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คูมือ
การรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

โดย
คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

วันที่....................

คํานํา
สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา
การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 7 สาขา แตในปจจุบัน
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นสภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสงเสริม
สาขาวิชาชีพวิศวกรรที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
เพิ่ ม เติ ม จํ านวน 17 สาขา ได แ ก วิ ศ วกรรมเกษตร วิศ วกรรมคอมพิ วเตอร วิ ศ วกรรมชายฝ ง วิ ศ วกรรมชี ว
การแพทย วิศ วกรรมต อ เรื อ วิ ศ วกรรมบํ ารุ งรั ก ษาอาคาร วิ ศ วกรรมป อ งกั น อั ค คี ภั ย วิ ศ วกรรมป โตรเลี ย ม
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรม แมคคาทรอนิกส วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอาหารโดยออกเปนประกาศกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ทั้งนี้ยังเปนการ
สงเสริมตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. 2542 ใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลานั้น มีความ
พรอมและศักยภาพในการแขงขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับตางประเทศได เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สภาวิศวกรจึงจัดทําคูมือการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขึ้นเพื่อให
องคกร หนวยงานวิชาชีพ สถาบัน และสมาชิกมีความเขาใจในเรื่องของวัตถุประสงค หลักเกณฑ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ของการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
1. นิยาม
2. วัตถุประสงค์
3. ประโยชน์พึงได้รับจากการออกใบรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
4. ขอบเขตการออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17
สาขา
5. อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ คณะทํางานฯ องค์กรและสมาคมวิชาชีพ
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วชิ าชีพวิศวกรรมควบคุม
- คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับรองความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- องค์กร สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล
6. รายละเอี ยดการขอใบรับ รองความรู้ค วามชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ระดับวิศวกร
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
- เงื่อนไขของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ระยะเวลาในการดํ าเนิ น การขอขึ้ น ทะเบี ย นใบรับ รองความรู้ค วามชํ านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
7. รายละเอียดการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
- เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
- ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ระยะเวลาในการดํ าเนิ น การขอขึ้ น ทะเบี ย นใบรับ รองความรู้ค วามชํ านาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
8. แบบฟอร์มที่ใช้สําหรับการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
- คําขอสมัครสมาชิก
- ใบรับเรื่องการพิจารณาการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
- คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ประวัติการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)
- แบบรายการแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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1. นิยาม
1.“ใบรั บ รอง” หมายความว่ า ใบรั บ รอง ความรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
2. ใบรับรองมี 2 ระดับประกอบด้วย
2.1 ระดั บ วิ ศ วกร (Registered Engineer) หมายความว่ า ผู้ มี ค วามรู้ ซึ่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านใน
ระบบงานดูแลซ่อมบํารุง และรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย"
2.2 ระดับวิศวกรวิชาชีพ (Registered Professional Engineer) หมายความว่า ผู้มีความรู้ความ
ชํานาญและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงาน
ใหม่ ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
ตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
2. เพื่อให้องค์กร หน่วยงานราชการ หน่วยงานวิชาชีพ มีความมั่นใจในศักยภาพของวิศวกรที่ว่าจ้าง
เพราะมีใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรตามเกณฑ์
ที่กําหนดในแต่ละสาขา
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง มีบทบาทและหน้าที่ในงานวิชาชีพวิศวกรรมไม่ควบคุม
17 สาขา
4. เพื่อส่งเสริมวิศวกรไทยในสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมแต่มีศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้วิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้รับทราบและยื่นขอใบรับรอง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3. ประโยชน์พึงได้รบั จากการออกใบรับรองความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจํานวนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยผ่านการประเมินความรู้ความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม
2. ผู้ที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน
จากสภาวิศวกร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์สภาวิศวกรเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ
สืบค้นได้
3. เสริมสร้างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมให้มีบทบาทสามารถเกื้อหนุนในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
ในแต่ละสาขา
4. ภาคสังคมในส่วนของผู้ประกอบการจะมีความมั่นใจในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เนื่องจากได้ผ่านระบบการประเมินความรู้ความชํานาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกร
เรียบร้อยแล้ว

หน้า 1

4. ขอบเขตการออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา
ดังนี้
ลําดับ
สาขาวิศวกรรม
1. สาขาวิศวกรรมเกษตร

2.

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน
เป็ น สาขาวิ ศ วกรรมที่ นํ า องค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เกษตร์ ศ าสตร์ ระบบ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล GIS GPS มาบูรณาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทํ า เกษตรกรรม นํ า ความรู้ แ ละเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นด้ า นการจั ด การพื้ น ที่ เ พื่ อ การ
เกษตรกรรม การจัดการดินและน้ํา การชลประทาน การให้น้ําอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการเกษตรกรรม อํานวยการใช้ กํากับดูแล ออกแบบ เครื่องจักร อุปกรณ์
เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม รวมทั้งการใช้เคมีเกษตรอย่างเหมาะสมตามข้อกําหนด
อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อสาธารณชน บริหารจัดการ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ให้ได้ผลผลิตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จัดให้มีการแปรสภาพ จัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ พร้อมส่งเข้าสู่ขบวนการผลิตอื่นต่อไป นอกจากนั้นยังทํา
หน้าที่ในการบําบัดของเสียอันเนื่องมาจากการเกษตร ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว
และก๊าซซึ่งจะนําไปสู่การทําเชื้อเพลิงชีวมวล การหมักก๊าซชีวภาพ การหมักทําปุ๋ย
มี ก ารใช้ ฐ านข้ อ มู ล การจั ด การข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ข้ อ มู ล ทางอุ ตุ นิ ย ม
สภาพอากาศ สภาพพื้ น ที่ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการตลาดเพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ให้ แ ก่
เกษตรกรในการตัดสินใจเลือกทําการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ เป็ น สาขาวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การนํ า ความรู้
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ เทคโนโลยี เพื่ อ ออกแบบและสร้ า ง
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล
รวมถึงการให้คําปรึกษา การบริหารงานโครงการ การออกแบบ การควบคุมการสร้าง
และการผลิต การตรวจสอบ การอํานวยการใช้ตลอดจนถึงการบํารุงรักษา ระบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ควบคุม
และบริหารจัดการดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงระบบอื่นๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
อีก อาทิ
1. วงจรและอิเล็กทรอนิกส์ (Circuits and Electronics)
2. อัลกอริทึม (Algorithms)
3. องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and
Organization)
4. การออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
5. ระบบฝังตัว (Embedded Systems)
6. โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
7. ความเป็นมืออาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Professionalism)
8. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity)
9. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies)
10. การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
11. วิศวกรรมโครงการและระบบ (Systems and Project Engineering)
12. การบริหารจัดการทรัพยากรระบบ (Systems Resource Management)
13. การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)
ทั้ ง นี้ งานวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ จ ะไม่ซ้ํ า ซ้ อ นกับ งานวิ ศ วกรรมควบคุ ม ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ในส่วนของงานไฟฟ้าสื่อสาร
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คํานิยาม : ศาสตร์ที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคณิตศาสตร์เข้า
ด้ ว ยกั น โดยมุ่ ง เน้ น ทางด้ า นทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ เพื่ อ ออกแบบและสร้ า ง
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล
สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมที่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดิน
กับในทะเล เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานขุดเจาะน้ํามัน
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า การวางท่อ หรือสายเคเบิลในทะเล โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
ทะเล ฯลฯ ซึ่ ง ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสาขาวิ ศ วกรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
การดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและในทะเล ดังนั้น
งานทางด้านวิศวกรรมชายฝั่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ชายฝั่งและ
ในทะเล การที่จะต้องทํางานทางด้านวิศวกรรมทางการสร้างระบบขนส่งที่ระดับ
เปลี่ยนแปลงตามการขึ้น-ลงของระดับน้ํา ระบบผลิตไฟฟ้า การมีพลังงานไฟฟ้าใช้
เพื่อการขับเคลื่อน การควบคุมการสํารองไฟฟ้าในยามฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และ
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ฯลฯ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งจําเป็นต้องคํานึงถึง
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ เมื่อ
คาดว่าจะมาจากแผ่นดินไหว พายุและคลื่นซึนามิ คลื่นซัดฝั่ง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติการในทะเล การเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
เป็นสหสาขาวิชาที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์
และแพทยศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ วิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ หรือเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริงรวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การบํ า บั ด รั ก ษาทาง
การแพทย์ การช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกและฟื้นฟูรวมทั้งการทดแทนชิ้นส่วน
ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งการควบคุมการผลิต การดําเนินการในเชิงพาณิชย์ บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์จากวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีการแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สาขาวิศวกรรมต่อเรือ
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือ การดัดแปลงเรือ และซ่อมบํารุงเรือ
โดยมีการวางโครงการ ออกแบบ ควบคุมการสร้าง การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
เพื่อให้เรือสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรือ ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบนําร่อง
ระบบตรวจจับ ระบบสื่อสาร กระบวนการผลิตเรือ การทดสอบเรือ การปฏิบัติงาน
บนเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในเรือ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทางน้ํา ฯลฯ
สาขาวิ ศ วกรรมบํ า รุ ง รั ก ษา เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมในอาคารซึ่งเป็นการทํางานที่
อาคาร
ต้อ งมีอ งค์ค วามรู้จ ากวิท ยาการต่ า งๆ ที่ใช้ใ นการปฏิบัติง านในอาคาร เช่น งาน
ทางด้านโครงสร้างอาคาร น้ําประปาและน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ
ลิฟต์ ระบบการระบายอากาศระบบเตือนป้องกันอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคาร
ระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบกระจายเสียง
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงาน การตรวจสอบอาคาร การทดสอบ
ระบบ การบํารุงรักษาระบบ การเดินระบบ คุณภาพอากาศภายใน การเตรียมพร้อม
และการอพยพ การตอบโต้ต่อสภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งในลักษณะของงานที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรเฉพาะที่ ส ามารถทํ า งานในวิ ช าชี พ
วิศวกรรมอาคารให้เกิดผลทั้งทางด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน
มาตรฐานทางด้า นวิศ วกรรมต่า งๆ ที่จํา เป็ น ต่อชีวิ ตและทรัพย์สิ น ของผู้อ าศัย ใน
อาคาร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
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สาขาวิศวกรรมพลังงาน

10.
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เป็ น สาขาวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในสถาน
ประกอบการต่างๆ เช่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลโรงมหรสพ ฯลฯ เมื่ อเกิ ดอั ค คีภั ย จะทํ า ให้ เ กิด ความสูญ เสี ยทั้ ง ชี วิ ต
ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วิชาชีพวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยต้องมี
องค์ความรู้เช่นการพัฒนาเพลิงไหม้และการจําลองการออกแบบและคํานวณเพื่อ
การป้อ งกัน อัค คีภัยเชิ งสมรรถนะการอพยพและพฤติกรรมมนุ ษย์ในภาวะต่า งๆ
การออกแบบเส้นทางหนีไฟการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย การสอบสวนสาเหตุ
ไฟไหม้การทดสอบวัสดุทนไฟมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อัคคีภัย และอื่นๆ
เป็ น สาขาวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์กายภาพ ของ วิชา ฟิสิกส์ เคมี และศาสตร์ทางวิศวกรรม เพื่อการ
เสาะหาและประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม พัฒนา ผลิต และขนส่งปิโตรเลียม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสํารวจและการผลิตปิโตรเลียมจากใต้พื้นพิภพ เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป วิศวกรปิโตรเลียม เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสํารวจหาและประเมิน
ศั ก ยภาพแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม วางแผนรู ป แบบวิ ธี ก ารเจาะหลุ ม และพั ฒ นาแหล่ ง
ปิโตรเลียมเพื่อ ที่จ ะผลิ ตน้ํา มั น ดิบ และก๊า ซธรรมชาติ ทั้ง นี้รวมถึง การจัดการกั บ
ผลิตผลที่ไม่พึงประสงค์ โดยทั่วไปจะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 ลักษณะ คือวิศวกรรม
แหล่งกักเก็บ วิศวกรรมการเจาะ และวิศวกรรมการผลิต นั่นคือหากมีการสํารวจพบ
ชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม วิศวกรแหล่งกักเก็บจะทําการประเมินศักยภาพของแหล่งที่
พบรวมทั้งพิจารณาและพัฒนาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้สามารถผลิต
ปิโตรเลียมได้ในปริมาณที่มากที่สุดที่คุ้มค่าต่อเงินลงทุน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรการเจาะทําหน้าที่ในการออกแบบหลุมเจาะ
และจัดทํากระบวนการดําเนินงานเพื่อให้การเจาะหลุมสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
เป็นไปโดยประหยัดคุ้มค่าที่สุด สามารถจัดหาข้อมูลที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์และ
ประเมินแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หรือได้หลุมผลิตซึ่งสามารถทําการผลิตได้ตามที่
ออกแบบไว้ ตลอดจนกํ า กั บ การดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานที่ ว างไว้ โ ดย
คํานึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่า เมื่อการเจาะหลุม
เสร็จสิ้นก็จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรการผลิตที่จะต้องเข้ามาดําเนินการต่อไป หน้าที่
ของวิ ศ วกรการผลิ ต คื อ การจั ด การให้ ห ลุ ม ผลิ ต สามารถทํ า การผลิ ต ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตของ
แต่ละหลุม วางแผนการผลิตให้ไ ด้ตามอัต ราการผลิตที่จ ะต้อ งส่งมอบ พิจ ารณา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้
งานของหลุมผลิตและอุปกรณ์ประกอบการผลิต
เป็น สาขาวิศ วกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับ พลัง งานชนิ ดต่า งๆ ที่พร้อมนํา มาใช้ เป็ น งาน
วิศวกรรมทั้งภาคอาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนและพลังงานใหม่
รวมทั้งเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทํางานเกี่ยวข้องกับ การแปลงรูป
พลั ง งาน การจั ด การพลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความ
ปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นพลั ง งาน รวมทั้ ง มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในการ
ปฏิบัติงานด้านพลังงาน
เป็นศาสตร์ที่มีหลากหลายสาขาร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบ วิศวกรรม
ทางด้านแมคคาทรอนิกส์จะครอบคลุมการออกแบบระบบควบคุมการทํางานด้วย
คอมพิวเตอร์ของระบบไฟฟ้าเครื่องกล (electromechanical systems) หรือคือ
การออกแบบระบบเครื่องจักรกลสมัยใหม่เพื่อให้ระบบเชิงกลทํางานด้วยกันได้อย่าง
สมบูรณ์ด้วยระบบควบคุมที่ประกอบด้วยระบบทางไฟฟ้าและระบบควบคุม การ
ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาทางวิศวกรรมที่เน้นการออกแบบ
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ลําดับ

สาขาวิศวกรรม

11.

สาขาวิศวกรรมยานยนต์

12.

สาขาวิศวกรรมระบบราง

13.

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ

14.

สาขาวิศวกรรมสํารวจ

รายละเอียดงาน
การผลิ ต และการบํ า รุ ง รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ทั้ ง ระบบเชิ ง กลและเชิ ง ไฟฟ้ า
อิเลคทรอนิกส์ ทําให้ระบบเชิงกลสามารถทํางานได้แบบอัตโนมัติและมีความแม่นยํา
สูง ระบบแมคคาทรอนิกส์จะประกอบด้วย ระบบกลไก (system or plant) ระบบ
ขับเคลื่อน (Actuators) ระบบตรวจรู้ (sensors) ระบบควบคุม (controllers) และ
ระบบอัจฉริยะ (Intelligent) ดังนั้นวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ควรจะมีความรู้ในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส์ข้างต้น รวมถึงความรู้ด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทางบก เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส
รถมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบระบบขับเคลื่อนทางกลที่อาจมาจาก
เครื่องยนต์สันดาปภายใน มอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้ผสมทั้งเครื่องยนต์และไฟฟ้า ระบบ
ส่งกําลัง พลังงานที่ใช้อาจมาจากน้ํามันหรือพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่ ระบบ
ไฟฟ้าและระบบสมองกลฝังตัวในยานพาหนะ โครงสร้างตัวถัง อากาศพลศาสตร์ของ
ตัวถัง ระบบรองรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือน ล้อและยาง ระบบเลี้ยว ระบบห้าม
ล้อ กระบวนการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐาน
ความสุข สบายในการขั บ ขี่ ม าตรฐานการทดสอบ สมรรถนะขั้น ต่ํา ของยานยนต์
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบรถไฟ หรือ ระบบขนส่งมวลชน ที่ใช้ราง
(Rail) หรื อ ระบบที่ ใ ช้ ท างวิ่ ง บั ง คั บ ให้ ย านพาหนะวิ่ ง ไปตามทางนั้ น (Fixed
Guideway) ได้ แ ก่ ระบบรถไฟ (Railway) ระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน (Mass
Rapid Transit) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light
Rail) ระบบรถราง (Tramway) ระบบรถกระเช้าที่ใช้เชือกลวดดึงบนทางลาดขึ้นเขา
(Funicular) และ ระบบรถไฟฟ้าวิ่งตามทางวิ่งอัตโนมัติ (Automated Guideway
Transit) โดยมีการดําเนินการทางวิศวกรรมตามประเภทงานระบบราง 12 ด้าน
ได้แก่ ด้านการสํารวจ ด้านโยธา ด้านทางวิ่ง ด้านเครื่องกล ด้านล้อเลื่อน ด้านไฟฟ้า
ด้านการสื่อสาร ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบควบคุมและเก็บข้อมูล ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมโครงการ และด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม โดยมีรายละเอียด
งานตามที่ได้กําหนดไว้
งานให้คําปรึกษางานวางโครงการ งานออกแบบ คํานวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิ ต งานพิ จ ารณาตรวจสอบ แก้ ไ ขปั ญ หา และงานอํ า นวยการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศทุ ก รู ป แบบที่ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การประมวลผล การจั ดเก็บ การสร้ า งสรรค์ และการสื่อ สารส่ง สารสนเทศผ่ า น
โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า
ฮาร์ดแวร์ ขณะที่โปรแกรมหรือชุดคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานหรือซอฟต์แวร์ เกิด
ปฏิสัมพันธ์การทํางานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพดังเป้าหมายที่กําหนดไว้
อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาขนาดของรูปร่างวัตถุ พื้นที่ผิวของโลก หรือ
ขนาดของโลก โดยใช้ ห ลั ก คณิ ต ศาสตร์ การรั ง วั ด การสํ า รวจจากภาพถ่ า ย
การสํารวจระยะไกลหรือเทคนิคอื่นๆ การกําหนดตําแหน่งและการจัดสร้างหมุด
ควบคุม หมุดอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมุดควบคุมหรือหมุดอ้างอิงในโครงการ
สํารวจและการจัดทําแผนที่งานรังวัดก่อสร้างหรือสํารวจรังวัดเพื่อหาข้อเท็จจริง
การรังวัดหาระดับความสูงของจุดและวัตถุ ฯลฯซึ่งงานวิศวกรรมสํารวจจะนําไปสู่
การทํางานด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ําการออกแบบระบบขนส่งการทํา
โครงสร้าง การออกแบบพื้นที่การเกษตร การป้องกันภัยธรรมชาติจากการถล่มของ
ดินและน้ํา ฯลฯ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการสํารวจ โดยมีแขนงวิชาการทาง
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ลําดับ

สาขาวิศวกรรม

15.

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํา

16.

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน

17.

สาขาวิศวกรรมอาหาร

รายละเอียดงาน
วิ ศ วกรรมสํ า รวจ ประกอบด้ ว ย 1) Surveying 2) GNSS (Global Navigation
Satellite System) : GPS, Glonass, Galileo, Compass 3) Remote sensing
4) Photogrammetry 5) Cartography 6) GIS 7) Geodesy 8) Cadastral Survey
9) Engineering Survey 10) Hydrographic Survey
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา เขื่อน และอาคารชลศาสตร์
ตั้ ง แต่ ก ารเก็ บ รวบรวมสถิ ติ น้ํ า ฝนน้ํ า ท่ า วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณน้ํ า ปริ ม าณแหล่ ง น้ํ า
การจั ด เก็ บ การนํ า น้ํ า ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นต่ า งๆ เช่ น การอุ ป โภคบริ โ ภค
การเกษตรและชลประทาน การอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานน้ํ า
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การรักษาระบบนิเวศน์ การระบายน้ํา การจัดการอุทกภัย
และภัยแล้ง6 การกัดเซาะและการตกตะกอน ฯลฯดังนั้นวิชาชีพวิศวกรรมแหล่งน้ํา
จึ ง สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ศ วกรรมด้ า นต่ า งๆ เช่ น งานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา ด้ า นวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ด้านปฐพีกลศาสตร์ฐานราก ด้านสํารวจพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการแปลงรูปพลังงานกลเป็น พลังงานไฟฟ้า ด้านการใช้พลังงานที่เหมาะสม
ด้านการวัดและควบคุมปริมาณน้ํา ด้านการจัดทําข้อมูลทางสถิติปริมาณฝน น้ําท่า
น้ําใต้ดินและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบวิศวกรต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากระบบวิศวกรรมที่ให้คําปรึกษา ศึกษา วางแผน ออกแบบ ควบคุม
งานก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและบํารุงรักษา โดยการตรวจสอบความปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
สังคม
เป็นสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือเหาะ
อากาศยานไร้คนขับ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบด้านระบบต้นกําลัง โครงสร้าง
อากาศยาน วัสดุที่ใช้ในการสร้างอากาศยาน ระบบอากาศยาน ข้อกําหนดด้านการ
บิ น ของประเทศและระหว่ า งประเทศ มาตรฐานความปลอดภั ย ที่ ต้ อ งมี ใ นการ
ปฏิบัติงาน และข้อกําหนดด้านการซ่อมบํารุง
เป็ น สาขาวิ ศ วกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร ในการให้ คํ า ปรึ ก ษา
การวางโครงการ การออกแบบ การคํานวณ การควบคุม การติดตั้ง การบํารุงรักษา
และตรวจสอบสายการผลิตอาหาร ให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
และสุ ข ลั ก ษณะของอาหาร โดยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ อ าคารผลิ ต กระบวนการผลิ ต
เครื่องจักรในการผลิต และระบบสนับสนุนการผลิต ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
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5. อํานาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการฯ คณะทํางานฯ องค์กรและสมาคมวิชาชีพ
5.1 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หน้าที่และ
ความรับผิดชอบมีดังนี้
5.1.1 พัฒนาและส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.1.2 ออกใบรับรองความรู้ความชํานาญให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรม
ควบคุม ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และข้อบังคับสภาวิศวกร
5.1.3 ประสานงานสมาคมวิ ช าชี พ ส่ ว นราชการ และสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนที่ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.1.4 ขึ้นทะเบี ยนใบรับ รองความรู้ ค วามชํ า นาญการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมที่ ไม่ใ ช่ ส าขา
วิศวกรรมควบคุม
5.1.5 จัดทํายุทธศาสตร์และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติในส่วนที่ไม่ใช่สาขา
วิศวกรรมควบคุม
5.1.6 พิจารณาแผนการดําเนินงานและงบประมาณเสนอต่อกรรมการสภาวิศวกร
5.1.7 เสนอกรรมการสภาวิศวกรแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเป็น
5.1.8 อาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการตามความจําเป็น และรายงานการแต่งตั้งคณะทํางานให้คณะกรรมการ
สภาวิศวกรเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า
5.1.9 ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
5.2 คณะทํ า งานกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ รองความรู้ ค วามชํ า นาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้
5.2.1 พิ จารณากํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ ขอรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
5.2.2 รายงานผลการดํ า เนิน งานต่อ คณะอนุก รรมการส่ง เสริม สาขาวิ ช าชีพ วิศ วกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.2.3 ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.3 องค์กร สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้
5.3.1 เป็นหน่วยทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา
5.3.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานต่อ คณะอนุก รรมการส่ง เสริม สาขาวิ ช าชีพ วิศ วกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5.3.3 ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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6. รายละเอียดการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกร
6.1 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
• เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
• สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุดังนี้
- แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคําขอใบรับรองหรือคําขอต่ออายุใบรับรองในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญ
- มีการกระทําหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันทําให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง
6.2 เงื่อนไขของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
6.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่นคําขอ โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร หรือองค์กรระดับสากลตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด
6.2.2 กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม (ข้อ 6.2.1) ผู้ยื่นคําขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ ในสาขาวิศวกรรมที่ยื่นคําขอ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
หกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้
6.3 ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
6.3.1 กรอกแบบคํ า ขอรั บ ใบรั บ รองความรู้ ค วามชํ า นาญฯระดั บ วิ ศ วกร ตามที่ ส ภาวิ ศ วกร
กําหนดให้สมบูรณ์ พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้
• คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร
• ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกแห่งที่ประจําอยู่จนถึงปัจจุบัน
• คําขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
• สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า
• สํ า เนาใบปริ ญ ญาบั ต รหรื อ สํ า เนาใบรั บ รองการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให้ ร ะบุ วิ ท ยาเขต
(ฉบับภาษาไทย)
• รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
• ใบรับรองแพทย์
• สําเนาใบรับรองความชํานาญที่เคยได้รับการรับรอง (ถ้ามี)
6.3.2 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคําขอรับใบรับรองความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร
• เอกสารครบถ้วน
นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติ
ในสาขาที่ยื่นคําขอ
• เอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งสมาชิกจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
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6.3.3 ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิก และค่าบํารุง (กรณีที่ไม่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร)
6.3.4 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติในสาขาที่ยื่นคําขอโดยแยกออกเป็น
2 กรณีดังนี้
• กรณีที่ผู้ยื่นคําขอ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ยื่น
คําขอ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสภาวิศวกร หรือองค์กรระดับสากลโดยไม่ต้องเข้า
รับการทดสอบความรู้ความชํานาญสามารถนําเรื่องเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร
พิ จ ารณาอนุ มั ติ อ อกใบรั บ รอง (ข้ า มไปข้ อ 6.3.9) หรื อ เป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการ
• กรณีที่ผู้ยื่นคําขอ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามข้อที่ 1 ข้างต้น ผู้ยื่นคําขอจะต้องทดสอบความรู้ความชํานาญ โดยยื่น
เรื่องขอสอบกับสภาวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพ หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิศวกร
6.3.5 ชําระค่าทดสอบความรู้ความชํานาญ
(สําหรับผู้ยื่นคําขอสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา)
6.3.6 การทดสอบความรู้ความชํานาญ
ให้ มี การจัดการทดสอบความรู้ความชํานาญตามกรอบความสามารถที่ร ะบุใ นเอกสาร
ภาคผนวก ก. ของแต่ละสาขาวิศวกรรมโดยการทดสอบความรู้ความชํานาญต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่าน
หมายเหตุ : สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเองหรือเห็นชอบให้สมาคมวิชาชีพหรือนิติ
บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการทดสอบก็ได้
ประกาศผลการทดสอบความรู้ความชํานาญ
กรณีที่ผู้ยื่นคําขอผ่านการทดสอบความรู้จากสภาวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพ หรือนิติบุคคล
อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกร ให้นําใบรับรองผลการทดสอบมาขึ้นทะเบียน
ใบรับรองความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุม
ที่สภาวิศวกร กรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความชํานาญให้ยื่นเรื่องใหม่
6.3.7 คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอผลการทดสอบความรู้ความชํานาญฯ ของผู้ที่สอบผ่าน และ
ผู้ที่ครบกําหนดระยะเวลาการสอบ ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.3.8 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น
คําขอทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
6.3.9 ผู้ยื่นคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติอนุมัติออกใบรับรอง ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานสภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคําขอไม่
ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะขอใบรับรอง
6.3.10 สํานักงานสภาวิศวกรจะดําเนินการออกใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคําขอฯ ภายใน 15 วันทําการ
หลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว (ใบรับรองมีอายุ 5 ปี)
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6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
6.4.1 สภาวิศวกรจะเริ่มดําเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบคําขอขึ้นทะเบียนฯ และเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน
6.4.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานในสาขา
ที่ยื่นคําขอภายใน 60 วันนับตั้งแต่ยื่นคําขอ
6.4.3 คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบผ่าน/ ผลสอบไม่ผ่าน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สภาวิศวกรอนุมัติต่อไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่นําใบรับรองผลการทดสอบจากสมาคม/
องค์กรวิชาชีพมาขึ้นทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกร
6.4.4 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
6.4.5 สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน
15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว

7. รายละเอียดการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
7.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• มีใบรับรองความรู้ความชํานาญในระดับวิศวกร
• มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงานและปริมาณ
งานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหน่วยความรู้ไม่
น้อยกว่า 50 หน่วยที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในสาขานั้น
• ผ่านการทดสอบความรู้ความชํานาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
• กรณีผู้ยื่นคําขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือมีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป โดยยกเว้นไม่
ต้องมีใบรับรองระดับวิศวกร
7.2 ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
7.2.1 กรอกแบบคําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญฯระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามที่สภาวิศวกร
กําหนดให้สมบูรณ์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
• คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร
วิชาชีพ
• ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกแห่งที่ประจําอยู่จนถึงปัจจุบัน
• แบบรายการแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่น
คําขอ
• แบบประเมินความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมของตนเอง พร้อมแนบรายงานผลงาน
ตามกรอบความสามารถทางวิศวกรรมและรายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น
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• ประวัติการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่ องมีหน่วยความรู้ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย ที่ใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพในสาขานั้น (นับย้อนหลัง 3 ปี)
• รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
• ใบรับรองแพทย์
• สําเนาหลักฐานผู้ลงนามรับรองผลงาน (ผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง)
• สําเนาใบรับรองความชํานาญที่เคยได้รับการรับรอง
7.2.2 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคําขอรับใบรับรองความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ
• เอกสารครบถ้วน
นํ า เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํ า งาน พิ จ ารณา
คุณ สมบัติในสาขาที่ยื่นคําขอใบรั บรองความชํ านาญใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• เอกสารไม่ครบถ้วน
ส่งคืนเอกสารทั้งหมดเพื่อนําไปปรับแก้แล้วนํามายื่นใหม่
ให้ครบถ้วนตามที่สภาวิศวกรกําหนด
7.2.3 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาผลงานและปริมาณงานในสาขาที่ยื่นคําขอ
• กรณีผลงานผ่าน
มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ทดสอบความรู้ ด้ ว ยการสอบสั ม ภาษณ์ โ ดย
ส ภ า วิ ศ ว ก ร แ จ้ ง ใ ห้ ส ม า ชิ ก ท ร า บ ภ า ย ห ลั ง จ า ก
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานมีมติ
• กรณีผลงานไม่ผ่าน
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน รับรองผลการพิจารณา
แล้ ว นํ า เสนอคณะกรรมการสภาวิ ศ วกรเพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ
• กรณีผลงานยังไม่เพียงพอ เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง เอกสาร
หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ภายใน 60 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่
คณะอนุกรรมการฯหรือคณะทํางานฯพิจารณาเอกสาร
7.2.4 ชําระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์
เมื่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานพิจารณาผลงานและปริมาณงานในสาขาที่ยื่นคําขอผ่าน
และเห็นชอบให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
7.2.5 การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
• การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
• กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สามารถยื่นผลงานใหม่ได้หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลจาก
สภาวิศวกร
7.2.6 คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบของผู้ที่สอบสัมภาษณ์ / ผลงานไม่ผ่าน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติต่อไป
7.2.7 คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบรับรองฯ หรือปฏิเสธคําขอรับใบรับรองฯ
7.2.8 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
7.2.9 ผู้ยื่นคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติอนุมัติออกใบรับรอง ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานสภาวิศวกร กรณีผู้ยื่นคําขอไม่
ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะขอใบรับรอง
7.2.10 สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน
15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว
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7.3 ระยะเวลาในการดํ าเนิ นการขอขึ้นทะเบียนใบรับ รองความรู้ ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
7.3.1 สภาวิศวกรจะเริ่มดําเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบคําขอขึ้นทะเบียนฯ และเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน
7.3.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานและปริมาณงานใน
สาขาที่ยื่นคําขอภายใน 60 วัน
7.3.3 คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบของผู้ที่สอบสัมภาษณ์ / ผลงานไม่ผ่าน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ สภาวิศวกรอนุมัติต่อไปภายใน 60 วันนับจากวันที่สอบสัมภาษณ์
7.3.4 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
7.3.5 สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน
15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว
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8. แบบฟอร์มที่ใช้สําหรับการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิช าชีพ
วิศวกรรม
8.1 คําขอสมัครสมาชิก
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8.2 ใบรับเรื่องการพิจารณาการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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8.3 คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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8.4 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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8.5 ประวัติการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)
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8.6 แบบรายการแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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8.7 แบบประเมินความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมของตนเอง
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8.8 คําขอต่อใบรับรองความรู้ความชํานาญ/สมาชิกสภาวิศวกร
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8.9 ตัวอย่างใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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9. คําแนะนําการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9.1 เงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ
ขึ้นทะเบียน
9.1.1 สามารถยื่นคําขอต่ออายุใบรับรองก่อนหมดอายุ 180 วันพร้อมชําระค่าธรรมเนียม
9.1.2 กรณีใบรับรองหมดอายุไปแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
9.1.3 กรณียื่นคําขอต่ออายุใบรับรองก่อน-หลังหมดอายุจะต้องมีหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วย
9.2 ขั้นตอนการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
9.2.1 กรอกแบบคําขอต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญฯตามที่สภาวิศวกรกําหนดให้สมบูรณ์
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
• แบบคําขอการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามแบบที่สภาวิศวกรกําหนด
• รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
• หากเปลี่ยนคํานําหน้า / ชื่อตัว - ชื่อสกุล /ยศ ต้องใช้หลักฐาน ดังนี้
- สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหน้า / ชื่อตัว - ชื่อสกุล /คําสั่งแต่งตั้งยศ
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนสมรส
• ประวัติการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
9.2.2 เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการต่ออายุใบรับรองความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• เอกสารครบถ้วน
นํ า เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ/คณะทํ า งาน พิ จ ารณา
คุณสมบัติ
• เอกสารไม่ครบถ้วน
ส่ ง คื น เอกสารทั้ ง หมดเพื่ อ นํ า ไปปรั บ แก้ แ ล้ ว นํ า มายื่ น
ใหม่ให้ครบถ้วนตามที่สภาวิศวกรกําหนด
9.2.3 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติ
• คุณสมบัติผ่าน
ชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยสภาวิศวกรแจ้งให้
สมาชิกทราบภายหลังจากคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
มีมติ
• คุณสมบัติไม่เพียงพอ
เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ อายุ ดํ า เนิ น การตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน หากมีการ
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ขอให้ส่งภายใน 60 วัน
นั บ ถั ด จากวั น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ หรื อ คณะทํ า งานฯ
พิจารณาเอกสาร
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9.2.4 ชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• ต่ออายุก่อนใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ
ระดับวิศวกร
ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 500 บาท + ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท= 1,500 บาท
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 1,000 บาท + ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท= 2,000 บาท
• ต่ออายุหลังใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ
หากต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุต้องเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจํานวน 2,000 บาท
9.2.5 เมื่อผู้ยื่นคําขอฯ ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการ
ออกใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคําขอฯ ภายใน 15 วันทําการ (ใบรับรองมีอายุ 5 ปี)

10. อัตราค่าธรรมเนียม
10.1 การขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ระดับ
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม (บาท)
วิศวกร
ค่าจดทะเบียนสมาชิก และค่าบํารุง
1,500
ค่าทดสอบความรู้ความชํานาญ
1,500
ค่าใบรับรองระดับวิศวกร
1,000
วิศวกรวิชาชีพ ค่าสอบสัมภาษณ์
1,500
ค่าใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ
3,500
หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 5 ปี

10.2 การต่ออายุใบรับรองความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
• ต่ออายุก่อนใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ
ระดับ
วิศวกร
วิศวกรวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียม
ใบรับรอง (บาท)
500
1,000

ค่าธรรมเนียมสมาชิก
(บาท)
1,000
1,000

รวม
(บาท)
1,500
2,000

หมายเหตุ: - อายุใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ ฉบับใหม่นับจากวันที่ใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญฯ ฉบับเดิมหมดอายุ
- สามารถขอต่ออายุก่อนหมดอายุ 180 วัน

• ต่ออายุหลังใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ
ระดับ

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
เพิ่มอัตรา
รวม
ใบรับรอง (บาท) สมาชิก(บาท) ค่าธรรมเนียม(บาท) (บาท)
วิศวกร
500
1,000
2,000
3,500
วิศวกรวิชาชีพ
1,000
1,000
2,000
4,000
หมายเหตุ : - อายุ ใ บรั บ รองความรู้ ค วามชํ า นาญฉบั บ ใหม่ นั บ จากวั น ที่ ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย ม
เรียบร้อยแล้ว
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ภาคผนวก ก.
ราง
ขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวยการรับรองความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการรับรองความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหได
ประโยชนจากขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่
เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมขามแดน จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา ๘ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอื่นอันเปนวัตถุประสงคของ
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกํ าหนดสาขาวิ ช าชีพ วิศ วกรรมและวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิ ศ วกรโดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ
ครั้ ง ที่ ../.... เมื่ อ วั น ที่ .......................... และโดยความเห็ น ชอบของสภานายกพิ เ ศษแห ง สภาวิ ศ วกร
ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรอง ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ที่สภาวิศวกรออกใหแกบุคคลที่ผานการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้”
“ระดับวิศวกร” หมายความวา ผูมีความรูซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน ดูแล ซอมบํารุง
และรักษาระบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย"
“ระดั บ วิ ศ วกรวิ ช าชี พ ” หมายความว า ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญและประสบการณ ใ นการ
ประกอบวิชาชี พ ในการออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอนในสาขานั้นไดอยางเหมาะสม รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น
หมวด ๑
ใบรับรอง
ขอ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและออกใบรับรอง ใหเปนไปตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ขอ ๕ ใบรับรองมี ๒ ระดับ คือ
(๑) วิศวกร และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Registered Engineer”
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(๒) วิศวกรวิชาชีพ และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Registered Professional Engineer”
หลักเกณฑ ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแตละระดับ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ขอ ๖ ใบรับรองใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด โดยใหมีอายุหาปนับแต
วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง
หมวด ๒
คุณสมบัติ และลักษณะตองหาม
ขอ ๗ ผูขอใบรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปนสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
(3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทา
(4) ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองดวยเหตุตามขอ ๑๔ (๓) (ข) (ค)”
หมวด ๓
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการออกใบรับรอง
ขอ ๘ ใหผูประสงคขอใบรับรอง ยื่นคําขอตอสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอใบรับรองและ
หลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผูยื่นคําขอมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ระดับวิศวกร
(ก) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทาปริญญา
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่เปนหลักสูตรตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่ยื่นคําขอ โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร หรือองคกรระดับสากล ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(ข) กรณีหลักสูตรไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม (ก) ผูยื่นคําขอตอง
ผานการทดสอบความรู ในสาขาวิศวกรรมที่ย่ืนคําขอ โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผาน
การทดสอบความรู
(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(ก) มีใบรับรองระดับวิศวกร
(ข) มีประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอไมนอยกวาสามป และมีหนวยความรูตาม
จํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
(ค) ผานการทดสอบความรูความชํานาญในประสบการณและความสามารถโดยไดคะแนน
ไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผานการทดสอบความรู
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กรณีผูยื่นคําขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือมีประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอตั้งแตสามปขึ้นไป ใหยกเวนคุณสมบัติตาม (๒) (ก)
(๓) การทดสอบความรูต าม (๑) (ข) และ (๒) (ค) สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเองหรือเห็นชอบ
ใหสมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูจัดการทดสอบก็ได ทั้งนี้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการยื่นขอความ
เห็นชอบในการจัดการทดสอบความรูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ข อ ๑๐ การทดสอบความรู ร ะดั บ วิ ศ วกรและระดั บ วิ ศ วกรวิ ช าชี พ ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
ข อ ๑๑ ให ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พรอมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองหรือในกรณีที่มีมติไมออก
ใบรั บ รอง ให สํ า นั ก งานสภาวิ ศ วกรมี ห นั ง สื อ แจ ง ให ผู ยื่ น คํ า ขอนั้ น ๆ ทราบภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ
ไวก็ได

หนังสือแจงตามวรรคหนึ่งอาจทําในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามที่ผูยื่นคําขอแจงความประสงค

ใหผูยื่นคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองชําระคาธรรมเนียม
ใบรับรองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจากสํานักงานสภาวิศวกร
กรณีผูยื่นคําขอไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะขอใบรับรอง
เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมใบรับรองแลว ใหสํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออก
ใบรับรองใหแกผูนั้น
หมวด ๔
การตออายุใบรับรอง
ขอ ๑๓ ผูที่ประสงคจะตออายุใบรับรอง ใหยื่นคําขอตออายุใบรับรองตอสํานักงานสภาวิศวกร
ตามแบบคําขอตออายุใบรับรองและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
กอนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ และมีหนวยความรูตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการพัฒนาวิชาชีพ
ตอเนื่อง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
เมื่อยื่นคําขอตออายุใบรับรองแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบรับรอง
ใหนําขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชกับหนังสือแจงผลการพิจารณาตออายุ
ใบรับรองโดยอนุโลม
เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบรับรองแลว ใหสํานักงานสภาวิศวกรออก
ใบรับรองการตออายุ ใหแกผูนั้น
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ใบรับรองการตออายุ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด โดยใหมีอายุหาป
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ
หมวด ๕
การสิ้นสุดและการเพิกถอนใบรับรอง
ขอ ๑๔ ใบรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผูไดรับใบรับรองตาย
(๒) ขาดตออายุใบรับรอง ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๓) คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(ข) แสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอใบรับรองหรือคําขอตออายุใบรับรอง
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ
(ค) มีการกระทําหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งอันทําใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อม
เสียแหงวิชาชีพวิศวกรรมอยางรายแรง
ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเขาขายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหนึ่งใหเลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไมชักชา
หมวด ๖
เรื่องอื่น ๆ
ขอ ๑๕ กรณีผูไดรับใบรับรองระดับวิศวกร หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ ประสงคจะ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖ ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผูชํานาญการพิเศษ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
ข อ บั ง คั บ นี้ ให ค ณะกรรมการสภาวิ ศ วกรพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ป ระสบการณ
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแตละสาขา และออกใบรับรองใหเปนระดับวิศวกร
วิชาชีพ เพื่อแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนคณะอนุกรรมการหรือผูชํานาญการพิเศษ แลวแตกรณี โดยใหยกเวนการ
บังคับใชขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ของขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่
นายกสภาวิศวกร
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พ.ศ. ....

