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แนวทางการพิจารณาผลงาน

1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง

- 1.1 ตรวจสอบเอกสารว่าครบถว้นหรอืไม่ -

❑ ค าขอรบัใบอนญุาตเป็นผ ูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (เลื่อนระดบั)

❑ ประวติัการศึกษา

❑ ประวติัการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

❑ บญัชีแสดงปรมิาณและคณุภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคมุ

❑ รายงานผลงานดีเด่นจ านวน 2-5 ผลงาน และผลงานดีเด่น ตอ้งอย ูใ่น

บญัชีแสดงปรมิาณและคณุภาพผลงาน
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง

- 1.1 ตรวจสอบเอกสารว่าครบถว้นหรอืไม่ -

❑ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของผ ูข้อเลื่อน

ระดบัและผ ูร้บัรองผลงาน

❑ ค ารอ้งขอใชห้น่วยความร ู ้CPD เป็นคะแนนเพ่ิมเติมในการทดสอบ

ความร ู ้ถา้มี

❑ การทดสอบความร ูต้ามกรอบความสามารถฯ ตามขอ้บงัคบัใหม่ 

จะตอ้งมีหน่วยความร ู ้CPD ประกอบการขอเลื่อนระดบัเป็นเง่ือนไข

บงัคบั 
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง

- 1.2 ตรวจความถกูตอ้งของเอกสาร -

❑ ใชแ้บบฟอรม์ตามท่ีสภาวิศวกรก าหนด

❑ กรอกขอ้มลูครบถว้น

❑ ลงลายมือช่ือครบถว้นทัง้ ผ ูย้ื่นและผ ูร้บัรองโดยผ ูร้บัรองตอ้งระบ ุ

ความเก่ียวขอ้งกบัผลงานดว้ย

❑ บญัชีแสดงปรมิาณผลงานและปรมิาณงานของผ ูข้อเลื่อนระดบั 

ตอ้งระบรุายละเอียดของงานระบขุนาดงานท่ีท า วนั – เดือน – ปี

ท่ีปฏิบติังาน โดยตอ้งมีลกัษณะงานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจา้หนา้ท่ีรบัเรือ่ง

- 1.3 ตรวจสอบประวติั -

❑ ในช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานในผลงานท่ีเสนอมาเป็นช่วงเวลาท่ียงัไม่ได้

รบัใบอนญุาตฯ หรอืใบอนญุาตฯ ขาดการต่ออาย ุหรอืไม่

❑ ใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึกสรปุผลงานไวใ้นแบบฟอรม์ และบนัทึกขอ้มลู

ส าคญั เช่น ปฏิบติังาน ในระหว่างใบอนญุาตขาดการต่ออาย ุ

เป็นตน้
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

2.1 ฝ่ายเลขาคณะอนกุรรมการฯ ตรวจสอบว่าเคยยื่นผลงานมาแลว้ 

หรอืไม่ หากเคยยื่นแลว้ทัง้กรณีท่ีผลงานไม่ผา่นและผลงานผา่น

แลว้แต่สอบไม่ผา่น ใหน้ าเรือ่งเดิมแนบกบัเรือ่งใหม่

2.2 ตรวจสอบรายละเอียดของผลงานว่าเป็นงานวิศวกรรมควบคมุหรือไม่

• กรณีท่ีผ ูย้ื่นค าขอรบัใบอนญุาต ปฏิบติังานเกินกว่างาน ประเภท และ

ขนาดท่ีก าหนดให ้ตอ้งอย ูภ่ายใตก้ารควบคมุของระดบัสามญัวิศวกร

หรอืวฒิุวิศวกร
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.3 ตรวจสอบลกัษณะงานท่ีปฏิบติัซ่ึงมี ประเด็นดงัน้ี -

❑ ปฏิบติังานเกินกว่างานประเภทและขนาดท่ีก าหนดหรอืไม่

❑ ระบลุกัษณะไม่ตรงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแจง้ผ ูย้ื่นค าขอฯ 

อยา่งไม่เป็นทางการเพ่ือใหน้ าเอกสารไปแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและ

สอดคลอ้งกนั
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

2.4 ตรวจสอบระยะเวลาปฏิบติังานซ่ึงมีประเด็นดงัน้ี

❑ ปฏิบติังานควบคมุการท าเหมือง/ประกอบโลหกรรม ในเวลาเดียวกนั

หลายโครงการ

❑ ปฏิบติังานควบคมุการท าเหมือง/ประกอบโลหกรรม ในลกัษณะท่ีไม่

น่าจะมีคณุภาพ เช่น รบัราชการและควบคมุงานท าเหมืองเอกชน ใน

เวลาเดียวกนั เป็นตน้
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5 ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานวางโครงการ

❑ ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาของโครงการ

❑ แนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design)

❑ แบบเบ้ืองตน้ (Preliminary Design) ขนาดแบบท่ีสามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน 

❑ รายการค านวณ

❑ รปูถ่ายโครงการท่ีแลว้เสรจ็ 

❑ ในกรณีท่ีมีช่ือผ ูร้ว่มวางโครงการหลายคนใหร้ะบสุดัสว่นการท างานของ

วิศวกรแต่ละคนพรอ้มลงนามก ากบั
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5 ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานออกแบบและค านวณ
❑ แบบรายละเอียดกอ่สรา้ง ขนาดแบบควรมีขนาด A3 ทีสามารถ ตรวจสอบ

ไดช้ดัเจน

❑ รายการค านวณ

❑ รปูถ่ายโครงการแสดงการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็

❑ ในกรณีทีมีช่ือผ ูอ้อกแบบหลายคนใหร้ะบสุดัสว่นการท่างานของวิศวกรแต่

ละคนทีมีช่ือในแบบพรอ้มลงนามก ากบั
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานควบคุมการสร้าง หรือการผลิต
❑ แบบรายละเอียด แผนผงัโครงการท าเหมือง ระบบหรอืสว่นท่ีควบคมุการสรา้ง 

โรงประกอบโลหกรรม เป็นตน้ ขนาดแบบควรแสดงขนาด  A3 ท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดช้ดัเจน

❑ รายการค านวณ

❑ หลกัฐานการควบคมุการการสรา้ง การผลิต การท าเหมือง เช่น หนงัสือ

มอบหมายงาน  โครงสรา้งบคุลากรรายงานการประชมุ เอกสารการขออนมุติั

ต่างๆ 

❑ รปูถ่ายโครงการ
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5 ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานพิจารณาตรวจสอบ

ก. การคน้ควา้ การวิเคราะห ์การทดสอบ การหาขอ้มลูและ สถิติต่างๆ 

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑห์รอืประกอบการ ตรวจสอบวินิจฉยังาน หรอื

ในการสอบทาน

❑ รายงานและเอกสารต่างๆ 

❑ รปูถ่าย (ถา้มี)
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5 ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานพิจารณาตรวจสอบ
ก. การคน้ควา้ การวิเคราะห ์การทดสอบ การหาขอ้มลูและ สถิติต่างๆ 

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑห์รอืประกอบการ ตรวจสอบวินิจฉยังาน หรอื

ในการสอบทาน

❑ บนัทึกขอ้มลู

❑ รายงานและเอกสารต่างๆ 

❑ รปูถ่าย (ถา้มี)
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.5 ตรวจสอบความเป็นเจา้ของผลงานจากผลงานดีเด่น -

งานอ านวยการใช้
❑ แบบรายละเอียดสว่นท่ีเกี่ยวขอ้ง รายละเอียดโครงการประกอบโลหกรรม

แผนผงัโครงการท าเหมือง ขนาดแบบควรแสดงดว้ย A3 ท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดช้ดัเจน

❑ รายการค านวณ

❑ วิธีการผลิตและบ ารงุรกัษา

❑ บนัทึกขอ้มลูต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง รายงานประจ าเดือน และรายงานการ

ประชมุ
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

2. การพิจารณาปรมิาณและคณุภาพผลงาน

- 2.6 ผลงานดีเด่น -

❑ ควรเป็นผลงานท่ีมีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีหลกัการ

ทางวิศวกรรม และรายละเอียดทางเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีชดัเจน

❑ อย ูใ่นรายการบญัชีแสดงปรมิาณและคณุภาพผลงาน

❑ เป็นผลงานท่ีด าเนินการเสร็จส้ินและประเมินผลลพัธแ์ลว้ว่าใชง้าน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

❑ หากคณะท างานพิจารณาฯเห็นว่ามีความไม่ถกูตอ้งหรือไม่ชัดเจน

ครบถว้น ถึงแมจ้ะเป็นผลงานท่ีเขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ อาจ

ขอใหผ้ ูย้ื่นปรบัปรงุแกไ้ข กอ่นท่ีจะใหมี้การสอบสมัภาษณ์
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แนวทางการพิจารณาผลงาน

