) เปนไปตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 

  



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

สำรวจ - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

o บังคับสอบ ๑ วิชา คือ การสำรวจรังวัด (Surveying) และการสำรวจเพ่ืองาน

วิศวกรรม (Engineering Surveying) 

o เลือกสอบ ๒ วิชา ดังตอไปนี้ 

๑. การสำรวจดวยดาวเทียม (GNSS Global Navigation Satellite System) 

และยีออเดซี (Geodesy) 

๒. การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และการสำรวจดวยภาพถาย 

(Photogrammetry) 

๓. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการแผนท่ี (GIS Geographic 

Information system & Cartography) 

๔. การรังวัดที่ดิน (Cadastral Surveying) 

     ๕. การสำรวจอุทกศาสตร (Hydrographic Surveying) 

 

 

 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

สำรวจ - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๑๒ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

-ราง-  

  ประกาศสภาวิศวกร  

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ) 

พ.ศ. .... 

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ

บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง

พระราชบ ัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเป นวัตถุประสงค 

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ...................... 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ทดสอบความรูเพื ่อขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร  

และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาช ีพว ิศวกรรม ระดับว ิศวกร และระดับว ิศวกรว ิชาช ีพ (สาขาว ิศวกรรมแหล งน ้ำ) เป นไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่              พ.ศ. .... 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

แหลงน้ำ - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

o บังคับสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑. Basic Hydrology 

๒. Law and Safety in Water Resources Engineering 

o เลือกสอบ ๒ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑. Basic Hydraulics 

๒. Engineering Mechanics (Static Only) => ใชขอสอบกลางของสภา

วิศวกร 

๓. Survey for Water Resources Engineering 

๔. Meteorology 

๕. Statistic for Water Resources Engineering 

 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม  แบงตามแขนงดังตอไปนี ้

๑. แขนงยอยการวางแผนแหลงน้ำ (Water Resources Planning) 

o เลือกสอบ ๔ วิชา จาก ๖ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑) Hydrology 

๒) Groundwater  

๓) Irrigation 

๔) Basic Statistical Hydrology  



   ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

๕) Water Resources Planning and Management 

๖) Water Resources Project Evaluation and Assessment 

 

๒. แขนงยอยชลศาสตร (Hydraulics) 

o เลือกสอบ ๔ วิชา จาก ๖ วิชา รายวิชาละ ๒๕ คะแนน ดังตอไปนี้ 

๑) Hydraulics of Open Channel 

๒) Hydraulics of Pipe Conduit  

๓) Water Resources System Design 

๔) Drainage and Flood Mitigation 

๕) Dam and Hydraulic Structure Erosion and Sedimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

แหลงน้ำ - พิจารณาจากกรอบความรูความชำนาญของสาขา 

(Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ กรณีสอบไมผานใหสอบแกตัวดวยวธิีการ

สอบขอเขียน (ขอสอบอัตนัย ๒ ขอ ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐%

กำหนดสอบจำนวน ๓ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม  พิจารณาจากผลงานทางวิศวกรรมและ

ประสบการณของผูรับการทดสอบ โดยแบงตามแขนงดังตอไปนี้ 

๑. แขนงยอยการวางแผนแหลงน้ำ (Water Resources Planning) 

    ๑) Hydrology 

    ๒) Groundwater 

    ๓) Irrigation 

    ๔) Basic Statistical Hydrology 

    ๕) Water Resources Planning and Management 

    ๖) Water Resources Project Evaluation and Assessment 

๒. แขนงยอยชลศาสตร (Hydraulics) 

    ๑) Hydraulics of Open Channel 

    ๒) Hydraulics of Pipe Conduit  

    ๓) Water Resources System Design 

    ๔) Drainage and Flood Mitigation 

    ๕) Dam and Hydraulic Structure Erosion and Sedimentation 
 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

 

 

-ราง- 

ประกาศสภาวิศวกร 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู เพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมตอเรือ)  

พ.ศ. .... 

    

โดยที่ เป นก ารสมควรกำห นด หลั ก เกณ ฑ ก ารขอรับ ใบ รับ รองความรู ค วามชำน าญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพ่ือใหไดประโยชน 

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริการ

วิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

เพ่ือสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญ ท่ีกำหนดไว  

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๘  (๖ ) (ฎ ) และ (๗ ) ประกอบมาตรา ๗  (๘ ) แห ง 

พระราชบัญ ญั ติ วิศวกร พ .ศ . ๒๕ ๔๒  กฎกระทรวงกำหนดการดำเนิ นการ อ่ืนอัน เปน วัต ถุป ระสงค  

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ .... เมื่อวันที่ ………………..  

