


หัวข้อการบรรยาย

• วัตถุประสงค์
• ความส าคัญของใบอนุญาต
• กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• องค์ความรู้สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหการ
• ลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม
• ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคมุ
• ขั้นตอนการเลื่อนระดับใบอนุญาต
• ผลงานทางวิศวกรรม
• การเขียนผลงานทางวิศวกรรม



1. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(งานวิศวกรรมเหมืองแร่และงานวิศวกรรมโลหการ ) มีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการขอรับใบอนุญาตฯ ตามกรอบความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพ

2. ให้เตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานและรับการทดสอบความรู้
ความช านาญเพื่อการเลื่อนระดับ

วัตถุประสงค์ของการบรรยาย



ความส าคัญของใบอนุญาต



วิศวกรปฏิบัติวิชาชีพ
• ความเป็นมืออาชีพของวิศวกร หมายถึงความพร้อมของวิศวกรในการปฏิบัติวิชาชีพ อย่างน้อย

ประกอบด้วย 
• มีคุณวุฒิที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
• มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ
• มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฏหมาย
• มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง
• ยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม 
• และหากปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

• นอกจากนี้ วิศวกรที่ดี ควรมีความรอบรู้และตามทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพของ
ตนเองและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีการท างานเป็นทีมเนื่องจากงานวิศวกรรมเป็นงานโครงการทีต้องอาศัย
ทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะทางแตกต่างกันไป มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ใส่ใจในรายละเอียด มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า มีความสามารถในการ
สื่อสารและการน าเสนอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้น า



การประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

ความตระหนัก
รับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณะ

ยึดมั่น
จรรยาบรรณ



บทบาทของสภาวิศวกรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสมาชิก



วิชาชีพวิศวกรรม 24 สาขา





กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สภาวิศวกร
ควบคุม คุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริม

การประกอบวิชาชีพ

สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
ฝึกอบรม สร้างมาตรฐาน คู่มือ สร้าง

เครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์

สถาบันการศึกษา
สร้างวิศวกรทีพ่งึ

ประสงค์



Engineering Competency Framework 





กรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

• ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมวด มาตรฐานการ
ประพฤติ ข้อ 14 ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ พึงปฏิบัติงานบนพื้นฐานกรอบความสมารถการประกอบวิชาชีพฯ 
ดังนี้

1. มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความช านาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและการพัฒนา
วิชาชีพ

3. มีภาวะผู้น าด้านการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ

4. มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม



1. มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี   
ในการปฏิบัติวิชาชีพ

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
ในการปฏิบัติวิชาชีพตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด

กรอบความสามารถฯ ตามข้อก าหนด IEA 
Professional Competency Profile



2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความช านาญในการแก้ไขปัญหาดา้นวิศวกรรม และการ
พัฒนาวิชาชีพ

2.1 สามารถจ าแนกและก าหนดขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจน สืบค้นรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม

2.2 สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน

2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ปัญหางานวิศวกรรมทีซ่ับซ้อน

2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือ่งอย่างเพยีงพอ เพื่อคงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

กรอบความสามารถฯ ตามข้อก าหนด IEA 
Professional Competency Profile



3. มีภาวะผู้น าในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการ
วิชาชีพ

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

3.2 สามารถจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน

3.3 สามารถสื่อสาร และถ่ายทอดในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างดี

3.4 รับผิดชอบในการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรม

กรอบความสามารถฯ ตามข้อก าหนด IEA 
Professional Competency Profile



4. มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
และให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.2 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีความปลอดภัย           
และชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ

กรอบความสามารถฯ ตามข้อก าหนด IEA 
Professional Competency Profile



ตัวอย่างข้อบ่งชี้ที่แสดงความสามารถการประกอบวิชาชีพ

• มีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมเฉพาะทาง และความรู้ใหม่ทาง
วศิวกรรม

• มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีทีม่อียู ่เทคโนโลยใีหม ่และการควบรวมเทคโนโลยี