ผลการพิจารณา

- สรปุผลการพิจารณา -

❑ รายละเอียดมีความไม่ชดัเจน บกพรอ่ง คลาดเคลื่อน 

ขาดขอ้มลูสนบัสนนุ มีขอ้สงสยั ฯลฯ สง่กลบัไปใหแ้กไ้ข

ปรบัปรงุภายใน 60 วนั

❑ ปรมิาณและคณุภาพผลงานเพียงพอเป็นท่ียอมรบั

เขา้ทดสอบความร ูค้วามช านาญโดยการสอบสมัภาษณ์

❑ ปรมิาณและคณุภาพไมเ่พียงพอ ปฏิเสธค าขอ
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ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยการทดสอบความรู้ความช านาญ
ระดบัสามัญวศิวกรและระดับวุฒวิศิวกร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕ ในการสอบสัมภาษณ ์ใหค้ณะอนุกรรมการทีส่ภาวิศวกรแตง่ต้งัตามข้อ ๔ (๒) ของ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดบัสามัญ วิศวกรและระดบัวุฒวิิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านหรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
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การสอบสมัภาษณโ์ดยคณะผ ูเ้ช่ียวชาญ/ผ ูท้รงคณุวฒิุ

▪ ผ ูเ้ขา้รบัการสอบ ควรเตรียมน าเสนอผลงานดีเด่น โดยใช ้PowerPoint ใหเ้ขา้ใจ

ไดง่้าย แสดงประเด็นปัญหา แนวทางการแกปั้ญหา ทางเลือกวิธีการ ผลลพัธ ์

และประสิทธิภาพการใชง้าน เป็นตน้ รวมทัง้หลกัฐานแสดงขอ้บ่งช้ีตามกรอบ

ความสามารถฯ ตามขอ้บงัคบัของสภาวิศวกร

▪ ผ ูเ้ขา้รบัการสอบ ควรซกัซอ้มการน าเสนอใหพ้รอ้มกอ่นวนัสอบ

▪ ผ ูเ้ช่ียวชาญ/ผ ูท้รงคณุวฒิุ จะซกัถาม ใหอ้ธิบายเพ่ิมเติม  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานดีเด่นท่ีน าเสนอ 

▪ ผ ูเ้ช่ียวชาญ/ผ ูท้รงคณุวฒิุ จะสอบถามใหช้ี้แจงความสามารถของผ ูเ้ขา้รบัการ

สอบ ตามกรอบความสามารถฯ เพ่ือประเมินผลความสามารถของผ ูข้อในการ

เล่ือนระดบั

▪ ผ ูเ้ช่ียวชาญ/ผ ูท้รงคณุวฒิุ อาจสอบถามความร ูค้วามเขา้ใจในดา้น

จรรยาบรรณ กฎหมาย สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และความคิดเห็นในวงการ

วิชาชีพ
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ความร ู ้ความสามารถและทกัษะของวิศวกร
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วิศวกรตอ้งเรียนร ูต้ลอดชีวิตการประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหต้นเองตามทนั-เตรียมพรอ้ม

รบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน

การพฒันาความร ูแ้ละทกัษะของวิศวกร(และวิชาชีพอ่ืนๆ) จะท าไดดี้โดยกลไกกิจกรรม 

การศึกษาในหลกัสตูร การฝึกฝนอบรม ศึกษาดงูาน สมัมนา เป็นตน้

องคก์รท่ีก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศต่างๆ ไดใ้ชก้ลไกของ CPD

ในการพิจารณาใหอ้นญุาตหรอืต่ออายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยอาจมี

รายละเอียดแนวทางแตกต่างกนัไปบา้ง โดยทัว่ไป CPD เป็นเง่ือนไขในการขอต่ออายแุละ

เลื่อนระดบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

การพฒันาวิชาชีพต่อเน่ือง

สภาวิศวกรก็มีขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง ขอ้บงัคบัในปัจจบุนั

ก าหนดใหใ้ชค้ะแนนหรอืหน่วย PDU เป็นคะแนนช่วยประกอบการขอเลื่อนระดบัใบอนญุาต 

และก าลงัอย ูใ่นระหว่างการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บงัคบัใหท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน
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การต่ออาย/ุใชใ้บอนญุาตใหม ่