ภาคผนวก ข. กรอบความสามารถความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรและรายละเอียด
งานสาขาวิศวกรรม
1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3. วิศวกรรมชายฝง
4. วิศวกรรมชีวการแพทย
5. วิศวกรรมตอเรือ
6. วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
7. วิศวกรรมปโตรเลียม
8. วิศวกรรมพลังงาน
9. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
10. วิศวกรรมยานยนต
11. วิศวกรรมระบบราง
12. วิศวกรรมสารสนเทศ
13. วิศวกรรมสํารวจ
14. วิศวกรรมแหลงน้ํา
15. วิศวกรรมอากาศยาน
16. วิศวกรรมอาหาร
17. วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร (ยังมิไดกําหนดกรอบความสามารถ)
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงาน สาขาวิศวกรรมเกษตร
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ลําดับ
ประเภทงาน
รายละเอียดงาน
ที่
1
การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ 1 พื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ เชน การปลูกพืชอาหารสําหรับมนุษย พืชอาหารสัตว พืชเสนใย พืชพลังงาน หรือปศุสัตวและประมง
เกษตรการใหน้ําและระบายน้ํา
2. ปฏิรูปพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมจากพื้นที่วา งเปลาหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการทําการเกษตรกรรม
( Land and Soil
3 องคประกอบสัดสวนตางๆในพื้นที่เกษตรกรรม ไดแกเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ทําปศุสัตว เนื้อทีก่ ักเก็บน้ํา เนื้อที่กําจัด กักเก็บ บําบัดน้าํ เสีย
Conservation Irrigation and
และเนือ้ ที่ทําประโยชนอนื่ ๆ ไดแก ผลิตเชื้อเพลิง ผลิตพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน พลังงานไฟฟา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ
Drainage)
พลังงานทางกลเพื่อการเกษตรกรรม
4. ถนน ทางลําเลียง หรือที่พักอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
5. พื้นที่ที่ใชในกิจกรรมสาธารณประโยชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมและปศุสัตวขนาดเล็ก ไดแก ปาชุมชน เชน การดูแลบํารุงรักษา
พื้นที่ปลูกปาเพื่อการใชประโยชนรวมกันของชุมชน
6. พื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินแนน ดินเสื่อมสภาพ หรือดินที่ถูกบดยอยละเอียด เพือ่ ปรับปรุงสภาพดินและพื้นที่ใหมี
ความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมผานกระบวนการอนุรักษหนาดิน กระบวนการเติมหนาดิน กระบวนการปลูกพืชรักษาหนาดิน หรือ
ปลูกพืชคลุมดิน รวมทั้งการออกแบบกระบวนการคืนความอุดมสมบูรณและรักษาสภาพดินใหสามารถใชในการทําเกษตรกรรมไดอยาง
ยั่งยืน กระบวนการปองกันการพังทลายของดินและหนาดินอันเกิดจากการกัดเซาะโดยการไหลของน้ําหรือฝน
7. พื้นที่เกษตรกรรมทีเ่ หมาะสมกับประเภทของพืชโดยการจัดการความรูเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมอิ ากาศ สภาพภูมิประเทศ อุทกวิทยา
และความรูเกี่ยวกับพืชและประเภทของพืช (พืชยืนตน พืชลมลุก ไมผล ไมดอก ธัญพืช พืชอาหาร พืชเสนใย)
8. ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมตอความตองการน้ําของพืชและขอจํากัดของปริมาณน้ําที่มี เชน การใหน้ําแบบผิวดิน การใหน้ํา
แบบรองคู ระบบสปริงเกลอร ระบบมินิสปริงเกลอร ระบบน้ําหยด ระบบพนฝอย และระบบการใหน้ําในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช
9. แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและปศุสัตวในรูปแบบตางๆ เชน การขุดสระ การขุดบาดาล การกักเก็บน้ํา การบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอ
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค กําจัดของเสียและน้ําเสียภายในพื้นที่เกษตรกรรม
10. ระบบระบายน้ําในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอน้ําทวม หรือสภาพชื้นแฉะ และแกไขจัดการใหสามารถทําการเกษตรกรรม
หรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมได

ลําดับ
ที่

ประเภทงาน

วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ํา (Animal
Production and
Aquaculture Engineering)

3

วิศวกรรมเพือ่ การผลิตพืช
Plant Production
Engineering (Equipment,
tool and Machinery)
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2

รายละเอียดงาน
11. การปรับปรุงคุณภาพน้ําที่นํามาใช และบําบัดน้ําเหลือใช เชน น้ําเค็ม น้ํากรอย น้ําปนเปอน ที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว การตรวจสอบคุณภาพและปองกันไมใหน้ําเหลือใชที่มีสารปนเปอนจากปุย ยาฆาแมลง หรือสารพิษอื่นๆ
จากการเกษตรกรรมและปศุสัตว เล็ดลอดออกไปสูแหลงน้ําสาธารณะ ไมวาจะเปนแมน้ํา ลําธาร คู คลอง รวมทั้งระบบน้ําใตดนิ
1. การกอสรางและจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว ออกแบบ วางผัง เลือกประเภทวัสดุ เชน โรงเรือนคอนกรีต ไม เหล็ก อิฐ อิฐบล็อก กําหนดวัสดุ
ที่ใชทําพื้น ปูพื้น รองพื้น ใหเหมาะสมตอขนาด ปริมาณ และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว
2. เครื่องใหอาหารสัตว เครื่องใหน้ําสัตว เครื่องผสมอาหารสัตว
3. การผลิตสัตวในโรงเรือน ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมภายในโรงเรือน เชน อุณหภูมิ ความชื้น เสียง ปริมาณและ
ความเขมของแสง ฝุนละออง การระบายอากาศ การใหอาหารและน้ํา การเก็บรักษาอาหารสัตวรวมทั้งการจัดการพื้นที่ตอจํานวนสัตว
ภายในโรงเรือนใหเหมาะสม การกําจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว การนํามูลสัตวและของเสียตางๆ มาใชประโยชน เชน การผลิตไบโอแกส
การทําปุย และการบําบัดน้ําเสีย
4. โรงงานแปรสภาพ แปรรูปเนื้อสัตวประเภทตางๆ รวมทั้งการเก็บรักษาเนื้อสัตวในหองเย็น
5. การเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ําธรรมชาติ เชน การขุดบอเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตวที่ตองจํากัดพื้นที่ในการเลี้ยง เชน การ
เลี้ยงกบ การใชอางน้ําหรือตูขนาดใหญในการเลี้ยงปลาที่ตองมีระบบการไหลเวียนของน้ํา ระบบการใหอาหาร ระบบการกรองของเสีย
การบําบัดน้ําเสียในขบวนการเลี้ยงสัตวน้ํา มีความรูเรื่องปจจัยที่จําเปนตอการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ความตองการออกซิเจน สภาพน้ํา ความ
เปนกรดดาง และอันตรายอันเนื่องจากสัตวรบกวน เชน นก สัตวเลื้อยคลาน
1. เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการเกษตรกรรมชนิดตางๆ เชน เครื่องยนตสูบเดียว เครื่องยนตขนาดเล็ก รถแทรกเตอร เครื่องจักรกลเกษตรที่
ใชในการผลิตพืช เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการออกแบบสรางเครื่องจักรกลเกษตร วางแผนการทดสอบสมรรถนะ
เครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในงานเกษตรกรรมรวมทั้งกลไกของอุปกรณตอพวงเพื่อการเตรียมพื้นที่ในเพาะปลูก
การปลูก การยายปลูก การกําจัดวัชพืช การใหปุย การใหน้ํา การบริหารจัดการการใชปุย การใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองตาม
ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ผูใชงาน และสิ่งแวดลอม
2. โรงจัดเก็บธัญพืชประเภทตางๆ เชน ยุงฉาง คลังสินคา ไซโล
3. โรงเรือนผลิตพืช การออกแบบ วางระบบ จัดการและควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือน การเลือกใชวัสดุในการกอสรางโรงเรือนให
เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลําดับ
ที่

4
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ประเภทงาน

รายละเอียดงาน

4. การปลูกพืชในระบบปลอดเชื้อ (Plant factory) และการขยายพันธพืชดวยวิธีตางๆ โดยการควบคุมปจจัยที่เอื้อตอการเจริญเติบโตใหอยู
ในระดับสูงสุดเพื่อใหผลผลิตที่คุณภาพดีที่สุด
วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล 1. เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือและกลไกที่ใชแปรสภาพผลิตผลทางการเกษตรตาง ๆ เชน เมล็ดพืช เมล็ดพันธุพชื ผัก ผลไม นม อาหาร
การเกษตร
ไวน กาแฟ สมุนไพร สารสกัด อาหารสัตว จุลนิ ทรีย โดยการแปรสภาพดวยความรอน ความเย็น ความดัน ฟสิกส เคมี ไดแก การทําความ
(Agricultural Processing
สะอาด การคัดแยกขนาด การลดขนาด การสี การแยกเปลือก การเหวี่ยงแยก การหมัก การพาสเจอรไรส การสเตอรีไรส การฆาเชื้อดวย
Engineering)
อัลตราไฮเทมเปอรเรเจอร การโฮโมจิไนซ การทอด การคั่ว การกวน การกลั่น การสกัด การระเหย การตกผลึก การสกัดและผลิตน้ํามัน
จากพืชเพื่อการบริโภคและเพื่อใชเปนพลังงาน
2. การอบแหงเมล็ดพืช หรือผลิตผลทางการเกษตรไดแก การอบแหงแบบถาด(Tray dryer,) การอบแหงดวยลมรอนแบบตอเนื่อง
(Fluidized bed dryer), แบบพาหะลม (Pneumatic Conveying dryer), แบบถังหมุน (Rotary dryer), แบบไหลผาน (ThroughFlow dryer), แบบพนฝอย (Spray dryer), แบบนําความรอนชนิดรางกวน, แบบสุญญากาศ ( Vacuum dryer), Drum dryer, Solar
drying, Conveyer Dryers, Spouted Bed drying, Freeze drying, Microwave & dielectric drying, Impingement drying,
Indirect drying, Infrareddrying, Superheated Steam drying ฯลฯ
3 การจัดเก็บ ยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยวิธีตางๆ เชนการเก็บโดยใชความเย็น การปรับสภาพบรรยากาศและการใช
บรรยากาศดัดแปลง (Controlled Atmosphere Storage, Modified Atmosphere Packaging) การเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร การเคลือบผิว การบรรจุหีบหอรวมทั้งการขนถาย การขนสงวัสดุทางการเกษตรหรือผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรักษา
คุณภาพของผลผลิต
4 โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตอาหารสัตว และโรงงานแปรรูปน้ํานม
พลังงานและชีวมวล
(Energy and Biomass
Engineering)

1. การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร เชน การผลิตแอลกอฮอลดวยกระบวนการหมัก (Fermentation) การสกัดน้ํามันจากพืช
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเหลว (Bio Diesel) การผลิตกาซติดไฟดวยกระบวนการ Gasification การผลิตน้ํามันชีวภาพ (Bio Oil) จาก
กระบวนการไพโรไลสิส การผลิตไบโอแกสจากการบําบัดน้ําเสีย หรือวัสดุทางการเกษตรหรือของเสียจากการเลี้ยงสัตว การผลิตเชื้อเพลิง
กอนดวยการบดอัดกอน อัด แทง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเชน แกลบ ฟางขาวเปลือกขาวโพด กากมันสําปะหลัง ชานออย

ลําดับ
ที่

ประเภทงาน

รายละเอียดงาน
2.

6

การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร
(Information Technology
and Management for
Agriculture)

1.
2.
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3.

4.

ทะลายปาลม หญาเนเปยร กาบมะพราว ใยมะพราว ขุยมะพราว
การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช เชนการใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหง การใชพลังงานอื่นๆเชน พลังงานลม พลังงานจากน้ําตก
และพลังงานจากการไหลของน้ํามาเปลี่ยนเปนพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการเกษตรกรรม
การใชเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิก รวมกับกลไกตางๆเพื่อผสมผสานในการควบคุม บังคับ ดวยวิธีทางไฟฟา ทางกล หรือไฮโดรลิก
เพื่อลดการใชแรงงาน เพิ่มความสามารถในการผลิต ลดการสูญเสีย ลดตนทุนการผลิตและอํานวยความสะดวกแกการทําเกษตรกรรม
สรางโปรแกรมสมองกลฝงตัว (Embedded processor) เพื่อใหเครื่องจักรกลเกษตรสามารถทํางานไดอยางแมนยํา (Agricultural
Precision) โดยการจําลองแบบ (Modelling and Simulation) ระบบตรรกะ(Logic) เพื่อสั่งการ ควบคุมระบบไฟฟา ดวยวิธีการและ
เครื่องมือตางๆ เชน ระบบเซนเซอร, Image sensor, image processor, light sensor , thermal sensor, spectrum analysis, NIR,
remote sensing, satellite signal, GPS, GIS รวมทั้งการใชโดรน (Un-man vehicle, Artificial Inelegant (AI), IoT) เพื่อการ
เกษตรกรรม
ระบบการจัดการการเกษตร (Farm management) นโยบาย ขอกําหนด ขอจํากัด ขอมูลทางการคา มาตรฐานการผลิต มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย อุปาทาน อุปสงค หวงโซอุปาทาน (Supply chain) การตรวจ
ยอนกลับ (Traceability) และระบบการระบุตัวตน (Identification and tagging system) ของสินคาทางการเกษตร
การวางแผน (Planning) การกํ า หนดกรอบเวลาการทํ า งาน (Scheduling) การรวบรวมข อ มู ล (Organizing) การจั ด ตั้ ง
(Establishment) การนํ า (Directing) การควบคุ ม (Controlling) การเฝ า ระวั ง (Monitoring) การประเมิ น (Assessment) การ
คาดการณ (Predicting) และและการสรางแบบจําลองโครงการ (Modeling) และสามารถใชขอมูลตางๆ มาใชในการวิเคราะหระบบ
การเกษตรหรือกิจการการเกษตรอยางบูรณการและครบวงจรเพื่อความสําเร็จของโครงการอยางมีประสิทธิผล

ความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเกษตร
ลําดับ
งาน
ที่
1
งานใหคําปรึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรองผลงาน

ประเภทงาน

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร
1. การอนุ รั กษ ดิ นและพื้ น ที่ท างการเกษตรการให น้ํ า ใหคําปรึกษาเบื้องตนในการจําแนก
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม การปฏิรูปพื้นที่
Irrigation and Drainage)
องคประกอบสัดสวนพื้นทีถ่ นนทางลําเลียง
หรือที่พักอาศัย การปรับปรุงสภาพดิน
ระบบการใหน้ํา แหลงน้าํ ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยอยูภายใต
การกํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ
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2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and
Machinery)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ใหคําปรึกษาการตรวจวินิจฉัยใน
การจําแนกประเภทพืน้ ที่
เกษตรกรรม การปฏิรูปพื้นที่
องคประกอบสัดสวนพื้นทีถ่ นน
ทางลําเลียง หรือที่พักอาศัย การ
ปรับปรุงสภาพดิน กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบการให
น้ํา แหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ใหคําปรึกษาเบื้องตนดานโรงเรือนเลี้ยง
ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
สัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การ ดานโรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือ
ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ
เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
และการเลี้ยงสัตวนา้ํ ในพื้นที่เกษตรกรรม สัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
และแหลงน้าํ ธรรมชาติ โดยอยูภ ายใตการ สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ใน
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานเครื่องจักรกล
ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรง ดานเครื่อง จักรกลเกษตรที่ใชใน
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบ การผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรง
การปลูกพืชปลอดเชื้อ โดยอยูภายใตการ จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน
4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)
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5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management
for Agriculture)

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ
ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานเครื่องจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร, ระบบ
การอบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร โดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานระบบการผลิต
เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร โดยอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ
ใหคําปรึกษาเบื้องตนดานเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรม โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
และระบบการปลูกพืชปลอดเชือ้
ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
หรือการตรวจรับรอง ดานเครื่อง
จักรกลแปรสภาพผลิต ผล
ทางการเกษตร ระบบการอบแหง
เมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร
ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
ดานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนําพลังงานจาก
ธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร
ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
หรือตรวจรับรองผลงานดาน
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว
ระบบการจัดการและการ
วางแผนเพื่อการเกษตรกรรม

ลําดับ
งาน
ที่
2
งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา
การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม
หรือการวางแผนของโครงการ

ประเภทงาน

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร
1. การอนุ รั กษ ดิ นและพื้ น ที่ท างการเกษตรการให น้ํ า ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่ หมาะสม
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation ในการจําแนกประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
การปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวนพืน้ ที่
Irrigation and Drainage)
พื้นที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
สาธารณประโยชนถนน ทางลําเลียง หรือที่
พักอาศัย การปรับปรุงสภาพดิน กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ ระบบการใหน้ํา แหลงน้ํา ระบบ
ระบายน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
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2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมในการวางแผนจําแนก
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม การ
ปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวน
พื้นที่ พื้นที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
สาธารณ ประโยชน ถนน ทาง
ลําเลียง หรือที่พักอาศัย การ
ปรับปรุงสภาพดิน กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบการให
น้ํา แหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ศึกษารวบรวมขอมูลโรงเรือนเลี้ยงสัตว
ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
ดานโรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือ
การเลี้ยงสัตวนา้ํ ในพืน้ ที่เกษตรกรรม และ เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
แหลงน้ําธรรมชาติ
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน
3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and
Machinery)

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)
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5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร
ศึกษารวบรวมขอมูลการจัดการแปลงและ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ศึกษาวิเคราะห ทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนการจัดการ
แปลงและเครื่องจักรกลเกษตรที่
ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช
โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิต
พืช และระบบการปลูกพืชปลอด
เชื้อ
ศึกษารวบรวมขอมูลดานเครื่องจักรกลแปร ศึกษาวิเคราะหทาง เลือกที่
สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
เหมาะสมเพื่อวางแผนแมบท
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร การออกแบบโรงงานและ
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยืด ระบบงานดานเครื่อง จักรกลแปร
อายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร สภาพผลิต ผลทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ระบบการอบแหงเมล็ดพืชหรือ
ทางการเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรทางการ
เกษตร ระบบการเก็บรักษาและ
ยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการ
เกษตร
ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่ หมาะสม ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
ดานระบบการผลิต เชือ้ เพลิงจากผลผลิต เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
ทางการเกษตร และระบบการนําพลังงาน ดานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจาก

ลําดับ
ที่
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3

งาน

ประเภทงาน

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร
จากธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนําพลังงานจาก
ธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร
6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่ หมาะสม ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
การเกษตร
ดานเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
(Information Technology and Management โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการ ดานการสรางหรือการผลิต หรือ
for Agriculture)
และการวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม
นโยบายเครื่องมือทางไฟฟาและ
อิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการ
วางแผนเพื่อการเกษตรกรรม
งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การ 1. การอนุ รั กษ ดิ นและพื้ น ที่ท างการเกษตรการให น้ํ า ออกแบบเบื้องตน ถนน ทางลําเลียง หรือที่ ออกแบบและวางผังรายละเอียด
ใชหลักวิชาและความชํานาญเพือ่ ใหไดมา
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation พักอาศัย แหลงน้ํา ระบบระบายน้ําระบบ ในโครงการ ถนน ทางลําเลียง
การใหน้ํา และระบบบําบัดน้าํ เสีย
หรือที่พักอาศัย แหลงน้ํา ระบบ
ซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง
Irrigation and Drainage)
ระบายน้ําระบบการใหน้ํา และ
การผลิต หรือการวางผังโรงงานและ
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
เครื่องจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดง
เปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณ
การ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

2. วิ ศ วกรรมเพื่ อ การผลิ ต ปศุ สั ต ว แ ละสั ต ว น้ํ า (Animal ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงเรือนเลี้ยงสัตว
Production and Aquaculture Engineering)

เครื่องมือในการผลิตปศุสตั ว อุปกรณที่ใชใน
โรงงานแปรสภาพ และอุปกรณที่ใชในการ
เลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เครื่องมือเพื่อการผลิตปศุสตั ว
โรงงานแปรสภาพ
การผลิตสัตวในโรงเรือน และการ
เลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่เกษตรกรรม
และแหลงน้ําธรรมชาติ
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3. วิ ศ วกรรมเพื่ อ การผลิ ต พื ช Plant
Production ออกแบบอุปกรณตอพวง ออกแบบเบื้องตน
เครื่อง จักรกลเกษตรที่ใชใน การผลิตและเก็บ
Engineering (Equipment, tool and Machinery)
เกี่ยวพืช ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงจัดเก็บ
ธัญพืช อุปกรณที่ใชในโรงเรือนผลิตพืช และ
อุปกรณที่ใชในระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ

ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช
ในระบบการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช
ออกแบบโรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืช
ปลอดเชื้อ

4. วิ ศ ว ก ร ร ม ด า น แ ป ร ส ภ า พ ผ ลิ ต ผ ล ก า ร เ ก ษ ต ร ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงงานแปรสภาพ
ผลิต ผลทางการเกษตร อุปกรณอบแหงเมล็ด
(Agricultural Processing Engineering)
พืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
อุปกรณเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิต
ภัณฑทางการเกษตร อุปกรณในกระบวนการ
แปรรูปทางการเกษตร

ออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน
และระบบ งานดานการแปรสภาพ
ผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการเก็บรักษา
และยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่อง จักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน
5. พลั ง งานและชี ว มวล (Energy
Engineering)

and

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

Biomass ออกแบบ และคํานวณงานกอสราง อุปกรณ
หรือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง
จากผลผลิตทางการเกษตร และการนํา
พลังงานจากธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
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ออกแบบ และคํานวณงานกอสราง
วางผังระบบการผลิต หรือผัง
โรงงาน ประมาณการเกี่ยวกับ
ระบบการผลิต เชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตทางการเกษตร และระบบ
การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร
6. การจั ด การและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ออกแบบเบื้องตน หรือกําหนดแผนงานการ
ออกแบบ วางผังรายละเอียด หรือ
กําหนดแผนงานการสราง หรือผลิต
การเกษตร (Information Technology and สรางเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
Management for Agriculture)
การวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
การจัดการและการวางแผนเพื่อ
การเกษตรกรรม
4

งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการ
ควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การ
ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง
การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนยายงานให
เปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบและ
ขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ําและ
ระบายน้ํา
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

ควบคุมการสรางในโครงการ ถนน ทาง
ลําเลียง หรือที่พักอาศัย การปฏิรปู ที่ดิน สราง
แหลงน้ํา ระบบระบายน้าํ และการติดตั้ง
ระบบการใหนา้ํ

อํานวยการควบคุมการสรางใน
โครงการ ถนน ทางลําเลียง หรือที่
พักอาศัย การปฏิรูปทีด่ ิน สราง
แหลงน้ํา ระบบระบายน้าํ และการ
ติดตั้งระบบการใหน้ํา

2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือ เพื่อการ
ผลิตปศุสตั ว การผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงาน
แปรสภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ในพื้นที่

อํานวยการควบคุมการสราง การ
ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลงโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสตั ว การ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

เกษตรกรรม และแหลงน้ําธรรมชาติ

3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and Machinery)
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4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)

5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
อํานวยการควบคุมการสราง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิต ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
และเก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน ดัดแปลงเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ
ในการผลิตและเก็บเกีย่ วพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช
และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ
ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
อํานวยการควบคุม การสราง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล็ดพืชหรือ
ดัดแปลง เครื่องจักรกลแปรสภาพ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร ระบบ ผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
การเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลและ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
การเกษตรทางการเกษตร ระบบ
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร
การเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร
ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
อํานวยการควบคุมการสราง การ
ซอมแซมอุปกรณหรือเครื่องจักรในการผลิต
ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตร และระบบ
ดัดแปลงเครื่องจักรในการผลิต
พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร
เชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตร และ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

5
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งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การ
คนควา การวิเคราะหการทดสอบ การหา
ขอมูล และสถิตติ างๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ
หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือใน
การสอบทาน

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ําและ
ระบายน้ํา
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ระบบพลังงานธรรมชาติเพื่อ
การเกษตร
ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
อํานวยการควบคุม การสราง การ
ซอมแซมเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค ผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
การวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
การจัดการและการวางแผนเพื่อ
การเกษตรกรรม
คนควาหาขอมูลในการตรวจสอบ การ
คนควาหาขอมูลวิเคราะหการ
ปรับปรุงสภาพดิน การอนุรักษดิน ระบบการ ทดสอบ เพื่อการตรวจสอบ การ
ใหน้ํา ระบบระบายน้ํา การปรับปรุงคุณภาพ ปรับปรุงสภาพดิน การอนุรักษดิน
น้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ระบบการใหนา้ํ ระบบระบายน้าํ
การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการ
บําบัดน้ําเสีย
คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือเพื่อการผลิตปศุ ทดสอบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สัตว การผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
โรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือเพื่อ
สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่เกษตร
การผลิตปศุสัตว การผลิตสัตวใน
กรรมและแหลงน้ําธรรมชาติ
โรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลีย้ งสัตวน้ํา ในพื้นที่
เกษตรกรรมและแหลงน้ําธรรมชาติ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน
3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and Machinery)

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)
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5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บ
เกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช
และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิต
และเก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช
โรงเรือนผลิตพืช และระบบการ
ปลูกพืชปลอดเชื้อ
คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
ทดสอบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล็ดพืชหรือ
ระบบงานดานเครื่องจักรกลแปร
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร ระบบ สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลและ
การอบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผล
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
ทางการเกษตรทางการเกษตร
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร
ระบบการเก็บรักษาและยืดอายุ
ผลิตผลและผลิตภัณฑทางการ
เกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร
คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
งานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตร ทดสอบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การใชงานระบบพลังงานธรรมชาติเพื่อ
งานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจาก
การเกษตรในระดับที่เปนชิ้นงาน
ผลผลิตเกษตรการใชงานระบบ
พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตรใน
ระดับที่เปนชิ้นงานและระบบ

ลําดับ
ที่

6

งาน
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งานอํานวยการใช หมายถึง การอํานวยการ
ดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปน
ชิน้ งานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตาม
รูปแบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม

ประเภทงาน

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ
การวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ําและ
ระบายน้ํา
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา
การใชและการบํารุง รักษาแหลงน้ํา ระบบ
ระบายน้ํา ถนน ทางลําเลียง หรือที่พักอาศัย
ระบบการใหนา้ํ ระบบบําบัดน้ําเสีย

2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ดูแลการใชและบํารุงรักษาโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสตั ว การผลิตสัตว
ในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และการเลี้ยง
สัตวน้ํา ในพื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการ
จัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม
ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การใชและการบํารุง รักษาแหลงน้ํา
ระบบระบายน้ํา ถนน ทางลําเลียง
หรือที่พักอาศัย ระบบการใหน้ํา
ระบบบําบัดน้ําเสีย

ดูแลการใชและบํารุงรักษาโรงเรือน
เลี้ยงสัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิต
ปศุสัตว การผลิตสัตวในโรงเรือน
โรงงานแปรสภาพ และการเลี้ยง
สัตวน้ํา ในพื้นที่เกษตรกรรม และ
แหลงน้ําธรรมชาติ
3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช (Plant Production
ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ดูแลการใชและบํารุงรักษา
Engineering i.e. Equipment, Tool and Machinery เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรง
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิต
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบการ และเก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช
ปลูกพืชปลอดเชื้อ
โรงเรือนผลิตพืช และระบบการ
ปลูกพืชปลอดเชื้อ

ลําดับ
ที่

งาน

ประเภทงาน
4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)
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5. พลังงานและชีวมวล
(Energy and Biomass Engineering)

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

ระดับวิศวกร

กรอบความสามารถ

ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลแปร
สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยืด
อายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปทางการ
เกษตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ดูแลการใชและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล็ด
พืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร, ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร
ดูแลการใชและบํารุงรักษาระบบการผลิต
ดูแลการใชและบํารุงรักษางาน
เชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตรการใชงานระบบ ระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร
เกษตรการใชงานระบบพลังงาน
ในระดับที่เปนชื้นงาน
ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
ในระดับที่เปนชื้นงานและระบบ
ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทางไฟฟา ดูแลการใชและบํารุงรักษางาน
และอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
ระบบการจัดการและการวางแผนเพื่อการ
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
เกษตรกรรม
การจัดการและการวางแผนเพื่อ
การเกษตรกรรม

หมายเหตุ 1 การแบงระดับกรอบความสามารถ ยึดตามความหมายของสภาวิศวกรวาดวย ประเภทงาน
หมายเหตุ 2
รางรายละเอียดนี้จัดทําขึ้นโดยอาศัยการแบงประเภทงานในสาขาวิศวกรรมเกษตรซึ่งกําหนดโดย International Commission of Agricultural and Biological Engineering (CIGR, http://www.cigr.org)
ซึ่งเปนองคกรสากลระดับโลกของสาขาวิศวกรรมเกษตร
CIGRไดจดั ใหมี Hand book จํานวน 6 เลม ในแตละเลมจะมีรายละเอียดงานในแตละแขนงของวิศวกรรมเกษตร พรอมทั้งเนื้อหาและองคความรูในแขนงนั้นๆเพื่อเปนแนวทางใหวิศวเกษตรไดทําการศึกษา

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลาดับ

ประเภทงาน
งำนฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

2.

งำนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
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1.

รายละเอียดงาน
 วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ออกแบบ พั ฒ นำ ทดสอบ และ
ควบคุมกำรผลิตและติดตั้งฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
รวมถึง
o วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชิปคอมพิวเตอร์ แผง
ควบคุ ม วงจรระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผงแป้นอักษร อุปกรณ์จัดเส้นทำง
และเครื่องพิมพ์
o อุปกรณ์ควบคุม
o เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
o สื่อประสม
o ส่วนต่อประสำนระหว่ำงฮำร์ดแวร์
 ปรับปรุง เพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถของระบบที่มีอยู่
เดิม และพัฒนำระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 ทำงำนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติกำร และซอฟต์แวร์
 ออกแบบและพั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ โ ดยใช้ ท ฤษฎี แ ละ
หลักกำรของวิทยำกำรคอมพิวเตอร์กำรวิเครำะห์ทำง
คณิ ต ศำสตร์ เ พื่ อ สร้ ำ ง ทดสอบ และประเมิ น ผล
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แ ล ะ ร ะ บ บ ที่ ช่ ว ย ให้
คอมพิวเตอร์ทำงำน
 ออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์หลำยประเภท เช่น เกม
คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันทำงธุรกิจ ระบบปฏิบัติกำร
ระบบควบคุมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และมิดเดิลแวร์
 วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ และนำมำซึ่ง
กำรออกแบบ พัฒนำ ทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้โดยสร้ำงอัลกอริทึม ขึ้นมำและ

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
 วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ออกแบบ
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
กำรผลิตและติดตั้ง ฮำร์ดแวร์
คอมพิ ว เตอร์ และ ระบบที่
เกี่ยวข้องโดยมีผู้ควบคุมหรือ
ให้คำปรึกษำ
 ติ ด ตั้ งและบ ำรุ งรัก ษำระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ร วมทั้ ง ระบบ
เครือข่ำย และปรับระบบให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของ
องค์กร

 วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ออกแบบ
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
ก ำ ร ผ ลิ ต แ ล ะ ติ ด ตั้ ง
ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยไม่
จ ำเป็ น ต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ มหรือ
ให้คำปรึกษำ
 บริ ห ำรโครงกำรในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ได้

 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้
โ ด ย มี ผู้ ค ว บ คุ ม ห รื อ ใ ห้
คำแนะนำ
 เป็ น ผู้ ช่ว ยผู้จั ดกำรโครงกำร
ในกำรบริ ห ำรงำนพั ฒ นำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 รวบรวมและวิเครำะห์ควำม
ต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ ง ำนระบบ
แล้ ว น ำมำออกแบบ พั ฒ นำ
ทดสอบซอฟต์แวร์

 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้
โดยไม่ ต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ ม หรื อ
ให้คำแนะนำ
 บริ ห ำรโครงกำรในกำร
พั ฒ น ำ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
คอมพิวเตอร์
 วำงสถำปั ต ยกรรมองค์ ก ร
(Enterprise Architecture)
 ให้คำปรึกษำต่อผู้บริหำรใน
กำรก ำหนดทิ ศ ทำงด้ ำ น

ลาดับ

ประเภทงาน

รายละเอียดงาน
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อำจจะเป็นผู้เขียนโปรแกรมจำกอัลกอริทึมนั้นเอง หรือ
ส่ ง ต่ อ ให้ นั ก เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
ผู้ดำเนินกำร
 วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
วิศวกรแอปพลิเคชันและวิศวกรระบบ
 วิศวกรซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน
o วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ออกแบบ พัฒนำ
น ำไปติ ด ตั้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบงำน และกำร
บ ำรุ ง รั ก ษำระบบที่ พั ฒ นำขึ้ น ซึ่ ง อำจจะเป็ น
ซอฟต์ แ วร์ แ อปพลิ เ คชั น ทั่ ว ไป หรื อ โปรแกรม
อรรถประโยชน์พิเศษ
o กำรพัฒนำแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ส่วน
ใหญ่ มั ก สร้ ำ งหรื อ ปรั บ ปรุ ง แอปพลิ เ คชั น แบบ
เฉพำะเจำะจงสำหรับธุรกิจและองค์กร
o กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
 วิศวกรซอฟต์แวร์ระบบ
o ประสำนงำนในกำรสร้ำง บำรุงรักษำ และขยำยขีด
ควำมสำมำรถระบบคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ร
รวมทั้ ง สำมำรถประสำนงำนได้ ใ นด้ ำ นควำม
ต้องกำรของแผนกต่ำงๆ เช่นด้ำนใบสั่งซื้อ สต๊อก
สินค้ำใบแจ้งรำคำสินค้ำ และบัญชีเงินเดือนและให้
คำแนะในด้ำนเทคนิคคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เป็นต้น
o อำจจะเป็น ผู้ติด ตั้งระบบอิน ทรำเน็ต ขององค์กร
รวมทั้ ง ออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบควำมมั่ น คง
ปลอดภัยด้ำนไซเบอร์

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ ข อง
องค์กร

ลาดับ

ประเภทงาน

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

o ท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตั้ งระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กั บ องค์ ก ร
ต่ำงๆ
3.

งำนที่มีลักษณะเฉพำะ
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 ก ำ ร เ ข้ ำ ร หั ส ( Coding) , วิ ท ย ำ ก ำ ร ร หั ส ลั บ  วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ออกแบบ
( Cryptography) แ ล ะ ก ำ ร ป ก ป้ อ ง ข้ อ มู ล พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
(Information Protection)
กำรผลิตและติดตั้ง ระบบที่มี
 คอมไพเลอร์ (Compiler)และ ระบบปฏิ บั ติ ก ำร ลักษณะเฉพำะโดยมีผคู้ วบคุม
หรือให้คำปรึกษำ
(Operating Systems)
 วิ ศ วกรรมและ วิ ท ยำศำสตร์ เ ชิ ง คอมพิ ว เตอร์
(Computational Science and Engineering)
 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Computer Networks),กำร
ประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)และ
ระบบเชิงกระจำย (Distributed Systems)
 ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ( Computer Systems) :
สถำปัตยกรรม (Architecture),กำรประมวลผลแบบ
ขนำน (Parallel Processing),และกำรประมวลผลที่
พึ่งได้(Dependable Computing)
 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วิ ทั ศ น์ ( Computer Vision) แ ล ะ
วิทยำกำรหุ่นยนต์ (Robotics)
 ระบบฝังตัว (Embedded Systems)
 วงจรรวม (Integrated Circuit),กำรออกแบบวงจร
รวมควำมจุ สู ง มำก (VLSI Design), กำรทดสอบ
(Testing)และ กำรออกแบบใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย
(Computer-aided Design: CAD)

 วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ออกแบบ
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
กำรผลิตและติดตั้ง ระบบที่
มี ลั ก ษณะเฉพำะโดยไม่
จ ำเป็ น ต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ มหรือ
ให้คำปรึกษำ
 บริ ห ำรโครงกำรในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ระบบที่มีลักษณะเฉพำะได้

ลาดับ

ประเภทงาน

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

 สั ญ ญำณ (Signal),กำรประมวลผลค ำพู ด และภำพ
(Image and Speech Processing)
 งำนระบบอินเทอร์เน็ตประสำนสรรพสิ่ง (Internet of
Things : IoT)
 งำ นป ร ะ ยุ กต์ บ นโ ทร ศั พท์ เ ค ลื่ อ นที่ ( Mobile
Application)
 งำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนไอที (IT Infrastructure
System)
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หมายเหตุ *กรอบความสามารถ กำหนดให้สอดคล้องตำม 6 ลักษณะงำน ดังต่อไปนี้
1. งำนให้คำปรึกษำหมำยถึง กำรให้ข้อแนะนำ กำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรองผลงำน
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำรวำงแผนของโครงกำร
3. งำนออกแบบและคำนวณหมำยถึง กำรใช้หลักวิชำและควำมชำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่งรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำนและ
เครื่องจักร โดนมีรำยกำรคำนวณ แสดงเป็นรูปแบบ ข้อกำหนด หรือประมำณกำร
4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หมำยถึง กำรอำนวยกำรควบคุม หรือกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง
กำรรื้อถอนงำน หรือ กำรเคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ และข้อกำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบหมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรว จสอบวินิจฉัย
หรือในกำรสอบทำน
6. งำนอำนวยกำรใช้หมำยถึง กำรอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ และข้ อกำหนดของหลัก
วิชำชีพวิศวกรรม
โดย 1. ระดับ 1 หมำยถึงสำมำรถปฏิบัติงำนในระบบงำนที่มีกำรดำเนินกำรแล้ว สำมำรถดูแลซ่อมบำรุงและรักษำระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย
2. ระดับ 2 หมำยถึงสำมำรถ ออกแบบระบบงำนและติดตั้งระบบงำนใหม่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสำขำนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและ
ตระหนักถึงภำวะควำมเสี่ยงของผลกระทบของกำรแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมนั้น
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering )
ลําดับ
ประเภทงาน
รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
1.
โครงสรางนอกชายฝง
1. งานโครงสรางนอกชายฝงครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้
(Offshore structure)
1.1. โครงสรางนอกชายฝงแบบติดตั้งถาวร (Fixed offshore structure)
1.2. โครงสรางนอกชายฝงแบบเคลื่อนยายได (Relocatable fixed offshore platform)
1.3. โครงสรางนอกชายฝงแบบลอยน้ํา (Floating offshore structure)
2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางนอกชายฝง (Offshore structural engineering) เทานั้น
3. งานไมครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) วิศวกรรมทอ (Piping
engineering) วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical
and Instruments engineering) วิศวกรรมความปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material
Engineering)
4. รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1. การใชโครงสรางกอนการใชงาน (Pre-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน
4.1.1.การเคลื่อนยายเพื่อการขนสงบนเรือ (Loadout)
4.1.2.การเคลื่อนยายในทะล (Transportation)
4.1.3.การยก (Lift analysis)
4.1.4.การปลอยตัว (Launching analysis)
4.1.5.การยกตั้ง (Upending analysis)
4.1.6.เสถียรภาพบนพื้นทะเล (On-bottom stability)
4.1.7.การตอกเสาเข็ม (Pile driving)
4.2. การใชโครงสรางระหวางการใชงาน (In-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน
4.2.1.วิเคราะหการใชงานในที่ (In-place analysis)
4.2.2.วิเคราะหกําลังตานการลม (Pushover analysis)
4.2.3.วิเคราะหความลา (Fatigue analysis)
5. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)

ลําดับ

2.