• มีความเข้าใจถึงการประยกุตห์ลกัการทางวิศวกรรมเพือ่การปฏบิตัวิชิาชพีทีด่ ี(Good Practice)

• สืบค้นและค้นคว้าวิจยัให้รอบรู้เพือ่การปฏบิตัวิชิาชพีอยา่งถูกตอ้ง ทนัสมยั และรอบคอบทีส่ดุ

• มีความรู้และตระหนักถึงกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีปฏิบติั
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ตัวอย่างข้อบ่งชี้ที่แสดงความสามารถการประกอบวิชาชีพ

• ก าหนดโจทยห์รือปัญหาทางวิศวกรรมและวตัถปุระสงคไ์ด้อย่างแม่นย า ชดัเจน ภายใตข้อบเขตความรบัผดิชอบ แยกแยะ
รายละเอยีดของปัญหา แจกแจงเงือ่นไขขอ้จ ากดัไดอ้ยา่งชดัเจน
• วิเคราะหป์ระเดน็ความสมัพนัธ ์และผลกระทบของตวัแปรทีซ่บัซอ้นในโจทยห์รอืปัญหาทางวศิวกรรมทีม่ตี่อผลลพัธ์
• พฒันาแนวคิด/วิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาทางวศิวกรรม
• ก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาทางวศิวกรรม 
• ค้นคว้า ส ารวจ เกบ็ข้อมลู ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห ์สร้างแบบจ าลองทางกายภาพ และหรือทางคณิตศาสตร ์เพ่ือประเมิน
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

• มีทกัษะในการตดัสินใจทางวิศวกรรมในการเลือกทางเลือก ท่ีเหมาะสมทัง้ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม
• น าเสนอรายละเอียดทางเลือก วิธีการในการวางแผน ออกแบบ ขัน้ตอนตามกระบวนการออกแบบและหรือการปฏิบติังาน
วิศวกรรมได้อย่างชดัเจนครบถ้วน

• ตรวจสอบยืนยนัผลของการแก้ปัญหาตามวตัถปุระสงคแ์ละผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและองคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและ
ปรบัปรงุแก้ไข
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ตัวอย่างข้อบ่งชี้ที่แสดงความสามารถการประกอบวิชาชีพ

• มีทกัษะในการส่ือสารกบัทีมงานและผูเ้ก่ียวข้องในโครงการให้มีความเข้าใจในรายละเอียดของการแก้ปัญหา
งานวิศวกรรมอย่างแม่นย า

• แสดงตนและช้ีน าทีมงานให้ยึดมัน่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมตลอดเวลาการประกอบวิชาชีพ

• มีทกัษะในการบริหารจดัการโครงการให้ส าเรจ็ตามแผนและงบประมาณอย่างมีคณุภาพและสามารถน า
ผลงานไปใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์

• มีทกัษะในการตดัสินใจประเมินทางเลือก การแก้ปัญหา และถ่ายทอดแนวคิดแนวทางต่อทีมงานและ
ผูเ้ก่ียวข้อง

• มีการแยกแยะงานและจดัล าดบัขัน้ตอนในการท างานทางวิศวกรรม

• มีการเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชพีเพือ่การพฒันาวชิาชพีต่อเนื่องทีเ่กีย่วขอ้งในงาน
วศิวกรรมทีป่ฏบิตัิ
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ตัวอย่างข้อบ่งชี้ที่แสดงความสามารถการประกอบวิชาชีพ

• พิจารณาประเดน็ของผลกระทบส่ิงแวดล้อม สงัคม และคณุภาพชีวิตเป็นปัจจยัหน่ึงในการประเมินความ
เหมาะสมของทางเลือกการแก้ปัญหาทางวศิวกรรม 

• น าหลกัการของการพฒันาอย่างยัง่ยืนมาร่วมในการพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเท่าท่ี
ท าได้ในทางปฏิบติัและมีการพิจารณาประเดน็น้ีในการวางแผนและออกแบบ