(renewal/restoration of registration) ของวิศวกร

จะตอ้งมี CPD มากกว่า 150 ชม

• ตอ้งท า minimum 150 ชม ของ structured 

CPD ในช่วง 3 ปี เพ่ือต่ออายหุรอืใช้

ใบอนญุาตใหม่

• ตอ้งมีอยา่งต ่า 75% (112.5 ชม) ท่ีเป็น 

technical CPD

• ตอ้งมีไมเ่กิน 25%(37.5 ชม) ท่ีเป็น

non technical CPD

• ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ชม ของ non technical 

CPD ท่ีเป็นเรือ่งจรรยาบรรณวิศวกร

• ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ชม ของ non technical 

CPD ท่ีเป็นเรือ่ง risk management

CPD สิงคโปร์
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CPD มาเลเซีย

BEM ของมาเลเซียสนบัสนนุสง่เสรมิใหโ้อกาสในการศึกษาต่อเน่ืองแกวิ่ศวกร 

และผลกัดนัผ ูว่้าจา้งและอตุสาหกรรมใหส้ง่เสรมิสนบัสนนุการท ากิจกรรม CPD 

ของวิศวกรในหน่วยงาน

กิจกรรม CPD ถือเป็นเง่ือนไขขอ้บงัคบัส าหรบัวิศวกรและผ ูช้่วยวิศวกร 

(PEPC/PE/IOW) ท่ีข้ึนทะเบียนทกุคน

กิจกรรม CPD ก าหนดไว ้5 ประเภท คือ

1. การศึกษาและฝึกอบรมท่ีเป็นทางการ

2. การเรยีนร ูแ้บบไมเ่ป็นทางการ

3. การประชมุทางวิชาการ

4. การน าเสนอทางวิชาการ

5. การใหบ้รกิารสาธารณะท่ีเกี่ยวกบัวิชาชีพ (เช่น การบรรยายทางวิชาชีพ/

วิชาการ การรว่มเป็นคณะกรรมการ/อนกุรรมการ การท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง/

ผ ูฝึ้กสอนวิศวกรใหม ่ใหค้ าปรกึษา/ท่ีปรกึษาใหแ้กห่น่วยงาน เป็นผ ูส้อนใน

หลกัสตูรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรม)
29



CPD ฟิลิปปินส์

▪ ประเทศฟิลิปปินส ์มีกฏหมายว่าดว้ย CPD โดยเฉพาะ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา

วิชาชีพต่อเน่ืองเป็นอยา่งมาก 

• กฎหมาย “Continuing Professional Development (CPD) Act” ไดบ้งัคบัใหมี้การท า CPD

ในการขอต่ออายใุบอนญุาตของผ ูป้ระกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ เช่น นกับญัชี วิศวกรสาขา

ต่างๆ สถาปนิก แพทย ์นกัเทคนิคการแพทย ์เภสชักร จกัษแุพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสงัคม

วิทยา พยาบาล รวมไปถึง ผ ูป้ระกอบอาชีพครแูละผ ูใ้หบ้รกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์

เป็นตน้ 

• จ านวนหน่วย CPD ท่ีผ ูร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพตอ้งมีเม่ือขอต่ออายข้ึุนอย ูก่บัสาขา

อาชีพและอายขุองผ ูน้ัน้ แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดระเบียบของตนเอง 

• วิศวกรโยธาจะตอ้งมีจ านวนหน่วย CPD ไม่นอ้ยกว่า 45 หน่วย CU (Credit Unit )ในช่วง

compliance period (3 ปี) และ โปรแกรม CPD ของวิศวกรโยธาจะตอ้งจดัหลกัสตูรใหอ้ย ูใ่น

6 หมวดหลกัของวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไดแ้ก ่ (1) Construction Management and 

Engineering. (2) Energy and Environmental Engineering (3) Geotechnical Engineering

(4) Water Engineering (5) Structural Engineering (6) Transportation Engineering และ

ไดก้ าหนดจ านวนชัว่โมงเทียบเท่าส าหรบักิจกรรม CPD ต่างๆ ไวโ้ดยละเอียด 30



กล ุม่พฒันาความร ูด้า้น

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

กล ุม่ท่ี 1

กล ุม่พฒันาทกัษะความสามารถ

ในการประยกุตค์วามร ูค้วาม

ช านาญในการแกไ้ขปัญหาดา้น

วิศวกรรมและการพฒันาวิชาชีพ

กล ุม่ท่ี 2

กล ุม่พฒันาทกัษะความร ูก้าร

บรหิารจดัการ และการให ้

บรกิารวิชาชีพ

กล ุม่ท่ี 3

กล ุม่พฒันาความตระหนกัความ

รบัผิดชอบต่อวิชาชีพ สงัคม

สาธารณะ และสิ่งแวดลอ้ม

กล ุม่ท่ี 4

กล ุม่ลกัษณะกิจกรรม
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ประเภทท่ี 6

