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โดย 

รศ.ดร. อมร  พิมานมาศ
รองเลขาธิการสภาวิศวกรและ
ประธานคณะทาํงานพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมตอ่เนือง

การใชห้น่วยความรู ้(PDU) สาํหรบัการทดสอบความรู ้
ความชาํนาญการประกอบวิชาชีพ เพือเลือนระดบั
ใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัวิศวกร 

Competency Standard
กรอบความสามารถของวิศวกร
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- ทกัษะความรูค้วามชาํนาญ (Knowledge and skill)
- การพฒันาวิชาชีพตอ่เนือง (CPD)
- การบริหารจดัการทางเทคนิค (Management) + การ

แกปั้ญหา (Problem solving)
- ทกัษะการสือสารปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้น 

(Communications)
- สาํนึกทางวิชาชีพต่อสงัคม สาธารณะ และสิงแวดลอ้ม 

จรรยาบรรณ (Social, Public, Environment, Ethics)



Continuing Professional Development (CPD)

Continuing Professional Development (CPD) หรือ 
การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง คือ กระบวนการใด ๆ หรือ
กิจกรรมอย่างมีแบบแผน ทีช่วยเพิมความสามารถและ
คุณภาพของบุคคลทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวชิาชีพ

CPD เป็นเครืองมือทีเอือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพ 
สมาคมวิชาชีพ ลูกคา้ นายจา้ง และสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง
เมือมีการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว
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เป้าหมายของโครงการ CPD

เพือยกระดับความรูค้วามสามารถและประสิทธิผลของผู้
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
เพือส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีพัฒนาทักษะและความรูใ้น
การประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมโดยต่อเนือง
เพือใหป้ระชาชนมีความเชือมนัในความสามารถของวิศวกร
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สิทธิประโยชนใ์นการพฒันาวิชาชีพตอ่เนือง
(CPD)
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สามารถใชเ้ป็นตัวคูณคะแนนสอบในการเลือนระดับเป็นสามัญ
วศิวกรได้
สามารถสะสมเป็นหน่วยความรู ้(PDU)ได ้
ใชเ้พือเชือมกบักลไกของวิศวกรรมขา้มชาติ เช่น 
- การขอต่ออายุใบรบัรองวิศวกรเอเปค
- การขอขึนทะเบียนวศิวกรวชิาชีพอาเซียน 
(ASEAN Chartered Professional Engineer)
ใชเ้ป็นหวัขอ้กิจกรรมเพือเพิมพนูความของผูที้สอบเลือนเลือนระดบั
เป็นสามญัวศิวกรได้
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การพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมอยา่ง
ต่อเนือง

กิจกรรม



กิจกรรมทีสามารถนบัเป็น CPD
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ตอ้งเกียวขอ้งกบัอาชีพวิศวกรรม ซึงอาจเป็นกิจกรรม
ทางดา้นเทคนิค หรอืดา้นอืนๆ  ก็ได ้

ตอ้งไม่ใช่งานประจาํทีทาํอยูทุ่กวนั (ยกเวน้งานพฒันา)

ตอ้งสามารถตรวจสอบหรือยอมรบัไดโ้ดยสภาวศิวกร

ดา้นเทคนิค วศิวกรรมในสาขาตนเอง หรือสาขาอืน
ดา้นอืนๆ กฎหมาย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค บุคลิกภาพ

ประเภทกิจกรรม
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การศึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Learning)
การศึกษาแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Learning)
การเขา้ร่วมสมัมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(Seminar, Conference and Meeting)
การเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ (Participation)
กิจกรรมบริการวิชาชีพ (Service Activities)
การมีส่วนร่วมในวงการอุตสาหกรรม (Industry Involvement) 
การสรา้งสรรคค์วามรู ้ (Contribution to Knowledge)
การจดสิทธิบตัร (Patents)



การศึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Learning)
Max 40 PDU
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หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีเรียน (ผูที้เป็นอาจารยแ์ละวิทยากรไม่จาํเป็นตอ้งไดช้วัโมงตาํสุดจากกิจกรรมนี)

1.1 หลกัสูตรทีเรียนในวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลย ีหรือมหาวทิยาลยั 
(ทีสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี) x 2.0