ประเภทงาน

โครงสรางใตทะเล
(Subsea structure)

1.

2.
3.

หน้า 51

4.

3.

ทอสงใตทะเล
(Subsea flowline)

5.
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น ลม และ แผนดินไหว
5.3. แรงกระทําเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากเรือ แรงระเบิดจากอุปกรณ
และ ความรอนจากเพลิงไหม
งานโครงสรางใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้
1.1. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบยกติดตั้ง (Lifted structure)
1.2. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบติดตั้งพรอมทอ (In-line structure)
1.3. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบตื้น (Shallow subsea foundation)
1.4. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบลึก (Deep subsea foundation)
งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางใตทะเล (Subsea structural engineering) และ ระบบ
ทอใตทะเล (Subsea piping engineering) เทานั้น
งานไมครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) วิศวกรรมกระบวนการ (Process
engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical and Instruments engineering) วิศวกรรมความ
ปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering)
รายละเอียดงานที่ ครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1. การใชโครงสรางกอนการใชงาน (Pre-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภท
งานโครงสรางนอกชายฝง
4.2. การใชโครงสรางระหวางการใชงาน (In-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภท
งานโครงสรางนอกชายฝง
การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดัง แสดงใน ประเภทงานโครงสรางนอกชายฝง และทอสงใตทะเล
งานโครงสรางใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้
1.1. ทอสงแนวนอนและแนวตั้งแบบแข็ง (Rigid flowline and riser)
1.2. ทอสงแนวนอนและแนวตั้งแบบออน (Flexible flowline and riser)
งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะทอสง (Subsea rigid/flexible flowline engineering) ทอสง
แนวตั้ง (Subsea rigid/ﬂexible riser engineering)เทานั้น
งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering)
รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้

ลําดับ

ประเภทงาน
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5.

4.

สายสัญญาณใตทะเล
(Subsea cable and umbilicals)

1.
2.
3.

1

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
4.1. ทอสงแบบแข็ง (Rigid ﬂowline)
4.1.1.วิเคราะหความหนา (Wall thickness analysis)
4.1.2.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.1.3.วิเคราะหการขยายตัว (Expansion analysis)
4.1.4.วิเคราะหการวิบัติของแบบโกงเดาะ (Lateral and upheaval buckling analysis)
4.1.5.วิเคราะหความยาวระยะแขวน (Free span analysis)
4.1.6.วิเคราะหความลา (Fatiuge analysis)
4.1.7.วิเคราะหความสามารถการใหตัวของระบบทอ (Riser and spool flexibility analysis)
4.1.8.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)
1
4.2. ทอสงแบบออน (Flexible ﬂowline)
4.2.1.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.2.2.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)
การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น ลม และ แผนดินไหว
5.3. แรงกระทําเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากอุปกรณประมงค หรือ
สมอเรือ
งานสายสัญญาณใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้
1.1. สายไฟฟากําลัง และสายไฟฟาสัญญาณ (Subsea cable)
1.2. สายรวม (Umbilical)
งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะการติดตั้งสายไฟฟากําลัง สายไฟฟาสัญญาณ และสายรวมเทานั้น
(Subsea Cable and umbilical “Installation” engineering)
งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด
(Electrical and Instruments engineering) วิศวกรรมความปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรม

งานออกแบบรายละเอียดของท่อแบบอ่อนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ผลิต

ลําดับ

ประเภทงาน
4.
5.

5.

อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง
(Offshore transportation and
installation aid equipment)

1.
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2.
3.

4.

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
วัสดุ (Material Engineering))
รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1.1.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.1.2.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)
การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น และ ลม
งานอํานวยการเคลื่อนยายและติดตั้งนอกชายฝงครอบคลุมถึงการติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้
1.1. โครงสรางนอกชายฝง (Offshore structure)
1.2. โครงสรางใตทะเล (Subsea structure)
1.3. ทอสงใตทะเล (Subsea flowline)
1.4. สายสัญญาณใตทะเล(Subsea cable and umbilicals)
งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบ อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและติดตั้งนอกชายฝง (Offshore
structural engineering) เทานั้น
รายละเอียดงานที่ ครอบคลุมงานดังตอไปนี้
3.1. วิเคราะหและออกแบบระบบยึดโยงโครงสรางบนเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Grillage and
seafastening design during sea transportation)
3.2. วิเคราะหความเเข็งแรงเฉพาะจุดของเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Barge local strength check
during sea transportation)
3.3. การออกแบบอุปกรณในการยกติดตั้งนอกชายฝง (Lifting gears design)
3.4. การออกแบบโครงสรางและอุปกรณชวยในการติดตั้ง (Installation aids design)
การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
4.1. ขอมูลจําเพาะของเรือหรือทุนลอย เชน แบบแปลน แบบภาคตัดตามยาว แบบภาคตัดตามขวาง แบบ
รายละเอียด และ คูมือรายการคํานวณความสามารถดานเสถียรภาพและความแข็งแรง คูมือใชงานและ
ซอมบํารุง (Vessel, barge or pontoon specific data, stability booklet and operation &
maintenance manual)

ลําดับ

ประเภทงาน

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

หน้า 54

6.

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง
(Offshore operation support)

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
ขอมูลสํารวจสภาพจริงของอุปกรณบนเรือพรอมใบรับรองการใชงาน (Vessel equipment survey
report and certiﬁcates)
ขอมูลอุปกรณหนางานพรอมใบรับรองที่ใชในการเคลื่อนยายเพื่อการขนสง (Loadout gears data and
certiﬁcates)
ขอมูลสภาพแวดลอม ลม กระแสน้ํา และคลื่นของหนางานในทะเล (Site metocean data and Tidal
data)
ขอมูลเสนทางการขนสงในทะเลและสภาพแวดลอมตลอดเสนทาง (Tow route metocean data)
แบบรายละเอียดของโครงสรางที่จะทําการเคลื่อนยายในทะเล (Structural drawings)
รายงานควบคุมน้ําหนักโครงสราง (Weight control report)
รายการอุปกรณที่จะใชในการยกติดตั้ง (Lifting gears data and certiﬁcate )

1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง ประกอบดวยการทํางานสนับสนุนบนเรือประเภทดังตอไปนี้
1.1. Oil Exploration and Drilling Vessels
1.2. Offshore Support Vessels
1.3. Offshore Production Vessels
1.4. Construction/Special Purpose Vessels

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมชายฝง
แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering )
งาน
1. งานใหคําปรึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรองผลงาน

ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)
วิศวกร
1.โครงสรางนอกชายฝง
ไมอนุญาติใหทํา
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง

กรอบความสามารถ
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2. งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การ 1.โครงสรางนอกชายฝง
วิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือ
2.โครงสรางใตทะเล
การวางแผนของโครงการ
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง
3. งานออกแบบ และคํานวณ หมายถึง การ 1.โครงสรางนอกชายฝง
ใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดซึ่ง 2.โครงสรางใตทะเล
รายละเอียดในการกอสราง การสราง การ 3.ทอสงใตทะเล
ผลิต หรือการวางผังโรงงานและ
4.สายสัญญาณใตทะเล
เครื่องจักร โดยมีรายการคํานวณแสดง
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ

สามารถทํางานวางโครงการในสวน
ของ การศึกษาวิเคราะห วาง
แผนการดําเนินงาน ของโครงการ
ภายใตการดูแล ของวิศวกรวิชาชีพ
สามารถทํางานคํานวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการ
คํานวณ(Calculation) และ แบบ4ที่
ไมซับซอน ภายใต การดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ

วิศวกรวิชาชีพ
สามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรรมนอกชายฝงใน
มาตรฐานสากล ประกอบไปดวยงาน
การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย
หรือการตรวจรับรองผลงาน(Design
Verification) งานนิติ
วิศวกรรมศาสตร (Forensic
Engineering) งานวิเคราะหสภาพ
หลังถูก ใชงานนอกเหนือ เกินการ
ออกแบบ หรือเกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ5
สามารถทําการศึกษาความเปนไปได
วางผังโครงการ วางแผนการ
ดําเนินงาน และ การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) ของ
โครงการ
สามารถทํางานคํานวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการ
คํานวณ (Calculation) และ แบบ4
ขอกําหนดวัสดุและผลิตภัณฑ
(Material Specification and

ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)
เปนรูปแบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ ติดตั้งนอกชายฝง
งาน
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4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
หมายถึง การอํานวยการควบคุมหรือการ
ควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง
การผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม
รูปแบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล

วิศวกร

กรอบความสามารถ

วิศวกรวิชาชีพ
Product Specification) ขอ
กําหนดการใชงาน (Function
Specification) และ ขอกําหนดการ
บํารุงรักษา3,5 (Maintenance
Specification) ขอกําหนดการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ3,5Acceptance
Specification such as Factory
Acceptance Test (FAT) and Site
Inspection Test (SIT)) และ
ขอกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
(Safety Specification/Safety
Standard) ในการออกแบบ
สามารถควบคุมการ การผลิต
สามารถควบคุมการ การผลิต
(Fabrication) การขนสง
(Fabrication) การขนสง
(Transportation) การติดตั้ง
(Transportation) การติดตั้ง
(Installation) การรือถอน
้
(Installation) การรือถอน
้
(Decommission) และ การตอเติม (Decommission) การตอเติม
(Extension) ปรับปรุง
(Extension) การปรับปรุง
(Modification) และซอมแซม
(Modification) และซอมแซม
(Repair) ใหเปนไปตามแผนงาน
(Repair) การเตรียมการใชงาน (Preโครงการ และสามารถแกไขปญหา commission) และการนําออกใช
ระหวางการดําเนินงานไดถูกตอง
งาน1,2,4 (Commission) ใหเปนไป
ตาม หลักวิศวกรรม ภายใตการดูแล ตามแผนงาน โครงการ และสามารถ
ของวิศวกร วิชาชีพ
แกไขปญหา ระหวางการดําเนินงาน
ไดถูกตองตาม หลักวิศวกรรม

ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)
5. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การ
1.โครงสรางนอกชายฝง
คนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหา 2.โครงสรางใตทะเล
ขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปน
3.ทอสงใตทะเล
หลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ 4.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน
ติดตั้งนอกชายฝง
5.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง
งาน
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6. งานอํานวยการใช หมายถึง การ
อํานวยการดูแลการใข การบํารุงรักษา
งาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไป
โดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกําหนด
ของหลักวิชาวิศวกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง

ยกเวนโครงสรางนอกชายฝง
ยกเวนโครงสรางใตทะเล
ยกเวนทอสงใตทะเล
ยกเวนสายสัญญาณใตทะเล
ยกเวนอุปกรณอํานวยการติดตั้งนอกชายฝง
ยกเวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง

กรอบความสามารถ

วิศวกร
สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอน
การใชงาน ระหวางการใชงาน และ
หลังการใชงาน5, 6ภายใตการดูแล
ของวิศวกรวิชาชีพ

วิศวกรวิชาชีพ
สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอนการ
ใชงาน ระหวางการใชงาน หลังการ
ใชงาน5, 6และ ตรวจสอบผลการ
ทดสอบระหวาง และหลังการใชงาน
5, 6

สามารถอํานวยการดูแลการใช การ สามารถอํานวยการดูแลการใช การ
บํารุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ
บํารุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ
บํารุงรักษา ซอมแซม (Inspection บํารุงรักษา ซอมแซม
Maintenance and Repair)
ภายใต การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

2. ประเภทงานวิศวกรรมใกลชายฝง (Near shore Engineering)

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชายฝง
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แขนงยอย ใกลชายฝง (Nearshore)
ลําดับ
ประเภทของงาน
รายละเอียดของงาน
1. การปองกันชายฝงและปาก หมายถึงการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝงและปากแมน้ํา ดวยมาตรการที่ใชโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา อันไดแก
แมน้ํา
โครงสรางเขื่อนกันคลื่น (breakwaters), โครงสรางกําแพงกันคลื่น (seawalls), โครงสรางเขื่อนหินริมฝง (revetments), โครงสราง
คันดักตะกอน (groins), โครงสรางกันการตกตะกอนปากแมน้ํา (jetties) ฯลฯ หรือมาตรการที่ไมใชโครงสราง
รายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง และธรณีสัญฐานชายฝง
2. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง และธรณีสัญฐานชายฝง
3. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝง
4. การเลือกประเภทและจุดที่ตองของโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
5. การวางแนวโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
6. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
7. การออกแบบขนาดและรายละเอียดของโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
8. การตรวจสอบความมั่นคงของโครงสรางปองกันชายฝง
9. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
10. การวางแผนบริหารจัดการชายฝง
11. ระบบสารสนเทศชายฝงทะเล
12. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหมเพื่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่ชายฝงทะล
2. โครงสรางพื้นฐานทางทะเล หมายถึง การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่อยูใกลหรือติดกับชายฝงทะเล อันไดแก การสรางทาเรือในทะเล การ
และบริเวณชายฝง
สรางโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในทะเล บนเกาะ หรือกลางทะเล ฯลฯรายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ที่สงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน
3. การวางแนว(Layout)โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง

ลําดับ

ประเภทของงาน

การถมทะเล

4.

การเสริมทรายชายหาด
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3.

รายละเอียดของงาน
4. การออกแบบขนาดโครงสราง และอุปกรณประกอบโครงสราง
5. การตรวจสอบความมั่นคง (Stability)ของโครงสรางพื้นฐาน
6. การออกแบบรองน้ําเพื่อการเขาเทียบของเรือ
7. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะกอสราง และระยะดําเนินการ
8. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
หมายถึง การถมทะเลเพื่อการจัดสรางโครงสรางที่ยื่นไปในทะเล เชน สนามบิน โรงงานผลิตพลังงาน โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตนรายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ที่สงผลกระทบตอการถมทะเล
2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน
3. การวางแนว(Layout)การถมทะเล
4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอนและชนิดของวัสดุที่ใชในการถมทะเล
5. การตรวจสอบความมั่นคงของฐานรากของการถมทะเล
6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทําการกอสราง และหลังการกอสราง
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
หมายถึง การสรางชายหาดเทียม (artificial beach nourishment) เพื่อการสันทนาการ การปองกันชายฝงทะเล หรือทดแทน
ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะไปรายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ที่สงผลกระทบตอการสรางหาดเทียม
2. การคัดเลือกชนิดของทรายที่ใชในการสรางหาดเทียม
3. การวางแนว(Layout)การสรางหาดเทียม
4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอน
5. การวิเคราะหปริมาณทรายที่ใชในการสรางหาดเทียม และรอบการเติมทราย
6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทําการกอสราง และหลังการกอสราง
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
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ลําดับ
ประเภทของงาน
รายละเอียดของงาน
5. การปองกันภาวะน้ําทวม
หมายถึง การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณชายฝง จากคลื่นพายุซัดฝง (storm surge) หรือ สึนามิ (tsunami)
ชายฝง (coastal flooding) รายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การพยากรณการเกิดคลื่นซัดฝงและสึนามิ
2. การวิเคราะหการเคลื่อนตัวของคลื่นซัดฝงและสึนามิ
3. การออกแบบโครงสรางปองกันคลื่นซัดฝงและสึนามิ
4. การออกแบบระบบระบายน้ําที่ออกสูชายฝงทะเล
5. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ
หมายถึง การสรางเสถียรภาพของทางเดินเรือที่ปากแมน้ํา อันประกอบดวยการวิเคราะหเสถียรภาพของรองน้ํา พยากรณกระแสน้ํา
และระดับน้ําบริเวณปากแมน้ํา เพื่อศึกษาผลกระทบของกระแสน้ําและระดับน้ําตอเสถียรภาพของทางน้ํา (channel stability) และ
คุณภาพน้ํา (water quality)การออกแบบโครงสรางรองน้ํา รวมถึงการขุดลอกตะกอนทองน้ํา (dredging) และการใชโครงสรางขน
ยายตะกอนที่ตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา (sediment bypassing)
รายละเอียดของงานประกอบดวย
1. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปากแมน้ํา และรองเดินเรือ
2. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ระดับน้ําบริเวณปากแมน้ํา
3. การวิเคราะหการชนิด การเคลื่อนตัว และการตกตะกอนของตะกอนปากแมน้ํา
4. การวิเคราะหเสถียรภาพของทางน้ํา (channel stability) และคุณภาพน้ํา (water quality)
5. การออกแบบโครงสรางรองน้ํา
6. การวิเคราะหปริมาณและตําแหนงของตะกอนที่ตกบริเวณปากแมน้ํา
7. การกําหนดที่ทิ้งดินตะกอนที่ขุดลอกรองน้ํา
8. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากการขุดลอก
9. การออกแบบโครงสรางขนยายตะกอนบริเวณปากแมน้ํา (sediment bypassing)
10. การตรวจสอบความมั่นคง (Stability) ของรองน้ําเดินเรือ
11. การดําเนินการใชเรือเพื่อการขุดลอก บํารุงรักษารองน้ํา
12. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมชายฝง
งาน
ประเภท
วิศวกร
แขนงยอย วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล (Nearshore Engineering)

วิศวกรวิชาชีพ

สามารถใหคําปรึกษา และแนะนําวิธีการ
ดําเนินงานเบื้องตนของงานได โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
มาตรฐานที่ใชในประเทศ หรือในระดับ
มาตรฐานสากล ในโครงการที่ซับซอนไดทุก
ประเภท โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ภาพรวมของการดําเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม

2. งานวางโครงการ

สามารถทําการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการ
ดําเนินงานของโครงการ ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้งทางวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ
สามารถทําการคํานวณและออกแบบ
โครงการที่ไมซับซอน ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้งทางวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ

สามารถทําการศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่
เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการดําเนินงานของ
โครงการที่มีความซับซอนไดทุกประเภท โดย
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของ
การดําเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม

1. งานใหคําปรึกษา
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3. งานออกแบบและ
คํานวณ

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ
1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ
1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถทําการคํานวณและออกแบบโครงการที่มี
ความซับซอนไดทกุ ประเภท โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดําเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม

งาน

ประเภท

5. งานพิจารณา
ตรวจสอบ

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

6. งานอํานวยการใช

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
4. เสถียรภาพทางเดินเรือ

4. งานควบคุมการสราง 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
หรือการผลิต
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

วิศวกร
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สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดําเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดย
ควบคุมทั้งผลการดําเนินงานภายในโครงการ
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
โครงการ ในกรณีที่เกิดปญหาระหวางการ
สราง สามารถแกไขปญหาทีเกิดขึ้นหนางาน
ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม
ภายใตการดูแลของวิศวกรวิชาชีพ
สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการ
พิจารณาตรวจสอบ การวางโครงการ การ
ออกแบบและคํานวณ เพื่อใชในการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
สําหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล ภายใต
การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ
สามารถอํานวยการดูแลการใช การ
บํารุงรักษาโครงสรางหรือเรือ ในงาน
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

วิศวกรวิชาชีพ

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การดําเนินการ
สรางใหเปนไปตามแผนงานของโครงการ
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยควบคุมทั้งผลการ
ดําเนินงานภายในโครงการและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมภายนอกโครงการ ในกรณีที่เกิด
ปญหาระหวางการสราง สามารถแกไขปญหาที
เกิดขึ้นหนางานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม
สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบและ
คํานวณ เพื่อใชในการตรวจสอบวินิจฉัย หรือใน
การสอบทาน สําหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝง
ทะเลที่มีความซับซอนไดทุกประเภท โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม
สามารถอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษา
โครงสรางหรือเรือ ในงานวิศวกรรมใกลชายฝง
ทะเล โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม

ความสามารถด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ลำดับ

งำน

ประเภทงำน

งำนให้คำปรึกษำหมำยถึงกำร
ให้ข้อแนะนำ กำรตรวจ
วินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรอง
ผลงำน

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ

2

งำนวำงโครงกำร หมำยถึง
กำรศึกษำวิเครำะห์หำทำง
เลือกที่เหมำะสมหรือกำร
วำงแผนของโครงกำร

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
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1.

กรอบควำมสำมำรถ
ระดับวิศวกร
1.สำมำรถวิเครำะห์ระบบต่ำงๆทำงด้ำน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์เพื่อทำกำรวิจัย
และพัฒนำได้
2.สำมำรถตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุม
กำรวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยอยู่ภำยใต้
กำรกำกับควบคุมของวิศวกรวิชำชีพได้
3.สำมำรถทำกำรตรวจสอบ ทดสอบ
วิเครำะห์และประเมินผลกำรวิจัย
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โดยอยู่
ภำยใต้กำรกำกับควบคุมของวิศวกร
วิชำชีพได้
4.ทรำบกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย
และใช้เพื่อวิจัยและพัฒนำทำงด้ำน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ได้

ระดับวิศวกรวิชำชีพ
- สำมำรถให้คำปรึกษำ แนะนำในด้ำน
กำรออกแบบ กำรวำงแผน กำรกำกับ
ควบคุมงำนวิชำกำร วิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ได้
อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยได้
-สำมำรถวิเครำะห์ ตรวจสอบ ใช้
เครื่องมือ และแก้ปัญหำงำนวิชำกำร
วิจัยและพัฒนำทำงด้ำนวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ ได้

-สำมำรถปฏิบัติตำมแผนติดตำมควำม
คืบหน้ำของโครงกำรและวิเครำะห์แนว
ทำงแก้ไขงำนที่เกี่ยวข้องได้
-สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงด้ำน
กำรแพทย์ ทำงด้ำนธุรกิจ ทำงด้ำน

-สำมำรถวำงแผนแม่บท(Project
Master Schedule)ของกำรพัฒนำ
และเตรียมกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ
ของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้
-สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงด้ำน

3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ
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งำนออกแบบและคำนวณ
หมำยถึงกำรใช้หลักวิชำและ
ควำมชำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่ง
รำยละเอียดในกำรสร้ำง กำร
ผลิต หรือกำรวำงผังงำนต่ำงๆ
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักร
โดยมีกำรคำนวณแสดงเป็น
รูปแบบ จ้อกำหนดหรือ
ประมำณกำรที่เกี่ยวข้อง

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ

เทคโนโลยี ทรัพยำกรบุคคล และเวลำใน
กำรพัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำร
รับรอง ให้คำปรึกษำของวิศวกร วิชำชีพ
ได้

กำรแพทย์ ทำงด้ำนธุรกิจ ทำงด้ำน
เทคโนโลยี ทรัพยำกรบุคคล และเวลำ
ในกำรพัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องได้
-สำมำรถวำงแผนพัฒนำและ
เตรียมกำรดำเนินงำน กำรนำมำใช้ใน
ด้ำนต่ำงๆ(Daily Activity Planning)
และติดตำมประมวลผลควำมคืบหน้ำ
กำรทำโครงกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วิเครำะห์ผลกระทบและกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
ตำมแผนที่กำหนดได้
-สำมำรถอธิบำยหลักกำรทำงำนพื้นฐำน -สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
ของระบบต่ำงๆได้
สูง ในกำรวิเครำะห์ออกแบบ งำนหรือ
-สำมำรถออกแบบ คำนวณระบบต่ำงๆ ระบบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจำลอง
ของงำนที่เกี่ยวข้องได้
กำรทำงำนและกำรทดสอบงำน
-สำมำรถอ่ำนและเขียนแบบองค์ประกอบ (Simulation Test) เพื่อประเมินผล
ต่ำงๆ มำตรฐำนในกำรกำหนดขนำด เส้น กำรออกแบบให้เป็นไปตำมเกณฑ์และ
ต่ำงๆในกำรเขียนแบบ กำรฉำยภำพ
มำตรฐำนที่กำหนด ให้สำมำรถ
ภำพตัดขวำง ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ออกแบบงำน และผลิตงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ กฎหมำย และมำตรฐำนต่ำงๆ ออกมำได้
ของงำนที่เกี่ยวข้องได้
-สำมำรถกำหนดหัวข้อต่ำงๆในกำร
-สำมำรถใช้งำนระบบและโปรแกรม
ทดสอบและวิธีกำรทดสอบรวมถึงกำร
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐำน เพื่อช่วยในงำน วำงแผนกำรทดสอบชิ้นส่วนเครื่องมือ
ออกแบบงำนที่เกี่ยวข้องได้
หรือระบบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้
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งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำร
ผลิตหมำยถึง กำรอำนวยกำร
กำรควบคุม หรือกำรควบคุม
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร่ง
กำรผลิต กำรติดตั้ง กำร
บำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม
กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน
หรือกำรเคลื่อนย้ำยงำนให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ
และข้อกำหนดของหลัก
วิชำชีพวิศวกรรม
งำนพิจำรณำตรวจสอบ
หมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำร
วิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำ
ข้อมูล และสถิติต่ำงๆเพื่อใช้
เป็นหลักเกณฑ์หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ

-สำมำรถทำกำรผลิต กำรประกอบและ
กำรติดตั้งระบบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตำมแผนที่กำหนดได้
-สำมำรถปฏิบัติงำนให้มีควำมปลอดภัย
และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ

-สำมำรถตรวจสอบคุณภำพวัสดุและ/
หรืออุปกรณ์งำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน ได้
-สำมำรถกำหนดหัวข้อและมำตรฐำน
กำรตรวจสอบงำนหรือระบบต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ได้
- สำมำรถกำหนดวิธีกำร และ
กระบวนกำรตรวจสอบที่สำมำรถค้นหำ
ปัญหำของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้

ออกแบบตำมคุณภำพและมำตรฐำนที่
กำหนด
-สำมำรถปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบ
งำน เครื่องมือหรือระบบ เพื่อให้
สำมำรถผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ออกแบบที่กำหนดได้
-สำมำรถให้คำปรึกษำ ให้คำแนะนำ
ตรวจวินิจฉัย วิเครำะห์ผล กำรแก้ไข
ปัญหำ กำรกำหนดวิธีกำร ขั้นตอน
หรือตรวจรับรองผลงำนรวมถึงกำร
ปรับปรุงและสอบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
ได้
-สำมำรถควบคุมกำรทำงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ให้มีควำมปลอดภัย และใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุมค่ำและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
-สำมำรถแนะนำแก้ไข ปรับปรุง
ยกระดับและอนุมัติมำตรฐำนของกำร
ตรวจสอบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ได้
-สำมำรถกำหนดคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบ จัดทำหลักสูตรพัฒนำ
ควำมสำมำรถ รวมถึงเป็นผู้ให้กำร
ฝึกอบรมของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้

6

งำนอำนวยกำรหมำยถึง กำร
อำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำร
บำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็น
ชิ้นงำนหรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตำมรูปแบบและ
ข้อกำหนดของหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ
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-ควบคุมกำรใช้งำน กำรบำรุงรักษำ และ
กำรซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์
พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลำได้
-สำมำรถจัดกำรออกแบบ กำรผลิต กำร
ประกอบ กำรทดสอบและกำรสอบเทียบ
หรืองำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดมำตรฐำนในด้ำนต่ำงๆได้
-ทรำบข้อกฎหมำย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรผลิต กำรจำหน่ำย กำรใช้
งำน กำรกำจัดทิ้ง ข้อกำหนดด้ำนควำม
ปลอดภัย ของงำนทำงด้ำนวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถ
ควบคุมให้เป็นไปตำมข้อกำหนดได้

-สำมำรถให้คำปรึกษำ และกำกับดูแล
กำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิต กำรใช้งำน
กำรบำรุงรักษำหลังกำรใช้งำน สำหรับ
ผลิภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
เพื่อให้อยู่ในสภำพปลอดภัยพร้อมใช้
งำน สอดคล้องกับข้อกำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ลำดับ
1

ประเภทงำน
งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำทำงด้ำน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์

2

งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและแนะนำผลิตภัณฑ์
ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

3

งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแลรักษำสุขภำพ
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รำยละเอียดงำนสำขำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร กำกับ
ควบคุม ติดตำมและประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับ งำน
วิชำกำร กำรวิจัย และพัฒนำทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำย
ส่วนประกอบกันของวงจรชีวิต
วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร ติดตำมและ
ประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับ งำนอุตสำหกรรมกำรผลิต
และแนะนำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์รวมทั้งงำนบริกำรหลังกำรขำย
วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร กำกับ
ควบคุม ติดตำมและประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับงำน
อุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแลรักษำสุขภำพเช่น กำรประเมินเทคโนโลยีทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
เพื่อเลือกซื้อ หรือเลิกใช้งำน กำรนำเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์มำใช้งำน กำรติดตั้ง กำร
ทดสอบและกำรสอบเทียบ กำรบำรุงรักษำ เครื่องมือและเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรวินิจฉัย รักษำ เฝ้ำระวังผู้ป่วย และกำร
วิเครำะห์ทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
เป็นไปอย่ำงเป็นระบบได้มำตรฐำนที่กำหนด กำรควบคุมคุณภำพและกำรกำจัดที่มีควำมปลอดภัย แก่
นักวิทยำศำสตร์ ผู้บริหำรโรงพยำบำล วิศวกร เพื่อร่วมงำนและประชำชนทั่วไปทำงำนร่วมกับ
โครงกำรวิจัยต่ำงๆกับนักวิจัยหรือบุคคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือใช้งำนเป็นกำรเฉพำะด้ำน และ/หรือเก็บรวมรวมข้อมูลของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำน
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมตอเรือ
งาน

1. งานใหคําปรึกษาหมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย
หรือการตรวจรับรองผลงาน

ประเภทของงานวิศวกรรมตอเรือ
1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

ระดับวิศวกร
-

กรอบความสามารถ
-

-

2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือก 1) ตัวเรือและโครงสราง
ที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
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2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

-

-

3. งานออกแบบและคํานวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความ 1) ตัวเรือและโครงสราง

ชํ า นาญเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง รายละเอี ย ดในการสร า ง การผลิ ต 2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล
หรือ การดัดแปลง หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจัก ร โดยมี 3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
รายการคํานวณ แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ 4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- การคํานวณ การออกแบบในทุกประเภท
ของงานตามหลักวิศวกรรมภายใตการ
ควบคุมและแนะนําของวิศวกรวิชาชีพ
- การทวนสอบใหสัมพันธกับกฎขอบังคับของ
การตอเรือ และขอบังคับการเดินเรือ

-

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ใหคําปรึกษา แนะนําการเลือกประเภทเรือ ขนาดเรือ
ระบบเครื่องจักรกลตางๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรม
และใหคําปรึกษาแกปญหาทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเรือ
หรือโครงสรางลอยน้ํารวมถึงการดัดแปลงในทุก
ประเภทของงาน
วินิจฉัย หรือตรวจรับรองงานตอ, ซอม หรือดัดแปลง
เรือ หรือโครงสรางลอยน้ําในทุกประเภทของงาน
ปรากฏตัวตอศาลหรือคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให
ความเห็นทางดานวิศวกรรมตอเรือ
วางแผนแมบท ของการตอใหมหรือการซอมหรือ
ดัดแปลงเรือ หรือโครงสรางลอยน้ํา
วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ ในเงื่อนไขการ
บริหารธุรกิจและวิศวกรรมการผลิต
วางแผนการตอเรือ (Schedule planning) และ
ขบวนการผลิต (Building strategy), ซอม และ
ดัดแปลงในทุกประเภทของงาน
วางแผนการสรางเครื่องมือและสาธานูปโภคที่ตองมี
เพื่อโครงการ
การคํานวณ การออกแบบในทุกประเภทของงานตาม
หลักวิศวกรรม
การทวนสอบใหสัมพันธกับกฎ ขอบังคับของการตอ
เรือ และขอบังคับการเดินเรือ
การใหคําแนะนํา และการรับรองแบบ
ทําการประมาณการวัสดุและแรงงานที่จะใชในการ
สราง หรือดัดแปลงเรือ หรือโครงสรางลอยน้ํา

งาน

กรอบความสามารถ

ประเภทของงานวิศวกรรมตอเรือ

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิตหมายถึง การอํานวยการ 1) ตัวเรือและโครงสราง

ควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการสราง การผลิต การติดตั้ง 2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล
การซอมแซม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยาย 3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
งานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกํา หนดของหลัก 4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
วิชาชีพวิศวกรรม
5) การทํางานในอูเรือ

-

-

5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห 1) ตัวเรือและโครงสราง

การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ 2) ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
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4) ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

6. งานอํ า นวยการใช ห มายถึ ง การอํ า นวยการดู แ ลการใช 1) การทํางานในอูเรือ
การบํ า รุ ง รั ก ษาเรื อ หรื อ โครงสร า งลอยน้ํ า รวมถึ ง งานที่ เ ป น 2) การทํางานในเรือ
ชิ้ น งานหรื อ ระบบ ให เ ป น ไปโดยถู ก ต อ งตามรู ป แบบ และ
ขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

-

ระดับวิศวกร
การควบคุมการผลิต การติดตั้ง การ
ดัดแปลง การซอมแซม ในทุกประเภทงาน
ใหเปนไปตามการออกแบบ และแผนที่
กําหนด
ควบคุมการเคลื่อนยายเรือ หรือชิ้นสวนของ
งานระบบตาง
การควบคุมใหการทํางานมีความปลอดภัย
การควบคุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคาและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
การตรวจสํารวจเพื่อยืนยันความคงสภาพ
การตรวจสํารวจเพื่อยืนยันความสอดคลองกฎ
ขอบังคับ
การทดสอบวามีความสอดคลองกับกฎหมาย
การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบความ
ปลอดภัย และระบบเตือนภัย
งานอํานวยการดูแลโรงงาน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณขนยายเพื่อการสรางเรือ
หรือโครงสรางลอยน้ํา
ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักร
เครื่องมือมีความปลอดภัยตอการใชงาน
สํารวจใหอุปกรณเพื่อการเคลื่อนยายมีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร และ
อุปกรณ
ที่อยูในเรือ และบนดาดฟา และสวนควบ
ตรวจสอบความสมบูรณ และบํารุงรักษาให
เครื่องจักร อุปกรณมีความสมบูรณ และ
พรอมใชงาน

-

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
การควบคุมการผลิต การติดตั้ง การดัดแปลง การ
ซอมแซม ในทุกประเภทงานใหเปนไปตามการ
ออกแบบและแผนที่กําหนด
ควบคุมการเคลื่อนยายเรือ หรือชิ้นสวนของงาน
ระบบตาง
การควบคุมใหการทํางานมีความปลอดภัย
การควบคุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

- การตรวจสํารวจเพื่อยืนยันความคงสภาพ
- การตรวจสํารวจเพื่อยืนยันความสอดคลองกฎ
ขอบังคับ
- การทดสอบวามีความสอดคลองกับกฎหมาย
- การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบความ
ปลอดภัย และระบบ เตือนภัย
- งานอํานวยการดูแลโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณขนยายเพื่อการสรางเรือหรือโครงสรางลอย
น้ํา
- ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักรเครื่องมือมีความ
ปลอดภัยตอการใชงาน
- สํารวจใหอุปกรณเพื่อการเคลื่อนยายมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย
- ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร และอุปกรณที่อยู
ในเรือ และบนดาดฟา และสวนควบ
- ตรวจสอบความสมบูรณ และบํารุงรักษาให
เครื่องจักร อุปกรณมีความสมบูรณ และพรอมใชงาน

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ
ลําดับ

ประเภทงาน
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1

ตัวเรือและโครงสราง

2

ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล

3

ระบบไฟฟาและระบบควบคุม

4

ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและ
อื่นๆ
การทํางานในอูเรือ

5

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ
- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรม เพื่อออกแบบกําหนดรูปรางและขนาดของเรือหรือโครงสรางลอยน้ําใหเหมาะสมกันงาน และเปนไปตามความตองการของเจาของเรือ ซึ่ง
ไดแก น้ําหนักบรรทุก ความเร็วเรือ และอัตราความสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตนโดยเรือหรือโครงสรางที่ออกแบบนั้นจะตองมีเสถียรภาพและความคงทนทะเลในทุก
สภาวะการปฏิบัติงาน (Stability, Sea worthiness)
- เปนงานออกแบบโครงสราง เพื่อใหเรือมีความแข็งแรงเพียงพอ ปลอดภัย ตอเรือ ผูโดยสาร สินคา แครื่องจักรอุปกรณ และสิ่งแวดลอม การเลือกใชวัสดุตัวเรือหรือโครงสราง
รวมถึงการออกแบบหรือกําหนดขบวนการตอเชื่อมวัสดุโครงสรางดวยขบวนการที่เหมาะสมกับวัสดุที่สรางเรือหรือโครงสรางลอยน้ํานั้น
- วางผังตัวเรือ (General Arrangement) ใหพื้นที่ใชสอยและที่พักอาศัยมีความเหมาะสมกับภารกิจ และมีความสอดรับกับระบบตาง ๆ เชน ระบบถวงเรือ ระบบทอและปม
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา ระบบน้ําและของเหลวตางๆ
- กําหนดวางผังและออกแบบเครื่องจักรกล และอุปกรณบนดาดฟา (deck machinery and equipment) การคํานวนเลือกขนาดสมอเรือ ขนาดและความยาวโซสมอ กําหนด
ขนาดและความยาวเชือกที่ใชกับงานปากเรือ
- การทดสอบตัวเรือจําลอง หรือแบบจําลองทางคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาสมรรถนะทางตัวเรือ และสมรรถนะของใบจักร เปนตน (Seakeeping,Hydrodynamics, Resistance)
- งานปองกันการผุกรอนและงานสี (Corrosion control and coating)
- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรมเพื่อเลือกหรือกําหนดประเภทและขนาดของระบบขับเคลื่อน (propulsion) กําหนดชนิดของเครื่องตนกําลังไดเหมาะสมกับเรือ หรือ
โครงสรางลอยน้ํา
- เปนการจับคูระหวางเครื่องตนกําลังกับชุดเฟองทดใหมีความเหมาะสมกับความเร็วเรือ หรือแรงที่ตองการ การกําหนดขนาดชนิดและรูปทรงของใบจักรไดอยางเหมาะสม หรือ
ออกแบบการขับเคลื่อนอื่นๆเชนการใชลม หรือแสงแดด
- เปนงานกําหนดและออกแบบการบังคับเลี้ยว (Steering,Manoeuvring) ของเรือใหเหมาะสมทั้งชนิดและขนาด รวมถึงสวนประกอบเพื่อการบังคับเลี้ยว งานระบบควบคุม
การบังคับเลี้ยวที่ไมใชระบบไฟฟา
- งานวางระบบเครื่องจักรกลตางๆ บนเรือ (Auxiliary systems) เพื่อภารอยูอาศัยและภาระกิจของเรือ
- งานระบบทอของเหลวตางๆ ระบบทอเชื้อเพลิง ระบบทอน้ําอับเฉา ระบบทอไฮดรอลิค และระบบดับเพลิงทั้งภายใน และภายนอกเรือ
- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรมไฟฟากําลัง เพื่อกําหนดจํานวนและขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟาไดเหมาะสมกับภาระบนเรือ
- กําหนดระบบไฟฟาควบคุมที่ไมซับซอน เพื่อเดินหรือหยุดเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ เชนระบบเครื่องกําเนิดไอน้ํา กวานสมอเรือ เครน หรือ ระบบควบคุมน้ําถังอับเฉา
รวมถึงงานไฟฟากําลังที่จายใหระบบสื่อสาร ระบบเดินเรือ ระบบควบคุมแบบปอนคากลับเพื่อการสั่งการอัตโนมัติ เปนตน
วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมการสรางการติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษา อุปกรณเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และการปองกันมลพิษทางทะเล ใหเปนตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และกฎหมายทองถิ่น
- การสราง ดัดแปลงและซอมบํารุงเรือและอุปกรณในอูเรือ
- การสรางชิ้นสวนของระบบตางๆในเรือ
- การติดตั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ และชิ้นสวนของระบบตางๆในเรือ
- การเคลื่อนยายเรือ หรือชิ้นสวนของระบบตางๆ

ลําดับ

6

ประเภทงาน

การทํางานในเรือ

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ
-

การทํางานระบบปองกันการผุกรอน
ทําการทดสอบเรือกอนสงมอบเพื่อใหแนใจวาเรือมีความสามารถตามที่กําหนดไว
นําเรือขึ้นอู
การปลอยเรือลงน้ํา
ใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรกลและอุปกรณทั้งหมดที่อยูบนเรือเพื่อใหเรือออกทะเลไดอยางปลอดภัย มีประสิทธิผล และเปนไปอยางประหยัด ระบบและอุปกรณที่
รับผิดชอบ ไดแก เครื่องจักรใหญและระบบขับเคลื่อน เครื่องจักรชวย เครื่องบําบัดสิ่งเจือปนในน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เครื่องกําเนิดไอน้ํา ระบบน้ํา/อากาศ ระบบ
ปมและทอ เครื่องอัดอากาศ เปนตน ตลอดจนดูแลระบบสัญญาณอัตโนมัติ, อุปกรณเตือนภัยตางๆ ใหทํางานอยางถูกตอง ควบคุมดูแลความหมดเปลือง และจํานวนคงเหลือ
ของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ําจืด น้ํามันหลอลื่น พัสดุ และชิ้นสวนอะไหลตางๆ
- ขอบขายของงานจะครอบคลุมไปถึงการใชงานอุปกรณในการจัดการและผูกรั้งสินคา อุปกรณผูกเรือ และ อุปกรณประจําดาดฟา เชน กวานสมอเรือ เครนขนถายของ
- ผูปฏิบัติงานบนเรือจะตองมีความรูงานปากเรือและสามารถใชงานอุปกรณในสถานการณฉุกเฉิน เชน ประตูกั้นน้ํา เครื่องไฟฟาฉุกเฉิน เครื่องมือและระบบดับเพลิง เรือชูชีพ
อุปกรณยังชีพในทะเล การใชวิทยุสื่อสารขั้นพื้นฐาน
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
งาน

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

1. งำนให้คำปรึกษำ หมำยถึง กำร 1.
ให้ข้อแนะนำ กำรตรวจวินิจฉัย 2.
หรือกำรตรวจรับรองผลงำน
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
11.