• พิจารณาเงือ่นไข ข้อจ ากดัของกรอบกฎหมายทกุฉบบัท่ีเก่ียวข้องในการวางแผน ออกแบบ และปฏิบติังาน
วิศวกรรม

• มีการค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต ทรพัยสิ์น และสาธารณะท่ีเพียงพอและมีข้อก าหนดเพ่ือความปลอดภยั
อย่างชดัเจน

• มีการบงัคบัใช้ ตรวจสอบและควบคมุการปฏิบติังานวิศวกรรมตามแผนความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต - พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง



แนะน าเอกสารคู่มือการประกอบวิชาชีพ



• 1. ธรณีวิทยาเหมืองแร่และการส ารวจแหล่งแร่

• 2. การท าเหมืองแร่
2.1 การท าเหมืองบนดนิ
2.2 การท าเหมืองใต้ดิน

• 3. การเจาะและระเบิด

• 4. เครื่องจักรกลเหมืองแร่
• 5. การปรับปรุงคุณภาพแร่
• 6. การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตในโครงการเหมืองแร่และปรับปรุงคุณภาพแร่
• 7. การวางแผน ออกแบบและบริหารโครงการ
• 8. การวางแผนพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ทางวิศวกรรมงานเหมืองแร่



• 1. การแต่งแร่

• 2. การผลิตโลหะและการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่

• 3. การแปรสภาพและขึ้นรูปรอ้น

• 4. การแปรสภาพและขึ้นรูปเย็น

• 5. กระบวนการอบชุบความร้อน

• 6. เทคโนโลยีการหล่อโลหะ

• 7. เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะและการบัดกรี

• 8. การเกิดการผกุร่อนและกระบวนการป้องกนั

• 9. โลหะวิทยาของเหล็กและโลหะกลุ่มนอกเหลก็

• 10. โลหะวิทยาของโลหะตา้นการผุกร่อนและทนความร้อนสงู

• 11. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะการวิบตัิ และการเสื่อมสภาพของ
โลหะ

• 12. กระบวนการปรับปรุงผวิและการเคลือบผิวโลหะ

องค์ความรู้ทางวิศวกรรมงานโลหการ



ลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม

• กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550          
ก าหนดงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้ 6 ลักษณะงาน ดังนี้

1. งานให้ค าปรึกษา
2. งานวางโครงการ
3. งานออกแบบและค านวณ
4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
5. งานพิจารณาตรวจสอบ
6. งานอ านวยการใช้



งานให้ค าปรกึษา หมายถึง การให้ค าแนะน า การตรวจวินิจฉัย การตรวจรับรองงาน

งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ

งานออกแบบและค านวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความช านาญเพื่อใหไ้ด้มาซึ่ง
รายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร         
โดยมีรายการค านวณแสดงเป็นรูป แบบ ข้อก าหนด หรือประมาณการ

ลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม



งานควบคุมการสร้างหรอืการผลิต หมายถึง การอ านวยการควบคมุ หรือการควบคมุเกีย่วกับการ
ก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนย้าย
งาน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

งานอ านวยการใช้ หมายถึง การอ านวยการดูแลการใช้ การบ ารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือ
ระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรปู แบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

ลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม



ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม

ข้อบังคับสภาวิศวกร จ ากัดประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม                                  
ส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ตามลักษณะงาน ดังนี้