การมีสว่นรว่ม

ในวงการอตุสาหกรรม

ประเภทท่ี 4

การเขา้มีสว่นรว่ม

ในกิจกรรมวิชาชีพ

ประเภทท่ี 5

กิจกรรมบรกิารวิชาชีพ

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 

ประเภทท่ี 2

การศึกษาแบบไมเ่ป็น

ทางการ

ประเภทท่ี 3

การเขา้รว่มสมัมนาและ

การประชมุทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ

ประเภทท่ี 7

การสรา้งสรรคค์วามร ู้

ประเภทท่ี 8

การจดสิทธิบตัรท่ี

เกี่ยวขอ้งกบังานวิศวกรรม

ประเภทท่ี 9

กิจกรรมนอกเหนือจาก

ประเภทกิจกรรม 1 - 8

ประเภทท่ี 1

การศึกษาแบบเป็น

ทางการ
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ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....
ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดบัสามัญวิศวกรตอ้งยืน่ค าขอตอ่ส านักงานสภาวิศวกร ตามแบบค า
ขอรับ ใบอนุญาตระดบัสามัญวิศวกรและหลักฐานทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนดเอกสาร
หลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย

(๑) หลักฐานการไดรั้บหน่วยความรู้ทีไ่ดรั้บจากการพัฒนาวิชาชพีตอ่เน่ืองตามจ านวนที่
คณะกรรมการ สภาวิศวกรก าหนด
(๒) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังจาก 
ได้รับใบอนุญาตระดบัภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่าสามปีและได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์
ในการประกอบ วิชาชีพ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
โดยใหว้ิศวกรตัง้แตร่ะดบัสามัญวิศวกร ขึน้ไป ในสาขาและงาน (แขนง) เดยีวกันกับผู้ยืน่ค า
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรองผลงาน
(๓) รายงานผลงานวิศวกรรมดเีด่นจ านวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแตไ่ม่เกินหา้ผลงาน
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ร่างข้อบงัคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม ระดบัสามัญวศิวกร และระดบัวุฒวิศิวกรพ.ศ. ....

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒวิศิวกร ต้องยืน่ค าขอต่อส านักงานสภาวศิวกร ตามแบบ
ค าขอรับ ใบอนุญาตระดบัวุฒวิศิวกรและหลักฐานทีค่ณะกรรมการสภาวศิวกรก าหนดเอกสาร
หลักฐานตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) หลักฐานการได้รับหน่วยความรู้ทีไ่ด้รับจากการพัฒนาวชิาชีพต่อเน่ือง ตามจ านวนที่
คณะกรรมการ สภาวศิวกรก าหนด

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

(๓) รายงานผลงานวศิวกรรมดเีด่นจ านวนไม่น้อยกว่าสองผลงานแต่ไม่เกนิ หา้ผลงาน 39



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

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตระดับวุฒวิศิวกรทีไ่ดต้รวจรับรองบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงาน ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาทีย่ืน่ค าขอแล้ว ตอ้งได้รับ
การประเมินความรู้ในประสบการณ ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยวิธี
สอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข ทีค่ณะกรรมการสภาวิศวกร
ก าหนด
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องคก์รแมข่า่ยเปิดกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ

วิศวกรรมต่อเน่ือง ผา่นระบบ COE SERVICE

สามารถตรวจสอบกิจกรรมไดท่ี้ www.coe.or.th/ บรกิาร/ 

ดา้นการพฒันาวิชาชีพ CPD/ หวัขอ้การอบรม

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองขององคก์รแม่ข่าย 
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สภาวิศวกรไดพ้ฒันาระบบ

การพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้

สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนน CPD Units

ท่ีเขา้รว่มกบัองคก์รแมข่า่ย ไดท่ี้ 

https://service.coe.or.th/cpd/user/login

และศึกษาค ู่มือการใชง้านระบบ ไดท่ี้ 

https://coe.or.th/report_form/26-manual/

การตรวจสอบคะแนน CPD Units ดว้ยตนเอง
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ถาม - ตอบ
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