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เส้นทำงหนีไฟ
พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
พลศำสตร์อัคคีภัย
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่ น้ อ ย
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรวำงผังอำคำรเพื่อ
กลไกในกำรดับเพลิง) และกำรบริหำรจัดกำร
ป้องกันอัคคีภัย กำรบริหำรจัดกำรควำม
ควำมปลอดภัย
ปลอดภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ
2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ขั้ น ต้ น
และเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
ทรัพย์สิน
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมนำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถให้คำแนะนำวิธีกำรป้องกัน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
อัคคีภัยรวมทั้งเลือกหรือแนะนำวิธีกำรใช้อุปกรณ์
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
ป้องกันอัคคีภัยพื้นฐำนในบ้ำนอยู่อำศัยที่ไม่ซับซ้อน
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
ได้แก่ อำคำรที่อยู่อำศัย ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
และอำคำรแถว ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมี
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
พื้นที่ ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถให้คำปรึกษำ กำรให้
คำแนะนำ กำรตรวจวินิจฉัย ตรวจวิเครำะห์ผล
กำรแก้ไขปัญหำ กำหนดวิธีกำรขั้นตอน และ
กำรตรวจรับรองผลงำนได้ สำหรับอำคำรหรือ
โรงงำนที่ซับซ้อนได้ทุกประเภท

งาน
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย

กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำง 2. เส้นทำงหนีไฟ
เลือกที่เหมำะสม หรือกำร
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
วำงแผนของโครงกำร

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.

กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
พลศำสตร์อัคคีภัย
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่น้อยกว่ำ
4 ประเภท แต่ อ ย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งมี ค วำมรู้ ใ นเรื่ อ ง
พลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ กลไกใน
กำรดั บ เพลิ ง ) และกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำม
ปลอดภัย
2. ควำมรู้ เ ฉพำะ ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์
หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำรวำงแผนของ
โครงกำรป้องกันอัคคีภัย พื้นฐำนในบ้ำนอยู่อำศัยที่ไม่
ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรที่อยู่อำศัย ที่มีควำมสูง ไม่เกิน
15 เมตร และอำคำรแถว ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15
เมตร และมีพื้นที่ ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรวำงผังอำคำรเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถทำกำรศึกษำ กำร
วิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำร
วำงแผนของโครงกำรป้องกันอัคคีภัย สำหรับ
อำคำรหรือโรงงำนที่ซับซ้อนได้ทุกประเภท

งาน
3. งำนออกแบบและคำนวณ
หมำยถึ ง กำรใช้ ห ลั ก วิ ช ำ
และควำมช ำนำญเพื่ อ ให้
ได้มำซึ่งรำยละเอียดในกำร
ก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต
หรือ กำรวำงผังโรงงำนและ
เครื่ อ งจั ก ร โดยมี ร ำยกำร
คำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ
ข้ อ ก ำหนด หรื อ ประมำณ
กำร

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เส้นทำงหนีไฟ
พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
พลศำสตร์อัคคีภัย
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
8. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
9. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่น้อยกว่ำ
4 ประเภท แต่ อ ย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งมี ค วำมรู้ ใ นเรื่ อ ง
พลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ กลไกใน
กำรดั บ เพลิ ง ) และกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำม
ปลอดภัย
2. ควำมรู้ เ ฉพำะ ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ
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กำรปฏิบัติงำนสำมำรถงำนออกแบบและคำนวณ เพื่อ
แสดงรูปแบบ ข้อกำหนด รำยกำรคำนวณ และ
ประมำณรำคำ สำหรับงำนบ้ำนอยู่อำศัย อำคำรแถว
หรือบ้ำนแฝดที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรที่อยู่อำศัย ที่มี
ควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำรแถว ที่มีควำมสูง
ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถงำนออกแบบและ
คำนวณ เพื่อแสดงรูปแบบ ข้อกำหนด รำยกำร
คำนวณ และประมำณรำคำ สำหรับอำคำรหรือ
โรงงำนที่ซับซ้อนได้ทุกประเภท

งาน
4. งำนควบคุมกำรสร้ ำ งหรื อ
กำรผลิ ต หมำยถึ ง กำร
อำนวยกำรควบคุม หรือกำร
ควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
กำรสร้ ำ ง กำรผลิ ต กำร
ติ ด ตั้ ง กำรซ่ อ มแซม กำร
ดั ด แปลง กำรรื้ อ ถอนงำน
หรือ กำรเคลื่อ นย้ำ ยงำนให้
เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตำมรู ป
แบบ และข้ อ ก ำหนดของ
หลักวิชำชีพวิศวกรรม

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เส้นทำงหนีไฟ
พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่ น้ อ ย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ
กลไกในกำรดับเพลิง) และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย
2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ขั้ น ต้ น
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ
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สำมำรถควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต เพื่อกำร
ก่อสร้ำง กำรติดตั้ง และกำรซ่อมแซม สำหรับงำนบ้ำน
อยู่อำศัย อำคำรแถว หรือบ้ำนแฝดที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่
อำคำรที่อยู่อำศัย ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และ
อำคำรแถว ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นที่
ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถควบคุมกำรสร้ำงหรือ
กำรผลิตเพื่อกำรก่อสร้ำง กำรติดตั้ง กำร
ซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำนหรือกำร
เคลื่อนย้ำยงำน สำหรับอำคำรหรือโรงงำนที่
ซับซ้อนได้ทุกประเภท

งาน
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ
หมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำร
วิเครำะห์ กำรทดสอบ กำร
หำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในกำรสอบ
ทำน

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เส้นทำงหนีไฟ
พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก
พลศำสตร์อัคคีภัย
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่ น้ อ ย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ
กลไกในกำรดับเพลิง) และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย
2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ ดับเพลิง ขั้ น ต้ น
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำน
ออกแบบและคำนวณ เพื่อใช้ประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน สำหรับงำนบ้ำนอยู่อำศัย
อำคำรแถว หรือบ้ำนแฝดที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรที่
อยู่อำศัย ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำร
แถว ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ ไม่เกิน
500 ตำรำงเมตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ใน กำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทัน สมัย และเหมำะสมน ำไปใช้ ใ น
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท รั พ ยำกรที่ มี อ ย่ ำ งเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรั บ ผิ ด ชอบในงำนวิ ศ วกรรม สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำน
ออกแบบและคำนวณ เพื่อใช้ประกอบกำร
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน สำหรับ
อำคำรหรือโรงงำนที่ซับซ้อนได้ทุกประเภท

งาน
6. งำนอำนวยกำรใช้หมำยถึง
กำรอำนวยกำรดูแลกำรใช้
กำรบำรุงรักษำงำน ทั้งที่
เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป
แบบ และข้อกำหนดของ
หลักวิชำชีพวิศวกรรม

ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย
เส้นทำงหนีไฟ
พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกร
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทที่กำหนดไม่ น้ อ ย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ
กลไกในกำรดับเพลิง) และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย
2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิง ขั้ น ต้ น
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ

หน้า 77

กำรปฏิบัติงำนสำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำร
บำรุงรักษำงำนเพื่อให้ระบบอุปกรณ์ต่ำงๆพร้อมใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ สำหรับ งำนบ้ำนอยู่อำศัย อำคำรแถว
หรือบ้ำนแฝดที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรที่อยู่อำศัย ที่มี
ควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำรแถว ที่มีควำมสูง
ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เกณฑ์สำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทที่
กำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ใน กำรตรวจสอบ ทดสอบ
และบำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย
2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรที่ทันสมัยและเหมำะสมนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร
3. กำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรทำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรนำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน
4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมที่ตั้งไว้
5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรใช้
กำรบำรุงรักษำงำนเพื่อให้ระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ
พร้อมใช้งำน และถูกต้องตำมหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม สำหรับอำคำรหรือโรงงำนที่ซับซ้อน
ได้ทุกประเภท

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ลาดับ

ประเภทงาน

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
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1

กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย

กำรแบ่งประเภทกำรใช้พื้นที่อำคำร กำรคำนวณปริมำณผู้ใช้พื้นที่ กำรกำหนดควำมเสี่ยงอันตรำยของพื้นที่ และกำรแบ่งแยกควำมอันตรำยของพื้นที่

2

เส้นทำงหนีไฟ

3
4

พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม้
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก

5

พลศำสตร์อัคคีภัย

6

กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ

7

ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้รวมทั้งกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร
กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ

กำรแบ่งประเภทพื้นที่ครอบครอง จำนวนเส้นทำงหนีไฟ สมรรถนะของเส้นทำงหนีไฟ กำรจัดวำงเส้นทำงหนีไฟ ระยะสัญจร ระยะทำงบังคับ ระยะทำงตัน ส่วนประกอบเส้นทำง
หนีไฟ เช่น ประตู บันได ทำงลำด และอื่นๆ รวมทั้งกำรคำนวณเวลำกำรอพยพ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ของบุคคล กำรตีควำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยง และ กำรตัดสินใจของบุคคลเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ เพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดมำตรกำรกำรป้องกันอัคคีภัย
หลักกำรป้องกันอัคคีภัย และกำรนำมำประยุกต์ เลือกใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ เช่น กำรแบ่งส่วนอำคำร โครงสร้ำงทนไฟ กำรควบคุมกำรใช้วัสดุ กำรป้องกันช่องเปิด เป็นต้น
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เช่น ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
ปรำกฏกำรณทำงพลศำสตร์อัคคีภัย อุณหพลศำสตร์ของกำรเผำไหม เคมีเชิงอัคคี เปลวไฟแบบPre-mix หรือแบบ Diffusion กำรแพรกระจำยควันหรือกำรลุกลำมของเพลิงไหม้
กำรเผำไหมของของแข็งและของเหลว กำรจุดติดไฟ กำรพุ่งของเปลวไฟใต้เพดำน (Ceiling Jet) ภำวะก่อนและหลังกำรแฟลชโอเวอร (Flashover) และกำรลุกไหมขั้นสุดท้ำย
กำรออกแบบทำงวิศวกรรมโดยอำศัยเครื่องมือและ/หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเครำะห์ ควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบกำรป้องกันอัคคีภัยที่นอกเหนื อไปจำกที่กำหนดในมำตรฐำน
เช่น กำรทำแบบจำลองกำรอพยพ กำรทำแบบจำลองเพลิงไหม้ เป็นต้น
ทฤษฎีและหลักกำรกำรตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น ควัน ควำมร้อน กำรแผ่รังสี และก๊ำซ เป็นต้น อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ สัญญำณแจ้งเหตุ อุปกรณ์ควบคุมและ
ส่วนประกอบกำรทำงำน ลำดับขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ กำรสั่งกำรประสำนระบบประกอบอำคำร เช่น ระบบอัดอำกำศ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบส่งลมเย็น ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
เพื่อกำรหนีไฟ เป็นต้น
หลักกำรควบคุมควันไฟ ควำมแตกต่ำงของควำมดัน ระบบอัดอำกำศในช่องโถงบันได/โถงลิฟต์ กำรกำหนดขอบเขตควันไฟ กำรคำนวณปริมำณควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับควัน
และกำรควบคุมอุปกรณ์
หลักกำรและแนวทำงรับมือเหตุเพลิงไหม้ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญเหตุ กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ กำรกู้ภัย และ กำรฟื้นฟูอำคำรหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงสนับสนุน
และร่วมวำงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ แผนกำรตรวจตรำแผนกำรอบรม แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนกำรดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟ แผนบรรเทำทุกข์

8
9
10
11

กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย
รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู
กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษำ กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ กำรตรวจสอบด้วยเครื่องมือ กำรทดสอบอุปกรณ์ กำรทดสอบระบบ กำรทดสอบสมรรถนะระบบ กำรบำรุงรักษำ วงรอบและควำมถี่กำรตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัย
กำรทดสอบ และกำรบำรุงรักษำ อุปกรณ์ที่ต้องกำรกำรตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษำ
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย
กำรระบุอันตรำยจำกอัคคีภัย กำรแยกแยะบุคคลที่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ผล กำรกำจัดหรือลดควำมเสี่ยง กำรบันทึกผลกำรประเมินเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉิน
และฝึกอบรม กำรทบทวนและปรับปรุงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนด้ำนอัคคีภัยอย่ำงสม่ำเสมอ

กรอบความสามารถทางวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม

แขนงวิศวกรรมการเจาะ
งาน
1. งำนให้คำปรึกษำ

หน้า 79

ประเภทงาน
1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุม ตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
3. กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ
2. งำนวำงโครงกำร
1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
3. กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ
3. งำนออกแบบและคำนวณ 1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
3. กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ

ระดับวิศวกร
สำมำรถให้คำปรึกษำ แนะนำ และตรวจวินิจฉัยในเรื่ องกำรเจำะและ
กำรปิดสละหลุ ม ปิโ ตรเลีย ม รวมถึงกำรเลือกใช้ แท่นเจำะ หัวเจำะ
ท่อกรุ ท่อผลิต อุปกรณ์ก้นหลุม วัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่องำนเจำะหลุมปิโตรเลียม รวมถึงกำรจัดเก็บอุปกรณ์ก่อน
ใช้งำน และใช้งำนแล้วให้เหมำะสมเพื่อควำมปลอดภัย ทั้งในกรณีที่ต้อง
ปรึกษำทันทีที่หน้ำงำน และกำรให้คำปรึกษำก่อนกำรปฏิบัติงำนจะเริ่ม

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และมำตรฐำนที่ใช้
กั น ภำยในบริ ษั ท /องค์ ก ร หรื อ ในระดั บ มำตรฐำนสำกล
ในเรื่องกำรเจำะและปิด สละหลุ มปิโ ตรเลีย ม กำรควบคุ ม
แรงดันขณะเจำะของหลุมเจำะหลำกหลำยประเภท เช่นหลุม
แรงดันสูงผิดปกติ หลุมควำมลึกพิเศษ หลุมเจำะในทะเลที่มี
ระดับน้ำทะเลลึกมำก เป็นต้น

สำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำร
วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำสถำนที่เจำะหลุมปิโตรเลียม กำรเลือกใช้
แท่ น เจำะ เทคนิ ค กำรเจำะหลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม กระบวนกำรเจำะหลุม
ปิโตรเลียม และกำรปิดสละหลุม ทำงเลือกในกำรใช้อุปกรณ์ รวมถึงกำร
วำงแผนงำนโครงงำนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม และเขียนบันทึกแผนงำน
ในลัก ษณะ “แผนงำนหลุมเจำะ” เพื่อเป็นแนวทำงเพื่อให้ผู้รับเหมำ
ดำเนินกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมปลอดภัย

สำมำรถทำกำรวำงแผนโครงงำนกำรเจำะหลุมปิโ ตรเลียม
เป็ น กลุ่ ม หลุ ม เจำะที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรต่ อ เนื่ อ งกั น ในหลำย
บริ เ วณ โดยทุ ก ขั้ น ตอนต้ อ งวำงแผนงำนภำยใต้กฎเกณฑ์
และมำตรฐำนที่ใช้กันภำยในบริษัท/องค์กร หรือในระดับ
มำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ ยั ง ต้ อ งสำมำรถด ำเนิ น กำร
วำงแผน และเตรีย มอุปกรณ์ สำหรับงำนกำรควบคุมหลุม
เจำะ เพื่อให้งำนเจำะและกำรปิดสละหลุมปิโตรเลียมมีควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนกำกับ

สำมำรถค ำนวณและออกแบบน้ ำหนั ก แรงดั น ไฮโดรสแตติ ก และ
ปริมำณน้ำโคลนที่ใส่เข้ำไปในหลุมเจำะเพื่อควบคุมแรงดันในหลุม ไม่ให้
เกิดของไหลปนเปื้อนจำกชั้นหินทะลักขึ้นมำสู่พื้นดิน สำมำรถออกแบบ
เชิงกำยภำพภำยในหลุมเจำะปิโตรเลียม รวมถึงกำรกำหนดและลำดับ
กำรเรียงตัวของอุปกรณ์ก้นหลุม เพื่อใช้ในกำรผลิตและซ่อมบำรุงหลุม
ในอนำคต เตรียมงำนออกแบบชั้นวำงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรพลุ่ง
โดยก ำหนดอุ ป กรณ์ มำตรวั ด วำล์ ว และท ำกำรค ำนวณข้ อ มู ล กำร
ควบคุมหลุมด้วยกำรใช้น้ำหนัก น้ำโคลนและแรงดันจำกปั๊มน้ ำโคลน
ล่ ว งหน้ ำ ระดั บ กำรลงท่ อ กรุ ใ นแต่ ล ะช่ ว ง กำรออกแบบท่ อ กรุ ที่
เหมำะสมตำมสภำพแรงดั น อุณ หภูมิ และสภำพกำรกัดกร่อน และ
สำมำรถคำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมที่เหมำะสมได้ กำหนด
อุปกรณ์ก้นหลุม และอุปกรณ์ที่ติดไว้กับก้ำนเจำะที่เหมำะสม

สำมำรถคำนวณน้ำหนัก แรงดัน และปริมำณน้ำโคลนที่ใ ส่
เข้ำไปในหลุมเจำะ และสำมำรถออกแบบวิธีกำรหมุนเวียนน้ำ
โคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อดึงเอำของไหลปนเปื้อนจำกในชั้น
หิ น ที่ ไ หลเข้ ำ มำในหลุ ม ออกไป และยั บ ยั้ ง ไม่ ใ ห้ ข องไหล
ดั ง กล่ ำ วไหลขึ้ น มำในหลุ ม อี ก และในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถ
ป้ อ งกั น ได้ ก็ ส ำมำรถออกแบบวิ ธี ก ำรในกำรปิ ด หลุ ม ด้ ว ย
วิธีกำรต่ำงๆ ที่เป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อกักของไหลปนเปื้อน
ดั ง กล่ ำ วไว้ ใ นหลุ ม เพื่ อ ควำมปลอดภั ย สำมำรถออกแบบ
ส่ ว นประกอบภำยในหลุ ม เจำะให้ มี ค วำมแข็ ง แรงและ
ปลอดภัยตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนสำกล

งาน
4. งำนควบคุมกำรสร้ำง

1.
2.
3.
4.
5.

5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ 1.
2.
3.
4.
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5.

6. งำนอำนวยกำรใช้

ประเภทงาน
กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ
กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ

1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่เป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง
3. กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรทำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ลำดับชั้นหิน
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ

ระดับวิศวกร
สำมำรถควบคุมกำรเตรียมงำนเจำะ กำรเจำะหลุมนำร่อง และกำรเจำะ
หลุ ม ปิ โ ตรเลี ย ม ตลอดจนกำรปิ ด และสละหลุ ม ในขั้ น ตอนต่ ำ งๆ
ให้เป็นไปตำมแผนงำน และแบบหลุมเจำะ โดยควบคุมทั้งในส่วนของ
บุคลำกรที่ทำงำนบนพื้นแท่นเจำะและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอื่น ในกรณี
ที่เกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ ปัญหำ
กำรควบคุมหลุมเจำะที่เกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม
สำมำรถพิ จ ำรณำตรวจสอบเลื อ กใช้ ป ระเภทท่ อ กรุ ที่ เ หมำะสม
โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องที่โลหะสำมำรถทนแรงบีบอัด
แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือสำรประกอบใต้ดินที่อำจทำให้โลหะ
สึก กร่อน เช่น ก๊ ำซไข่เน่ำ น้ำเค็มใต้ดิน สำมำรถหำวิธีกำรในกำรใช้
อุปกรณ์ หรือวัสดุทำงเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเจำะ และเพิ่ม
ควำมปลอดภัยในกำรเจำะทั้งที่กระทบกับคนทำงำน และสิ่งแวดล้อม
นำแนวทำงทำงสถิติ และผลจำกกำรตรวจประเมินมำเพื่อใช้สนับสนุน
แนวทำงพั ฒนำกระบวนกำรเจำะหลุม ปิโ ตรเลีย มให้มี ค วำมรวดเร็ ว
ประหยัด โดยที่ยังอยู่บนพื้นฐำนควำมปลอดภัย และยังคงสำมำรถใช้
งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถควบคุมกำรเตรีย มงำนเจำะ กำรเจำะหลุมนำร่อง
และกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม ตลอดจนกำรปิดและสละหลุม
ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นในขั้ น ตอนต่ ำ งๆ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนงำน
และแบบหลุ ม เจำะ โดยควบคุ ม ทั้ ง ในส่ ว นของบุ ค ลำกรที่
ทำงำนบนพื้นแท่นเจำะและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องอื่น ในกรณี
ที่เกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร
เจำะ ปัญหำกำรควบคุมหลุมเจำะที่เกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำง
ถูกต้องตำมหลักวิชำชีพวิศวกรรม

สำมำรถพิ จ ำรณำตรวจสอบเลื อ กใช้ ป ระเภทท่ อ กรุ ที่
เหมำะสม โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องที่โลหะ
สำมำรถทนแรงบีบอัด แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือ
สำรประกอบใต้ดินที่อำจทำให้โลหะสึกกร่อน เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ
น้ำเค็มใต้ดิน สำมำรถค้นคว้ำ ประดิษฐ์ หำวิธีกำรในกำรใช้
อุ ปกรณ์ หรือวัสดุทำงเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เจำะ และเพิ่มควำมปลอดภัย ในกำรเจำะทั้ง ที่ กระทบกั บ
คนทำงำน และสิ่งแวดล้อม นำแนวทำงทำงสถิติ และผลจำก
กำรตรวจประเมิ น มำเพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น แนวทำงพั ฒ นำ
กระบวนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมที่มีควำมสลับซับซ้อนให้มี
ควำมรวดเร็ว ประหยัด โดยที่ยังอยู่บนพื้นฐำนควำมปลอดภัย
และยังคงสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
สำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำ ในงำนกำรเจำะหลุ ม สำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำ ในงำนกำร
ปิ โ ตรเลี ย ม และกำรปิ ด สละหลุ ม รวมถึ ง กำรดู แ ล กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ เจำะ และกำรปิดสละหลุมปิโตรเลียมที่สลับซับซ้อน รวมถึง
อุ ป กรณ์ แ ละกำรจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้ เ หมำะสม เพื่ อ ควำม กำรดูแล กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์เฉพำะต่ำงๆ และกำรจัดเก็บ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งำน
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อม
ใช้งำน รวมถึงกำรวำงแผนกำรขนย้ำยแท่นเจำะ และกำรสั่ง
และจัดเก็บอุปกรณ์ กำรลำเลียงอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อมำใช้งำน
ได้อย่ำงครบถ้วน ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ

แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
งาน
1. งำนให้คำปรึกษำ
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ประเภทงาน
กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน
ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ
ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรประมำณค่ำปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซ
ธรรมชำติ

ระดับวิศวกร
สำมำรถให้คำแนะนำเกี่ ย วกั บคุณ สมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
อย่ำงเป็นระบบ กำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงจำกกำรเก็บในระหว่ำงกำร
เจำะ ผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี ข้อมูลพฤติกรรมของปิโตรเลียมในสถำนะที่
แตกต่ำงกัน ปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถให้คำปรึกษำคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลีย ม
อย่ำงเป็นระบบ กำรใช้ผลกำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงเพื่อ
กำรกำหนดควำมหนำของชั้นปิโตรเลี ยมและช่วงระดับใต้ดิน
ที่แยกระหว่ำงน้ำกับน้ำมันดิบ ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลกำรผลิต
โดยใช้วิธีสมดุลมวลสำร กำรลดลงของอัตรำกำรกำรผลิ ต
และแบบจ ำลองแหล่ ง กั ก เก็ บ เพื่ อ สำมำรถประมำณค่ ำ
ปริมำณน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่ งกัก
เก็บปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดิน รวมถึ งปริมำณสำรองน้ำมันดิบ
และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถให้คำปรึกษำและ
รับรองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์และ
กำรประเมินปริมำณสำรอง
กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
สำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำร สำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม
กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
วำงแผนกำรพัฒนำกำรประเมินและกำรเลือกแผนกำรพัฒนำของแหล่ง รวมทั้งกำรวำงแผนกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอย่ำง
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน กักเก็บปิโตรเลียมอย่ำงเป็นระบบ
เป็นระบบ สำมำรถทำกำรวิเครำะห์เพื่อให้ได้มำซึ่งปริมำณ
ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
สำรอง และประสิทธิภำพกำรผลิตของแต่ละแผนพัฒนำเพื่อ
กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณ ภำพ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรเลือกแผนที่เหมะสมของโครงกำรนั้ น ๆ
ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
สำมำรถวิเครำะห์ผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี ดำเนินกำรวิเครำะห์
กำรประมำณค่ำปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ
ข้อมูลควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ เข้ำใจและสำมำรถหำ
ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมของปิ โ ตรเลี ย มในสถำนะที่ แ ตกต่ ำ งกั น
กำหนดค่ำและตัวแปรภำยใต้สภำพของแหล่งกักเก็บในระยะ
เริ่มต้น รวมถึงกำหนดระดับกำรแยกชั้นของปิโตรเลียมที่อยู่
ใต้พื้นดินได้อย่ำงแม่นยำ สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรไหล
ของปิโตรเลียมหลำยประเภทภำยใต้สภำพในแหล่งกักเก็ บ
ปิ โ ตรเลี ย มใต้ พื้ น ดิ น แหล่ ง เดี ย วกั น สำมำรถใช้ ผ ลกำร
วิเครำะห์จำกกำรทดสอบหลุ มเจำะแบบปกติเพื่อทำควำม
เข้ำใจและวิเครำะห์คุณภำพและประสิทธิภำพแหล่งกักเก็บ
ปิ โ ตรเลี ย มใต้ พื้ น ดิ น เข้ ำ ใจและสำมำรถน ำเทคโนโลยี ที่
เกี่ย วข้องเพื่อให้ได้มำซึ่ง ปริ มำณส ำรองน้ำมัน ดิบและก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ เข้ ำ ใจกลไกของกำรขั บ เคลื่ อ นปิ โ ตรเลี ย มโดย
ธรรมชำติในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นดิน

งาน

3. งำนออกแบบและคำนวณ
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4. งำนควบคุมกำรสร้ำง

ประเภทงาน

1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน
ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ
ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
5. กำรประมำณค่ำปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซ
ธรรมชำติ

ไม่มี

ระดับวิศวกร

สำมำรถออกแบบและค ำนวณอั ต รำกำรผลิ ต จำกแหล่ ง กั ก เก็ บ
ปิโ ตรเลีย มอย่ำงถูก ต้อ งและเหมำะสม สำมำรถคำนวณค่ ำ ควำมดั น
ปริมำตร และอุณ หภูมิ จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ำมันดิบ
และก๊ำซธรรมชำติ สำมำรถคำนวณค่ำอัตรำกำรขยำยหรือหดปริมำตร
ของปิโ ตรเลีย มประเภทต่ำ งๆ ที่อยู่ในแหล่งกักเก็ บ อันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเนื่องจำกถูกนำขึ้นสู่ผิวดิน สำมำรถ
ประเมินค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก
กำรค ำนวณอั ต รำกำรไหลของของไหลในแหล่ ง กั ก เก็ บ สำมำรถ
ประมำณค่ำปริมำณน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดินได้ ด้วยวิธีคำนวณปริมำตร โดยใช้ข้อมูล
จำกคุณสมบัติของชั้นหิน และปิโตรเลียมที่เก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและแผนที่
ธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน สำมำรถใช้หลักกำรสมดุลมวล มำใช้ใน
กำรประมำณค่ำปริมำณน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่ง
กั ก เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มที่ อ ยู่ใ ต้ พื้ น ดิ น ได้ สำมำรถค ำนวณปริ ม ำณส ำรอง
น้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง

ไม่มี

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
เข้ ำ ใจหลั ก กำรและคุ ณ สมบั ติ ใ นกำรไหลของของไหล
ปิ โ ตรเลี ย มในแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม รวมทั้ ง สำมำรถประเมิ น
คุณภำพของแหล่งกักเก็บปิโ ตรเลีย มใต้พื้นดินได้ สำมำรถ
วิเครำะห์และหำค่ำประสิทธิภำพกำรผลิตของแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมใต้พื้นดินได้เมื่อมีกำรใช้วิธีกำรและกระบวนกำร
ทุติยภูมิ หรือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในรูปแบต่ำงๆ
สำมำรถประเมิ น คุ ณ ภำพของแหล่ ง กั ก เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มใต้
พื้นดินโดยกำรใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บ
สำมำรถออกแบบและคำนวณอัตรำกำรผลิตจำกแหล่งกัก
เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นอย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเหมำะสม
สำมำรถคำนวณค่ำควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ จำกกำร
วิ เ ครำะห์ อ งค์ ป ระกอบของน้ ำมั น ดิ บ และก๊ ำ ซธรรมชำติ
สำมำรถค ำนวณค่ ำ อั ต รำกำรขยำยหรื อ หดปริ ม ำตรของ
ปิโตรเลียมประเภทต่ำงๆ ที่อยู่ในแหล่งกักเก็บ อันเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเนื่องจำกถูกนำขึ้นสู่
ผิวดิน สำมำรถประเมินค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง
แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก กำรคำนวณอัตรำกำรไหลของของ
ไหลในแหล่งกักเก็บ สำมำรถประมำณค่ำปริมำณน้ำมั นดิ บ
หรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่อยู่
ใต้ พื้ น ดิ น ได้ ด้ ว ยวิ ธี ค ำนวณปริ ม ำตร โดยใช้ ข้ อ มู ล จำก
คุณสมบัติของชั้นหิน และปิโตรเลียมที่เก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและ
แผนที่ธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน สำมำรถใช้หลักกำร
สมดุลมวล รวมถึงกำรใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บมำใช้ในกำร
ประมำณค่ำปริมำณน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ใน
แหล่ ง กั ก เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นที่ อ ยู่ ใ ต้ พื้ น ดิ น ได้
สำมำรถคำนวณปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ
ได้อย่ำงถูกต้อง
ไม่มี

งาน
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.

6. งำนอำนวยกำรใช้

1.
2.
3.
4.
5.

หน้า 83

ประเภทงาน
กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน
ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ
ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรประมำณค่ำปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซ
ธรรมชำติ
กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน
ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ
ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
กำรประมำณค่ำปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซ
ธรรมชำติ

ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบรั บรองปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซ สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบรับรองปริมำณสำรองน้ำมันดิบ
ธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง
และก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่ซับซ้อนได้
อย่ำงถูกต้อง

สำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรเก็บข้อมูลกำรทดสอบหลุมปิโตรเลียม

สำมำรถอ ำนวยกำรดู แ ลกำรเก็ บ ข้ อ มู ล กำรทดสอบหลุ ม
ปิโตรเลียม และให้คำแนะนำในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้อย่ำงเหมำะสม

แขนงวิศวกรรมการผลิต
งาน
1. งำนให้คำปรึกษำ

ระดับวิศวกร
สำมำรถให้คำแนะนำกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรกระตุ้นหลุม
ผลิต กระบวนกำรในกำรปิด และสละหลุมที่ปลอดภัย กำรซ่อมหลุมโดย
กำรฉี ด อั ด ซี เ มนต์ แ ละกำรเตรี ย มหลุ ม ผลิ ต ใหม่ กำรท ำกำรผลิ ต ที่
เหมำะสมกับสภำพทั่วไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำรผลิตบนพื้นดิน

2. งำนวำงโครงกำร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม

สำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำร
วำงแผนในเรื่องกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กระบวนกำรในกำรปิด และสละหลุมที่ปลอดภัย กำรซ่อมหลุมโดยกำร
ฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิตใหม่ กำรทำกำรผลิตที่เหมำะสม
กับสภำพทั่วไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำรผลิตบนพื้นดินให้เหมำะสม
เพื่อควำมปลอดภัย โดยทั่วไป สำมำรถวำงแผนกำรเปิดและปิ ด หลุ ม
เพื่อให้ได้มำซึ่งอัตรำกำรผลิตตำมควำมต้องกำร

3. งำนออกแบบและ
คำนวณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม

สำมำรถคำนวณน้ำหนัก และควำมหนำแน่นของของเหลวที่จะใช้ใน
กระบวนกำรปิดหลุม คำนวณอัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมที่ต้องกำรใน
ภำวะที่ดำเนินกำรอัดชั้นหินให้เกิดรอยแตก โดยคำนึงถึงแรงดันที่ลดลง
และข้อจำกั ดในเรื่องควำมเร็วในกำรไหล สำมำรถออกแบบท่อผลิ ต
ขนำดท่อผลิต และ/หรืออุปกรณ์ปำกหลุมที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถ
ผลิตปิโตรเลียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทงาน
กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถให้คำปรึกษำกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำร
กระตุ้นหลุมผลิต ภำยใต้อุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุมที่สูง
กว่ำปกติ กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมที่ปลอดภั ย
กำรซ่อมหลุมโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิต
ใหม่ เป็นไปตำมมำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนกำกับที่ได้กำหนดไว้ กำรทำกำร
ผลิตที่เหมำะสมกับสภำพทั่วไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำร
ผลิตบนพื้นดิน
สำมำรถทำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม
รวมทั้งกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต ภำยใต้อุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุมที่
สูงกว่ำปกติ กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมที่ปลอดภัย
กำรซ่อมหลุมโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิต
ใหม่ เป็นไปตำมมำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนกำกับที่ได้กำหนดไว้ กำรทำกำร
ผลิตที่เหมำะสมกับสภำพทั่วไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำร
ผลิตบนพื้นดินให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัย สำมำรถวำง
แผนกำรเปิดและปิดหลุมเพื่อให้ได้มำซึ่งอั ตรำกำรผลิตตำม
ควำมต้องกำรภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่ซับซ้อน
สำมำรถคำนวณน้ำหนัก และควำมหนำแน่นของของเหลวที่
จะใช้ ใ นกระบวนกำรปิ ด หลุ ม ค ำนวณอั ต รำกำรไหลของ
ปิโตรเลียมที่ต้องกำรในภำวะที่ดำเนินกำรอัดชั้นหินให้เกิ ด
รอยแตก โดยคำนึงถึงแรงดันที่ลดลง และข้อจำกัดในเรื่อง
ควำมเร็วในกำรไหล สำมำรถออกแบบท่อผลิต ในภำวะที่ท่อ
ผลิตอำจเกิดควำมเสียหำยจำกอุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุม
ที่ สู ง กว่ ำ ปกติ และกำรสึ ก กร่ อ นเนื่ อ งจำกภำวะแวดล้ อ ม
ภำยในหลุม เช่น มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ คำร์บอนไดออกไซด์
เป็นต้น สำมำรถออกแบบขนำดท่อผลิต และ/หรืออุปกรณ์
ปำกหลุมที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถผลิตปิโตรเลียมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถออกแบบระบบกำรช่วยกำรไหลของ
ปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม

งาน
4. งำนควบคุมกำรสร้ำง

5. งำนพิจำรณำ
ตรวจสอบ
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6. งำนอำนวยกำรใช้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทงาน
กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม
กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม

ระดับวิศวกร
สำมำรถกำหนดช่วงบริเวณในกำรติดตั้งแพคเกอร์ที่เหมำะสม สำมำรถ
ควบคุมกระบวนกำรปิดและสละหลุมเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ปลอดภัย สำมำรถกำหนดสำรเคมีที่ใช้เติมของเหลวที่ใช้ในกำรอัดชั้ น
หิน สำมำรถกำหนดตำรำงใช้ปั๊มซีเมนต์เพื่องำนกำรฉีดอัดซีเมนต์ และ
สำมำรถส่งตัวปิดกั้นให้อยู่ในตำแหน่งสมดุลและเหมำะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต
กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต
กำรช่วยกำรผลิต
กำรกระตุ้นหลุมผลิต
กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต
ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน
กำรปิดและสละหลุม

สำมำรถอ ำนวยกำรดู แ ลกำรใช้ กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ ในงำนกำรผลิ ต
ปิโ ตรเลีย ม รวมถึงกำรดูแล กำรบำรุงรัก ษำอุปกรณ์และกำรจัด เก็ บ
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำนกำรออกแบบท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต
และกำรกระตุ้ น หลุ ม ผลิ ต กำรปิ ด และสละหลุ ม สำรเคมี ที่ ใ ช้ เ ติ ม
ของเหลวที่ใช้ในกำรอัดชั้นหิน ผลของกำรหยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึ ดของ
ซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ ระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียม
ภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม ผลกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต เป็นไปตำม
มำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนกำกับ
ที่ได้กำหนดไว้

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถกำหนดช่วงบริเวณในกำรติดตั้งแพคเกอร์ที่เหมำะสม
สำมำรถควบคุ มกระบวนกำรปิด และสละหลุ มเพื่ อให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สำมำรถกำหนดสำรเคมี ที่
ใช้เติมของเหลวที่ใ ช้ใ นกำรอั ดชั้ นหิ น ในชั้นหินที่มีแ รงดั น
อุณหภูมิสูง สำมำรถกำหนดตำรำงใช้ปั๊มซีเมนต์เพื่องำนกำร
ฉี ด อั ด ซี เ มนต์ และสำมำรถส่ ง ตั ว ปิ ด กั้ น ให้ อ ยู่ ใ นต ำแหน่ ง
สมดุลและเหมำะสม ภำยใต้สภำพกำรณ์ที่ได้วำงแผนไว้
สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำนกำรออกแบบท่อผลิตเพื่อใช้
ในกำรผลิตและกำรกระตุ้นหลุมผลิต กำรปิดและสละหลุม
สำรเคมีที่ใช้เติมของเหลวที่ใช้ในกำรอัดชั้นหิน ผลของกำร
หยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึดของซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ
ระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำง
เหมำะสม ผลกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต เป็นไปตำมมำตรฐำน
กฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนกำกับ
ที่ได้กำหนดไว้
สำมำรถอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำ ในงำนกำร
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มขั้ น สู ง รวมถึ ง กำรดู แ ล กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ
อุ ป กรณ์ เ ฉพำะต่ ำ งๆ และกำรจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้
เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลาดับ

ประเภทงาน

แขนงวิศวกรรมการเจาะ
1 กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิด
สละหลุม