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดังนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ

ความรูเพ่ือขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกร

วิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมตอเรือ) พ.ศ....”  

  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมตอเรือ) เปนไปตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 

             (………………………………..) 

                      นายกสภาวิศวกร 

 

 



        ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ตอเรือ - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการที่จำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๒ คร้ัง/ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๑. การอาน/เขียน แบบแปลนเรือ (ลายเสนเรือ ผังการจัดวาง โครงสราง

และงานระบบในเรือ) 

๒. Engineering Mechanic/Static/Dynamic (ใชขอสอบเดียวกับทีอ่ยู

ในการทดสอบความรูระดับภาควีิศวกร) 

องคความรูเฉพาะสาขาวิศวกรรม 

นาวาสถาปตย (Naval Architecture) 

๑. Ship Geometry Ship Stability (ความทรงตัวเรือ) 

๒. Ship Strength (ความแข็งแรงของเรือ) 

๓. Ship Resistance & Propulsion (ความตานทานและการขับดันเรือ)

๔. Ship Vibration (การสั่นสะเทือนของเรือ) 

๕. Ship Motions in Waves and Controllability (การเคล่ือนที่ของ

เรือในคล่ืนและสภาพควบคุมได) 

๖. Ship Design Process (กระบวนการออกแบบเรือ) 

วิศวกรรมตอเรือ (Shipbuilding Engineering) 

๑. กระบวนการจัดหาเรอื การกำหนดภารกิจ/คุณลักษณะ และการทำ

สัญญา 

๒. กฎขอบังคับตามกฎหมายและจากสมาคมจัดชั้นเรือ 

๓. การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตรวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรม



 

 

        ฉบับรับฟงความเห็น 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ตอเรือ 

๔. วัสดุในการตอเรือ 

๕. การควบคุมการผุกรอน 

๖. กระบวนการตอเรือ 

๗. อุปกรณและการวางผังในอูตอเรือ 

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering) 

๑. Ship Power Plant (เครื่องจักรตนกำลังในเรือ) 

๒. Transmissions (การสงกำลัง) 

๓. Propulsors (ใบจักร และอุปกรณเทียบเทา) 

๔. Auxiliary Components (เครื่องจักรชวย) 

๕. Shipboard Systems (ระบบตางๆ ในเรือ) 

๖. Supporting Technology (เทคโนโลยอ่ืีนๆ ในเรือ เชน เชื้อเพลิง 

แบริ่งและการหลอลื่น ระบบอัตโนมัติ เปนตน 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

        ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ตอเรือ - พิจารณาผลงานตามกรอบความรูความชำนาญของ

สาขา (Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผานไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๒ คร้ัง/ป 

สอบสัมภาษณผลงานทางวิศวกรรมจากประสบการณของผูรับการทดสอบ 

 



                 ฉบับรับฟงความเห็น 

 

 

-ราง- 

ประกาศสภาวิศวกร 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม)  

พ.ศ. ....  

    

โดยที่ เป นก ารสมควรกำห นด หลั ก เกณ ฑ ก ารขอรับ ใบ รับ รองความรู ค วามชำน าญ 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพ่ือใหไดประโยชน 

จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริการ

วิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

เพ่ือสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญ ท่ีกำหนดไว  

แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  อาศั ยอำนาจตามความในมาตรา ๘  (๖ ) (ฎ ) และ (๗ ) ประกอบมาตรา ๗  (๘ ) แห ง 

พระราชบัญ ญั ติ วิศวกร พ .ศ . ๒๕ ๔๒  กฎกระทรวงกำหนดการดำเนิ นการ อ่ืนอัน เปน วัต ถุป ระสงค  

ของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ .... เมื่อวันที่ ……………….. 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกประกาศไว ดังนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบ

ความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกร

วิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม) พ.ศ....”  

  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓ หลักเกณฑการทดสอบความรูเพื่อขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม) เปนไปตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้   

ประกาศ ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 

 

             (………………………………..) 