1.2 หลกัสูตรการอบรมทีจดัโดยองคก์รทีสภาวศิวกรใหก้ารรบัรองทีมีการสอบ 
(สอบผ่าน x 2.0) (สอบไมผ่่าน x 1.5 )

1.3 หลกัสูตรการอบรมทีจดัโดยองคก์รทีสภาวิศวกรใหก้ารรบัรองทีไม่มีการสอบ 
x 1.5

1.4 หลกัสูตรการอบรมในองคก์รของตนเองทีสภาวศิวกรใหก้ารรบัรอง 
(ตอ้งเขา้อบรมไม่ตาํกวา่ 80%) x 1.0

1.5 หลกัสูตรอบรมทีจดัโดยหน่วยงานอืนทีไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐั 
(ทีไม่ใช่ทางดา้นวศิวกรรม) x 1.0

การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Learning)
Max 20 PDU
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2.1 การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (ในงานใหม่ทีใชเ้ทคโนโลยีขนัสูง) โดย
มีการจดบันทึกสรุปด้วยการทําเป็นรายงานหรือคู่มือการ
ทาํงานแสดงเป็นผลงาน 

หลกัเกณฑ:์ นับ 2 ชวัโมงต่อหน้าของรายงานหรือคู่มือการทาํงาน x 1.0 

หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีศึกษาดูงาน โดยไมนั่บเวลาเดินทาง x 0.5

2.2 การศึกษาดูงาน



การเขา้รว่มสมัมนาและการประชุมทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ (Seminar, Conference and Meeting)
Max 30 PDU
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3.1 การเขา้ฟังการสมัมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ภายในประเทศ x 1.0

หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีเขา้สมัมนาหรือประชุม

3.2 การเขา้ประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีเกียวกบั
วชิาการหรือวชิาชีพ ภายในประเทศ x 1.0

3.3 การเขา้ฟังการสมัมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระหวา่งประเทศ x 1.5

3.4 การเขา้ประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีเกียวกบั
วชิาการหรือวชิาชีพ ระหวา่งประเทศ x 1.5

การเขา้มีส่วนรว่มในกิจกรรมวิชาชีพ (Participation)
Max 30 PDU
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4.1 การเ ป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชา ชีพที         
สภาวิศวกรใหก้ารรบัรอง x 1.0

4.2 การเป็นกรรมการในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพที         
สภาวิศวกรใหก้ารรบัรอง (ตอ้งเขา้ร่วมประชุมกรรมการอย่าง
น้อย 50 % ของเวลาทงัหมด) x 2.0

4.3 การเป็นอนุกรรมการหรือคณะทาํงานในสมาคมทางวิชาการ หรือ
วชิาชีพทีสภาวิศวกรใหก้ารรบัรอง x 1.5

หลกัเกณฑ:์ นับ 10 ชวัโมงต่อหนึงสมาคม



กิจกรรมบริการวิชาชีพ (Service Activities)
Max 40 PDU
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5.1 การพิจารณาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย (กรรมการ
ต่างๆ            โดยเน้นทางวิชาการในมหาวทิยาลยั)

หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีร่วมพิจารณา x 2.0

5.2 การเป็นสมาชิกหรือกรรมการของหลกัสูตรการพฒันาวิชาชีพ         
ทีตงัขึน
หลกัเกณฑ:์ นับ 10 ชวัโมงต่อหนึงหลกัสูตร x 2.0

5.3 การมีส่วนร่วมในการกําหนดและตรวจสอบหลักสูตรการ
พฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเนือง
หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีกาํหนด และตรวจสอบหลกัสูตร x 2.0

กิจกรรมบริการวิชาชีพ (Service Activities) (ตอ่)
Max 40 PDU
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5.4 การพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคในงานต่างๆ เช่น การ
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ แ ก้ ไ ข ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม เป็นตน้
หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีร่วมพิจารณา x 2.0

5.5 เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัย นักศึกษา ปริญญาตรี , 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในกรณีต่างมหาวิทยาลยัเท่านัน