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมการเจาะ
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กำรเลือกใช้ แท่นเจำะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่องำนเจำะหลุมปิโตรเลียม เตรียมงำนออกแบบชั้นวำงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรพลุ่ง โดยกำหนดอุปกรณ์ มำตรวัด วำล์ว
และทำกำรคำนวณข้อมูลกำรควบคุมหลุมด้วยกำรใช้น้ำหนักน้ำโคลนและแรงดันจำกปั๊มน้ำโคลนล่วงหน้ำ และปริมำณน้ำโคลนที่ใส่เข้ำไปในหลุมเจำะเพื่อควบคุมแรงดันในหลุม
ไม่ให้เกิดของไหลปนเปื้อนจำกชั้นหินทะลักขึ้นมำสู่พื้นดิน สำมำรถออกแบบวิธีกำรหมุนเวียนน้ำโคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อดึงเอำของไหลปนเปื้อนจำกในชั้นหินที่ไหลเข้ำมำใน
หลุมออกไป และยับยั้งไม่ให้ของไหลดังกล่ำวไหลขึ้นมำในหลุมอีก คำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมที่เหมำะสมได้เพื่อกำรปิดสละหลุม รวมถึงกำรดูแล กำรบำรุงรักษำ
อุปกรณ์และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน ในกรณีที่เกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ ปัญหำกำร
ควบคุมหลุมเจำะที่เกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำชีพวิศวกรรม ควำมปลอดภัยในกำรเจำะทั้งที่กระทบกับคนทำงำน และสิ่งแวดล้อม
กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำรวำงแผนในเรื่องกำรจัดหำสถำนที่เจำะหลุมปิโตรเลียม กำรเลือกใช้แท่นเจำะ เทคนิคกำรเจำะหลุ มปิโตรเลียม กระบวนกำรเจำะ
หลุมปิโตรเลียม กำรออกแบบแนวหลุมเจำะปิโตรเลียมเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ รวมถึงกำรกำหนดและลำดับกำรเรียงตัวของอุปกรณ์ประกอบก้ำนเจำะ ทำงเลือกในกำรใช้
อุปกรณ์ สำมำรถควบคุมกำรเตรียมงำนเจำะ กำรเจำะหลุมนำร่อง กำรควบคุมทิศทำงกำรเจำะ กำรรังวัดสำรวจแนวหลุมระหว่ำงกำรเจำะ
กำรออกแบบและเลือกใช้โคลนเจำะทีเ่ หมำะสมเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม และสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรน้ำโคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนจำกในชั้นหินที่เข้ำ
มำในหลุมออกไป และยับยั้งไม่ให้โคลนเจำะเปลี่ยนสภำพจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ กำรออกแบบและควบคุมระบบไฮโดรลิกเพื่อกำรหมุนเวียนโคลนเจำะ

2

กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมทั้งประเภทที่
เป็นหลุมตรงและหลุมควบคุมทิศทำง

3

กำรใช้น้ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุม
ปิโตรเลียมและกำรทำงำนผ่ำนระบบ
ไฮโดรลิก
กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินที่ขึ้นมำ
กำรจัดกำรจัดเก็บเศษหินระหว่ำงกำรเจำะเพื่อนำมำวิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพของลำดับชั้นหินที่เจำะผ่ำน กำรคัดแยกและกำจัดเศษหินจำกกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม
ระหว่ำงกำรเจำะและกำรวิเครำะห์
ลำดับชั้นหิน
กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำร ออกแบบเชิงกำยภำพภำยในหลุมเจำะ ระดับกำรลงท่อกรุในแต่ละช่วง กำรออกแบบท่อกรุที่เหมำะสมตำมสภำพแรงดัน อุณหภูมิ และสภำพกำรกัดกร่อน สำมำรถพิจำรณำ
ใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึดผนังหลุมกับท่อกรุ ตรวจสอบเลือกใช้ประเภทท่อกรุที่เหมำะสม โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องที่โลหะสำมำรถทนแรงบีบอัด แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือสำรประกอบใต้ดินที่
อำจทำให้โลหะสึกกร่อน เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ น้ำเค็มใต้ดิน สำมำรถคำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมที่เหมำะสมได้

4
5

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลาดับ

ประเภทงาน

แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
1 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียม
2 กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี
3
4
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5

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ

กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม กำรประเมินค่ำควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ ค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก ของแหล่งกัก
เก็บ
กำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงจำกกำรเก็บในระหว่ำงกำรเจำะและผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี กำรเก็บข้อมูลควำมดันในชั้นหิน กำรวิเครำะห์ระดับกำรแยกชั้นของปิโตรเลียมที่อยู่ใต้
พื้นดิน
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียม กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ ข้อมูลพฤติกรรมของปิโตรเลียมในสถำนะที่แตกต่ำงกัน กำรคำนวณค่ำและตัวแปรภำยใต้สภำพของแหล่งกักเก็บใน
และกำรขับเคลื่อนของของไหลในแหล่ง ระยะเริ่มต้น รวมถึงอัตรำกำรขยำยหรือหดปริมำตรของปิโตรเลียมประเภทต่ำงๆ ที่อยู่ในแหล่งกักเก็บ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเนื่องจำกถูกนำขึ้นสู่ผิว
กักเก็บปิโตรเลียม
ดิน กลไกกำรขับเคลื่อนของของไหลในแหล่งกักเก็บเมื่อเกิดกำรผลิต
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำร กำรวิเครำะห์กระบวนกำรไหลของปิโตรเลียมหลำยประเภทภำยใต้สภำพในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นดินแหล่งเดียวกัน กำรทดสอบหลุมเจำะและกำรวิเครำะห์ผลลัพท์จำก
ประเมินคุณภำพของแหล่งกักเก็บ
กำรทดสอบหลุมเจำะเพื่อทำควำมเข้ำใจและวิเครำะห์คุณภำพและประสิทธิภำพแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นดิน กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำรวำงแผนกำร
ปิโตรเลียม
พัฒนำกำรประเมินและกำรเลือกแผนกำรพัฒนำของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอย่ำงเป็นระบบ
กำรประมำณค่ำปริมำณสำรอง
กำรประมำณค่ำปริมำณน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พื้นดินได้ ด้วยวิธีคำนวณปริมำตร โดยใช้ข้ อมูลจำกคุณสมบัติของชั้นหิน และ
น้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ
ปิโตรเลียมที่เก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและแผนที่ธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน หลักกำรสมดุลมวล รวมถึงกำรใช้แบบจำลองแหล่งกักเก็บมำใช้ในกำรประมำณค่ำปริมำณน้ำมันดิบ
หรือก๊ำซธรรมชำติที่สะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่สลับซับซ้อนที่อยู่ใต้พื้นดินได้ กำรคำนวณปริมำณสำรองน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติเมื่อเกิดกำรผลิตแล้ว

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลาดับ

ประเภทงาน

แขนงวิศวกรรมการผลิต
1 กำรเตรียมหลุมเพื่อกำรผลิต

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมการผลิต
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2

กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต

3

กำรช่วยกำรผลิต

กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสมรวมทั้งกำรวำงแผนในเรื่องกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรเตรียมหลุมผลิตใหม่ กำรยิงทะลุท่อกรุเพื่อเปิดชั้นกำรผลิต กำรติดตั้งแพค
เกอร์และอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตที่เหมำะสม กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกำรไหลของทรำยจำกชั้นหิน
กำรคำนวณและวิเครำะห์อัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมที่ต้องกำร วำงแผนกำรเปิดและปิดหลุมเพื่อให้ได้มำซึ่งอัตรำกำรผลิตตำมควำมต้องกำร และสำมำรถผลิตปิโตรเลียมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรหยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึดของซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ กำรหยั่งธรณีหลุมผลิตเพื่อตรวจสอบอัตรำกำรไหลและชนิดของของไหลจำกชั้นกำรผลิต
กำรออกแบบระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยกำรผลิตใต้พื้นผิว

4

กำรกระตุ้นหลุมผลิต

กำรอัดชั้นหินให้เกิดรอยแตก กำรใช้กรดเพื่อกัดกร่อนชั้นหิน และกำรใช้เทคนิคต่ำงเพื่อเพิ่มอัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมจำกแหล่งกักเก็บ

5

กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต

กำรซ่อมหลุมผลิตโดยใช้อุปกรณ์ปิดกั้นกำรไหล กำรซ่อมหลุมผลิตโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์ กำรซ่อมหลุมผลิตโดยกำรรื้อถอนท่อผลิตเดิมและกำรติดตั้งท่อผลิตใหม่แทนที่

6

ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน

กำรออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ปำกหลุม ตลอดจน วำล์ว และมำตรวัด กำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตบริเวณหลุมผลิต

7

กำรปิดและสละหลุม

กำรรื้อถอนท่อผลิตและอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตใต้พื้นผิว กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมผลิตที่ปลอดภัย กำรคำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมที่เหมำะสมเพื่อกำร
ปิดหลุมผลิต

กรอบความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมพลังงาน
ลําดับ
1

ประเภท
งานวิศวกรรม
พลังงานในอาคาร

รายละเอียดงาน
เปนงานทางดานพลังงานในอาคารที่เกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบดําเนินการหลัก
และระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กรอบอาคาร จะเกี่ยวของกับการออกแบบและกําหนดกรอบอาคารธุรกิจ
ดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการใชพลังงานภายในตัวอาคารที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ระบบการดําเนินงานหลักและระบบอํานวยความสะดวกของอาคารธุรกิจ
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคอาคารธุรกิจนั้น ไดแก งานระบบซักผาและอบแหง
ของธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล เปนตน
1.3 ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของมนุษยในอาคาร ไดแก ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบลิฟตโดยสาร เปนตน
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ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารที่กลาวถึงขางตน ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับ
ระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน
- ระบบซักผาและอบแหง ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องซักผา เครื่องอบผา
- ระบบทํ า ความเย็ น จากส ว นกลางในอาคาร ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานและได
มาตรฐาน ซึ่ ง รวมตั้ ง แต เครื่ อ งทํ า ความเย็ น (chiller) เครื่ อ งส ง ลมเย็ น (air
handling unit) เครื่องสูบน้ําหลอเย็น (pumping motor) หอผึ่งน้ํา (cooling
tower)
- ระบบลิฟตโดยสารภายในอาคาร ซึ่งรวมตั้งแต มอเตอรขับเคลื่อนและระบบทางกล

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Engineer)
(Professional Engineer)
1. ตองเขาใจลักษณะการใช
1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานในระบบที่รับผิดชอบ
พลังงานที่เหมาะสมในระบบที่
2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
รับผิดชอบ
พลังงาน ตามมาตรฐานการ 2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ติดตั้ง
ที่เหมาะสม และเปนไปตาม
3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
มาตรฐาน
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน 3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
พลังงานใหเหมาะสม
ตรวจสอบสมรรถนะ การ
4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
วิเคราะห) การใชพลังงานที่
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน
เหมาะสม
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐาน 4. การวางโครงการ ในแงของการ
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
ใชเทคโนโลยีพลังงานที่
เขาใจได
เหมาะสม
6. มีความเขาใจกฎหมายและ
5. การใหคําปรึกษา ในการ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ระบบทางดานพลังงาน
6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ

ลําดับ
2

ประเภท
งานวิศวกรรม
พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน
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เปนงานทางดานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบ
ดําเนินการหลัก และระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กรอบอาคาร จะเกี่ยวของกับ การออกแบบและกํ าหนดกรอบอาคารของ
โรงงานอุ ตสาหกรรม ในด านตา ง ๆ เพื่อ ให เกิ ดการใชพ ลัง งานภายในตั ว
อาคารที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ระบบการดําเนินงานกระบวนการผลิตหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก
ระบบเตาเผาในโรงหลอมเหล็ก ระบบเครื่องเชื่อมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน
2.3 ระบบอํานวยความสะดวกสําหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เชน ระบบผลิตไอน้ํา ระบบผลิตลมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
2.4 ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับมนุษยตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง เปนตน
ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารที่กลาวถึงขางตน ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับ
ระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน
- ระบบซักผาและอบแหง ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องซักผา เครื่องอบผา
- ระบบเตาหลอมเหล็กในโรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต ระบบจายไฟใหกับเตา
หลอม (Power supply) อิเลคโทรด (Electrode) และเตาหลอม (Furnace)
- ระบบอัดอากาศในการผลิตลมในโรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องอัดอากาศ
(Compressor) เครื่องกรองอากาศ (Filter) อุปกรณควบคุมแรงดัน (Regulator) และ
เครื่องเปาลม (Blower)
- ระบบแสงสว า งในโรงงานอุ ต สาหรรม ซึ่ ง รวมตั้ ง แต หลอดไฟ ดวงโคม และ
องคประกอบอื่น ๆ เชน บัลลาสต เปนตน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Engineer)
(Professional Engineer)
1. ตองเขาใจลักษณะการใช
1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานในระบบที่รับผิดชอบ
พลังงานที่เหมาะสมในระบบที่
2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
รับผิดชอบ
พลังงาน ตามมาตรฐานการ 2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ติดตั้ง
ที่เหมาะสม และเปนไปตาม
3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
มาตรฐาน
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน 3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
พลังงานใหเหมาะสม
วิเคราะห) การใชพลังงานที่
4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เหมาะสม
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน
4. การวางโครงการ ในแงของการ
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐาน
ใชเทคโนโลยีพลังงานที่
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เหมาะสม
เขาใจได
5. การใหคําปรึกษา ในการ
6. มีความเขาใจกฎหมายและ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
ระบบทางดานพลังงาน
6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ

ลําดับ

ประเภท

รายละเอียดงาน

3

งานวิศวกรรมที่
เกี่ยวของกับการ
แปลงรูปพลังงานและ
การสะสมพลังงาน

เปนลักษณะงานที่เกี่ยวของกับระบบและอุปกรณตาง ๆ ในการแปลงรูปพลังงานจลน
หรือพลังงานความรอน เปนพลังงานกล และการแปลงรูปพลังงานกลเปนพลังงาน
ไฟฟ า และการสะสมพลั ง งานในอุ ป กรณ กั ก เก็ บ พลั ง งาน เช น พลั ง งานถ า นหิ น
พลังงานกาซธรรมชาติ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล ระบบเก็บ
สะสมพลังงาน เปนตน
ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารที่กลาวถึงขางตน ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับ
ระบบ รวมถึง การบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน
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งานเทคโนโลยีตางๆ
ที่เกี่ยวของกับ
พลังงาน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Engineer)
(Professional Engineer)
1. ตองเขาใจลักษณะการใช
1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานในระบบที่รับผิดชอบ
พลังงานที่เหมาะสมในระบบที่
2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
รับผิดชอบ
พลังงาน ตามมาตรฐานการ 2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ติดตั้ง
ที่เหมาะสม และเปนไปตาม
3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
มาตรฐาน
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน 3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
พลังงานใหเหมาะสม
วิเคราะห) การใชพลังงานที่
4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เหมาะสม
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน
4. การวางโครงการ ในแงของการ
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐาน
ใชเทคโนโลยีพลังงานที่
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เหมาะสม
เขาใจได
5. การใหคําปรึกษา ในการ
7. มีความเขาใจกฎหมายและ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
ระบบทางดานพลังงาน
7. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ

- ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกซ ลักษณะงานจะเกี่ยวของเริ่มตั้งแต เครื่องอัด
อากาศ (compressor) เครื่องเผาไหม (combustion unit) กังหันแกซ (gas turbine)
ระบบจัดการแกซทิ้ง (exhaust gas) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (generator)
- ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานลม ลักษณะงานจะเกี่ยวของเริ่มตั้งแต กังหันลม
เครื่องกําเนิดไฟฟา การเชื่อมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบไฟฟา ระบบเก็บสะสม
พลังงานในระบบที่ไมตอเขากับระบบไฟฟา (stand-alone system)
- ระบบเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า พลั ง งานลม ลั ก ษณะงานจะเกี่ ย วข อ งเริ่ ม ตั้ ง แต เซลล
แสงอาทิตย อินเวอรเตอร การเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ระบบเก็บสะสมพลังงานใน
ระบบที่ไมตอเขากับระบบไฟฟา (stand-alone system)
เปนงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางดานระบบทางพลังงาน อุปกรณที่เกี่ยวของกับ 1. ลักษณะการใชพลังงานใน
พลังงาน เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่นํามาใชในระบบทางพลังงาน ผูสรางผูพัฒนา
ระบบและอุปกรณที่
ผูทําวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางดานพลังงาน
รับผิดชอบ
2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
ลักษณะงานจะเนนไปที่อุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในระบบพลังงาน ไดแก มี
พลังงาน ตามมาตรฐานการ
ความเขาใจ สามารถออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ใหคําปรึกษา การใชงานเทคโนโลยีและ
ติดตั้ง

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานที่เหมาะสมในระบบ
และอุปกรณที่รับผิดชอบ
2. ออกแบบ วิจัย พัฒนา ระบบ
และอุปกรณ ใหมีการใช
พลังงานที่เหมาะสม และ

ลําดับ

ประเภท

รายละเอียดงาน
อุปกรณในระบบ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ วิเคราะห การใชงาน ระบบทางพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร เชน แผงเซลลแสงอาทิตย
กังหันแกซ กังหันลม เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบการจัดการพลังงานในอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝงตัวที่ใชงานทางดานพลังงาน เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศทางพลังงาน เปนตน
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หมายเหตุ * กรอบความสามารถกําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน งาน ดังตอไปนี้ 6

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Engineer)
(Professional Engineer)
3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
เปนไปตามมาตรฐาน
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน 3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
พลังงานใหเหมาะสม
วิเคราะห)การใชพลังงานที่
4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เหมาะสม
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน
4. การใหคําปรึกษา ในการ
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐาน
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
ระบบและอุปกรณทางดาน
เขาใจได
พลังงาน
6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ1.ตอง
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
เขาใจ

.1งานใหคําปรึกษาหมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
งานวางโครงการ .2หมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
งานออกแบบและคํานวณ .3หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดนมีรายการคํานวณ

แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ
งานควบคุมการสรางหรือการผลิต .4หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
งานพิจารณาตรวจสอบ .5หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
งานอํานวยการใช .6หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
โดย 1. ระดับ 1 หมายถึงสามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2. ระดับ 2 หมายถึงสามารถ ออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนในสาขานั้นไดอยางเหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ ยงของ
ผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
งาน
งานใหคําปรึกษา

ประเภท

รายละเอียดงาน
งานออกแบบโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษา วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบหลักซึ่งประกอบดวย ระบบ
กลไก ระบบขั บ เคลื่ อ น ระบบตรวจรู ระบบควบคุ ม และระบบ
อัจ ฉริยะ ของระบบเมคคาทรอนิก ส มีค วามเขา ใจในระบบการ
ทํ า งานดั ง กล า ว สามารถให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และเข า ใจการ
ประเมินโครงการ

งานควบคุมโครงการ

งานควบคุมโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษานั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิ ก ส จ ะต อ งมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห แ ผนงาน เข า
ใจความยากงายทางดานเทคนิคของระบบตาง ๆ ที่ประกอบมาเปน
ระบบหลั ก สามารถวิ เ คราะห ก ารกํ า หนดประเด็ น สํ า คั ญ ในการ
ควบคุมโครงการที่มีการจัดทําขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นความ
เสียงในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตามเวลาที่กําหนด

งานจัดการโครงการ

งานจัดการโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษานั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองทราบขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการ มีความสามารถ
ในการวิเคราะหความยากงายของโครงการ การจัดหาอุปกรณที่จะ
เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของโครงการ เข า ใจการทํ า System Integrator
และสามารถวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงของโครงการเพื่อให
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคตามเวลาที่กําหนด
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งานออกแบบโครงการ

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา
สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา
ประเมิน และตรวจวินิจฉัยใน
ประเมิน และตรวจวินิจฉัยใน
งานออกแบบ ควบคุม และ
งานออกแบบ ควบคุม และ
จัดการโครงการ ซึ่ง
จัดการโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวย ระบบกลไก ระบบ ประกอบดวย ระบบกลไก
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยจะคํานึงถึง
ทางเลือกตางๆ มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ
ความคุมคา ความเหมาะสม
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ

งาน
งานวางโครงการ

ประเภท

รายละเอียดงาน

งานศึกษาและความ
งานศึกษาและความเปนไปไดของการใชระบบเมคคาทรอนิกส ใน
เปนไปไดของการใชระบบ ส ว นของงานการวางโครงการนั้ น จะต อ งมี ค วามเข า ใจทางด า น
เมคคาทรอนิกส
เทคนิคของระบบยอยตาง เชน ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ ของระบบเมคคาทรอนิกส
ที่ ใ ช ใ นโครงการ ในบางประเภทของงานอาจจะต อ งมี ก ารวาง
แผนการทดสอบเพื่ อ ศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการออกแบบ
Concept เพื่อใหแนนใจในงานที่ยังไมเคยทํามากกอน มีความเขาใจ
ในการทํา System Integration ของระบบเมคคาทรอนิ ก ส ท่ี เ ป น
การบูรณาการ ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ เขาดวยกัน
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งานควบคุมโครงการ

งานควบคุมโครงการ ในสวนของงานการวางโครงการ นั้น จะตอง
สามารถทราบงานละเอี ย ดปลี ก ย อ ยของงานต า ง ๆ ในโครงการ
สามารถวางแผนการทํางานของโครงการ สามารถกําหนดระยะเวลา
ของการทํางานของงานยอยตาง ๆ ของโครงการ และเขาใจประเด็น
หลัก ๆ ทีอาจจะเปนจุดเสี่ยงของโครงการ

งานออกแบบ Concept

งานออกแบบ Concept ในสวนของงานวางแผนโครงการ งานเมค
คาทรอนิกสบอยครั้งจะพบวาอาจจะเปนงานใหมที่อาจจะยังไมเคย
ทํ า มาก อ น เป น การออกแบบ Concept ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารทํ า
Concept evaluation ในการวางแผนโครงการนั้ น อาจจะต อ งมี
ความจําเปนที่จะตองเขาใจการทํา concept evaluation เพื่อใหมัน
ใจกอนวาที่ระบบเมคคาทรอนิกสที่ออกแบบนั้นสามารถทํางานได
ตามวัตถุประสงค

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สามารถทําการศึกษา การ
สามารถทําการศึกษา การ
วิเคราะหออกแบบ Concept
วิเคราะหออกแบบ Concept
สําหรับโครงการ ในสวนของ
โดยหาการเปรียบเทียบ
การวางแผน การออกแบบ การ หาทางเลือกที่เหมาะสม
ผลิต การวางกําลังคน รวมถึง
สําหรับโครงการ ในสวนของ
การเขียนแผนดําเนินการตางๆ การวางแผน การออกแบบ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับใหผูมี
การผลิต การวางกําลังคน โดย
จะคํานึงถึง มาตรฐานที่ใช
สวนรับผิดชอบดําเนินการใน
ภายในประเทศ/ตางประเทศ
สวนถัดไป
ความคุมคา ความเหมาะสม
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ

งาน

รายละเอียดงาน

งานวางแผนการออกแบบ
ทางดานวิศวกรรม

งานวางแผนการออกแบบทางดานวิศวกรรมในสวนของงานวางแผน
โครงการนั้น จะตองเขาใจหลักการการออกแบบทางดานวิศวกรรมที่
ออกแบบมาสําหรับโครงการนั้น เขาใจแนวทางและวิธีการออกแบบ
ของระบบยอยตา ง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ รวมถึงการทํา System
Integration ของระบบตาง ๆ เหลานั้น และสามารถประเมินความ
เปนไดและระยะเวลาในการจัดหา พัฒนา สรางระบบยอย ๆ ตาง ๆ
เหลานั้น

งานวางแผนการผลิต

งานวางแผนการผลิตในสวนของงานวางแผนโครงการนั้น จะตอง
เขาใจเทคนิคการผลิตของระบบยอยตาง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ ความ
ยากงาย ประสบการณของทีมงานทั้งในโครงการและนอกโครงการ
)outsource) ที่เกี่ยวของการผลิตระบบยอยตาง ๆ เหลานั้น รวมถึง
เขาใจเครื่องมืออุปกรณเฉพาะที่จําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนที่มี
ลักษณะพิเศษ เชน ผลิตชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การใช
วัสดุเฉพาะ และการใชกระบวนการผลิตเฉพาะ เปนตน

งานวางแผนกําลังคน

งานวางแผนกํ า ลั ง คนในส ว นของงานวางแผนโครงการนั้ น ต อ ง
สามารถประเมินความสามารถ ความรูความชํานาญทางดานระบบ
ยอยตาง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจ ฉริยะ รวมถึง การทํา System Integration
ของระบบตาง ๆ เหลานั้นที่ประกอบกันมาเปนงานทางดานเมคคา
ทรอนิกส รวมถึงจํานวนบุคคลากรในโครงการเพื่อใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตาง ๆ ของงานทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
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ประเภท

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

งาน

ประเภท

งานออกแบบและ งานออกแบบวิศวกรรม
คํานวณ

รายละเอียดงาน
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งานออกแบบงานวิศวกรรม วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความ
เขาใจในศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบยอยตาง ๆของระบบเมคคาทรอ
นิ ก ส ได แ ก ระบบกลไกที่ ค รอบคลุ ม การวิ เ คราะห ท างdynamic
load ระบบขั บ เค ลื่ อ นที่ เ ป น ทั้ ง ระบบ Electromechanical
system, Hydraulic systems แ ล ะ pneumatic systemsก า ร
เลือกใชระบบตรวจรู(sensor) แบบตางๆ ที่เหมาะสม ระบบควบคุม
ทั้ ง เทคนิ ค การควบคุ ม ระบบพลศาสตร แ ละอุ ป กรณ ท างด า น
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะครอบคลุม
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ระบบ real-time servo
control system, task control system, supervisor control
system แ ล ะ intelligent control systemแ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช
คอมพิวเตอรในการจําลองการทํางานของระบบกอนการสรางจริงได

งานออกแบบเพื่อการผลิต งานออกแบบเพื่อการผลิตในงานออกแบบและคํานวณ วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองมีความสามารถในการออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ที่
เหมาะสมกั บ การผลิ ต ได คื อ Design for manufacturing มี ค วาม
เขาใจในการใชระบบ CAD/CAM (Computer Aided Design and
Computer Aided Manufacturing) เข า ใจเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
เฉพาะที่จําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนที่มีลักษณะพิเศษ เชน ผลิต
ชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุเฉพาะ
และการใชกระบวนการผลิตสมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สามารถคํานวณและออกแบบ สามารถคํานวณและ
ระบบ เครื่องกล
ออกแบบระบบ เครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา สําหรับ
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา
โครงการ สําหรับระบบกลไก
สําหรับโครงการ สําหรับ
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบกลไก ระบบ
ระบบควบคุม และระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
อัจฉริยะ
ระบบควบคุม และระบบ
สามารถคํานวณและออกแบบ อัจฉริยะ โดยคํานึงถึง
มาตรฐานที่ใช
ระบบควบคุมการทํางานของ
ภายในประเทศ/
ระบบแตละสวนของโครงการ
ตางประเทศ ความคุมคา
สําหรับระบบกลไก ระบบ
อายุใชงาน การซอมบํารุง
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
และความปลอดภัยสําหรับ
ระบบควบคุม และระบบ
โครงการ
อัจฉริยะ
สามารถคํานวณและ
สามารถเขียน
ออกแบบระบบควบคุมการ
โปรแกรมควบคุมการทํางาน
ทํางานของระบบแตละสวน
ระบบดวยคอมพิวเตอร
ของโครงการ สําหรับระบบ
สําหรับระบบกลไก ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
ระบบตรวจรู ระบบควบคุม
ระบบควบคุม และระบบ
และระบบอัจฉริยะ โดย
อัจฉริยะ
คํานึงถึง มาตรฐานที่ใช
สามารถเลือกอุปกรณตางๆ
ภายในประเทศ/
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ตางประเทศ ความคุมคา
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
อายุใชงาน การซอมบํารุง

งาน

ประเภท
งานออกแบบระบบ
ควบคุมพลศาสตร
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งานออกแบบระบบ
อิเลคทรอนิกสเพื่อการ
ควบคุม

รายละเอียดงาน
งานออกแบบระบบควบคุ ม ทางพลศาสตร หรื อ Control of
Dynamic Systems วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความสามารถ
ในการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของกลไกของเครื่องจักร
สมัยใหมที่ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร โดยจะตองมีความรู
ครอบคลุ ม ทั้ ง ระบบเชิง เสน และไม เ ชิ ง เส น (Linear system and
Nonlinear system) สามารถจําลองการทํางานของระบบพลศาสตร
โดยใช ตั ว ควบคุ ม ที่ อ อกแบบโดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร มี
ความสามารถในการ implement หรื อ การนํ า ระบบควบคุ ม ที่
ออกแบบไปใช ใ นงานการควบคุ ม ร ว มกั บ อุ ป กรณ ที่ ส ร า งขึ้ น และ
อุ ป กรณ ที่ มี อ ยู ใ นท อ งตลาดได จ ริ ง สามารถออกแบบทั้ ง ระบบ
Continuous time และ Discrete time เข า ใจความเชื่ อ มโยง
ระหว า งระบบ Continuous time และระบบ Discrete time.
สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ควบคุมการทํางานของระบบ
ตามที่ออกแบบไวในระบบควบคุมพลศาสตรในลักษณะ real-time
control system เขาใจระบบ Data Acquisition system ที่ใชรับ
ขอมูลจากระบบตรวจรู (sensors) ตาง ๆ เพื่อมาใชรวมกับระบบ
เซอรโวที่ออกแบบไวของระบบเมคคาทรอนิกสนั้น
งานออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อการควบคุมระบบพลศาสตร
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจ ะต องเขา ใจการควบคุมระบบพลศาสตร
สามารถเปลี่ยนระบบควบคุมแบบเวลาตอเนื่อง (continuous time)
ใหเปนระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง (discrete time) เขาใจ
รูปแบบสัญญาณตางๆ ของระบบตรวจรูและสัญญาณ Transducer
แบบต า ง ๆ เข า ใจการทํ า signal conditioning และการขยาย
สั ญ ญาณเข า ใจลั ก ษณะเฉพาะของระบบ Data acquisition ที่ ใ ช
สําหรับนําสัญญาณจากระบบตรวจรูและ transducer ที่นํามาใชใน
การประมวลผลร ว มกั บ ตั ว ควบคุ ม ในดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร และ
สามารถเลือกใชระบบตรวจรูไดอยา งเหมาะสม รวมถึง การสราง

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ระบบควบคุม และระบบ
และความปลอดภัยสําหรับ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม
โครงการ
สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมการ
ทํางานระบบดวย
คอมพิวเตอร สําหรับระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน
ระบบตรวจรู ระบบควบคุม
และระบบอัจฉริยะ โดย
คํานึงถึง มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา
อายุใชงาน การซอมบํารุง
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ
สามารถเลือกอุปกรณตางๆ
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม
โดยคํานึงถึง มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา
อายุใชงาน การซอมบํารุง
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ

งาน

ประเภท

งาน System
Integration
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งานออกแบบระบบเสริม

รายละเอียดงาน
สัญญาณควบคุมจากระบบควบคุมที่ออกแบบไวผานทางระบบ Data
acquisition system สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนํา
ระบบควบคุมทางพลศาสตรและระบบโดยรวมที่ออกแบบมาใชใน
การควบคุมแบบ real-time control
งาน System Integration วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองสามารถ
เลื อ กหาอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ใ ช ใ นระบบเมคคาทรอนิ ก ส ได แ ก
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจ ฉริยะ โดยสามารถเลือกหาอุป กรณที่มีอยูในทองตลาด นํา มา
บู ร ณาการระบบโดยการพั ฒ นาส ว นเชื่ อ มต อ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ทําใหระบบตาง ๆ เหลานั้นสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคของระบบเมคคาทรอนิกสตามที่ตองการ
งานออกแบบระบบเสริม วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจระบบ
เสริ ม ที่ จ ะติ ด ตั้ ง เข า กั บ ระบบหุ น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ โดย
เครื่องมือกลสมัยใหมที่ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอรที่มีอยูใน
ทองตลาดเปนจํานวนมากที่ตองการการออกแบบระบบเสริม เชน
หุนยนตอุตสาหกรรมที่มีขายอยูในทองตลาด ถาจะนํามาใชใหเกิด
ประโยชนเต็มที่ จะตองมีการออกแบบระบบเสริม เชน Gripper ชุด
เชื่ อ ม ชุ ด ทากาว Material Handling แบบต า ง ๆ ระบบ in-line
inspection ชุดจําอุปกรณที่ใชในการทํางานเฉพาะอยาง เปนตน
การออกแบบระบบ Jig & Fixture เพื่อทําใหการผลิตโดยใชเครื่อง
CNC สามารถผลิ ต งานได อ ย า งต อ เนื่ อ งและอั ต โนมั ติ ร ะบบเสริ ม
จะต อ งมี ก ารออกแบบกลไก ระบบควบคุ ม การทํ า งานของ
อุปกรณเสริม และการเชื่อมโยงระหวางอุปกรณเสริมนั้นกับเครื่องมือ
กลสมัยใหมที่ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร พรอมทั้งระบบ
ตรวจรูแบบตาง ๆ เพื่อใหระบบโดยรวมทํางานไดตามวัตถุประสงค
และเปนแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นเพื่อเสริมใหระบบทํางานไดฉลาด

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

งาน

ประเภท

รายละเอียดงาน
ขึ้ น จะต อ งมี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ทํ า ให ร ะบบรวม
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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งานออกแบบการ
บํารุงรักษา

งานออกแบบบํารุงรักษา ระบบเมคคาทรอนิกสทุกระบบจะตองมี
การบํารุงรักษา วิศวกรที่ทําหนาที่ในการออกแบบและคํานวณระบบ
จะตองสามารถออกแบบระบบเปนขั้นเปนตอนเพื่อใหงายตอการวาง
แผนการบํารุงรักษาได เชนทราบอายุการใชงานและขอจํากัดของ
การใชงานของอุปกรณหรือระบบยอยตาง ๆ เชน ระบบขับเคลื่อน
ระบบสงกําลัง ระบบตรวจรูตาง ๆ การปรับจูนคาพารามิเตอรของ
ระบบควบคุม เปนตน

งานออกแบบ inline
Inspection & Testing

งานออกแบบ In-line inspection & Testing เนื่องจากระบบเมค
คาทรอนิกสจะเกี่ยวเนื่องกับการทํางานอยางตอเนื่องและอัตโนมัติ
ดังนั้นระบบ in-line inspection & Testing จะชวยใหcycle time
ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติสั้นลงไดเปนอยางมาก วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ in-line
inspection โดยการนํ า ระบบ In-line inspection ร ว มอยู ใ น
ขบวนการการผลิตแบบอัตโนมัติดวย ซึ่งถาอยูในสายการผลิตแบบ
อัตโนมัติระบบการภาพ (Vision and image processing) จะเปน
หั ว ใจสํ า คั ญ ของการทํ า In-line inspection ดั ง นั้ น วิ ศ วกรเมคคา
ทรอนิกสที่ออกแบบระบบ in-line inspection ควรจะตองมีความรู
ทางดานระบบการภาพ คือทั้งเกี่ยวกับการจับภาพและการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาพและการตีค วามหมาย เพื่อ ให
ระบบทํางานตามวัตถุประสงคของการทาง inspection

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
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งาน

ประเภท

รายละเอียดงาน

งานควบคุมการ
สรางหรือการ
ผลิต

งานควบคุมมาตรฐานการ
ผลิต

งานควบคุ ม มาตรฐานการผลิ ต วิ ศ วกรเมคคาทรอนิ ก ส มี
ความสามารถในการออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ตาม
แบบที่ ไ ด อ อกแบบมา โดยเฉพาะงานที่ ไ ด จ ากการออกแบบโดย
วิ ธี ก ารDesign for manufacturing มี ค วามเข า ใจในการใช ร ะบบ
CAD/ CAM ( Computer Aided Design and Computer Aided
Manufacturing) เข า ใจการเลื อ กใช processes และ cutting
tools ที่เหมาะสมกับการผลิต เขาใจการเลือง production tools
เชนแมพิมพ ที่เหมาะสมกับวัสดุแบบตาง ๆ เขาใจเครื่องมืออุปกรณ
เฉพาะที่จําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนที่มีลักษณะพิเศษ เชน ผลิต
ชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุเฉพาะ
และการใชกระบวนการผลิตสมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน

งานควบคุม Supplier

งานควบคุม supplier วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจงานสราง
และผลิตระบบเมคคาทรอนิ กสวา จะมี ทั้ง ที่ ทํา เองin-house และ
จัดหา supplier มาทําในลักษณะoutsource การเลือก supplier ที่
มีความสามารถในการทํางานตามที่เราไดออกแบบไวถือเปนหัวใจ
สํ า คั ญ ของการทํ า outsource มี ค วามเข า ใจในการทํ า Quality
Control ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การผลิ ต ชิ้ น งาน นอกจากนั้ น การทํ า
outsource ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
วิ ศ วกรเมคคาทรอนิ ก ส จ ะต อ งมี ค วามสามารถในการแบ ง ส ว น
โปรแกรมของระบบ เพื่อใหสามารถหา supplier หรือ outsource
ที่เหมาะสม และรวมไปถึงการระบบโปรแกรมสวนตาง ๆ เหลานั้น
มาเชื่ อ มต อ กั น รวมถึ ง การพั ฒ นาต อ ยอดและการบํ า รุ ง รั ก ษา
โปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบดวย

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สามารถควบคุมการเตรียม
สามารถควบคุมการเตรียม
งานสําหรับโครงงาน ในสวน
งานสําหรับโครงงาน ใน
ของ ระบบกลไก ระบบ
สวนของ ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู
ระบบควบคุม และระบบ
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะใหเปนไปตาม
อัจฉริยะ ที่มีความซับซอน
ใหเปนไปตามแผนงาน ทัง้
แผนงาน ทั้งในสวนบุคลากรที่
ในสวนบุคลากรที่ทํางานใน
ทํางานในโครงงานและ
โครงงานและบุคลากรที่
บุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ใน
เกี่ยวของอื่น ในกรณีที่เกิด
กรณีที่เกิดปญหา สามารถแก
ปญหา สามารถแกไขปญหา
ไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง
ที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนิน
ดําเนินโครงงาน ไดอยาง
โครงงาน ไดอยางถูกตอง
ถูกตองตามหลักวิชาชีพ
ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม
วิศวกรรม

งาน

ประเภท

รายละเอียดงาน

หน้า 101

งานควบคุม System
integration

งานควบคุม System Integration วิศวกรเมคคาทรอนิกสมีค วาม
เขาใจในการเลือกหาอุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชในระบบเมคคาทรอนิกส
ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และ
ระบบอั จ ฉริ ย ะ โดยสา มา รถหา ลั ก ษณ ะเฉพา ะ (system
characteristic) ของอุปกรณที่มีอยูในทองตลาดที่ถูกถูกเลือกมาใช
ในระบบเขาใจการออกแบบการบูรณาการระบบที่ออกแบบไวโดย
คณะบุ ค คลอื่ น เข า ใจแนวทางในการพั ฒ นาส ว นเชื่ อ มต อ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําใหระบบตาง ๆ เหลานั้นสามารถทํางาน
ไดตามวัตถุประสงคของระบบเมคคาทรอนิกสตามที่ตองการ

งานวางแผนการ
บํารุงรักษา

งานวางแผนการบํารุงรักษา วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจวา
ระบบเมคคาทรอนิกสทุกระบบจะตองมีการออกแบบการบํารุงรักษา
วิศวกรที่ทําหนาที่ในการออกแบบและคํานวณระบบจะตองสามารถ
ออกแบบระบบที่สามารถวางแผนการบํารุงรักษาได เชนอายุการใช
งานของอุปกรณอื่น เชนระบบขับเคลื่อน ระบบสงกําลัง ระบบตรวจ
รูตาง ๆ การปรับจูนคาพารามิเตอรของระบบควบคุม เปนตน งาน
วางแผนการบํ า รุ ง รั ก ษาจึ ง จํ า เป น ต อ งการเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบการบํ า รุ ง รั ก ษาและสามารถนํ า มาทํ า แผนงานการ
บํารุงรักษา ทั้งแบบ Preventive maintenance และแบบการซอม
บํ า รุ ง เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย การวางแผนในการจั ด หาชิ้ น ส ว น
อุปกรณ ในคลังเพื่อการบํารุงรักษาใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง เสียเวลา downtime ใหนอยที่สุด
งานปรับปรุงระบบ วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจวา ระบบ
เมคคาทรอนิกสที่ออกแบบ สรางและใชงานยอมตองมีการปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับงานที่เปลี่ยนไป ดังนั้นวิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตอง
เก็บขอมูลการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกสวิเคราะห และหา
แนวทางในการทําใหระบบเมคคาทรอนิกสทํางานไดดีขึ้น และนํามา