ประเภทของานเหมืองแร่ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร

ขนาดเหมือง 600 – 1,200 KW 600 – 15,000 KW

วัสดุจากการระเบิด < 800 TPD
<280,000 TPY

<10,000 TPD
< 3,500,000 TPY

แยกวัสดุ < 200 KW ทุกขนาด

แต่งแร่ 100 – 500 KW > 100 KW

เหมืองใต้ดิน < 20 SQ.M
< 150,000 TPY

อุโมงค์ ปล่อง  โพรง < 40 SQ.M
< 150,000 TPY

ประเภทและขนาดของงานเหมืองแร่



ประเภทของานโลหกรรม ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร

แต่งแร่ 100 – 500 KW > 100 KW

ถลุงเหล็ก < 80 TPD
7,000 – 20,000 TPY 7,000 -300,000 TPY

ถลุงแร่อื่น 1,000 -5,000 TPD
10-20 M. Baht

1,000 – 40,000 TPY
10-100 M. Baht

หลอม 30 – 100 คน
10 – 30 M. Baht

30 – 300 คน
10 – 60 M. Baht

แยกแร่ ทุกขนาด

ประเภทและขนาดของงานโลหะการ



ขั้นตอนการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

ตามระเบียบใหม่ของสภาวิศวกร วิศวกรผู้ประสงค์จะเลื่อนระดับ
ต้องเตรียมการ ดังนี้

แสดงบัญชีผลงานและปริมาณงาน 
(เกี่ยวข้องกับการวิศวกรรมควบคุมตามข่ายงานในแต่ละสาขา)

ทดสอบความรู้ความช านาญ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

1

2



ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดบัสามัญวิศวกรตอ้งยืน่คาํขอตอ่สาํนักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาํ
ขอรับ ใบอนุญาตระดบัสามัญวิศวกรและหลักฐานทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกรกาํหนดเอกสาร
หลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย

(๑) หลักฐานการไดรั้บหน่วยความรู้ทีไ่ดรั้บจากการพัฒนาวิชาชพีตอ่เน่ืองตามจาํนวนที่
คณะกรรมการ สภาวิศวกรกาํหนด
(๒) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจาก 
ได้รับใบอนุญาตระดบัภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์
ในการประกอบ วิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
โดยใหว้ิศวกรตัง้แตร่ะดบัสามัญวิศวกร ขึน้ไป ในสาขาและงาน (แขนง) เดยีวกันกับผู้ยืน่คาํ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน
(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดเีด่นจาํนวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแตไ่ม่เกินหา้ผลงาน



ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ซึ่งข้ามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร ต้องยืน่
คาํขอต่อสาํนักงานสภาวิศวกร ตามแบบคาํขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และหลักฐานทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกร
กาํหนดเอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) สาํเนาหลักฐานการศึกษา (transcript) ระดับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิัตรเทยีบเทา่ ปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตรท์ีส่ภาวิศวกรรับรอง หรือหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์
(TABEE) ในสาขาทีต่รงกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทีข่อรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร
(๒) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ทีไ่ด้รับจากการพฒันาวิชาชีพต่อเน่ืองตามจาํนวนทีค่ณะกรรมการ สภาวิศวกร
กาํหนด
(๓) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจากได้รับ ใบอนุญาตระดับภาคี
วิศวกรไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ ์ในการประกอบวิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้การกาํกับดูแลการประกอบวิชาชีพ ร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตตัง้แต่ระดับ
สามัญวิศวกรขึน้ไปในสาขาและงาน (แขนง) เดยีวกันกับทีย่ืน่คาํขอน้ันเป็น ผูลงนามรับรองผลงาน
(๔) รายงานผลงานวิศวกรรมดเีด่นจาํนวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแตไม่เกินหา้ผลงาน



ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวศิวกรทีไ่ดต้รวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงานในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาทีย่ืน่คาํขอแล้ว ตอ้งได้รับ
การประเมินความรู้ในประสบการณ ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ดงันี(้๑) 
ผู้ขอรับใบอนุญาตระดบัสามัญวิศวกร ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับนี ้ตอ้งเข้ารับการทดสอบ 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวศิวกรข้ามสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับนี ้ตอ้งเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
และวิธีสอบสัมภาษณ์



ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒวิศิวกร ต้องยืน่คาํขอต่อสาํนักงานสภาวศิวกร ตามแบบ
คาํขอรับ ใบอนุญาตระดบัวุฒวิศิวกรและหลักฐานทีค่ณะกรรมการสภาวศิวกรกาํหนดเอกสาร
หลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ทีไ่ด้รับจากการพัฒนาวชิาชีพต่อเน่ือง ตามจาํนวนที่
คณะกรรมการ สภาวศิวกรกาํหนด

