
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ ระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามกรอบ
ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework)

บรรยายโดย…
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์



ประวัติวิทยากร
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จบการศึกษา

• ระดับปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ระดับปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การท างานปัจจุบัน

• รองเลขาธิการสภาวิศวกร สมัย 7

• ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร

• ประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิศวกร

• ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาวิศวกร

• ประธานคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ว.ส.ท.

• นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สท.สท.)

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                             
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์



โครงสร้างการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

• สถาบันการศึกษา
ผลิตวิศวกรเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ

• สภาวิศวกร
ควบคุม คุ้มครอง ส่งเสริมการประกอปวิชาชีพ

• สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
ผลิตเอกสารทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ
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จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สภาวิศวกร
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มีสถานะเป็นนิติบุคคล

พิจารณาออกใบอนุญาต

ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

• บุคคลธรรมดา
• นิติบุคคล
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โครงสร้าสภาวิศวกร

เหรัญญิก
ต าแหน่งอื่นๆ

รมว.มหาดไทย
สภานายกพิเศษ

สภาวิศวกร
สมาชิกสภาฯ
▪ สามัญ
▪ วิสามัญ
▪ กิตติมศักดิ์

กรรมการสภาฯ 

➢เลือกตั้ง 15 คน
▪ คณาจารย์ 5 คน
▪ ทั่วไป 10 คน

➢ แต่งตั้งโดยสภานายกพิเศษ 5 คน

นายกสภาฯ
อุปนายก 1,2
เลขาธิการ

ส านักงานสภาวิศวกร ส านักกฎหมายฯคณะอนุกรรมการฯ

ก ากับ ดูแล/ยุบสภา

กรรมการจรรยาบรรณ ผู้ตรวจสภาวิศวกร



อ านาจหน้าที่ของสภาวิศวกร(มาตรา 8)

ออกใบอนุญาต สั่งพักใบอนุญาต หรือ เพิกถอน
ใบอนุญาต รับรองปริญญา / ประกาศนียบัตร

รับรองความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เสนอแนะรัฐมนตรี

การตั้ง/การเลิก สาขาวิศวกรรม
ควบคุม

ออกข้อบังคับต่าง ๆ ของสภา
วิศวกร
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การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542

สภาวิศวกร

งานวิศวกรรม

มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ท าหน้าที่ออกใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต
การรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ

งานวิศวกรรมควบคมุ

งานวิศวกรรมไม่ควบคุม

ใบประกอบวิชาชีพ

งานวิศวกรรม 7 สาขา

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

CE, EE, ME, MinE, IE, ENVE, CHE

มี 6 ลักษณะงาน
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งานวิศวกรรมควบคุม

ความรู้

ความช านาญ

ความระมัดระวัง

เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชน

การประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรมควบคุม”
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ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ได้รับใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ใบอนุญาตที่ออกโดยสภาวิศวกร เพื่อให้สิทธิในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

สิทธิ + หน้าที่ + ความคุ้มครอง
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
บุคคลธรรมดา

ภาคีวิศวกร

(Associate  Engineer)

สามัญวิศวกร
(Professional Engineer)

วุฒิวิศวกร
(Senior Professional Engineer)

ภาคีวิศวกรพิเศษ

(Adjunct Engineer)

ท างานได้ตาม ประเภท 

และขนาดที่ก าหนดตามข้อบังคับสภาวิศวกร

ขอบเขตงาน

ท าได้ทุกงาน ทุกประเภท    
และทุกขนาด

ท างานได้เฉพาะตามที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตฯ เท่านั้น

มี 4 ระดับ ได้แก่
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สมาชิกสภาวิศวกร

หากขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง

• สมาชิกสามัญ

• สมาชิกวิสามัญ

• สมาชิกกิตติมศักด์ิ

เป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการได้รับใบอนุญาต
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เงื่อนไขส าคัญ
ในการได้รับใบ



ความส าคัญของใบอนุญาตฯ
คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะ

สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านวิศวกรรม

รักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ

ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองในการประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
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ขอบคุณครับ
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