งานปรับปรุงระบบ

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

งาน

ประเภท

รายละเอียดงาน

เป น หั ว ข อ สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบใหม หรื อ งานปรั บ ปรุ ง บาง
ประเภทอาจจะตองการการปรับปรุงเรงดวนเพื่อประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยก็จะอาจจะตองเรงดําเนินการดังนั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความพรอมในศาสตรของระบบยอยตาง ๆ ของ
ระบบเมคคาทรอนิกสอันประกอบไปดวย ระบบกลไกแบบตาง ๆ
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ
งานจัดหาอุปกรณทดแทน งานจัดหาอุปกรณทดแทน วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมี ค วาม
พร อ มในข อ มู ล อุ ป กรณ ท างด า นเมคคาทรอนิ ก ส ที่ มี ข ายอยู ใ น
ทองตลาด ทราบถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุดดอย เพื่อสามารถ
เลือกอุป กรณมากทดแทนที่เหมาะสมได หรือนํา มาปรับ ปรุง เพื่อ
นํามาทดแทนระบบที่ใชอยูเดิมได

หน้า 102

งานพิจารณา
ตรวจสอบ

งานทดสอบคุณภาพการ
ทํางานของระบบ

งานจัดหาระบบทดแทน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

งานทดสอบคุณภาพการทํางานของระบบ วิศวกรเมคคาทรอนิกส สามารถพิจารณาตรวจ
สามารถพิจารณาตรวจ
จะตองสามารถตรวจ เลือก การใชอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับระบบ เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม
เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม
เมคคาทรอนิกสที่ประกอบดวย ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ สําหรับ ระบบกลไก ระบบ
สําหรับ ระบบกลไก ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจ ฉริยะ โดยสามารถพิจ ารณา ขับเคลือ่ น ระบบตรวจรู
ขับเคลือ่ น ระบบตรวจรู
ภายใต ห ลั ก เกณฑ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม เข า ใจถึ ง ขอบเขต ระบบควบคุม และระบบ
ระบบควบคุม และระบบ
ความสามารถของการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบเมคคา อัจฉริยะ โดยพิจารณาภายใต
อัจฉริยะ โดยพิจารณา
ทรอนิกส นอกจากจะตองเขาใจระบบเมคคาทรอนิกสโดยรวมแลว หลักการพืน้ ฐานทาง
ภายใตหลักการพื้นฐานทาง
ยังจะตองเขาใจเงื่อนไขการใชงานของระบบยอย ๆ ตาง ๆ เหลานั้น วิศวกรรม
วิศวกรรม และคํานึงถึง
ดวย
ผลกระทบทางทางสังคม
สามารถใชเครื่องมือและ
งานจัดหาระบบทดแทน วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความพรอม อุปกรณไดอยางถูกตอง มี
เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม
ในขอมูลอุปกรณทางดานเมคคาทรอนิกสที่มีขายอยูในทองตลาด ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สามารถใชเครือ่ งมือและ
ทราบถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุดดอย สามารถวิเคราะหการเลือก สําหรับคนทํางานและ
อุปกรณไดอยางถูกตอง มี
อุปกรณมาทดแทนที่เหมาะสมได หรือแนวทางในการนํามาปรับปรุง สิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพ และ
เพื่อนํามาทดแทนระบบที่ใชอยูเดิมได

งาน

ประเภท

รายละเอียดงาน

งานจัดการเพื่อเตรียมการ
ทดสอบระบบ

งานจัดการเพื่อเตรียมการทดสอบระบบ วิศ วกรเมคคาทรอนิกส
จะตองสามารถเขาใจการทํางานของระบบเมคคาทรอนิกส เขาใจ
แนวทางในการออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส เพื่อใหสามารถวาง
แผนการทดสอบระบบ ซึ่งอาจจะเปนหลายขั้นตอนสําหรับระบบที่มี
ความสลับ ซับ ซอ น มีการแบง ขั้น ตอนการทดสอบออกเป น หลาย
ขั้นตอน

หน้า 103
งานอํานวยการใช งานวางแผนการ
บํารุงรักษา

งานจัดหาวัสดุอุปกรณ

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ปลอดภัยสําหรับคนทํางาน
สามารถตรวจประเมิน
และสิ่งแวดลอม โดย
โครงงานเพื่อหาแนวทาง
คํานึงถึงผลกระทบทางทาง
พัฒนาโครงงานใหทํางานไดมี
สังคม เศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยัง
สิ่งแวดลอม
อยูบนพื้นฐานความปลอดภัย
และยังคงสามารถใชงานได

สามารถตรวจ
ตรงตามวัตถุประสงค
ประเมินโครงงานเพื่อหา
แนวทางพัฒนาโครงงานให
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยยังอยูบน
พื้นฐานความปลอดภัย และ
ยังคงสามารถใชงานไดตรง
ตามวัตถุประสงค

งานวางแผนการบํารุงรักษา วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองสามารถ สามารถอํานวยการดูแลการ สามารถอํานวยการดูแล
เขาใจจุดเดน และขอจํากัดของการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกส ใช การบํารุงรักษา ในงาน
การใช การบํารุงรักษา ใน
เพื่อชวยใหการการใชงานระบบเปนไปได อยางมีป ระสิทธิภาพ มี ของโครงงาน รวมถึงการดูแล
งานของโครงงานที่ซับซอน
แผนการอํ า นวยการดู แ ลการใช แผนการบํ า รุ ง รั ก ษาตามที่ ไ ด การบํารุงรักษาอุปกรณและ
รวมถึงการดูแล การ
ออกแบบไว รวมถึงการดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณและการจัดเก็บ การจัดเก็บอุปกรณที่ใชแลว
บํารุงรักษาอุปกรณและการ
อุปกรณที่ใชแลวใหเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและพรอมใชงาน
จัดเก็บอุปกรณที่ใชแลวให
ใหเหมาะสม เพื่อความ
เหมาะสม เพื่อความ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจแผนการ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน
จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนเพื่อใหการทํางานของระบบเมคคาทรอ
รวมถึงการวางแผนการขน
นิกสสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ควบคุมแผนการการบํารุงรักษา
ยายโครงงาน การสัง่ และ
และบันทึกขอมูลการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกสเพื่อเปนขอมูล
จัดเก็บอุปกรณ เพื่อมาใช
สําหรับการปรับปรุงระบบตอไป
งานไดอยางครบถวน
ปลอดภัย

หมายเหตุ * กรอบความสามารถ กําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน งาน ดังตอไปนี้ 6

งานใหคําปรึกษา .1 หมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
งานวางโครงการ .2 หมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
งานออกแบบและคํานวณ .3 หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดงเปนรูป
แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ

งานควบคุมการสรางหรือการผลิต .4 หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงาน

ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
งานพิจารณาตรวจสอบ .5 หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน

งานอํานวยการใช .6 หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
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โดย 1. ระดับ 1 หมายถึงสามารถออกแบบระบบงานเมคคาทรอนิกสในลักษณะเดี่ยวหรือ standalone workcell ได สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการ
ดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2. ระดับ 2 หมายถึง สามารถออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหมที่มีความซับซอน และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนในสาขานั้นได
อยางเหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น รวมถึงมาตรฐานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับระบบเมคคา
ทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น

ประเภทและลักษณะงานในวิศวกรสาขาเมคคาทรอนิกส
ศาสตรทางดานเมคคาทรอนิกสเปนศาสตรที่มีหลากหลายสาขารวมกันระหวางศาสตรทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมทางดานเมคคาทรอ
นิกสจะครอบคลุมการออกแบบระบบควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอรของระบบไฟฟาเครื่องกล
(electromechanical systems) หรือคือการออกแบบระบบเครื่องจักรกลสมัยใหมเพื่อใหระบบเชิงกลทํางานดวยกัน
ไดอยางสมบูรณดวยระบบควบคุมที่ประกอบดวยระบบทางไฟฟาและระบบควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร เมคคา
ทรอนิกสเปนสาขาทางวิศวกรรมที่เนนการออกแบบ การผลิต และการบํารุงรักษาผลิตภัณฑที่มีทั้งระบบเชิงกลและเชิง
ไฟฟาอิเลคทรอนิกส ทําใหระบบเชิงกลสามารถทํางานไดแบบอัตโนมัติและมีความแมนยําสูง ระบบเมคคาทรอนิกสจะ
ประกอบดวย ระบบกลไก (system or plant) ระบบขับเคลื่อน (Actuators) ระบบตรวจรู (sensors) ระบบควบคุม
(controllers) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent) ดังนั้นวิศวกรเมคคาทรอนิกสควรจะมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของระบบเมคคาทรอนิกสขางตน รวมถึงความรูดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการการใชเครื่องจักรกลสมัยใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ
งานเมคคาทรอนิกสจะครอบคลุมประเภทและลักษณะงานในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1) ระบบอัตโนมัติและระบบหุนยนตตาง ๆ (Automation and Robotics System)
2) ระบบเซอรโวทางดานเมคคามิกส (Servo-mechanics)
3) ระบบตรวจรูและควบคุม (Sensing and control systems)
4) ระบบการภาพ (Machine vision)
5) ระบบตรวจสอบแบบอินไลนในระบบอัตโนมัติ (Automatic in-line inspection)
6) ระบบควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รกลที่ ค วบคุ ม การทํ า งานด ว ยคอมพิ ว เตอร (Computer-machine control, ex
various type of CNC machines)
7) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (Computer aided and integrated manufacturing systems)
8) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการจําลองการทํางานแบบดิจิทัล (Computer aided design
and Digital Mockup)
9) ระบบผลิตและระบบวิศวกรรมสมัยใหม (Engineering and modern manufacturing systems)
10) ระบบอัตโนมัติในงานวิศวกรรมยานยนต (Automated System in Automotive engineering)
11) ระบบเมคคาทรอนิกสในงานการแพทย (Medical mechatronics systems)
12) ระบบภาพในการการแพทย (Medical imaging systems)
13) ระบบขนสงและระบบยานพาหนะสมัยใหม (Modern Transportation and vehicular system: focus on
control, diagnosis, and supervision of functions in vehicles)
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมยานยนต์
ลาดับ
1

งาน
งำนให้คำปรึกษำ หมำยถึง กำรให้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
งำนวำงโครงกำร หมำยถึง กำรศึกษำ 1.
กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม
2.
หรือกำรวำงแผนของโครงกำร
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ข้อแนะนำ กำรตรวจวินจิ ฉัย หรือกำร
ตรวจรับรองผลงำน
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2

กรอบความสามารถ

ประเภท
ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์
ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
กำรวำงแผน
กำรผลิตและกำรประกอบ
กำรตรวจสอบและควบคุม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล
กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน
ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์
ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
กำรวำงแผน
กำรผลิตและกำรประกอบ
กำรตรวจสอบและควบคุม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล
–

-

ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
วิเครำะห์ระบบต่ำงๆ ของยำนยนต์ได้
- สำมำรถให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับ
สำมำรถตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุมกำรผลิตตำม
ออกแบบ กำรประกอบ กำรวำงแผนกำร
มำตรฐำน
ผลิต กำรควบคุมกำรผลิตยำนยนต์และ
ทำกำรตรวจสอบ ทดสอบ วิเครำะห์และประเมินผลได้
ระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อย่ำง
ทรำบกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย และใช้เพื่อวิจัย
เหมำะสมและปลอดภัย
และพัฒนำได้
- สำมำรถวิเครำะห์ ตรวจสอบ ใช้เครื่องมือ
และแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมเกี่ยวกับยำน
ยนต์ (เฉพำะด้ำน) ได้

- สำมำรถปฏิบัตติ ำมแผนติดตำมควำมคืบหน้ำของ
- สำมำรถวำงแผนแม่บท (Project Master
โครงกำรและวิเครำะห์เสนอแนวทำงแก้ไขเพื่อให้บรรลุ
Schedule) ของกำรพัฒนำ และเตรียมกำร
ตำมแผนที่กำหนด
ผลิตยำนยนต์ ชิ้นส่วนหรือระบบยำนยนต์
ได้
- สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงธุรกิจ,
เทคโนโลยี,ทรัพยำกรบุคคล และเวลำใน
กำรพัฒนำโครงกำร
- สำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำและเตรียมกำร
ผลิตยำนยนต์ ชิ้นส่วนหรือระบบยำนยนต์
(Detail Activity Planning) และติดตำม
ประมวลผลกำรคืบหน้ำกำรทำโครงกำรเพื่อ
วิเครำะห์ ผลกระทบและกำรแก้ปญ
ั หำ
เพื่อให้บรรลุตำมแผนที่กำหนด

ลาดับ
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งาน

กรอบความสามารถ

ประเภท

งำนออกแบบและคำนวณ หมำยถึง 1.
กำรใช้หลักวิชำและควำมชำนำญเพื่อให้ 2.
ได้มำซึ่งรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำร 3.
สร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำน
4.
และเครื่องจักร โดนมีรำยกำรคำนวณ
5.
แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกำหนด หรือ
6.
ประมำณกำร
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์
ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
–
–
–
–
–

-

งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต 1.
หมำยถึง กำรอำนวยกำรควบคุม หรือกำร 2.
ควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง 3.
กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำร
4.
ดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน หรือ กำร
เคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำม 5.
รูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชำชีพ 6.
7.
วิศวกรรม
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์ ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
กำรวำงแผน
กำรผลิตและกำรประกอบ
กำรตรวจสอบและควบคุม
–

-

-

ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
สำมำรถอธิบำยหลักกำรทำงำนพืน้ ฐำนของระบบต่ำงๆ - สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง ใน
ได้
กำรวิเครำะห์ออกแบบชิ้นส่วน หรือระบบ
สำมำรถออกแบบ คำนวณระบบต่ำงๆ ได้
ต่ำง ๆ ของยำนยนต์ รวมถึงกำรจำลองกำร
สำมำรถอ่ำนและเขียนแบบชิ้นส่วนในรถยนต์ได้,
ทำงำนและกำรทดสอบในระบบ
มำตรฐำนในกำรกำหนดขนำด, เส้นต่ำงๆ ในกำรเขียน
คอมพิวเตอร์ (SIMULATION TEST) เพื่อ
แบบ, กำรฉำยภำพ, ภำพตัดขวำง ให้เป็นไปไปตำม
ประเมินผลกำรออกแบบให้เป็นไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมำย และมำตรฐำนต่ำงๆ
เกณฑ์และมำตรฐำนทีก่ ำหนด ให้สำมำรถ
เกี่ยวกับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ มำตรฐำนไอ
ออกแบบชิ้นงำน และผลิตออกมำได้
เสียรถยนต์ เป็นต้น
- สำมำรถกำหนดหัวข้อต่ำง ๆ ในกำรทดสอบ
สำมำรถใช้งำนระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
และวิธีกำรทดสอบรวมถึงกำรวำงแผนกำร
พื้นฐำน เพื่อช่วยในงำนออกแบบชิ้นงำนที่ออกแบบ
ทดสอบชิ้นส่วน หรือระบบยำนยนต์ ที่
ออกแบบ ตำมคุณภำพและมำตรฐำนที่
กำหนด
- สำมำรถปรับปรุงแก้ไข กำรออกแบบ
ชิ้นส่วน หรือระบบยำนยนต์ เพื่อให้สำมำรถ
ผ่ำนเกณฑ์หรือมำตรฐำนกำรออกแบบที่
กำหนด
สำมำรถทำกำรผลิต กำรประกอบและติดตั้งชิ้นส่วน
- สำมำรถให้คำปรึกษำ ให้คำแนะนำ ตรวจ
และรถยนต์ในทุกประเภทงำนให้เป็นไปตำมแผนที่
วินิจฉัย วิเครำะห์ผลกำรแก้ไขปัญหำ
กำหนด
กำหนดวิธีกำร ขั้นตอน และกำรตรวจ
สำมำรถปฏิบัติงำนให้มคี วำมปลอดภัย และใช้
รับรองผลงำนได้ รวมถึงกำรปรับปรุงและ
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สอนงำนได้
น้อยที่สุด
- สำมำรถควบคุมกำรทำงำนให้มีควำม
ปลอดภัย และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ลาดับ
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งาน
14.
งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง 1.
กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ 2.
กำรหำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็น 3.
หลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรวจสอบ
4.
วินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
งำนอำนวยกำรใช้ หมำยถึง กำร
1.
อำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำ 2.
งำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้
3.
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป แบบ และ
4.
ข้อกำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ประเภท
–
ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์
ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ร / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
–
กำรผลิตและกำรประกอบ
กำรตรวจสอบและควบคุม
–
–
ยำนยนต์ โครงสร้ำง และองค์ประกอบของยำนยนต์
ระบบต้นกำลัง
ระบบส่งถ่ำยกำลัง
ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำมล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น
ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ
ระบบไฟ
ระบบปรับอำกำศ
ระบบพลังงำนทดแทน
–
–
–
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล
กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

- สำมำรถตรวจสอบคุณภำพชิ้นส่วนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน
- สำมำรถกำหนดหัวข้อและมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
รถยนต์ที่ครอบคลุมกฎหมำยและควำมจำเป็นด้ำน
คุณภำพ
- สำมำรถกำหนดวิธีกำร และกระบวนกำรตรวจสอบที่
สำมำรถค้นหำปัญหำได้

- สำมำรถแนะนำแก้ไข ปรับปรุง ยกระดับ
และอนุมัตมิ ำตรฐำนของกำรตรวจสอบกำร
ผลิตยำนยนต์ ชิ้นส่วนหรือระบบยำนยนต์
ได้
- สำมำรถกำหนดคุณสมบัติของผูต้ รวจสอบ
จัดทำหลักสูตรพัฒนำควำมสำมำรถ รวมถึง
เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมได้

- ควบคุมกำรใช้งำน และกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ตำมคูม่ ือ
ได้
- ดูแลกำรใช้งำนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อ
กำรผลิตยำนยนต์และชิ้นส่วนให้อยู่ในสภำพปลอดภัย
และพร้อมใช้งำน
1. สำมำรถจัดกำรกำรออกแบบ กำรผลิต กำรประกอบ
และกำรทดสอบให้เป็นไปตำมข้อกำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น มำตรฐำนไอเสีย
เป็นต้น
2. ทรำบข้อกฎหมำย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรใช้
รถบนถนน กำรบรรทุก กำรควบคุมควำมเร็ว
ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัย และควบคุมให้กำรใช้
รถเป็นไปตำมข้อกำหนด

- สำมำรถให้คำปรึกษำ และกำกับดูแลกำร
ใช้งำนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรผลิตยำนยนต์ ชิ้นส่วนและ
ระบบยำนยนต์ รวมถึงกำรบำรุงรักษำยำน
ยนต์หลังใช้งำน เพื่อให้ยำนยนต์และ
ชิ้นส่วนอยู่ในสภำพปลอดภัยและพร้อมใช้
งำน สอดคล้องกับข้อกำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ประเภทและรายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต์
ลาดับ

ประเภท
ยำนยนต์ และโครงสร้ำง องค์ประกอบของยำนยนต์

2

ระบบต้นกำลัง

3

ระบบส่งถ่ำยกำลัง
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รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต์
1. กำรศึกษำ วิจัย และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำยในกำรออกแบบพัฒนำยำนยนต์ เช่น ตลำดยำนยนต์ พฤติกรรมและควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคยำนยนต์ของคู่แข่งในตลำด กฎหมำยและมำตรฐำนหรือข้อกำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับยำนยนต์ ต้นทุนในกำรออกแบบพัฒนำและผลิต เทคโนโลยี
ต่ำงๆ เช่น วัสดุ กำรผลิตเครื่องยนต์อุปกรณ์ควบคุมที่จะนำมำใช้รวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรออกแบบพัฒนำยำนยนต์
2. กำรออกแบบชิ้นส่วนและอุปกรณ์รวมถึงระบบต่ำงๆ ในยำนยนต์โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) ในกำรช่วยออกแบบ
ระบบสำมมิติ (3-DIMENSION) และแบบร่ำง (DRAWING) ที่มีกำรกำหนดค่ำทำงวิศวกรรมต่ำงๆ รวมถึงขนำด เพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรทำชิ้นงำนต้นแบบและ
กำรผลิตจริง
3. กำรวิเครำะห์ตรวจสอบ และทำกำรทดสอบชิ้นส่วนหรือระบบที่ออกแบบและทำกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ CAE (COM AIDED ENGINEERING) มำช่วยในกำรงำนวิศวกรรม เพื่อให้ทรำบผลลัพธ์ ก่อนทำกำรทดสอบจริง เพื่อช่วยลดต้นทุนและเวลำใน
กำรออกแบบและพัฒนำ
4. กำรทำชิ้นงำนต้นแบบ (PROTOTYPE) เพื่อกำรทบทวนกำรออกแบบกำรทดลองประกอบ รวมถึง กำรทดสอบตำมข้อกำหนดต่ำงๆ เพือ่ ให้งำนออกแบบมี
ควำมถูกต้องและได้คณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด ก่อนนำไปผลิตจริง
5. กำรออกแบบ และเลือกใช้วัสดุ ได้แก่ เหล็ก กระจก ยำง พลำสติก ตำมลักษณะกำรทำงำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อให้ชิ้นส่วนมีควำมแข็งแรง และ
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด
6. กำรทบทวนกำรออกแบบ (DESIGN REVIEW) โดยกำรตรวจสอบและทดสอบชิ้นงำน , อุปกรณ์ และระบบ ที่ได้จำกกำรผลิตจริง เพื่อให้เป็นไปตำมคุณภำพ
และค่ำกำหนดที่ออกแบบไว้ก่อนกำรอนุมัติ (DESIGN APPROVAL) ให้มีกำรผลิตจริง (MASS PRODUCTION)
7. กำรศึกษำ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ ระบบในยำนยนต์ต่ำงๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพและสมรรถนะของยำนยนต์ที่ดีขึ้น เช่น ควำม
ปลอดภัยกำรประหยัดน้ำมัน ต้นทุนกำรผลิตที่น้อยลง กำรลดแรงเสียดทำน หรือ กำรลดน้ำหนัก เพื่อให้ได้ยำนยนต์ในอนำคตทีม่ ีสมรรถนะที่ดี ประหยัด
พลังงำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ออกแบบยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนไทยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มำตรฐำนมลพิษไอเสียยำนยนต์ มำตรฐำนเข็มขัดนิรภัย มำตรฐำน
กระจก เป็นต้น
- ออกแบบ หรือเลือกใช้ต้นกำลังของยำนยนต์ทั้งเครื่องยนต์ และมอเตอร์ ให้เหมำะสมกับงำน

ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลีย้ ว ห้ำม ล้อ
ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเชื้อเพลิง ระบบ หล่อลื่น
-

ระบบส่งถ่ำยกำลัง ประกอบด้วยระบบคลัซต์ ระบบขับเคลื่อน เกียร์ เพลำ เฟืองท้ำย
เลือกระบบขับเคลื่อน ออกแบบและวิเครำะห์ระบบได้
ออกแบบและวิเครำะห์ระบบรองรับน้ำหนักได้
ออกแบบและวิเครำะห์ระบบบังคับเลี้ยว
ออกแบบและวิเครำะห์ระบบห้ำมล้อได้
วิเครำะห์เชื้อเพลิงที่ใช้ในยำนยนต์ได้
ออกแบบระบบหล่อลื่น เลือกชนิดสำรหล่อลื่น

ลาดับ

ประเภท

6

ระบบควบคุมยำนยนต์ / ระบบ
อัตโนมัติ

7

ระบบไฟ

8

ระบบปรับอำกำศ

9

ระบบพลังงำนทดแทน

10

กำรวำงแผน

11

กำรผลิตและกำรประกอบชิ้นส่วน

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต์
- ระบบควบคุม ครอบคลุมถึง ระบบไฮโดรลิก ระบบนิวแมติก เซนเซอร์ ระบบช่วยกำรขับขีเ่ ช่น traction control, cruise control, advance driving
assistant system เป็นต้น
- กำรออกแบบระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำได้
- ระบบไฟ ครอบคลุมถึง ระบบไฟแสงสว่ำงทั้งนอกรถ ในรถ ระบบจ่ำยไฟเพื่อขับเคลื่อน ระบบกำรชำร์ตไฟฟ้ำ และระบบสตำร์ท
- ออกแบบและวิเครำะห์ระบบได้
ออกแบบและวิเครำะห์กำรทำงำนของระบบปรับอำกำศ และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ในระบบปรับอำกำศ

หน้า 110

พลังงำนทดแทนครอบคลุมถึง แบตเตอร์รี่ ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ ระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และพลังงำนทดแทนชนิดอื่นๆ
วิเครำะห์พลังงำนทดแทนในยำนยนต์
กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรวำงแผนโครงกำร และติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรพัฒนำและกำรเตรียมกำรผลิตยำนยนต์รนุ่ ใหม่และกำรผลิตยำน
ยนต์
- วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต
- กำรผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนและแม่พิมพ์หมำยถึง กำรขึ้นรูปโลหะแผ่น กำรเปลีย่ นรูป (deformation) กำรพับหรือดัด (bending) กำรยืด (stretching) กำรปั๊ม
(stamping) ด้วยแม่พิมพ์และเครือ่ งกด (press)
- กำรเชื่อมประกอบตัวถัง (Welding) หมำยถึง กระบวนกำรนำชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่ผ่ำนกระบวนกำรขึ้นรูปมำแล้ว เชื่อมประกอบให้เป็นตัวถังรถ โดยกำร
เชื่อมแบบควำมต้ำนทำน ได้แก่กระแสไฟฟ้ำ (Electric current) แรงกด (Weld force) และเวลำในกำรเชื่อม (Weld time)
- กำรพ่นสีตัวรถ (Body paint) หมำยถึง กระบวนกำรที่ได้ตัวถังรถจำกกำรเชื่อมประกอบแล้ว ตัวถังนี้เป็นโลหะจะต้องนำมำพ่นสีให้เกิดควำมสวยงำม และ
เป็นกำรป้องกันสนิม ได้แก่
1) ขั้นตอนกำรล้ำง และเตรียมผิวเหล็ก เพื่อเตรียมเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมผิว โดยสร้ำงให้เกิดปฏิกริ ิยำทำงเคมี เพื่อเพิ่มคุณภำพกำรยึดเกำะของสี
2) ขั้นตอนกำรชุบสีด้วยกระแสไฟ EDP กระบวนกำรป้องกันกำรเกิดสนิม กำรชุบ EDP กำรตรวจเช็คสี EDP กำรพ่นเคลือบใต้ท้องรถ (UBC) กำรยำซีลเลอร์
3) กำรพ่นสี กระบวนกำรที่มุ่งเน้นเพิม่ ควำมสวยงำม และคุณภำพสีของตัวถังรถ ได้แก่กำรพ่นสีพื้น (Primer) กำรขัดน้ำ (Wet sanding) เป็นกำรเตรียม
พื้นผิวขั้นแรกเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมในกำรพ่นสีจริง และ กำรพ่นสีจริง (Top coat) เป็นกำรพ่นสีเพื่อควำมสวยงำม
- กำรประกอบ และจัดส่งชิ้นส่วน (Assembly & Logistic) หมำยถึง กำรประกอบชิ้นส่วนที่ถูกจัดส่งมำจำกกระบวนกำรอื่น ภำยในและนอกโรงงำน รวมถึง
จำกซัพพลำยเออร์ ซึ่งเป็นกระบวนกำรประกอบ มีตัวถังที่ทำสีแล้ว ได้แก่
1) กำรประกอบโครงรถ (แชสซีส์ : Chassis) ส่วนของแชสซีส์ คือ ส่วนที่เป็นฐำนของยำนยนต์ซึ่งเป็นที่ยึดประกอบของชิ้นส่วนสำคัญ ๆ เช่น เครื่องยนต์
ระบบรองรับน้ำหนักล้อหน้ำ ล้อหลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบขับเคลื่อน
2) กำรประกอบชุดส่งกำลังล้อหลัง คือ ชุดเพลำ เสื้อเพลำ ชุดห้ำมล้อหรือชุดเบรก ชุดเฟืองส่งกำลัง
3) กำรประกอบยำง และกระทะล้อ ประกอบส่วนของตัวถังหรือหัวเก๋ง ส่วนของตัวถัง หรือหัวเก๋งหรือในห้องโดยสำร2)
4) กำรประกอบแชสซีส์กับส่วนของตัวถังเข้ำด้วยกัน เป็นกำรประกอบขั้นตอนสุดท้ำย กระบวนกำรประกอบกันชนหน้ำ ใบพัดลม ชุดรังผึ้ง ท่อน้ำเข้ำออก
ถังใส่น้ำมันเชื้อเพลิง กระบวนกำรประกอบขั้นตอนสุดท้ำย กำรเติมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น ใส่แบตเตอรี่ เติมน้ำมันเบรก เติมน้ำมันอื่น ๆ สำมำรถติด

ลาดับ

ประเภท

กำรตรวจสอบและควบคุม

13

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล

14

กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน
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12

รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต์
เครื่องยนต์และขับเคลื่อนได้ หลังจำกกำรประกอบจนเสร็จสมบูรณ์
- กำรขนส่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบหมำยถึง กำรปฏิบัติกำรทุกอย่ำงที่จำเป็นต่อกำรส่งมอบสินค้ำ,ชิ้นส่วน,วัตถุดิบ,วัสดุที่จำเป็นในกำรผลิตยำนยนต์รถยนต์ไปยัง
จุดบริโภคตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับกำรผสมผสำนของ ข้อมูล กำรขนส่ง กำรบริหำรวัสดุคงคลัง กำรจัดกำรวัตถุดิบ กำรบรรจุหีบ
ห่อ เพื่อให้กำรส่งมอบนั้นทันต่อรอบเวลำกำรขนส่งที่กำหนดไว้ โดยใช้คน เวลำ และต้นทุนน้อยทีส่ ุดในกำรขนส่งต่อรอบ ซึ่งกำรขนส่งที่เกี่ยวข้องในกำรผลิต
ยำนยนต์ ได้แก่
1) กำรส่งมอบสินค้ำ , ชิ้นส่วน , วัตถุดิบ , วัสดุ จำก Supplier ไปยังจุด Stock จัดเก็บของโรงงำน
2) กำรส่งมอบสินค้ำ , ชิ้นส่วน , วัตถุดิบ , วัสดุ ระหว่ำงโรงงำน และระหว่ำงสำยกำรผลิตในโรงงำน
3) กำรส่งมอบสินค้ำ , ชิ้นส่วน , วัตถุดิบ , วัสดุ ระหว่ำง Process จำกจุดประกอบย่อยไปยังขบวนกำรผลิตถัดไปภำยในโรงงำน
- กำรตรวจสอบและ ควบคุมคุณภำพชิ้นส่วน
1) กำหนดหัวข้อและ มำตรฐำนในกำรตรวจสอบชิ้นส่วนโดยใช้ข้อกำหนดจำก Drawing และ STD ต่ำงๆแสดงคุณลักษณะ ขอบเขตของกำรยอมรับรวมถึง
วิธีกำร เครื่องมือ ระดับควำมสำคัญ และ ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ
2) กฎระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) กำรตรวจสอบคุณภำพชิ้นส่วน (Dimension, Appearance, Function, etc) โดยใช้เครื่องมือ หรือประสำทสัมผัส คิดคำนวณควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล
- กำรตรวจสอบและ ควบคุมกระบวนกำรผลิตยำนยนต์
1) กำหนดหัวข้อและ ข้อกำหนดที่จำเป็นในกำรประเมินกระบวนกำรผลิตยำนยนต์ ( Man , Machine , Material, Method )
2) กำรประเมินคุณภำพของกระบวนกำรผลิตยำนยนต์ ทั้งกำรสร้ำงระดับประกันคุณภำพของกำรผลิตและกำรรักษำระดับประกันคุณภำพในกำรผลิต
3) สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลิต
- กำรตรวจสอบและ ประเมินคุณภำพยำนยนต์
1) กำหนดหัวข้อและ มำตรฐำนในกำรตรวจสอบยำนยนต์ โดยใช้ข้อกำหนดจำกกฎหมำยและ มำตรฐำนต่ำงๆสร้ำงคุณลักษณะ ขอบเขตของกำรยอมรับ
รวมถึง วิธีกำร เครื่องมือ ระดับควำมสำคัญ และ ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ
2) ออกแบบกระบวนกำรตรวจสอบทั้ง กำรวำงผัง กำรไหลของกระบวนกำร เครื่องมือต่ำงๆ คน และอื่นๆ
3) สร้ำงระบบกำรพัฒนำทักษะของผูต้ รวจสอบ ตั้งแต่กำรคัดกรองผู้ที่เหมำะสมในกำรเป็นผู้ตรวจสอบกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนในงำนตรวจสอบประเภทต่ำงๆ
( Fitting , Appearance , Function, …etc. ) กำรรักษำทักษะในกำรตรวจสอบให้ดีอยูเ่ สมอ
- ศึกษำข้อกำหนดและแนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์ในอนำคต กำรผลิตยำนยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงกำรทำลำยและกำรนำกลับมำใช้ใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ำนควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ และวำงแผนจัดกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรประกอบให้มคี วำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตำมกฎหมำยของ
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มำตรฐำนไอเสีย เป็นต้น
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้รถบนถนน กำรบรรทุก กำรควบคุมควำมเร็ว ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัย
กำรจัดกำรกำรจรำจร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรระหว่ำงรถ
car sharing

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมระบบราง
ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
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เก็บบันทึก ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และใชสารสนเทศที่เกี่ยวของกับตําแหนงเพื่อใชใน
การบริหารจัดการขอมูลเชิงขนาดของระบบรางและภูมิประเทศ เชน การกําหนดแนว
เสนทางรถไฟ และรายละเอียดเชิงเรขาคณิต การกําหนดขอบเขตของทางรถไฟ และ
โครงสรางตางๆ ของระบบราง และ รายละเอียดเชิงเรขาคณิตของลักษณะภูมิประเทศตาม
แนวเสนทางรถไฟ เปนตน กําหนดคาในการออกแบบ และกอสรางโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบรางใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
มี ค วามรู ความเข าใจ และความสามารถในด า น งานวิศ วกรรมโยธาที่ เกี่ย วข องกั บ การ
ออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษาองคประกอบตางๆ ของทางถาวร โครงสราง
และ ฐานราก ของสถานี อาคาร ศูนยซอมบํารุง ยานสินคา อุโมงค สะพาน ทางระบายน้ํา
งานดิน และ งานโยธาของสิ่งกอสรางตางๆ ในระบบราง

สามารถเก็ บ บั น ทึ ก วิเคราะห และใช
งานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
สํารวจทางรถไฟ และ ภูมิประเทศ เพื่อ
ใชในการสรางแบบจําลองทางกายภาพ

ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาทางวิ่ง(Track Work หรือ Guide Way) และองคประกอบ
(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา,เครื่องกล) ของทางวิ่ ง ได แ ก ราง เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย ว แผ น รองราง หมอน หิ น โรยทาง ประแจและ
องคประกอบของประแจ ลิ้นประแจ ตะเฆ รางกัน รางประคอง ทางตัด ทางผานเสมอระดับ
โครงสรางของรางจายไฟฟากําลังใหกับรถไฟฟา (Third Rail) และ โครงสรางของระบบสาย
ลวดเหนือหัว (Overhead Catenary System) เปนตน โดยทําใหทางวิ่งอยูในสภาพใชงาน
ไดอยางปลอดภัย และ เหมาะสม
ออกแบบ สรา ง และบํ ารุงรัก ษาระบบเครื่องกล ของ ลากเลื่อ น ล อเลื่ อน รถสิ น ค า รถ
ดานเครื่องกล
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา,
โดยสาร และระบบเครื่องกลของอาคารที่มีการใชงานในระบบราง ไดแก เครื่องจักรที่ใชใน
เครื่องกล)
การบํารุงรักษารถไฟ ระบบลางรถไฟ ระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศในอาคารและ
อุโมงคระบบระบายน้ําฝน ระบบน้ําดีและน้ําเสียระบบควบคุมมลพิษ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน และ ระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน

บํ า รุ ง รั ก ษาทางวิ่ง และองค ป ระกอบ
ของทางวิ่ง โดยสามารถประเมิ น เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณกอนเกิดความ
เสียหายแกทางวิ่ง และองคประกอบให
อยู ในสภาพใช ง านได อ ย า งปลอดภั ย
และ เหมาะสม
ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะและ
สภาพอุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงาน
ของอุ ป กรณ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวั ส ดุ
อุ ป กรณ เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย ของ
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ในอาคารและอุ โ มงค ร ะบบระบาย
น้ํ า ฝน ระบบน้ํ า ดี แ ละน้ํ า เสี ย ระบบ
ควบ คุ ม มลพิ ษ ระบ บ รั ก ษาความ

1

ดานการสํารวจ

2

ดานโยธา

3

ดานทางวิ่ง

4

รายละเอียดงาน

(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา, สํารวจ)

(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา)

สามารถบํารุงรักษาทางถาวร สะพาน
อุโมงค ทางระบายน้ํา และสิ่งกอสรางที่
เกี่ยวของกับระบบราง ใหอยูในสภาพ
ใช ง า น ได อ ย า ง ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
เหมาะสม

สามารถออกแบบแบบจํ า ลองทาง
กายภาพ และออกแบบแนวเสนทาง
รถไฟตามหลักวิชาการ และสามารถ
ถ า ยทอดงานสํ า รวจเป น ข อ มู ล ใน
รู ป แ บ บ ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง ต า ม
มาตรฐานที่ใชในงานสํารวจ
ส าม ารถ วิ เ ค ราะห ค วบ คุ ม ก าร
กอสรางออกแบบโครงสราง และฐาน
รากงานโยธาขององค ป ระกอบทาง
ถาวร และการกํ า ห น ดแน วท าง
บํ า รุ ง รั ก ษา โครงสร า งและฐานราก
ของสิ่งกอสรางตางๆ ในระบบราง
วิเคราะห ออกแบบควบคุมการสราง
และบริหารจัดการการบํารุงรักษาทาง
วิ่ง และองคป ระกอบของทางวิ่ง ให
อยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภั ย
และ เหมาะสม
ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ
แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุ ม การสร า ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
ระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ
ในอาคารและอุ โ มงค ร ะบบระบาย
น้ําฝน ระบบน้ํ าดีแ ละน้ํ าเสีย ระบบ
ควบคุ ม มลพิ ษ ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน
ระบบลางรถ เปนตน ที่ใชงานสําหรับ

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ปลอดภั ย ระบบลิ ฟ ต แ ละบั น ไดเลื่ อ น
ระบบลางรถ เปนตน ที่ใชงานสําหรับ
ระบบลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา รถ
โดยสาร และ ระบบเครื่องกล เพื่ อให
ระบบสามารถทํ า งานได หรื อ อยู ใ น
สภาพพร อ มใช ง านตามมาตรฐานที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ล อ เลื่ อ นและลากเลื่ อ น
และระบบเครื่องกล

ดานลอเลื่อน

6

ดานไฟฟา

หน้า 113

5

(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา
,เครื่องกล)

วางแผน ออกแบบ ควบคุม พัฒนา ประกอบ สราง ทดสอบ บํารุงรักษา และ ดําเนินการ
ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อน ลากเลื่อน ขบวนรถไฟ และ พาหนะที่ใชใน
ระบบราง รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของ และอุปกรณทางกลอื่นๆ
ไดแก ลอ เพลาลอ ลูกปนลอ ระบบขับเคลื่อน แครลอ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต เครื่อง
กําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตูรถ ระบบขอพวง อุปกรณ
ควบคุมในหองคนขับ ระบบรับสงกระแสไฟฟาจากระบบรางกับลอเลื่อน (Collector Shoe
หรือ Pantograph) เปนตน

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะและ
สภาพอุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงาน
ของอุ ป กรณ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวั ส ดุ
อุปกรณ เมื่อเกิดความเสียหาย ตอ ลอ
เพลาล อ ลู ก ป น ล อ ระบบขั บ เคลื่ อ น
แคร ล อ โครงสร า งรถไฟ เครื่ อ งยนต
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า มอเตอร ไ ฟฟ า
ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตูรถ
ระบบขอพ วง อุป กรณ ค วบคุมในห อง
คนขั บ ระบบรั บ ส ง กระแสไฟฟ า จาก
ระบ บ รางกั บ ล อ เลื่ อ น (Collector
Shoe / Pantograph) เพื่ อ ให ร ะบบ
สามารถทํ า งานได หรื อ อยู ใ นสภาพ
พรอมใชงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กั บ รถจั ก ร ล อ เลื่ อ นและลากเลื่ อ น
และระบบเครื่องกล

ระบบลากเลื่ อ น ล อ เลื่ อ น รถสิ น ค า
รถโดยสาร และ ระบบเครื่ อ งกล
เพื่อใหระบบสามารถทํางานได หรือ
อ ยู ใน ส ภ า พ พ ร อ ม ใช ง า น ต า ม
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับลอเลื่อนและ
ลากเลื่อน และระบบเครื่องกล ใหอยู
ในสภาพ ใช ง านตามมาตรฐานที่
เกี่ ยวข อ งกั บ ล อ เลื่ อ นและลากเลื่ อ น
และระบบเครื่องกล

ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ
แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา ลอ
เพลาลอ ลูกปน ล อ ระบบขับ เคลื่อน
แครล อ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า มอเตอร ไ ฟฟ า
ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตู
รถ ระบบขอพวง อุปกรณควบคุมใน
หองคนขับ ระบบรับสงกระแสไฟฟา
จ า ก ร ะ บ บ ร า ง กั บ ล อ เ ลื่ อ น
( Collector Shoe / Pantograph)
เพื่อใหระบบสามารถทํางานได หรือ
อ ยู ใน ส ภ า พ พ ร อ ม ใช ง า น ต า ม
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับลอเลื่อนและ
ลากเลื่อน และระบบเครื่องกล ใหอยู
ในสภาพ ใช ง านตามมาตรฐานที่
เกี่ ย วข อ งกั บ รถจั ก ร ล อ เลื่ อ นและ
ลากเลื่อน และระบบเครื่องกล
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา รวมถึงสถานีไฟฟายอย บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบจาย ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน
และควบคุมกระแสไฟฟา กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง สถานีไฟฟายอยหลัก (Substation)
สถานีไฟฟายอยสําหรับอุปกรณและระบบตางๆ (Service Substation) ในสถานีรถไฟฟา
ศูนยควบคุมการเดินรถ(OCC) ศูนยซอมบํารุงรักษา (Depot and Depot Workshop) และ
สถานีไฟฟายอยสําหรับขับเคลื่อนรถไฟฟา (Traction Substation) และรางจายไฟฟากําลัง
ใหกับรถไฟฟา (Third Rail)และ ระบบสายลวดเหนือหัว (Overhead Catenary System)
ซึ่งเปนการบริการ อธิบายคุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน และขอกําหนด ที่เกี่ยวของกับ
อุป กรณ ไฟฟ า บริห ารจัด การโครงข ายระบบไฟฟ า และประสานงานการตอบสนองต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตออุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา

ดานการสื่อสาร

วางแผน ออกแบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขายการสื่อสารและอุปกรณสื่อสารที่ใช
งานในระบบรางเช น ระบบชุ ม สายโทรศั พ ท ระบบโทรศั พ ท ค วบคุ ม การเดิ น รถ ระบบ
โทรศัพทเครื่องกั้นถนน ระบบอินเตอรคอม ระบบวิทยุสําหรับขบวนรถ ระบบวิทยุสําหรับ
งานบํารุงรักษา ระบบเสาสาย ระบบเคเบิ้ลใยแกวนําแสง ระบบแสดงขอมูลโดยสาร ระบบ
ประกาศสาธารณะ ระบบโทรศัพ ท เคลื่อ นที่ สํ าหรับ ระบบราง ระบบอิ น ทราเน็ ต ระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ระบบนาฬิกาฯ เปนตน
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กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

สามารถประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะและ
สภาพอุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงาน
ของอุ ป กรณ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นวั ส ดุ
อุ ป กรณ เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย สถานี
ไฟฟ า ย อ ยหลั ก (Substation) สถานี
ไฟฟ า ย อ ยสํ า หรับ อุ ป กรณ แ ละระบบ
ตางๆ (Service Substation) ในสถานี
รถไฟ ฟ า ศู น ย ค วบคุ ม การเดิ น รถ
(OCC) ศู น ย ซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา (Depot
and Depot Workshop) และสถานี
ไฟฟ า ย อ ยสํ า หรั บ ขั บ เคลื่ อ นรถไฟฟ า
(Traction Substation) รางจายไฟฟา
กําลังใหกับรถไฟฟา (Third Rail) และ
ระบบสายลวดเหนื อ หั ว (Overhead
Catenary System)ซึ่งเป นการบริการ
อธิบายคุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน
และขอกําหนด ที่เกี่ยวของกับอุปกรณ
ไฟฟ า บริ ห ารจั ด การโครงข า ยระบบ
ไฟฟา และประสานงานการตอบสนอง
ตอเหตุการณตางๆ หรือความเสียหาย
ต อ อุ ป กรณ ต า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
ไฟฟา
ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุ ป กรณ เพื่ อ ให รองรับ การใช งานของ
อุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เมื่อเกิดความเสียหาย ระบบเครือขาย
ระบบสื่ อ สาร ระบบควบคุ ม ที่ ใช กั บ
ระบ บ ราง และป ระสาน งาน การ

แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุ ม การสร า ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
สถานี ไฟฟ า ย อ ยหลั ก (Substation)
สถานีไฟฟายอยสําหรับอุปกรณ และ
ระบบต า งๆ (Service Substation)
ในสถานี ร ถไฟฟ า ศู น ย ค วบคุ ม การ
เดิ น รถ(OCC) ศู น ย ซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา
( Depot and Depot Workshop)
แ ล ะ ส ถ า นี ไฟ ฟ า ย อ ย สํ า ห รั บ
ขั บ เค ลื่ อ น ร ถ ไ ฟ ฟ า (Traction
Substation) รางจ า ยไฟ ฟ ากํ า ลั ง
ให กั บ รถไฟ ฟ า (Third Rail) และ
ระบบสายลวดเหนื อหั ว (Overhead
Catenary System) ซึ่ ง เ ป น ก า ร
บริ ก าร อธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
แบบมาตรฐานและข อ กํ า หนด ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อุ ป กรณ ไฟฟ า บริ ห าร
จั ด การโครงข า ยระบบไฟฟ า และ
ป ระสาน งาน การต อบ สน องต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ
อุ ป กรณ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
ไฟฟา
ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ
แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุ ม การสร า ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
ระบบเครือขาย ระบบสื่อสาร ระบบ
ควบ คุ ม ที่ ใช กั บ ระบ บ ราง และ
ป ระสาน งาน การต อบ สน องต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน

ออกแบบ สราง ทดสอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษา ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบควบคุมการ
เดิ น รถจากศูน ยกลาง ระบบอาณั ติ สัญ ญาณที่ ส ถานี ระบบอาณั ติสั ญ ญาณบนขบวนรถ
ระบบการเดินรถอัตโนมัติ ระบบตอนอัตโนมัติ ระบบหยุดขบวนรถอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร
ขอมูล ระหวางอุ ป กรณ ขางทางและอุป กรณ อาณั ติสัญ ญาณบนขบวนรถไฟ ระบบบั งคั บ
สัมพั นธ ระบบประแจ ระบบตรวจสอบตําแหนงขบวนรถ ระบบปองกันอุบัติเหตุบริเวณ
ทางผานเสมอระดับถนน ระบบไฟฟาสํารองและระบบยอยอื่นๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
ตรวจสอบและเปดใชงานระบบอาณัติสัญญาณที่ติดตั้งหรือปรับปรุงใหม

8

ดานระบบอาณัติสัญญาณ

9

ดานระบบควบคุมและเก็บ ออกแบบ บริห ารจัดการ ปรับ ปรุง และบํ ารุงรักษา ระบบควบคุมและเก็บ ขอมูล ไดแก
ระบบควบคุ ม หลั ก และอุ ป กรณ อุ ป กรณ RTU การประสานงานระหว า งระบบต า งๆ
ขอมูล (SCADA)
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ที่ถูกควบคุม ซอฟแวรที่เกี่ยวของ ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล เปนตน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ตอบสนองต อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ หรื อ
ความเสียหายตออุป กรณ ตางๆ ที่ เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟ ากําลัง ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาควบคุม
ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุ ป กรณ เพื่ อ ให รองรับ การใช งานของ
อุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย ของระบบ
ควบคุ ม การเดิ น รถจากศู น ย ก ลาง
ระบบไฟฟ า สํ า รอง ระบบป อ งกั น
อุ บั ติ เหตุ บ ริ เวณทางผ า นเสมอระดั บ
ถนน ระบบสื่ อ สารกั บ ขบวนรถไฟ
ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณบนขบวนรถไฟ
และระบบยอยอื่นๆ ที่ใชกับระบบราง
และประสานงานการตอบสนองต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ
อุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา
กําลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม
ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุ ป กรณ เพื่ อ ให รองรับ การใช งานของ
อุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หาย ระบบควบคุ ม
และเก็ บ ข อ มู ล ได แ ก ระบบควบคุ ม
หลั ก และอุ ป กรณ อุ ป กรณ RTU การ
ประสานงานระหวางระบบตางๆ ที่ถูก
ค ว บ คุ ม ซ อ ฟ แ ว ร ที่ เกี่ ย ว ข อ ง
ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล เปนตน

อุ ป กรณ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
ไฟฟ ากํ า ลั ง ไฟฟ า สื่ อ สาร ไฟฟ า
ควบคุม
ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ
แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุ ม การสร า ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร เดิ น ร ถ จ า ก
ศูนยกลาง ระบบไฟฟาสํารอง ระบบ
ปองกันอุบัติเหตุบริเวณทางผานเสมอ
ระดั บ ถนน ระบบสื่ อ สารกั บ ขบวน
รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวน
รถไฟและระบบย อ ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช กั บ
ระบบราง และประสานงานการ
ตอบสนองต อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ หรื อ
ความเสียหาย ตออุปกรณตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาควบคุม
ให คํ าป รึ ก ษ า แน ะนํ า และการ
แกปญ หา รวมถึง สามารถออกแบบ
ควบคุ ม การสร า ง และบํ า รุ ง รั ก ษา
ระบบควบคุ ม และเก็ บ ข อ มู ล ได แ ก
ระบ บ ควบ คุ ม ห ลั ก และอุ ป กรณ
อุ ป ก รณ RTU ก ารป ระสาน งาน
ระหว า งระบบต า งๆ ที่ ถู ก ควบคุ ม
ซอฟแวร ที่ เกี่ ย วข อ ง ระบบสื่ อ สาร
ระบบเก็ บ ข อ มู ล เป น ต น ที่ ใ ช กั บ
ระบบราง และประสานงานการ

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน

10 ดานสิ่งแวดลอม

ดําเนินการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมของระบบราง ไดแก ดานเสียง ดาน

11 ดานวิศวกรรมโครงการ

ดําเนินการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการระบบราง ไดแก การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการการประเมินมูลคาโครงการ การทํานายอุปสงค (Demand
Forecast) การทํานายปริมาณผูโดยสาร (Ridership Prediction) การวางแผนระบบการ
เดินรถ (System Operation Planning) การพัฒนาโครงการ การกําหนดขอบเขตงาน
การกําหนดระยะเวลา การกําหนดคาใชจาย การควบคุมคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร
บุคคล การสื่อสารในการดําเนินโครงการ การควบคุมเอกสารโครงการ การประเมินและ
บริหารความเสี่ยงโครงการ การจัดซื้อจัดจางของโครงการ การบริหารจัดการรวมระบบ
(System Integration) การสงมอบโครงการ และการตรวจรับโครงการ เปนตน

(สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง : สิ่ ง แวดล อ ม คุณภาพอากาศ ดานฝุนละออง ดานน้ําเสีย ดานกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม
เครื่องกล ไฟฟา)
เปนตน
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กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

ที่ใชกับระบบราง และประสานงานการ
ตอบสนองต อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ หรื อ
ความเสียหายตออุป กรณ ตางๆ ที่ เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟ ากําลัง ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาควบคุม
สามารถให บ ริก ารทางด า นวิ ศ วกรรม
เบื้องตน ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง
ดํ า เนิ น การ กํ า หนดกรอบการทํ า งาน
และการออกแบบ และให ทํ า แนะนํ า
แนวทางการแก ป ญ หาด า นระบบราง
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
ระบ บ ราง ได แ ก ด าน เสี ย ง ด าน
คุ ณ ภาพอากาศ ด า นฝุ น ละออง ด า น
น้ําเสีย ดานสภาวะสนามแมเหล็กไฟฟา
ต าม ก ฎ ห ม าย แ ล ะข อ บั งคั บ ด าน
สิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและหรือแกไข
ปญ หาตางๆ แก ผูออกแบบ ฝายเดิ น
รถ ผูรับเหมา และผูเกี่ยวของ

ใหบริการเบื้องตน ดานการดําเนินงาน
ให คํ า ปรึ ก ษาและหรื อ การออกแบบ
ดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการระบบราง ได แ ก การศึ ก ษา
ความเป น ไป ได ข องโครงการการ
ประเมินมูลคาโครงการ การทํานายอุป
ส ง ค ( Demand Forecast) ก า ร
ทํ า นายปริ ม าณผู โดยสาร (Ridership
Prediction) การวางแผนระบบการ

ตอบสนองต อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ หรื อ
ความเสียหาย ตออุปกรณตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร
ไฟฟาควบคุม
สามารถใหบริการทางดานวิศวกรรม
ให คํ า ป รึ ก ษ า กํ า ห น ดแน วท าง
ดําเนินการ กําหนดกรอบการทํางาน
และการออกแบบ และใหทําแนะนํา
แนวทางการแกปญหาดานระบบราง
ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ มของ
ระบบรางขนาดใหญ ไดแก ดานเสียง
ดานคุณ ภาพอากาศ ดานฝุน ละออง
ด า น น้ํ าเสี ย ด า น ส ภ า ว ะ ส น า ม
แม เ หล็ ก ไฟฟ า ตามกฎหมายและ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม เพื่อปองกัน
แล ะห รื อ แก ไขป ญ ห าต างๆ แ ก
ผู อ อกแบบ ฝ า ยเดิ น รถ ผู รั บ เหมา
และผู เ กี่ ย วข อ ง สํ า หรั บ โครงการ
ระบบรางขนาดใหญ
ให บ ริ ก าร ด า นการดํ า เนิ น งาน ให
คํ า ปรึ ก ษาและหรื อ การออกแบบ
ด า น วิ ศ ว ก ร รม ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ
การดําเนินโครงการระบบราง ไดแก
ก ารศึ ก ษ าค วาม เป น ไป ได ขอ ง
โครงการการประเมินมูลคาโครงการ
ก า ร ทํ า น า ย อุ ป ส งค (Demand
Forecast) ก ารทํ าน ายป ริ ม าณ
ผู โ ดยสาร (Ridership Prediction)

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
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เ ดิ น ร ถ ( System Operation
Planning) การพั ฒ นาโครงการ การ
กํ า หนดขอบ เขตงาน การกํ า หนด
ระยะเวลา การกําหนดค าใชจาย การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร
บุ ค ค ล การสื่ อส ารใน ก ารดํ าเนิ น
โครงการ การควบคุมเอกสารโครงการ
การประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง
โค รงก าร ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างข อ ง
โครงการ การบริหารจัดการรวมระบบ
(System Integration) ก ารส งม อ บ
โครงการการตรวจรั บ โครงการ การ
ตรวจสอบและหรือการควบคุมคุณภาพ
ระบบราง เปนตน

12 ดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
(สาขาที่เกี่ยวของ : ทุกสาขา)

ดําเนินการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีอยู และ
เทคโนโลยีวิศวกรรมใหม การรองรับการถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิต และการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาดานระบบราง

ใหบริการทางวิศวกรรมเบื้องตน ไดแก
การให บริ ก ารด า น การออกแบ บ
ก า รให คํ า ป รึ ก ษ า ก า รถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี การคํานวณดานวิศวกรรมที่
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ร ะ บ บ ร า ง ร ว ม ถึ ง
การประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มี
อยูและเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม ในทุก
สาขา เช น ด า นวิ ศ วกรรมโยธา ด า น
วิ ศ วกรรม เครื่ อ งกล ด า นวิ ศ วกรรม
ไฟฟากําลัง ดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
และควบคุ ม เป น ต น ซึ่ ง เป น ระบบที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบรางและหรื อ การ

ก ารวางแ ผ น ระบ บ ก ารเดิ น รถ
( System Operation Planning)
การพั ฒ นาโครงการ การกํ า หนด
ขอบเขตงาน การกําหนดระยะเวลา
การกํ า หนดค า ใช จ า ย การควบคุ ม
คุ ณ ภาพ การจั ด สรรทรั พ ยากร
บุ ค คล การสื่ อ สารในการดํ า เนิ น
โค รงก าร การค วบ คุ ม เอ กส าร
โครงการ การประเมิ น และบริห าร
ความเสี่ ย งโครงการ การจั ด ซื้ อ จั ด
จางของโครงการการบริหารจัดการ
รวมระบบ (System Integration)
การส ง มอบโครงการ การตรวจรับ
โครงการ การตรวจสอบและหรื อ
การควบคุมคุณ ภาพระบบราง เปน
ตน สําหรับโครงการระบบรางขนาด
ใหญ
ให บ ริ ก ารท างวิ ศ วก รรม ได แ ก
การให บ ริ ก ารด า น การออกแบบ
การให คํ า ป รึ ก ษ า การถ า ยท อด
เทคโนโลยี การคํานวณดานวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของกับ ระบบราง รวมถึ งการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีอยู
และเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม ในทุ ก
สาขา เชน ดานวิศวกรรมโยธา ดาน
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ด า นวิ ศ วกรรม
ไฟฟ า กํ า ลั ง ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า
สื่ อ สารและควบคุ ม เป น ต น ซึ่ ง เป น
ระบบที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบรางและ

ลําดับ

ประเภทงานระบบราง

รายละเอียดงาน

หมายเหตุ * กรอบความสามารถกําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน 6 งาน ดังตอไปนี้

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ

รองรั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี จ าก ห รื อ ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร ถ า ย ท อ ด
ผู ผ ลิ ต และการดํ า เนิ น การวิ จั ย และ เท ค โ น โ ล ยี จ า ก ผู ผ ลิ ต แ ล ะ
พัฒนาดานราง
การดํ า เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาด า น
ราง ชั้นสูง

1. งานใหคําปรึกษาหมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
3. งานออกแบบและคํานวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดงเปนรูป แบบ
ขอกําหนด หรือประมาณการ

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิตหมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานให
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เปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
6. งานอํานวยการใชหมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

โดย 1. ระดับวิศวกร หมายถึงสามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ หมายถึงสามารถ ออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนในสาขานั้นไดอยางเหมาะสมและตระหนักถึง
ภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น

ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
ลาดับ
1

ประเภทงาน

รายละเอียดงาน

กำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพ สำมำรถนำควำมต้องกำรใช้ข้อมูลมำออกแบบเครือข่ำยสำรสนเทศภำยใน
เครือข่ำยสำรสนเทศ
องค์กรเฝ้ ำระวัง วิเครำะห์ ปรับเปลี่ ยน ( Upgrade) สถำปัตยกรรม และ
ซอฟท์แวร์ที่ใช้เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนขององค์กร เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนเครือข่ำยสำรสนเทศให้เกิดประสิทธิภำพ (Efficiency) สูงสุด โดยมีควำม
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่ำง ๆ อำทิ เช่น
- LAN/WAN Switch, Router
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2

กำรวำงระบบรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ

Physical Communication Network
End Device
IT Support

สำมำรถออกแบบ คัดเลือก ติดตั้ง พัฒนำซอฟท์แวร์ แพลตฟอร์ม และ
ฮำร์ดแวร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคำมที่มีต่อองค์กร หน่วยงำน สำมำรถพัฒนำ
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริหำรจัดกำรและป้องกันภัยคุกคำมเหล่ำนี้ได้
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อองค์กรและสังคม ตำมมำตรฐำนสำกล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำง ๆ อำทิ เช่น
-

Network Security
End Device Security
Cyber Security

กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
วิ เ ครำะห์ พั ฒ นำ ทดสอบ - ออกแบบ วิเครำะห์ พัฒนำ
ควบคุ ม กำรผลิ ต และติ ด ตั้ ง ทดสอบ ควบคุ ม กำรผลิ ต
บำรุงรักษำและปรับปรุงระบบ และติดตั้ง บำรุงรักษำและ
เครือข่ำยสำรสนเทศ ซอฟท์แวร์ ปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ย
และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ สำรสนเทศ ซอฟท์แวร์ และ
เหมำะสมกั บ กำรใช้ ง ำนของ ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
องค์กร
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของ
องค์กร
- ส ำ ม ำ ร ถ บ ริ ห ำร จั ด กำร
โครงกำรเพื่อบริหำรจัดกำร
ประสิทธิภำพของเครือข่ำย
สำรสนเทศได้
วิ เ ครำะห์ พั ฒ นำ คั ด เลื อ ก - ออกแบบ พัฒ นำ คัดเลื อ ก
โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์เพื่อรักษำ โซลู ชั่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ควำมปลอดภัยขององค์กรได้
รั ก ษำควำมปลอดภั ย ของ
องค์กรได้
- บริ ห ำรงำนสนั บ สนุ น ทำง
เทคนิคหรือคัดเลือกโซลูชั่น
กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย
ให้กับคู่ค้ำทำงธุรกิจ

ลาดับ

ประเภทงาน

กำรออกแบบโปรแกรม
สำรสนเทศ

4

กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำร
สื่อสำร
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กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
- บริ ห ำรจั ด กำรโครงกำร
รั ก ษำควำมปลอดภั ย ใน
ระดับองค์กร
หำข้อมูล เก็บข้อมูล ประเมินผล ออกแบบ พัฒนำ แก้ไข และปรับปรุง เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ร ะ เ มิ น ผ ล - เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ร ะ เ มิ น ผล
ซอฟท์แวร์ด้ำนสำรสนเทศเพื่อใช้งำนภำยในกิจกำรขององค์กรหรือธุรกิจ วิ เ ครำะห์ พั ฒ นำ แก้ ไ ข และ ออกแบบ พัฒนำ แก้ไข และ
โดยใช้ศำสตร์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรม ซึ่งมี ปรับปรุงซอฟท์แวร์เพื่อใช้ง ำน ปรั บ ปรุ ง ซอฟท์ แ วร์ เ พื่ อ ใช้
ควำมเกี่ยวข้องกับศำสตร์ต่ำง ๆ อำทิ
ภำยในองค์กรหรือธุรกิจ
งำนภำยในองค์กรหรือธุรกิจ
- Software Programming
โดยไม่ มี ผู้ ค วบคุ ม หรื อ ให้
- Software DevelopmentProcess
คำปรึกษำ
- Software Project Development
- ส ำ ม ำ ร ถ บ ริ ห ำร จั ด กำร
โครงกำรออกแบบโปรแกรม
สำรสนเทศ โดยสำมำรถ
สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ต ำ ม ค ว ำ ม
ต้ อ งกำรขององค์ ก รและ
ธุรกิจได้
ออกแบบ ติดตั้ง เฝ้ำระวัง วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุงคุณภำพของ
วิ เ ครำะห์ ติ ด ตั้ ง เฝ้ ำ ระวั ง - ออกแบบ ติ ด ตั้ ง เฝ้ ำ ระวั ง
เครือข่ำยกำรสื่อสำรเพื่อรองรับสำรสนเทศระหว่ำงองค์กร โดยเกี่ยวข้อง
วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุง วิ เ ค ร ำ ะ ห์ พั ฒ น ำ แ ล ะ
กับเทคโนโลยีต่ำง ๆ อำทิเช่น
คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
- Internetworking
สำรสนเทศระหว่ำงองค์กร
เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ำ ร ส น เ ท ศ
- Content Delivery Network
ระหว่ำงองค์กร
- Streaming Technology
- ส ำ ม ำ ร ถ บ ริ ห ำร จั ด กำร
เ ค รื อ ข่ ำ ย ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร
ระหว่ ำ งองค์ ก รหรื อ เพื่ อ
ธุรกิจได้
รายละเอียดงาน

ลาดับ
5

ประเภทงาน
กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศ และ
คลังข้อมูล

รายละเอียดงาน
หำข้อมูล ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ์ บริหำรจัดกำร โดยเข้ำใจควำม
เกี่ยวเนื่องทั้งทำงเทคโนโลยีธุรกิจ เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
คลังข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น
-

Cloud Management
Block Chain
Smart City
IoT Eco-System Management
Big Data, Data Analytics
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กรอบความสามารถ*
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
วิ เ ครำะห์ เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ - ออกแบบ เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์
พั ฒ นำ และบริ ห ำรจั ด กำร พั ฒ นำ และบริ ห ำรจั ดกำร
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำร เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ กำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล
และคลังข้อมูล
สำรสนเทศและคลังข้อมูล
- ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น ไ ด้ ฝ่ ำ ย
องค์กรและฝ่ำยผู้ผลิตสินค้ำ
หรือบริกำร
- บริหำรจัดกำรโครงกำรและ
นวั ต กรรมด้ ำ นกำรพั ฒ นำ
และบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล
สำรสนเทศ และคลังข้อมูล

หมายเหตุ * กรอบความสามารถกำหนดให้สอดคล้องตำมลักษณะงำน งำน ดังต่อไปนี้ 6
1. งำนให้คำปรึกษำหมำยถึง กำรให้ข้อแนะนำ กำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรองผลงำน
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำรวำงแผนของโครงกำร
3. งำนออกแบบและคำนวณหมำยถึง กำรใช้หลักวิชำและควำมชำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่งรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำนและเครื่องจักร โดนมีรำยกำรคำนวณ แสดง
เป็นรูป แบบ ข้อกำหนด หรือประมำณกำร

4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิตหมำยถึง กำรอำนวยกำรควบคุม หรือกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน หรือ กำร
เคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน
6. งำนอำนวยกำรใช้หมำยถึง กำรอำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม

โดย 1. ระดับ 1 หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบงำนที่มีกำรดำเนินกำรแล้ว สำมำรถดูแลซ่อมบำรุงและรักษำระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย
2. ระดับ 2 หมำยถึง สำมำรถ ออกแบบระบบงำนและติดตั้งระบบงำนใหม่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสำขำนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและ
ตระหนักถึงภำวะควำมเสี่ยงของผลกระทบของกำรแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมนั้น

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมสารวจ (Draft Final)
ลาดับ

1

ประเภทงาน

การสารวจรังวัด (Surveying)
และ การสารวจเพื่องาน
วิศวกรรม (Engineering
Surveying)

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ*
วิศวกร (ระดับ 1)

เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
- สามารถเก็บบันทึก วิเคราะห์และใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่งเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ กาหนดค่าพิกัดและ
กับตาแหน่งและเวลา
รายละเอียดในการจัดทาแผนที่ภูมิประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
- วางแผนในการดาเนินงานโครงการที่ความโค้งของผิวโลกไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดสร้างหมุดหลักฐาน สาหรับการสารวจ
การดาเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการ
รังวัดควบคุมค่าพิกัดทางราบ ทางดิ่ง หรือโครงข่ายหมุดหลักฐาน และการ
- บริหารจัดการบุคลากร วิธีการสารวจและจัดการข้อมูล
จัดเก็บรายละเอียด การบริหารจัดการข้อมูล 3 มิติ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการ - อานวยการใช้และถ่ายทอดการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสารวจทุกประเภท
สารวจ จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ และ
- สามารถเลือกใช้ระบบอุปกรณ์เครื่องมือสารวจ เทคนิค วิธีการสารวจ
งบประมาณที่เหมาะสม การนาเสนอการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
ที่ตอบสนองชั้นความถูกต้องตามที่ต้องการตามหลักวิชาการ
แผนผัง แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะ ข้อมูลเชิงเลข (digital data) หรือ
- สามารถประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคแบบต่างๆ ได้
แบบจาลอง digital model รวมถึงการวัดสอบ (Calibration) เครื่องมือสารวจ
รังวัดทุกประเภท
- สามารถวัดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจรังวัด
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การสารวจรังวัดที่เกี่ยวข้องกับการหาและกาหนดตาแหน่งทั้งทางราบและทางดิ่ง
การจัดทาฐานข้อมูล ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ แผนผัง คานวณหาพื้นที่
ปริมาณ การจัดวางตาแหน่ง การให้ตาแหน่งทั้งทางราบและทางดิ่ง เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง อานวยการใช้
บารุงรักษา และตรวจติดตามงานโครงการทางวิศวกรรม
การสารวจด้วยดาวเทียมนาหน การสารวจเพื่อหาค่าพิกัดทางราบและทางดิ่ง โดยใช้เครื่องรับสัญญาณจาก
(GNSS - Global Navigation ดาวเทียมรับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียมนาหน (GNSS) ต่างๆ เช่น GPS
Satellite System) และ ยีออ (สหรัฐอเมริกา), GLONASS (รัสเซีย), Galileo (สหภาพยุโรป), Beidou (จีน),
เดซี (Geodesy)
QZSS (ญี่ปุ่น) ซึ่งอุปกรณ์ที่รับสัญญาณนี้จะมีรูปแบบการรับสัญญาณตั้งแต่
เครื่องเดียว หรือหลายเครื่อง ซึ่งจะให้ความถูกต้องทางพิกัดที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้งานระบบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบการรับสัญญาณดาวเทียม
นาหน เทคนิคการรับสัญญาณและการประมวลผลทั้งในรูปแบบการรับสัญญาณ
แบบสถิต (Static) การรับสัญญาณแบบจลน์ (RTK) และการประยุกต์ GNSS ใน
งานสารวจรังวัด

วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)

- เข้าใจแบบจาลองทางกายภาพและสามารถถ่ายทอด
สิ่งเหล่านั้นลงมาเป็นข้อมูลในรูปแบบที่มีความถูกต้อง
- วางแผนและวิเคราะห์โครงการเพื่อนาไปสู่บทสรุปของ
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์
- ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาในการวางแผน การ
ออกแบบระบบงานสารวจขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอน
การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการ
งบประมาณให้มีคุณค่าสูงสุด
- รู้ถึงขีดจากัดอุปกรณ์ วิธีการ และเงื่อนเวลา วางแผน
และกาหนดวิธีการ งบประมาณให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับประเภทของงาน บูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ
- กาหนดวิธีการ แผนงาน งบประมาณ โครงการทุก
ขนาด
- ผู้อานวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรม
สารวจ

- สามารถเลือกใช้ระบบอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคนิครับสัญญาณ
- สามารถให้คาปรึกษาและควบคุมตรวจสอบงาน
ดาวเทียมนาหน เพื่อตอบสนองชั้นความถูกต้องตามที่ต้องการ
สารวจด้วย GNSS ได้
- ตระหนักรู้การใช้เทคนิคการรับสัญญาณแบบต่างๆ เพื่องานสารวจรังวัด - สามารถวินิจฉัยหรือคานวณ ตรวจสอบโครงข่ายหมุด
ดาวเทียมในงานรังวัดชั้นสูง (Geodetic Survey)
- สามารถประมวลผลข้อมูลจากเทคนิคการรับสัญญาณแบบต่างๆ ได้
- สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานของ
(GNSS Post Process)
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
- สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกับเครื่องมือ
- สามารถวางตาแหน่งและกาหนดระยะเวลาและ
อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อคานวณและหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ UAV
เงื่อนไขต่างๆ ในการสารวจฯ ให้เหมาะสมกับงานใน
(Unmanned Aerial Vehicle), USV (Unmanned Surface Vehicle) ลักษณะต่างๆ เช่น งานสารวจแบบ Static, แบบ RTK,
และ MMS (Mobile Mapping System) เป็นต้น
แบบ RTK Network เป็นต้น
- สามารถกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ด้านการสารวจ
ด้วยดาวเทียมนาหน

ลาดับ
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ประเภทงาน

การสารวจระยะไกล
(Remote Sensing) และ
การสารวจด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry)

รายละเอียดงาน
ยีออเดซี เป็นการสารวจรังวัดที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงสัณฐานของโลก (Reference
ellipsoid) พื้นผิวโลก (Geoid) สนามแรงโน้มถ่วง (Gravitation Field), การคานวณ
รังวัดด้วยดาวเทียม (Satellite Geodesy) เพื่อให้ได้ค่าพิกัดตาแหน่งบนผิวโลก มีการ
คานวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์เฉพาะที่คิดคานวณตัวแปรต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจะ
แตกต่างจากการสารวจรังวัดทั่วๆ ไป (Surveying) อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการรังวัด
จะต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะกับงาน Geodesy เท่านั้น การรังวัดจะต้องมี
ขบวนการ วิธีการและขั้นตอนที่กาหนดเฉพาะสาหรับงานรังวัดขั้นสูง การคานวณ
พิกัดและตาแหน่งจะถูกกาหนดเป็นตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude)
หรือพิกัดอ้างอิงกับรูปทรงรี (Reference Ellipsoid)

กรอบความสามารถ*
วิศวกร (ระดับ 1)
วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)
- สามารถทาการรังวัดค่าพิกัดตามขบวนการและขั้นตอนที่กาหนดโดยวิศวกร - ให้คาปรึกษารูปแบบ สูตรการคานวณ วิธีการใช้อุปกรณ์
วิชาชีพ
เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติในการสารวจรังวัด
- คานวณและรายงานผล แต่ต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรวิชาชีพ
- ดาเนินการปฏิบัติและวัดสอบความละเอียดของอุปกรณ์รังวัดภายใต้การ
กากับของวิศวกรวิชาชีพ

ตรวจวัด ประมวลผล วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลการสารวจระยะไกลจากคลื่น
เสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านต่างๆ ที่แผ่หรือสะท้อนมาจากสิ่งที่ต้องการ
สารวจแล้วทาการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือเมื่อตรวจสอบภายใต้
กระบวนการทางสถิติ
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- สามารถตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลคลื่นเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี - สามารถบริหารจัดการโครงการสารวจจากระยะไกล
ความเหมาะสมต่อการทางานจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ช่วงคลื่น ค่าระดับ
แบบครบวงจร ตั้งแต่เลือกใช้ข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม
พลังงาน ขนาดจุดภาพ ช่วงเวลาและฤดูกาล และราคาของข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรกาลังคน และกาหนด
- สามารถคัดกรองการเก็บข้อมูลภาคสนามที่เหมาะสมต่องานที่ทาและ งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาสถิติ
- สามารถให้คาปรึกษาโครงการสารวจ โดยใช้ข้อมูล
- สามารถออกแบบและวางแผนการสารวจระยะไกลและข้อมูลสนามที่ จากการสารวจระยะไกลเพื่อวางแผนและดาเนินการ
วางแผนกาหนดแนวบินหรือเส้นทางสารวจที่เหมาะสม การกาหนดจุดบังคับ
ผิดพลาดก่อนการประมวลผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาสถิติ
ด้านเกษตรกรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ภาพถ่ายด้วยการสารวจภาคสนามเพื่อการสารวจด้วยภาพถ่ายทุกประเภท การ - สามารถประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล ข้อมูลเชิงเลขที่ได้จาก สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
ประมวลผลจุดควบคุมและจุดตรวจสอบ จัดสร้าง รังวัด ตรวจวัด ประมวลผล สารวจระยะไกลด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้โดยมีความเข้าใจอย่างถ่อง - สามารถสร้างหรือพัฒนาวิธีการประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์ อ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายจากการสารวจด้วยภาพถ่าย โดยเป็น
แท้ในแต่ละขั้นตอนของการทางาน
เชิงเลขที่ได้จากการสารวจระยะไกลด้วยวิธีการทาง
ถ่ายภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เลเซอร์ หรือคลื่นแสง ซึ่งติดตั้งกล้องถ่ายภาพ - สามารถสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยที่ทันสมัย
กล้องบันทึกภาพบนอากาศยาน ยานพาหนะหรือติดตั้งบนพื้นดิน (Terrestrial) ข้อมูลจากการสารวจระยะไกลและข้อมูลสนามได้อย่างถูกต้องตามหลัก - ออกแบบหรือใช้กลยุทธ์สาหรับวิธีการวิเคราะห์หรือ
เพื่อหาขนาดของวัตถุ จัดทาแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ ความสูงภูมิประเทศ
วิชาสถิติ
การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาหรือสร้าง
แบบจาลองสามมิติ หรือรูปทรงเสมือนต่างๆ รวมถึงการวัดสอบกล้องถ่ายภาพ - สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ตามหลักวิชาสถิติและแปล ฐานข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากการ
(Camera Calibration)
ความหมายตารางค่าความถูกต้องได้อย่างแม่นยา
ดาเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลการสารวจด้วยภาพถ่าย
- สามารถวางแผนการกาหนดแผนการบิน แนวบิน เส้นทางสารวจ
- สามารถวิเคราะห์ ให้คาปรึกษา โครงการการสารวจ
กาหนดจุดบังคับภาพถ่ายสาหรับเครื่องมือสารวจด้วยภาพถ่ายทุกประเภท โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายเพื่อใช้สร้างแบบจาลองหรือ
- สามารถวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามโดยภาพถ่าย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

- สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น แผนที่ - สามารถกาหนดมาตรฐานการรังวัด และการจัดทา
แบบจาลองสามมิติ เป็นต้น
แผนที่ด้วยภาพถ่าย
- สามารถอ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายได้
- สามารถใช้เทคนิค ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในระดับพร้อมใช้
เพื่อให้ได้ค่าความสูงภูมิประเทศ ทรวดทรงและขนาดของวัตถุ เป็นต้น
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รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ*
วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (geospatial
data) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงตาแหน่งและข้อมูลอรรถาธิบาย (attribute)
โดยการจัดการข้อมูลนั้นประกอบด้วยการนาเข้าข้อมูล การกรองและปรับแต่ง
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นาเสนอโดยการผลิตแผนที่และออกแบบแผนที่ ทั้งในรูปแบบกระดาษและ
ดิจิตอล เพื่อให้ได้แผนที่ที่ตรงวัตถุประสงค์ (Thematic Map) โดยใช้ศาสตร์การ
แผนที่ (Cartography) ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับมาตราส่วนและ
วัตถุประสงค์การใช้แผนที่ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานแผนที่ให้เข้าใจและเข้าถึง
แผนที่และข้อมูลบนแผนที่ได้ง่าย รวมถึงการจัดทาแผนที่ดิจิตอล เพื่อให้บริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- สามารถนาเข้า แปลง วิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
กรองข้อมูล ปรับแต่งข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบดิจิตอลได้อย่าง
เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อระบุความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
หรือแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้แผนที่ กราฟหรือข้อมูลแบบตารางเพื่อ
ระบุแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- สามารถควบคุมคุณภาพข้อมูลได้
- สามารถเลือกแบบจาลองข้อมูล (Data model) ที่เหมาะสมในการ
แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่
- ตระหนักในการประยุกต์ใช้ระบบพิกัดและการฉายแผนที่(Projections)
-สามารถวางแผน ออกแบบ และผลิตแผนที่ตามมาตราส่วน ได้อย่าง
เหมาะสม
-สามารถใช้เครื่องมือและวัสดุที่เกี่ยวกับการผลิตแผนที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

-กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมคุณภาพข้อมูล
ได้
- สามารถพัฒนาแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อการตรวจทานและประเมินคุณภาพ
ข้อมูล
- สามารถจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่
- สามารถประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับงานต่างๆ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้
- สามารถกาหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การ
ผลิตแผนที่ให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
(FDGS-Fundamental Geographic Data Set)
- ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาในการวางแผน การ
วิเคราะห์ การใช้ข้อมูล การออกแบบแผนที่ การควบคุม
และตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการงบประมาณให้มี
คุณค่าสูงสุด
- สามารถออกแบบ และพัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การรังวัดที่ดิน
(Cadastral Surveying)

- เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
- การสารวจรังวัดและกาหนดขอบเขตแปลงที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน
- การคานวณเนื้อที่ ประโยชน์ใช้สอย รายละเอียดของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์
- ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการสารวจ จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพงาน ผลลัพธ์ที่
ต้องการและงบประมาณ
- การสร้างและปรับปรุงแผนที่ที่ดินต่อเนื่อง (Adjoining Properties Map) โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการสารวจแบบต่างๆ

- สามารถเก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
- สามารถควบคุมงานสารวจรังวัดและกาหนดขอบเขตแปลงที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
- สามารถรังวัดและคานวณหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ค่าพิกัดฉากระบบ UTM
ขอบเขตและเนื้อที่ของแปลงที่ดินด้วยเครื่องมือสารวจที่มีความถูกต้องใน
ระดับเซนติเมตร ได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและกล้องสารวจ เป็นต้น
- สามารถสารวจตรวจสอบขอบเขตและเนื้อที่แปลงที่ดิน
- สามารถดาเนินการสร้างและปรับปรุงแผนที่ที่ดินต่อเนื่อง ได้อย่างเหมาะสม

- สามารถกาหนดมาตรฐานการรังวัด และการจัดทาแผนที่ให้
เหมาะสมกับการรังวัดที่ดิน
- สามารถวางแผน และควบคุมงานสารวจรังวัดและกาหนด
ขอบเขตแปลงที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน
- สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานงานรังวัดที่ดิน
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถให้คาปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศใน
เรื่องเกี่ยวกับงานรังวัดกาหนดขอบเขตแปลงที่ดิน การสร้าง
และปรับปรุงแผนที่ที่ดินต่อเนื่อง
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วิศวกร (ระดับ 1)

ระบบภูมิสารสนเทศและการ
แผนที่
(GIS-Geographic
Information system &
Cartography)

5.

ลาดับ
6.