(๒) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หลังจาก
ได้รับ ใบอนุญาตระดับสามัญวศิวกรไม่น้อยกว่าหา้ปี และได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์
ในการประกอบวชิาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยให้
วิศวกรระดับวุฒวิิศวกร ในสาขา และงาน (แขนง) เดยีวกันกับผู้ยืน่คาํขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
ลงนามรับรองผลงาน

(๓) รายงานผลงานวศิวกรรมดเีด่นจาํนวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแต่ไม่เกนิ หา้ผลงาน



ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒวิศิวกรทีไ่ดต้รวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงาน ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาทีย่ืน่คาํขอแล้ว ตอ้งได้รับ
การประเมินความรู้ในประสบการณ ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข ทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกร
กาํหนด



ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยการทดสอบความรู้ความชาํนาญ
ระดบัสามัญวศิวกรและระดับวุฒวิศิวกร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕ ในการสอบสัมภาษณ ์ใหค้ณะอนุกรรมการทีส่ภาวิศวกรแตง่ต้งัตามข้อ ๔ (๒) ของ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดบัสามัญ วิศวกรและระดบัวุฒวิิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านหรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์



รายการเอกสารบญัชีแสดงผลงานและปริมาณงาน ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

ล าดบั ช่ือเอกสาร

1 แบบรายการประวตักิารท างานและประสบการณ์วชิาชพี (Professional experience)

2 แบบรายการกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีต่อเนื่อง (CPD Activities)

3 แบบรายการแสดงความรบัผดิชอบงานวชิาชพีวศิวกรรม (Responsible charge)

4 แบบรายการแสดงผลงานวศิวกรรมทีเ่ดน่ชดั (Significant engineering work)

7 รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ตามหวัขอ้รายงานทีก่ าหนด 2 เรือ่ง

6 แบบรายการค าแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี (Professional competency statement)
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เอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอเลื่อนระดับ
สามัญวิศวกร

ประกอบด้วย

1. แบบค าขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ)

2. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ     
วิชาชีพวิศวกรรม

4. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพ
วิศวกรรรมควบคุม 

5. กรณีใช้หน่วยความรู้ (CPD) เป็นคะแนนเพิ่มเติม      
ให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน (เฉพาะระดับสามัญวิศวกร)**

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นด า จ านวน 1 รูป

7. ส าเนาหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ป.โท , ป.เอก 
หรือ คุณวุฒิปริญญาอื่นๆ (ถ้าม)ี

8. ผลงานดีเด่น 2-3 ผลงาน



เอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอเลื่อนระดับ
วุฒิวิศวกร

ประกอบด้วย

1. แบบค าขอรับใบอนุญาต (เลื่อนระดับ)

2. ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3. บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ     
วิชาชีพวิศวกรรม

4. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางวิชาชีพ
วิศวกรรรมควบคุม 

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นด า จ านวน 1 รูป

6. ส าเนาหลักฐานการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ป.โท , ป.เอก 
หรือ คุณวุฒิปริญญาอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ผลงานดีเด่น 2-3 ผลงาน



ผลงานทางวิศวกรรม

ผลงานทางวิศวกรรมมีลักษณะส าคัญโดยสรุป ดังนี้

• เป็นงานวิศวกรรมที่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมตามประกาศ กฎกระทรวงฯ 6 ลักษณะงาน

• เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้รับอนุญาตให้ท าได้ตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่

ละระดับและตามสาขา

• เป็นผลงานทางวิศวกรรมที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เขียนผลงานมีความรู้ความสามารถทาง
วิศวกรรมอย่างเพียงพอและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