หลกัเกณฑ:์ นับตามโครงงาน (ปริญญาตรีให ้5 ชวัโมงต่อโครงงาน ปริญญาโท/เอก ให ้10 ชวัโมงต่อโครงงาน) x 
1.0



การมีสว่นรว่มในวงการอุตสาหกรรม
(Industry Involvement)

Max 40 PDU
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หลกัเกณฑ:์ นับ 10 ชวัโมงต่อ 1 งาน x 2.0

6.1 การใหค้าํปรึกษาใหก้บัวงการอุตสาหกรรม

6.2 การทาํวิจยัใหก้บัวงการอุตสาหกรรม
หลกัเกณฑ:์ นับ 10 ชวัโมงต่อ 1 งาน x 1.0

การสรา้งสรรคค์วามรู ้ (Contribution to Knowledge)
Max 40 PDU
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7.1 การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน (Code of Practice)

7.2 การทาํวิจยั การนําเสนอ และการเขียนบทความของ
งานวิจัยลงในวารสารแบบทีต้องมีการตรวจทาน              
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ 

หลกัเกณฑ์ : นับ 5 ชวัโมงต่อหน้าของผูท้าํ และ 2 ชวัโมงต่อหน้าของผูต้รวจ x 1.0 

หลกัเกณฑ์ : นับ 5 ชวัโมงต่อหนา้ของบทความ นับ 40 ชวัโมงต่อเล่มของหนังสือ (ในประเทศ) x 1.0
(ต่างประเทศ) x
1.5

7.3 การทาํวิจยั การนําเสนอ และการเขียนบทความ
ของงานวิจยัลงในวารสารแบบทีไมต่อ้งมีการ
ตรวจทาน
หลกัเกณฑ์ : นับ 5 ชวัโมงต่อหนา้ x 0.5



การสรา้งสรรคค์วามรู ้
(Contribution to Knowledge)  (ตอ่)
Max 40 PDU
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7.4 การตรวจและปรบัแกบ้ทความของผูอื้น
หลกัเกณฑ:์ นับ 5 ชวัโมงต่อหนา้ (ในประเทศ) x 1.0

(ต่างประเทศ) x 1.5

7.5 การเป็นวิทยากรในการอบรมทีมีการสอบ
หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีใหก้ารอบรม x 2.0

7.6 การเป็นวิทยากรในการอบรมทีไมม่ีการสอบ
หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีใหก้ารอบรม x 1.5

7.7 การเป็นวิทยากรในการสมัมนาและการประชุมทางวิชาการ
หลกัเกณฑ:์ นับตามจาํนวนชวัโมงทีใหก้ารสมัมนา x 1.0

การจดสิทธิบตัร (Patents)
Max 50 PDU
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หลกัเกณฑ์ : นับ 40 ชวัโมงต่อสิทธิบตัร x 1.0

8.1 การจดสิทธิบตัร



การบนัทึกกิจกรรม
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การกาํหนดรหสักิจกรรม
ส่วนที 1 2 3 4 /         5 6

รหสักิจกรรม     สาขาวชิา   องคก์รแม่ข่าย    ลูกข่าย  /      ปี เดือน        ลาํดบักิจกรรม
- - - /   -

ส่วนที 1    เป็นรหสักิจกรรม
ประกอบดว้ยตวัเลข 3 หลกั ตามตารางกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพต่อเนือง เช่น
102   หมายถึง  หลกัสูตรการอบรมทีจดัโดยองคก์รทีสภาวิศวกรใหก้ารรบัรองทีมีการสอบ
201   หมายถึง  การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (ในงานใหม่ทีใชเ้ทคโนโลยขีนัสูง) โดยมีการจด

บนัทึกสรุปดว้ยการทาํเป็นรายงานหรือคู่มือการทาํงานแสดงเป็นผลงาน
301   หมายถึง  การเขา้ฟังการสมัมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพภายในประเทศ

การบนัทึกกิจกรรม (ตอ่)
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ส่วนที 2 เป็นรหสัสาขาวิชา
ประกอบดว้ยตวัเลข 2 หลกั ซึงเป็นรหสัสาขาวชิา ดงันี
00 หมายถึง  สาขาอืนๆ ทีไม่ใช่งานวศิวกรรม
01 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมโยธา
02 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเครืองกล
03 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
04 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
05 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
06 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมสิงแวดลอ้ม
07 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเคมี
08 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั
09 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั
10 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมพลงังาน
12 หมายถึง  มาตรฐานการประกอบวชิาชีพ