                     นายกสภาวิศวกร 



                                           ฉบับรับฟงความเห็น 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

ระดับวิศวกร 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ปโตรเลียม - พิจารณาจากองคความรูทางวิชาการท่ีจำเปนของสาขา 

(Academic Knowledge) 

- ขอสอบปรนัย และขอสอบอัตนัย 

- เกณฑการผานแตละหมวดองคความรู ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๒ ครั้ง/ป 

แบงตามแขนง 

 ๑. แขนงวิศวกรรมการเจาะ 

หมวดวิศวกรรมปโตรเลียมข้ันพ้ืนฐานทั่วไป 

ประเภทงานวิศวกรรมปโตรเลียม พื้นฐานทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับ

การเกิดและกักเก็บปโตรเลียม การสำรวจ การพัฒนาและการผลิตปโตรเลียม 

ระบบสัญญาและความคุมคาการลงทุนในธุรกิจปโตรเลียมแบบตางๆ 

- หมวดวิศวกรรมการขุดเจาะ 

อุปกรณและระบบที่จำเปนตางๆ บนแทนขุดเจาะ การออกแบบ และ

อุปกรณของระบบน้ำโคลน ระบบรักษาความดันที่จำเปนระหวางการขุดเจาะ 

รวมถึงข้ันตอนในการปบัติเมื่อมีเหตฉุกเฉินระหวางการขุดเจาะ การออกแบบ

หลุมเจาะ การวิเคราะหชั้นหินตัวอยางจากการเก็บในระหวางการเจาะหลุม 

การสละหลุม 

๒. แขนงวิศวกรรมแหลงกักเก็บ 

หมวดวิศวกรรมปโตรเลียมข้ันพ้ืนฐานทั่วไป 

ประเภทงานวิศวกรรมปโตรเลียม พื้นฐานทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับ

การเกิดและกักเก็บปโตรเลียม การสำรวจ การพัฒนาและการผลิตปโตรเลียม 

ระบบสัญญาและความคุมคาการลงทุนในธุรกิจปโตรเลียมแบบตางๆ 

หมวดวิศวกรรมแหลงกักเก็บ 

การวิเคราะหชั้นหิน ลักษณะของเหลว หรือกาซท่ีอยูใตดินจาก วิธีการ



  

 

 

        ฉบับรับฟงความเหน็ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ตางๆ รวมถึงการหยั่งธรณี การแยกประเภทและการประมาณปริมาณสำรอง

ของแหลงกักเก็บปโตรเลียม กระบวนการไหลของปโตรเลียมหลายประเภท 

การวิเคราะหความสามารถในการผลิตของแหลงกักเก็บ การประมาณอัตรา

การผลิต การวิเคราะหการทดสอบหลุมเจาะ การสรางและใชแบบจำลองของ

แหลงผลิต การเพิ่มศักยภาพแหลงผลิตดวยวิธีการสงเสริมการผลิตแบบตางๆ 

เชน การสงเสริมการผลิตแบบทุติยภูมิ แบบตติยภูม ิ

 ๓. แขนงวิศวกรรมการผลิต 

หมวดวิศวกรรมปโตรเลียมข้ันพ้ืนฐานทั่วไป 

ประเภทงานวิศวกรรมปโตรเลียม พื้นฐานทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับ

การเกิดและกักเก็บปโตรเลียม การสำรวจ การพัฒนาและการผลิตปโตรเลียม 

ระบบสัญญาและความคุมคาการลงทุนในธุรกิจปโตรเลียมแบบตางๆ 

หมวดวิศวกรรมการผลิต 

การออกแบบหลุมและอุปกรณชวยสงเสริมการผลิต การออกแบบระบบ

การผลิตปโตรเลียม การวิเคราะหศักยภาพของหลุมผลิต การกระตุนหลุมผลิต 

การเพ่ิมอัตราการไหลในวิธีที่เหมาะสมกับสภาพหลุมและลักษณะกายภาพ 

การวัดปริมาณการผลิต แบบจำลองในการวิเคราะหการไหลในหลุมและ

วิธีการประมาณอัตราการไหลของหลุม การหยั่งธรณีเพ่ือเก็บขอมูลการผลิต 

การตรวจสอบหลุมผลิตใหมีความม่ันคงสมบูรณในการผลิตและไมสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 



  

 

 

        ฉบับรับฟงความเหน็ 

หลักเกณฑการทดสอบความรูผูขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สาขาวิศวกรรม เกณฑการทดสอบ รายละเอียด 

ปโตรเลียม - พิจารณาผลงานตามกรอบความรูความชำนาญของ

สาขา (Professional Competency) 

- สอบสัมภาษณ 

- เกณฑการผาน ไมนอยกวา ๖๐% 

กำหนดสอบจำนวน ๔ ครั้ง/ป 

สอบสัมภาษณโดยอนุญาตใหผูขอรับการทดสอบเลือกนำเสนอผลงานได 
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