• เป็นงานวิศวกรรมที่ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้



ผลงานทางวิศวกรรมที่ดี จะต้องมีลักษณะส าคัญโดยสรุป ดังนี้

• มีการก าหนดและระบุปัญหาในการประกอบวิชาชีพวิศวกกรรม

• มีการก าหนดขอบเขตของปัญหา

• มีการสืบค้นข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ปัญหา

• มีการก าหนด แนวทาง และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้และหลักการทางวิศวกรรม

• มีการพิจารณาทางเลือกและเลือกใช้ทางเลือกของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม

• มีการด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และตามกรอบกฎหมาย

• มีผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา

• มีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ไขปัญหา

ผลงานทางวิศวกรรมที่ดี



การเขียนผลงานทางวิศวกรรม

ข้อแนะน าการเขียนผลงานทางวิศวกรรม

• มีการเรียงล าดับเนื้อหาที่สอดคล้องกับลักษณะของผลงานทางวิศวกรรม

• มีรูปแบบรายงาน มีหัวข้อท่ีเป็นมาตรฐานการเขียนผลงานทางวิศวกรรม มีกิตติกรรมประกาศ มี
เอกสารอ้างอิง

• มีการเขียนข้อความที่ถูกต้องตามหลักภาษา 

• มีค าอธิบายและสรุปในแต่ละหัวข้อท่ีชัดเจน 

• มีรูปภาพ แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูล ประกอบ

• มีบทสรุป และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหารายงานในบทต่างๆ



ตัวอย่างหัวข้อรายงานทางวิศวกรรม
ล าดับ หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย

1 ค าน า ค าแถลงภาพรวมของรายงานและการน ารายงานไปพิจารณาประกอบการประเมนิผลความสามารถในการประกอบวิชาชีพใน

การขอเลื่อนระดับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม

2 กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) ประกาศขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ และผุ้มีส่วนร่วมในการท างาน

3 สารบัญ สารบัญหัวข้อรายงาน

4 บทน า 1. ลักษณะงานทางวิศวกรรม (ระบุขนาดและความส าคัญ)

2. รายละเอียดโครงการ /ต าแหน่งในโครงการ / อ านาจ /หน้าที่ การจัดการงานวิศกรรม หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงาน

วิศวกรรมการก าหนดภารกิจและความมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการงานวิศวกรรม

5 ลักษณะและขอบเขตของงานทาง

วิศวกรรมดีเด่น

1. มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือโจทย์ของงานทางวิศวกรรม มีขอบเขตและเงื่อนไขที่ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน

2. มีการพิจารณาเพื่อระบุตัวแปรหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาที่สามารถศึกษาวิเคราะหค์วามสัมพันธ์เพื่อหาผลลัพธ์

6 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของงานหรือการแก้ไขปัญหาของงานที่ได้รับผิดชอบว่าท าไปเพื่ออะไร

7 การสืบค้นทางเอกสารและข้อมูลปฐมภูมิ 1. แสดงข้อมูลรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อยนืยนัประเด็นปัญหาหรือโจทย์ทางวิศวกรรม

2. แสดงวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การแก้ปัญหา



ตัวอย่างหัวข้อรายงานทางวิศวกรรม
ล าดับ หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย

8 หลักการทางวิศวกรรม แนวทางการ

ท างาน และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหา

1. อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือโจทย ์ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ก าหนดแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาหรือการ

ด าเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้

2. การเลือกใช้ข้อก าหนดและขั้นตอนวิธีการดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือการท างานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมตามหลัก

วิศวกรรม

3. การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสมตามหลักวิชาการ
9 ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาหรือการ

ท างานทางวิศวกรรม

1. อธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม แจกแจงรายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ และเงื่อนไข

ข้อจ ากัด

2. แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณผลลัพธ์ของปัญหาโดยใช้โมเดลทาง

คณิตศาสตร์ หรือการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีการใดๆ ที่น าไปสู่การได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง
10 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ

การแก้ไขปัญหา

1. อธิบายกระบวนการและวิธีการตรวจสอบยืนยันและประเมินประสทิธิผลของผลลพัธ์และตรวจสอบผลกระทบภายใต้เงื่อนไขที่