การบนัทึกกิจกรรม (ตอ่)
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ส่วนที 3 เป็นรหสัองคก์รแม่ข่าย
ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั ซึงหมายถึงรหสัประจาํองคก์รแม่ข่ายทีไดข้นึทะเบียนต่อสภาวศิวกร
รหสัตวัที 1  แสดงกลุ่มองคก์รแม่ข่าย ดงันี

1 หมายถึง สภาวศิวกร
2 หมายถึง สมาคม
3 หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัของรฐับาล
4 หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัของเอกชน
5 หมายถึง หน่วยงานราชการ
6 หมายถึง หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ
7 หมายถึง บริษัทเอกชน

รหสัหลกัที 2 ถึง 4 เป็นรหสัประจาํองคก์รแม่ข่ายทีไดข้นึทะเบียนต่อสภาวศิวกร ตัวอยา่ง
1000 หมายถึง สภาวศิวกร
2001 หมายถึง สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์

การบนัทึกกิจกรรม (ตอ่)

22

ส่วนที 4 เป็นรหสัองคก์รลูกข่าย
ประกอบดว้ยตวัเลข 2 ตวั ซึงหมายถึงรหสัประจาํองคก์รลูกข่าย ทีไดข้นึทะเบียนต่อองคก์ร

แม่ข่าย หากเป็นกิจกรรมทีจดัโดยองคก์รแม่ข่าย ใหล้งตวัเลขเป็น 00
ส่วนที 5 เป็นรหสัเวลาทีเกิดกิจกรรม

ประกอบดว้ยตวัเลข 4 หลกั ซึงหมายถึง ปีและเดือนทีดาํเนินกิจกรรมนัน
รหสั 2 หลกัแรก หมายถึง ปี พ.ศ. เช่น
57 หมายถึง ปี พ.ศ. 2557
รหสั 2 ตวัหลงั หมายถึง เดือน เช่น
01 หมายถึง เดือนมกราคม
02 หมายถึง เดือนกุมภาพนัธ์

ส่วนที 6 เป็นรหสัลาํดบักิจกรรม
ประกอบดว้ยตวัเลข 3 หลกั  ซึงหมายถึง ลาํดบักิจกรรมเพือรองรบัการเปิดกิจกรรมได้

มากกวา่หนึงกิจกรรมในแต่ละเดือน
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การใชห้น่วยความรู ้(PDU) สําหรบั
การทดสอบความรูค้วามชาํนาญการ

ประกอบวชิาชพี เพอืเลอืนระดบั
ใบอนุญาตฯ 

ระดบัสามญัวศิวกร 



ระดบัของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

25

ระดับของใบอนุญาตแบ่งเป็น 4
ประเภท

ภาคี ภาคีพิเศษ
สามญั

วุฒิ

ลกัษณะงานทางวิศวกรรม

26

- การใหค้าํปรึกษา (Advisory)
- การควบคุมการสรา้ง / การผลิต 

(Construction/Manufacturing)
- การวางโครงการ (Project planning)
- การพิจารณาตรวจสอบ (Inspection)
- การออกแบบ / คาํนวณ (Design/Calculation)
- การอาํนวยการใช ้(Control of Use)



ขนัตอนการเลือนระดบัใบอนุญาตฯ

27

ตามระเบียบใหม่ของสภาวศิวกร วศิวกร
ผูป้ระสงคจ์ะเลอืนระดบัขนัตอ้งดาํเนินการ ดงันี

(1) แสดงบัญชีผลงานและปริมาณงาน 
(เกียวขอ้งกบัการวิศวกรรมควบคุมตาม
ข่ายงานในแตล่ะสาขา)

(2) ท ด ส อ บ ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ชํ า น า ญ 
(สมัภาษณ)์

คุณสมบตัขิองวิศวกร & ผลงานทีใชย้นื ฯ

28

วิศวกรทียนืขอฯ ตอ้งประกอบวิชาชีพทางดา้นวิศวกรรม
ควบคุมอยา่งตอ่เนืองไม่นอ้ยกว่า 3 ปี1

ผลงานทีใชย้นืฯ ตอ้งมีความชดัเจนว่ามีการเสริมสรา้ง
ประสบการณใ์นการประกอบวิชาชีพควบคุม2

มีวิศวกรระดบัสามญัขึนไปในสาขาทียนืขอซึงเกียวขอ้ง
กบัผลงานทีขอเซ็นรบัรอง3



เกณฑใ์นการพิจารณาผลงาน

29

ผลงาน น & & หลกัฐาน

ความ
ชดัเจน รอเรียกสมัภาษณ์

Yes !