ก าหนด

11 บทสรุป 1. สรุปองค์ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้น

2. ผลส าเร็จและจุดเด่นของผลงาน การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ

3. ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ปฏิบัติ

12 เอกสารอ้างอิง รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่น ามาใช้อ้างอิง



-งานวางโครงการ
-งานควบคมุการสรา้งหรอืผลิต
-งานพจิารณาตรวจสอบ
-งานอ านวยการใช้

สอบสมัภาษณ์

งานออกแบบและค านวณ

ส่งทดสอบขอ้เขียน

สอบสมัภาษณ์

ปฏิเสธ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ



1. เป็นสมาชิกสภาวิศวกร
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงาน

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผลงาน
ในลักษณะท่ียื่นค าขอไม่น้อยกว่า 2 ปี

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่เก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ยื่นขอ
จะต้องมผีลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานท่ีขอไม่น้อยกว่า 4 ปี

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรม ที่ผู้ยื่นขอจะต้องมี
ผลงานและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอไม่น้อยกว่า 6 ปี

• วุฒิประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวุฒิต่ ากว่า ระดับประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลงานใน
ลักษณะงานท่ียื่นค าขอไม่น้อยกว่า 10 ปี

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ



3. ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งลักษณะงาน
เท่าที่มีความรู้ความช านาญในด้านนั้น ๆ     ถ้าประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษในงานลักษณะอ่ืน ๆ อีก ให้ยื่นค าขอใหม่

4. เมื่อผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาสอบสัมภาษณ์ และ/ หรือ ส่งทดสอบ
ข้อเขียน ผู้ท่ีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบข้อเขียน หากประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตในงาน
ลักษณะเดิม สามารถยื่นค าขอใหม่ได้ภายหลังจากวันท่ียื่นค าขอครั้งก่อนไม่น้อยกว่าหกเดือน
• ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ต้องยื่นรายงานผลงานดีเด่นโดยคัดเลือกจากบัญชี

แสดงผลงานและปริมาณงานประกอบ จ านวน 2 ผลงาน และให้ระบุว่าเป็นผลงานล าดับท่ีเท่าไหร่ใน
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน โดยให้ส่งรายงานผลงานดีเด่นในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต

การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ



5. การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครภายใน 60 วัน 

นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติให้เข้ารับการอบรมและทดสอบความพร้อมฯ

6.  คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา

7.  ส านักงานสภาวิศวกรแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร

การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ



1. แบบค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
2. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ส าเนา Transcripts ฉบับระบุวันจบการศึกษา)
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป
5. แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน พร้อมค ารับรองคุณสมบัติ(ต้องเป็น

ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาเดียวกับผู้ขอ)
6. รายงานผลงานดีเด่น จ านวน 2 ผลงาน (ยื่นพร้อมกันในวันที่ยื่นขออนุญาต)
7. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1- 6 เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบบริการสมาชิก 

service.coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งฉบับจริงมายังสภาวิศวกร

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ



ค าแนะน าการจัดท ารายงานส าหรับผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ให้เลือกและจัดท าโครงการที่เด่นชัดในบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงาน จ านวน 2 โครงการ โดยจัดท าเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารน าเสนอโครงการประกอบด้วยหัวข้อเรื่องดังนี้

1. ชื่อโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. รายละเอียดของงานที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ
4. ขนาดของโครงการ
5. ระยะเวลาด าเนินการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
6. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
7. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในขณะปฏิบัติงาน
8. สรุปประโยชน์และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
9. เอกสารอ้างอิง เช่น รูปภาพประกอบของแต่ละโครงการ ตัวอย่างส าเนารายงานการประชุม บันทึก

ประจ าวัน หรือ ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับประกอบการพิจารณาผลงาน
10. สมาชิกสามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ผ่านทางระบบบริการสมาชิก service.coe.or.th
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