อนุกรรมการสง่กลบัไป
แกไ้ขใหม่

No ?
Reject !!

ยนืใหม่ไดอี้ก หลงัจงจาก
ไดร้บัหนังสือแจง้ผล

พิจารณาเพิมคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพือเลือน
ระดบัใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัวิศวกร (อา้งถึงประกาศสภา
วิศวกรฉบบัที 60/2557)

30

การใชห้น่วยความรูก้ารพฒันาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเนือง (PDU) สาํหรบัการทดสอบความรู ้เพือ
เลือนระดบัใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัวิศวกร

• หน่วยความรูส้ะสมน้อยกวา่ 150 หน่วย ไม่มีคะแนนเพิมพิเศษ 

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 150 ถึง 174 หน่วย  อตัราคะแนนเพิมพิเศษเท่ากบั 5 คะแนน

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 175 ถึง 199 หน่วย อตัราคะแนนเพิมพิเศษเท่ากบั 10 คะแนน

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 200 หน่วยขึนไป อตัราคะแนนเพิมพิเศษเท่ากบั 15 คะแนน
ทงันีหน่วยความรูที้นาํมาจะตอ้งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวนัทีไดร้บัหน่วยความรู ้และตอ้ง
เป็นหน่วยความรูที้ไดร้บัจากสภาวิศวกร องคก์รแม่ข่ายหรอืลกูข่าย เทา่นนั



การฝึกอบรมเฉพาะดา้น (PDU > 18)
เป็นการสง่เสริมการพฒันาการประกอบวิชาชีพ

31

o ในกรณีทีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านโดยไดค้ะแนนสัมภาษณ์ไม่ถึง 70 แต่มากกว่า 60 
ขนึไปสามารถฝึกอบรมเฉพาะดา้นได้

o หน่วยงานทีจดัการฝึกอบรมตอ้งเป็นองคก์รแม่ข่ายหรือลูกข่ายทีได้รบัรองจากสภา
วศิวกร

o มีหนังสือรบัรองการไดร้บัหน่วยความรู ้(PDU) ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วย
o ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จ ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการกาํหนด

เมือผ่านการอบรมแลว้ ใหย้นืคาํรอ้ง/หลกัฐาน
ประกอบ เพือเสนอความรูท้ีไดจ้ากการอบรม 
พรอ้มตอบคาํถามของคณะอนุกรรมการ

ประกาศสภาวิศวกร เรือง การกาํหนดอตัราค่าตวัคูณคะแนน และวิธีการนาํ
หน่วยพฒันาวิศวกรรมสะสมมาใชใ้นการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดบัสามญัวิศวกร  (กรณีสอบขอ้เขียน)

32

ในกรณีทีสอบสมัภาษณไ์มผ่่าน โดยไดค้ะแนนสอบสมัภาษณน์้อยกวา่รอ้ย
ละ 50 จะตอ้งเขา้รบัการสอบขอ้เขียนโดยสามารถใชห้น่วยความรูส้ะสมเพือ
เพิมคะแนนสอบขอ้เขียนตามอตัราค่าตวัคูณดงันี
• หน่วยความรูส้ะสมน้อยกวา่ 150 หน่วย อตัราค่าตวัคูณเท่ากบั 1.00

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 150 ถึง 174 หน่วย  อตัราค่าตวัคูณเท่ากบั 1.10

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 175 ถึง 199 หน่วย อตัราค่าตวัคูณเท่ากบั 1.15

• หน่วยความรูส้ะสมตงัแต่ 200 หน่วยขึนไป อตัราค่าตวัคูณเท่ากบั 1.20