ประเภทงาน
การสารวจอุทกศาสตร์
(Hydrographic Surveying)

กรอบความสามารถ*

รายละเอียดงาน
การสารวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับน้า แหล่งน้า ทะเล และมหาสมุทร ได้แก่
ความลึกของน้า ทิศทางและแรงของกระแสน้า ความสูงและเวลาของน้าขึ้น -ลง และ
รอบน้าลักษณะและธรรมชาติของพื้นท้องน้า การกาหนดตาแหน่งของรูปลักษณ์ของ
ภูมิประเทศและวัตถุที่มีตาบลที่แน่นอน การจัดทาฐานข้อมูล แผนที่ และแผนผัง
ทางด้านอุทกศาสตร์ (hydrographic charts) เพื่อการเดินเรือ การก่อสร้างในน้า
การขุดลอก การจัดการชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

-

วิศวกร (ระดับ 1)
การสารวจจัดเก็บข้อมูลทางน้า
การใช้อุปกรณ์เพื่อการสารวจด้านอุทกศาสตร์ทุกชนิดประเภท
การบริหารจัดการข้อมูลสารวจ
ควบคุมทีมงานภาคสนาม
วางแผนเพื่อเตรียมการจัดการเครื่องมือ อัตรากาลังและงบประมาณ
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หมายหตุ * กรอบความสามารถ กาหนให้สอดคล้องตามลักษณะงาน 6 งาน ดังต่อไปนี้
1. งานให้คาปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะนา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
2. งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
3. งานออกแบบและคานวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาการและความชานาญเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร
โดยมีรายการคานวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกาหนด หรือประมาณการ
4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอานวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อมแซม การดัดแปลงการรื้อถอนงาน
หรือ การเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
5. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
6. งานอานวยการใช้ หมายถึง การอานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
โดย 1. ระดับ 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดาเนินการแล้ว สามารถดูแลซ่อมบารุงและรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2. ระดับ 2 หมายถึง สามารถ ออกแบบระบบงานและติดตั้งระบบงานใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสมและตระหนักถึง
ภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมนั้น

วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)
- การให้คาปรึกษาในการออกแบบงานสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูล
- ให้ความรู้และถ่ายทอดอบรมวิธีการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
- วางแผนและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อการสารวจและผลลัพธ์
- วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการโครงการ

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมแหล่งนา
เนื่องด้วยงำนทำงวิศวกรรมแหล่งนำมีกำรใช้ควำมรู้ควำมชำนำญที่แตกต่ำงกัน ดังนันทำงสำขำวิศวกรรมแหล่งนำจึงมีกำรแบ่งแขนงย่อยของสำขำออกเป็น 2 แขนง ได้แก่
แขนงย่ อยกำรวำงแผนแหล่ ง น ำ (Water Resources Planning) และ แขนงย่ อยชลศำสตร์ (Hydraulics) โดยทั งสองแขนงนี มี ค วำมจ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ค วำมรู้ด้ ำนอุ ท กวิ ท ยำ
(Hydrology) ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้พืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมแหล่งนำ สำหรับรำยละเอียดประเภทของงำนของงำนสำขำวิศวกรรมแหล่งนำ ในบำงประเภทของงำนมีควำม
ซ้อนทับกันทังสองแขนง แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันที่บริบทของกำรปฏิบัติงำน โดยในแขนงกำรวำงแผนแหล่งนำจะเน้นในเรื่องของกำรวำงแผนงำน กำรบริหำรจัดกำร วำงระบบงำน
เป็นต้น ส่วนในแขนงชลศำสตร์จะเน้นในเรื่องของแรงของนำ พฤติกรรมกำรไหลและออกแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ดังแสดงในตำรำง
ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน

แขนงย่อย การวางแผนแหล่งน้า (Water Resources Planning)
1.
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กำรบริหำรและจัดกำรนำ
(Water Administration and
Management)

ประกอบด้วย กำรจัดกำรนำแบบบูรณำกำร (Integrated Water Resources Management) กำรจัดกำรโครงกำรแหล่งนำ (Water
Resources Project Management) กำรจัดกำรนำระดับประเทศ (National Water Management) กำรจัดกำรนำระดับลุม่ นำ (Watershed
Management)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรประเมินนำต้นทุน และควำมต้องกำรนำ (Assessment of Water Budget and Water Demand)
2. กำรศึกษำสมดุลนำ (Water Balance Study)
3. กำรจัดสรรนำ (Water Allocation)
4. กำรบริหำร กำรจัดกำรนำ ภำยใต้สภำวะปกติและภำวะวิกฤต (นำท่วม นำแล้ง นำเสีย) หรือภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
โลก (Water Management under Normal or Critical Situation (Flood, Drought, Waste Water) or Water Management under
Climate Change)
5. กำรประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรจัดกำรนำ (Water Management Effectiveness)
6. กำรศึกษำกำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บนำ (Reservoir Operation Study)
7. กำรจำลองระบบลุ่มนำ (Simulation of Watershed System)
8. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
9. กำรบริหำรจัดกำรนำร่วมระหว่ำงนำผิวดินและนำใต้ดนิ (Groundwater and Surface Water Conjunctive Management)
10. กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรนำ (Risk Assessment in Water Management)
11. กำรศึกษำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรนำเพื่อกำรประหยัดนำ (Study on Water Management Techniques for Saving Water)
12. ระบบสำรสนเทศทำงนำ (Water Information Systems)

ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน
13. กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อกำรพัฒนำและจัดกำรแหล่งนำ (Research and Development of New Technologies for the
Water Resources Development)

กำรระบำยนำและกำรบรรเทำ
อุทกภัย(Drainage and Flood
Mitigation)

ประกอบด้วย ระบบระบำยนำฝนเนื่องจำกพำยุ (Storm Drain) ระบบระบำยนำหลำก (Flood Drainage System) สถำนีสบู ระบำยนำ
(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันนำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันล้อมป้องกันนำท่วม (Polder System) ระบบอุโมงค์
ระบำยนำ (Drain Tunnel System) กำแพงป้องกันนำท่วม (Flood Protection Dike) ทำงระบำยนำหลำก (Floodway) ทำงผันนำ (Flood
Bypass) กำรปรับปรุงสภำพทำงนำ (River Training) แก้มลิง (Flood Detention Area)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรระบำยนำ (Drainage)
1.1 กำรวำงแนว ระบบระบำยนำ (Layout of Drainage System)
1.2 กำรประเมินปริมำณนำสำหรับกำรออกแบบ (Water Assessment for Design)
1.3 กำรจำลองระบบระบำยนำทำงอุทกศำสตร์ (Hydrological Drainage Modeling)
1.4 วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
2. กำรบรรเทำอุทกภัย (Flood Mitigation)
2.1 กำรคำนวณ Flood Hydrograph (Flood Hydrograph Calculation)
2.2 กำรคำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation)
2.3 กำรคำนวณระดับนำท่วมสูงสุด และกำรประเมินอิทธิพลของระดับนำทะเลต่อกำรระบำยนำ (Maximum Flood Level
Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage)
2.4 กำรพิจำรณำคัดเลือกแนวทำงกำรบรรเทำอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures)
2.5 กำรจำลองระบบป้องกัน และบรรเทำอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood Mitigation)
2.6 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

3.

ระบบชลประทำน (Irrigation
System)

ครอบคลุมเฉพำะระบบส่งนำและระบบระบำยนำเพื่อกำรชลประทำน โดยไม่รวมงำนชลประทำนระดับไร่นำ ซึง่ ประกอบด้วย อำคำรหัวงำน
(Head Work) ระบบคลองส่งนำ (Canal System) ส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงคลองและอำคำร (Transition) รำงนำ (Bench Flume) สะพำนนำ
(Elevated Flume) อำคำรนำตก (Drop Structure) ท่อลอด (Culvert) ประตูระบำยนำ (Canal Regulator) อำคำรรับนำป่ำ (Drain Inlet)
อำคำรทิงนำส่วนเกิน (Canal Spillway) ระบบท่อส่งนำเพื่อกำรชลประทำนและอุปกรณ์ประกอบ(Pipe Irrigation System and Pipe
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2.

ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน
Equipments) ระบบคลองระบำยนำในพืนที่เกษตรกรรมและอำคำรประกอบ (Agricultural Drainage System and Appurtenant
Structures)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรวำงแนวระบบชลประทำน และระบบระบำยนำในพืนที่ชลประทำน (Layout of Irrigation System and Drainage System in
Irrigation Area)
2. กำรหำค่ำชลภำระ และกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยนำ (Water Duty Calculation and Runoff Coefficient Calculation)
3. กำรวำงแผนกำรส่งนำรำยฤดูกำล และรำยสัปดำห์ (Water Delivery Planning for Seasonal and Weekly)
4. กำรติดตำม และประเมินผลกำรส่งนำ (Monitoring and Evaluation of Water Delivery)
5. กำรบำรุงรักษำระบบส่งนำ และระบบระบำยนำ (Water Delivery Maintenance and Drainage System)
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
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4.

ระบบรวบรวมนำเสีย (Waste
Water Collection System)

ประกอบด้วย ระบบรวบรวมนำเสียแบบแยก (Separated System) ระบบรวบรวมนำเสียแบบรวม (Combined System) ระบบรวบรวมนำ
เสียแบบผสมสำน (Integrated System) ระบบท่อดักนำเสีย (Intercepting Sewer System) สถำนีสบู ยกระดับนำเสีย (Wastewater
Pumping Station) อำคำรผันนำเสีย (Storm Overflow Drain)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกร (Population Estimation)
2. กำรศึกษำลักษณะสมบัตินำเสีย (Wastewater Characteristics Study)
3. กำรวิเครำะห์ปริมำณนำสูงสุดและต่ำสุดที่จะไหลลงท่อ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the Pipelines)
4. กำรดักขยะ (Screening)
5. กำรวิเครำะห์แบบจำลองระบบรวบรวมนำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System)
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

5.

ระบบส่งและกระจำยนำ
ประกอบไปด้วย ระบบส่งนำดิบ (Water Delivery) ระบบส่งนำเพื่อกำรประปำ (Water Supply) และอุตสำหกรรม
(Transmission and Distribution รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
System)
1. กำรประเมินปริมำณ และคุณภำพนำต้นทุน (Quantity and Quality Assessment of Water Budget)
2. กำรคำดกำรณ์ประชำกร (Population Estimation)

ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน
3. กำรประเมินควำมต้องกำรนำ (Water Demand Assessment)
4. กำรบำรุงรักษำ และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System)
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
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6.

เขื่อนและอำคำรชลศำสตร์ (Dam
and Hydraulic Structure)

ประกอบด้วย เขื่อน (Dam) อำคำรระบำยนำล้น (Spillways) อำคำรสลำยพลังงำน (Energy Dissipater) ประตูระบำยนำหัวงำน (Head
Regulator) อำคำรระบำยนำออกจำกเขื่อน (Dam Outlet Works) บันไดปลำ (Fish Ladder)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรหำขนำดอ่ำงเก็บนำ (Reservoirs Capacity Analysis)
2. กำรเลือก ประเภท และจุดที่ตังของเขื่อน และอำคำรประกอบ (Selection Types and Site Locations of Hydraulic Structures)
3. กำรศึกษำกำรตกตะกอน ในอ่ำงเก็บนำ (Sediment Transport Study in Reservoirs)
4. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

7.

ระบบไฟฟ้ำพลังนำ (Hydropower ประกอบด้วย ระบบกังหันนำ (Water Turbine)
System)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกร (Population Estimation)
2. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกระแสไฟฟ้ำ (Electricity Demand Analysis)
3. กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ (Potential Analysis in Electricity Generation)
4. กำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

8.

ระบบนำใต้ดนิ (Groundwater
System)

ประกอบด้วย ระบบนำใต้ดินแบบบ่อนำตืน (Shallow Well) ระบบนำบำดำล (Groundwater Systems) ระบบเขื่อนใต้ดิน (Underground
Dam)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรสำรวจแหล่งนำใต้ดนิ (Groundwater Survey)
2. กำรประเมินศักยภำพ และคุณภำพนำใต้ดิน (Assessment of Potential and Quality of Groundwater)
3. กำรออกแบบระบบและก่อสร้ำงบ่อนำตืน และบ่อนำบำดำล (Design and Construction of Shallow and Groundwater wells)

ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน
4. กำรประเมิน ปริมำณนำทดแทนสูช่ ันใต้ดนิ (Assessment of Groundwater Recharge)
5. กำรจำลองระบบนำใต้ดนิ (Groundwater Modelling)
6. กำรวำงระบบกำรจัดกำรนำบำดำล (Groundwater Management System)
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
8. กำรศึกษำรูปแบบและผลกระทบในกำรใช้นำบำดำลในพืนทีข่ นำดใหญ่ (Study on Patterns and Impacts of Groundwater Use
in Large Areas)

แขนงย่อย ชลศาสตร์ (Hydraulics)
1.

กำรระบำยนำและกำรบรรเทำ
อุทกภัย(Drainage and Flood
Mitigation)
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ประกอบด้วย ระบบระบำยนำฝนเนื่องจำกพำยุ (Storm Drain) ระบบระบำยนำหลำก (Flood Drainage System) สถำนีสบู ระบำยนำ
(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันนำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันล้อมป้องกันนำท่วม (Polder System) ระบบอุโมงค์
ระบำยนำ (Drain Tunnel System) กำแพงป้องกันนำท่วม (Flood Protection Dike)ทำงระบำยนำหลำก (Floodway) ทำงผันนำ (Flood
Bypass) กำรปรับปรุงสภำพทำงนำ (River Training) แก้มลิง (Flood Detention Area)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรระบำยนำ
1.1 กำรวำงแนวระบบระบำยนำ (Layout of Drainage System)
1.2 กำรประเมินปริมำณนำสำหรับกำรออกแบบ (Water Assessment for Design)
1.3 กำรคำนวณด้ำนชลศำสตร์ และกำรออกแบบระบบระบำยนำทังระบบคลอง และระบบท่อ (Hydraulic Design Analysis and
Channel and Pipe Design)
1.4 กำรคำนวณหำขนำดเครื่องสูบนำในงำนระบำยนำ (Pump Size Calculation in Drainage Work)
1.5 กำรจำลองระบบระบำยนำทำงชลศำสตร์ (Drainage System Modeling)
1.6 กำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรระบำยนำของระบบ (Potential Inspection of Drainage Capacity System)
1.7 วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
2. กำรบรรเทำอุทกภัย (Flood Mitigation)
2.1 กำรคำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation)
2.2 กำรคำนวณระดับนำท่วมสูงสุด และ กำรประเมินอิทธิพลของระดับนำทะเลต่อกำรระบำยนำ (Maximum Flood Level
Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage)

ลาดับ

ประเภท
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

รายละเอียดของงาน
กำรพิจำรณำคัดเลือกแนวทำงกำรบรรเทำอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures)
กำหนดประเภท และออกแบบระบบบรรเทำอุทกภัย (Type Setting and Design of Flood Mitigation System)
กำรจำลองระบบป้องกัน และบรรเทำอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood Mitigation)
กำรตรวจสอบควำมสำมำรถของระบบบรรเทำอุทกภัย (Potential Inspection of Flood Mitigation System)
กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

ระบบชลประทำน(Irrigation
System)

ครอบคลุมเฉพำะระบบส่งนำและระบบระบำยนำเพื่อกำรชลประทำน โดยไม่รวมงำนชลประทำนระดับไร่นำ ซึง่ ประกอบด้วย อำคำรหัวงำน
(Head Work) ระบบคลองส่งนำ (Canal System) ส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงคลองและอำคำร (Transition) รำงนำ (Bench Flume) สะพำนนำ
(Elevated Flume) อำคำรนำตก (Drop Structure) ท่อลอด (Culvert) ประตูระบำยนำ (Canal Regulator) อำคำรรับนำป่ำ (Drain Inlet)
อำคำรทิงนำส่วนเกิน (Canal Spillway) ระบบท่อส่งนำเพื่อกำรชลประทำนและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Irrigation System and Pipe
Equipments) ระบบคลองระบำยนำในพืนที่เกษตรกรรมและอำคำรประกอบ (Agricultural Drainage System and Appurtenant
Structures)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรวำงแนวระบบชลประทำน และระบบระบำยนำในพืนที่ชลประทำน (Layout of Irrigation System and Drainage System in
Irrigation Area)
2. กำรเลือกจุดที่ตัง และกำหนดประเภทอำคำร (Site Selection and Setting Building Types)
3. กำรหำค่ำชลภำระ และกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยนำ (Water Duty Calculation and Runoff Coefficient Calculation)
4. กำรหำขนำดระบบส่งนำ ระบบระบำยนำ และอำคำรประกอบ (Calculation of Water Delivery, Drainage System and
Appurtenant Structures)
5. กำรบำรุงรักษำ ระบบส่งนำ และระบบระบำยนำ (Maintenance of Water Delivery and Drainage System)
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

3.

ระบบรวบรวมนำเสีย (Waste
Water Collection System)

ประกอบด้วย ระบบรวบรวมนำเสียแบบแยก (Separated System)ระบบรวบรวมนำเสียแบบรวม (Combined System) ระบบรวบรวมนำ
เสียแบบผสมสำน (Integrated System)ระบบท่อดักนำเสีย (Intercepting Sewer System)สถำนีสบู ยกระดับนำเสีย (Wastewater
Pumping Station) อำคำรผันนำเสีย (Storm Overflow Drain)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
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2.

ลาดับ

ประเภท

รายละเอียดของงาน
1. กำรวิเครำะห์ปริมำณนำสูงสุดและต่ำสุดที่จะไหลลงท่อ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the Pipelines)
2. กำรดักขยะ (Screening)
3. กำรคำนวณขนำดท่อ (Conduit Design)
4. กำรออกแบบโครงข่ำยระบบท่อระบำยนำและท่อรวบรวมนำเสีย (Storm and Wastewater Piping Network Design)
5. กำรวิเครำะห์แบบจำลองระบบรวบรวมนำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System)
6. กำรตรวจสอบประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงแก้ไขระบบรวบรวมนำเสีย (Performance Monitoring and Improvement of
Wastewater Collection Systems)
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

ระบบส่งและกระจำยนำ
ประกอบไปด้วย ระบบส่งนำดิบ ระบบส่งนำเพื่อกำรประปำ (Water Supply) และอุตสำหกรรม (Industrial Water Supply)
(Transmission and Distribution รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
System)
1. กำรประเมินควำมต้องกำรนำ (Water Demand Assessment)
2. กำรหำขนำดแหล่งนำ ระบบสูบ ระบบส่ง (Calculation of Water Source, Pumping System and Delivery System)
3. กำรออกแบบระบบเพิ่มแรงดันนำ (Water Pressure System Design)
4. กำรบำรุงรักษำ และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System)
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

5.

เขื่อนและอำคำรชลศำสตร์ (Dam
and Hydraulic Structure)
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4.

ประกอบด้วย เขื่อน (Dam) อำคำรระบำยนำล้น (Spillways) อำคำรสลำยพลังงำน (Energy Dissipater) ประตูระบำยนำหัวงำน (Head
Regulator) อำคำรระบำยนำออกจำกเขื่อน (Dam Outlet Works) บันไดปลำ (Fish Ladder)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรหำขนำดอ่ำงเก็บนำ (Reservoirs Capacity Analysis)
2. กำรเลือก ประเภท และจุดที่ตังของเขื่อน และอำคำรประกอบ (Choosing the Type and Site Location of Hydraulic
Structures)
3. กำรวิเครำะห์ อัตรำกำรระบำยนำสูงสุดผ่ำนอำคำร (Maximum Flow Analysis through Structure)
4. กำรออกแบบขนำดเขื่อน และอำคำรประกอบ (Dam and Hydraulic Structure Design)
5. กำรตรวจสอบควำมมั่นคง กำรรั่วซึมผ่ำนตัวเขื่อน (Stability and Dam Seepage Examination)

ลาดับ

6.
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7.

ประเภท

รายละเอียดของงาน
6. กำรออกแบบระบบระบำยนำภำยใน และภำยนอกตัวเขื่อน (Drainage Inlets and Outlets Design of Dam)
7. กำรศึกษำกำรตกตะกอน ในอ่ำงเก็บนำ (Sedimentation Transport Study in Reservoirs)
8. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

ระบบไฟฟ้ำพลังนำ (Hydropower ประกอบด้วย ระบบกังหันนำ (Water Turbine)
System)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ (Potential Analysis in Electricity Generation)
2. กำรเลือกประเภท Turbine (Turbine type selection)
3. กำรกำหนดตำแหน่ง ที่ตัง Turbine (Turbine Location)
4. กำรประเมินประสิทธิภำพ (Turbine Performance Evaluation of Turbine)
5. กำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)
ตะกอนและกำรกัดเซำะ (Erosion ประกอบด้วย ระบบกำรป้องกันกำรกัดเซำะหน้ำดินระบบป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย (Erosion Protection Systems) และกำรป้องกันกำร
and Sedimentation)
ตกตะกอนในทำงนำแบบใช้โครงสร้ำง และแบบไม่ใช้โครงสร้ำง (Structural and Non-Structural Measures of Sedimentation
Problems)
รำยละเอียดของงำนประกอบด้วย
1. กำรพิจำรณำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Consideration on Factors Involved)
2. กำรประเมินอัตรำควำมรุนแรง (Violence Rate Assessment)
3. กำรเลือกระบบป้องกัน และลดกำรกัดเซำะ และตกตะกอน (Selection of Protection System, Erosion and Sedimentation)
4. กำรออกแบบระบบ (System Design)
5. กำรประเมินผล (Evaluation)
6. กำรจำลองระบบป้องกันกำรกัดเซำะและตกตะกอน (Sediment Transport Modelling)
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
ลาดับ
ประเภทของงาน
1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์

-

2.

งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน

-
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3.

รายละเอียดงาน
งำนกำหนดคุณลักษณะ กำรทดสอบ และกำรวิเครำะห์ทำงอำกำศพลศำสตร์ สมรรถนะ เสถียรภำพและกำรควบคุมกำรบิน
ของอำกำศยำน
งำนทดสอบอำกำศยำน ประกอบด้วย กำรทดสอบภำคพื้นและภำคอำกำศ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะและควำมเสถียรภำพของ
อำกำศยำน
งำนประเมินผลกำรทดสอบทำงอำกำศพลศำสตร์ และงำนทดสอบอำกำศยำน
งำนออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด (Conceptual Design) เพื่อกำหนดโครงร่ำง ขนำดและน้ำหนักวิ่งขึ้นตำมภำรกิจของ
อำกำศยำน
งำนออกแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงอำกำศยำน (Detail Structural Design) เพื่อกำหนดวัสดุโครงสร้ำงและกำรเชื่อมต่อ
ผสำนของโครงสร้ำง รวมถึงกำรวำงผังโครงสร้ำงให้สอดรับกับระบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
งำนวิเครำะห์โครงสร้ำงอำกำศยำน เพื่อวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และโครงสร้ำงอำกำศยำน โดยใช้
หลักกำรทำงวิศวกรรม รวมถึงกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำรทดสอบโครงสร้ำงอำกำศยำน ประกอบด้วยกำรทดสอบเพื่อหำคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้ำง อำยุกำรใช้งำนของ
โครงสร้ำง และตรวจหำควำมเสียหำยของโครงสร้ำง
กำรประเมินผลกำรทดสอบโครงสร้ำงอำกำศยำน ประกอบด้วยกำรทดสอบเพื่อหำคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้ำง อำยุกำรใช้
งำนของโครงสร้ำง และตรวจหำควำมเสียหำยของโครงสร้ำง
กำรผลิตชิ้นส่วน กำรสร้ำง และกำรประกอบอำกำศยำน ให้เป็นไปตำมแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงอำกำศยำน
งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมโครงสร้ำงอำกำศยำน

งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน - งำนออกแบบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน ประกอบด้วย ระบบเครื่องต้นกำลัง ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบำยควำมร้อน และ
ระบบใบพัด เพื่อกำหนดประเภทและขนำดของระบบขับเคลื่อนให้เหมำะสมกับภำรกิจของอำกำศยำน
- งำนประกอบและติดตั้งระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
- งำนทดสอบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน

ลาดับ
4.

ประเภทของงาน
งำนระบบอำกำศยำน

-

รายละเอียดงาน
งำนประเมินผลกำรทดสอบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
งำนออกแบบระบบอำกำศยำน ประกอบด้วย ระบบนำร่อง ระบบควบคุมกำรบิน ระบบสื่อสำร ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบปรับ
อำกำศ และ อื่นๆ ตำม ATA CHAPTERS
งำนประกอบและติดตั้งระบบอำกำศยำน
งำนทดสอบระบบอำกำศยำน
งำนประเมินผลกำรทดสอบระบบอำกำศยำน
งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมระบบอำกำศยำน

หมายเหตุ ทุกประเภทงานให้เป็นไปตามข้อกาหนด/ข้อบังคับ/มาตรฐานด้านการบินของประเทศไทยหรือสากล
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
งาน

1. งำนให้คำปรึกษำ หมำยถึง กำรให้ข้อแนะนำ 1.
กำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรองผลงำน
2.
3.
4.
2. งำนวำงโครงกำร หมำยถึง กำรศึกษำ กำร
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วิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำร
วำงแผนของโครงกำร

3. งำนออกแบบและคำนวณ หมำยถึง กำร
ใช้หลักวิชำและควำมชำนำญเพือ่ ให้ได้มำซึ่ง
รำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต
หรือกำรวำงผังโรงงำนและเครื่องจักร โดยมี
รำยกำรคำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกำหนด
หรือประมำณกำร

กรอบความสามารถ

ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน
งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์
งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
งำนระบบอำกำศยำน

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
4. งำนระบบอำกำศยำน

-

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
4. งำนระบบอำกำศยำน

-

ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
ให้ข้อแนะนำงำนวิศวกรรมอำกำศยำน - ให้คำปรึกษำและตรวจรับรองงำน
ทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศ
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท
ยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500
โดยเป็นไปตำมข้อกำหนดของ
กิโลกรัม
สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT)
วำงแผนโครงกำรของกำรออกแบบ
- วำงแผนโครงกำรของกำรออกแบบ
กำรประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง
กำรประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง
กำรผลิต กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ
กำรผลิต กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ
ในงำนวิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง
ในงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
4 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศยำน
ทั้ง 4 ประเภท โดยเป็นไปตำม
ที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน
ข้อกำหนดของสำนักงำนกำรบินพล
500 กิโลกรัม
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
ออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด
- ออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด
คำนวณในงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
ขั้นต้นและขั้นรำยละเอียด
ทั้ง 4 ประเภท
- ออกแบบและคำนวณ สำหรับกำร
ออกแบบและคำนวณ สำหรับกำร
ประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง กำรผลิต
ประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง กำรผลิต
กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ ในงำน
กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ ในงำน
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท

งาน

4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต
หมำยถึง กำรอำนวยกำรควบคุม หรือกำรควบคุม
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง
กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน หรือ
กำรเคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป
แบบ และข้อกำหนด

กรอบความสามารถ

ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน

1. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
2. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
3. งำนระบบอำกำศยำน

-

-
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5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง กำร
ค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำข้อมูล
และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัย หรือในกำรสอบ
ทำน

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
4. งำนระบบอำกำศยำน

-

-

ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท
โดยเป็นไปตำมข้อกำหนดของ
ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศยำนที่มีมวลวิ่ง
สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500 กิโลกรัม
ประเทศไทย (CAAT)
ควบคุมกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน - ควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หรือ
ให้เป็นไปตำมแบบและมำตรฐำนกำร
กำรทดสอบงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
ผลิต
ทั้ง 3 ประเภท โดยเป็นไปตำม
ควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หรือ
ข้อกำหนดของสำนักงำนกำรบินพล
กำรทดสอบงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
ทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศ
ยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500
กิโลกรัม
ท ด ส อ บ ท ำ ง อ ำ ก ำ ศ พ ล ศ ำ ส ต ร์ - พิจำรณำตรวจสอบงำนวิศวกรรม
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง อ ำ ก ำ ศ ย ำ น ร ะ บ บ
อำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท โดยเป็นไป
ขั บ เคลื่ อ นอำกำศยำน และระบบ
ตำมข้อกำหนดของสำนักงำนกำรบิน
อำกำศยำน เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ลั ก ษณะ
พลเรือนแห่งประเทธำนธศไทย
เฉพำะ
(CAAT)
พิจำรณำตรวจสอบงำนวิศวกรรม
อำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวข้อง

งาน

ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน

6. งำนอำนวยกำรใช้ หมำยถึง กำรอำนวยกำร 1. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน
ดูแลกำรใช้ กำรบำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำน
2. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
หรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ และ
3. งำนระบบอำกำศยำน
ข้อกำหนด

กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร
ระดับวิศวกรวิชาชีพ
กับอำกำศยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุด
ไม่เกิน 500 กิโลกรัม
- อำนวยกำรใช้งำนวิศวกรรมอำกำศ
- อำนวยกำรใช้งำนวิศวกรรมอำกำศ
ยำนทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ
ยำนทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ
อำกำศยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน
อำกำศยำน โดยเป็นไปตำม
500 กิโลกรัม
ข้อกำหนดของสำนักงำนกำรบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมอาหาร
ลําดับ

ประเภทของงาน

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ
ระดับ 1
สามารถปฎิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของระดับ
วิศวกรวิชาชีพ ในการกําหนดเกณท์ความต้องการ,
ตรวจสอบ ,ควบคุมการก่อสร้างอาคารผลิตในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร และข้อกําหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหารแต่ละ
ประเภท ได้แก่
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw
Material and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

ระดับ 2
สามารถกําหนดเกณท์ความต้องการ, ให้คําปรึกษา,
ตรวจสอบอาคารผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตอาหาร และข้อกําหนด สุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหารแต่ละประเภท ได้แก่
1. ระบบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw
Material and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

อาคารผลิต

กําหนดเกณท์ความต้องการของอาคารผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตอาหารตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และ
ความปลอดภัยของอาหารแต่ละประเภท ได้แก่
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw Material
and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

2

กระบวนการการผลิต

ให้คําปรึกษา วางโครงการ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ปัญหา
- ศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการผลิต, ข้อกําหนด
- สามารถให้คําปรึกษา, การวางโครงการ, ออกแบบ
แก้ไขปัญหากระบวนการผลิตอาหาร กําหนดขั้นตอนการผลิต ของอาหารนั้นๆ
ขั้นตอนการผลิตอาหารตามประเภทของอาหาร
ตามประเภทของอาหาร กําหนดกําลังการผลิต ออกแบบ
- สามารถควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร ควบคุม
- กําหนดกําลังการผลิต ออกแบบกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต กําหนดขนาดเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักรใน การทํางานตลอดกระบวนการในสายการผลิตอาหารให้ และกําหนดขนาดเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนของ
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหาร ตามข้อกําหนด
ได้ตามที่กําหนดไว้
กระบวนการผลิตอาหาร
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของสายการผลิต
ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร
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1

ลําดับ

ประเภทของงาน

3

เครื่องจักรในการผลิต

4

ระบบสนับสนุนการผลิต

รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ

ระดับ 1
ให้คําปรึกษา วางโครงการ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ปัญหา
- สามารถตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ให้อยู่
แก้ไขปัญหาเครื่องจักร กําหนดคุณสมบัติ เลือกประเภทเครือง ในสภาพที่สามารถทํางานได้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน,
จักร ตรวจสอบเครื่องจักร ควบคุมเครื่องจักร เขียนวิธีใช้งาน
- ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรให้สามารถทํางาน
เครื่องจักรให้ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทําความสะอาด ได้ตามที่กําหนด
- สามารถเขียนวิธีการใช้งานของเครื่องจักรให้เกิด
ได้ง่ายถูกสุขลักษณะ ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และความ
ความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน
ปลอดภัยของอาหาร
- สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดปัญหา และ
สามารถแก้ไขเบื้อต้นได้ ตลอดจนสามารถดําเนินการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM : Preventive
Maintenance) ตามข้อกําหนด ของเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร

ระดับ 2
- สามารถให้คําปรึกษา, วางโครงการ, กําหนด
คุณสมบัติ และเลือกประเภทของเครื่องจักรในการผลิต
อาหาร ให้สะดวกและปลอดภัย
- ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถทํางานได้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แก้ไขปัญหาการทํางาน
ของเครื่องจักรการผลิตอาหาร ให้ถูกต้องตามข้อกําหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
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ออบแบบ ใช้งาน เลือกใช้ ตรวจสอบ ควบคุมการทํางานระบบ สามารถใช้งาน ควบคุมการทํางานของระบบลําเลียง สามารถออกแบบ, ให้คําปรึกษา ตรวจสอบระบบ
ลําเลียง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครืองมือตรวจสอบ ระบบการ อุปกรณ์ เครือ่ งมือวัด เครืองมือตรวจสอบ ระบบการ สนับสนุนการผลิต ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และ
ทําความสะอาด ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ตาม ความปลอดภัยของอาหาร
ทําความสะอาด ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต
ข้อกําหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร

ภาคผนวก ค.
รายชื่อคณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสมัย 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายรัชทิน
ศยามานนท
นายสฤทธิ์เดช
พัฒนเศรษฐพงษ
นายวิชา
จิวาลัย
นางพูลพร
แสงบางปลา
นายลือชัย
ทองนิล
นายพิชิต
ลํายอง
นายพิชญะ
จันทรานุวัฒน
นายมานิตย
กูธนพัฒน
ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
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ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ภาคผนวก ง.
รายชื่อคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับรองความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา
1 วิศวกรรมอากาศยาน

2

3

4

5

6

ผศ.ดร.ศิริพงศ
น.อ.รศ.ดร.โอฐศิลป
ดร.ชาย
ดร.เสริมศักดิ์
ดร.สุรเดช
วิศวกรรมชีวการแพทย
นายวงศวิทย
นายนันทชัย
นายสุพจน
นายหัตถชัย
นางสาวสุชาดา
วิศวกรรมอาหาร
นายวิเศษ
นายอัมพร
นางมณฑิรา
นายศรัทธา
นายพิภักดิ์
วิศวกรรมเกษตร
นายภัทรชัย
นางดาเรศร
นายอัคคพล
นายครรชิต
นายศิวลักษณ
วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร นายอุทัย
นายสวาง
นายศุภเชษฐ
นายวิโชติ
นายเตชทัต
วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
นายพิชญะ
นายธัญวัฒน
นายสุภัทร
นายจุลดิษย
นายณัฏฐ
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อติพันธ
นิลุบล
รังสิยากูล
อยูเย็น
ตัญตรัยรัตน
เสนะวงศ
ทองแปน
จินดารัตน
สันติเจริญเลิศ
ตันติสถิระพงษ
วิศิษฏวิญู
อัมพรพุทธิสกุล
นพรัตน
โลหจินดาพงศ
จรูญลักษณคนา
วิชัยยะ
กิตติโยภาส
เสนาณรงค
แชมภักดี
ปฐวีรัตน
ไชยวงศวิลาน
ตะเพียนทอง
สมรูป
อังเวโรจน
บูรณะอัศวกุล
จันทรานุวัฒน
โพธิศิริ
พัฒนวิชัยโชติ
จายนียโยธิน
นิธิโรจนภักดี

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

7 วิศวกรรมสารสนเทศ

8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร

9 วิศวกรรมปโตรเลียม

10 วิศวกรรมสํารวจ

11 วิศวกรรมแหลงน้ํา

12 วิศวกรรมชายฝง

นายอนันต
นายไพโรจน
ผศ.ดร.จิรศิลป
นายประวิตร
นายปรเมศวร
นายพิศาล
นาวาอากาศเอกประสงค
นายเชียรชวง
นายเกรียงไกร
นายพีรพงษ
นายจิรวัฒน
ร.อ.จงรักษ
นายสุรัชฏ
นายสุพัฒน
นายเกรียงเดช
นายวิชา
นายคณิทธิ์
นายสรรเพชญ
นางศุปกิจ
นางสาวกรวิก
รศ.ดร. สุจริต
ดร. ยุทธนา
คุณธงชัย
ผศ. ดร ชัยวัฒน
ผศ. ดร อนุรักษ
นายนพดล
นายสุรชัย
นายเดชา
นายเกริก
ผศ. ดรอนุรักษ
น.ส.ณัฐวลัย
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วรธิติพงศ
ไววานิชกิจ
จยาวรรณ
ฉัตตะละดา
กุมารบุญ
จอโภชาอุดม
ปราณีตพลกรัง
กัลยาณมิตร
ภูวณิชย
วสิษฐธํารงค
ชีวรุงโรจน
คูพูลทรัพย
ธุระเจน
นภานพรัตนแกว
อัศวเลิศพลากร
จิวาลัย
วิทยพิบูลย
ชื้อนิธิไพศาล
สกลเสาวภาคย
ตนักษรานนท
คูณธนกุลวงศ
ตาละลักษมณ
มันตภาณีวัฒน
เอกวัฒนพานิชย
ศรีอริยวัฒน
แกวสุวรรณ
นิ่มนวล
รามจันทร
วิไลมาลย
ศรีอริยวัฒน
ชวนะพงศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

13 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

14 วิศวกรรมยานยนต

15 วิศวกรรมตอเรือ

16 วิศวกรรมพลังงาน

17 วิศวกรรมระบบราง

ศ.ดร. วิบูลย
รศ.ร.อ.ดร.กนตธร
ดร. สุภชัย
ดร.กฤษฎา
รศ.ดร. รัชทิน
รศ.พูลพร
รศ. ปราณี
ผศ. ดร. ประพจน
นางสาวนริศสา
ผศ. ดร. ชนัตต
นายวิรัตน
นายสมภพ
นายเอนก
นายสุรสีห
นายกันตภณ
นายพิชิต
รศ.ดร.จารุวัตร
รศ.ดร.อุดมเกียรติ
นายโกมล
นายบัณฑิต
ดร.เปยมภูมิ
นายบุญศักดิ์
นายสุนทร
นายวิชัย
นายสมประสงค
นายมารุต
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แสงวีระพันธุศิริ
ชํานิประศาสน
วงศบุญยยง
พนมเชิง
จันทรเจริญ
แสงบางปลา
พันธุมสินชัย
ขุนทอง
ศิลปพิบูลย
รัตนสุมาวงศ
ชนะสิทธิ์
โชคไชยกุล
พงษทองเจริญ
ยุทธสารประสิทธิ์
ธนกิจกร
ลํายอง
เจริญสุข
นนทแกว
บัวเกตุ
งามวัฒนะศิลป
สฤกพฤกษ
เกียรติจรูญเลิศ
บาลยอ
ศิวะโกศิษฐ
สัตยมัลลี
ศิริโก

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ภาคผนวก จ
รูปแบบใบรับรองผลการทดสอบความรูความชํานาญในการกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โลโกหนวยงาน
ออกใบรับรอง

(เลขหนังสือ .................)
วันที่...................................
เรื่อง รับรองผลการทดสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร
เรียน ………………………………………………………..
...(หนวยงาน)... ขอรับรองวา...(ชื่อ-นามสกุลผูสอบผาน)...สอบไดคะแนน................คะแนนซึ่ง
ผ า นการทดสอบวั ด ผลผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นใบรั บ รองความรูค วามชํ า นาญการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ระดับวิศวกร สาขา...... เมื่อวันที่.............เดือน.....พ.ศ. ........
หนังสือรับรองผลการสอบฉบับนี้เปนหลักฐานสําคัญในการขึ้นทะเบียนใบรับรองความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร สาขา......และใชในการตออายุใบรับรองความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดังนั้น โปรดเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ไวตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(หนวยงานที่ไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรูความสามารถ)

ฝาย......................
เบอรโทรศัพท........................
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ภาคผนวก ฉ.
ตารางประเภทกิจกรรม การนับจํานวนชัว่ โมง และการใหน้ําหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง
กิจกรรม
ที่
1

ประเภทกิจกรรม
การศึกษาแบบเปนทางการ
สูงสุด 80 PDU/CPD Units
ตองเขาศึกษา/อบรม ไมต่ํากวา
รอยละ 80 ของระยะเวลา
ทั้งหมด

กิจกรรม

หลักเกณฑการนับ
จํานวนชั่วโมง

101 หลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัย สถาบัน นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขา
(ที่สูงกวาระดับปริญญาตรี หรือ
วิศวกรรมควบคุม
ปริญญาตรีใบที่ 2)
- หลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขา
วิศวกรรมอื่นๆ (ไมควบคุม)
- หลักสูตรอื่นๆ เชน MBA
102 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกร กรณีสอบผาน
ที่ ส ภาวิ ศ วกรให ก ารรั บ รองที่ มี นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
การสอบ
กรณีสอบไมผาน
นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
103 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกร นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
ที่ ส ภาวิ ศ วกรให ก ารรั บ รองที่ ไ ม มี
การสอบ
104 หลั ก สู ต รการอบรมในองค ก รของ นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
ตนเองที่สภาวิศวกรใหการรับรอง
105 หลักสูตรอบรมที่จัดโดยหนวยงาน นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เรียน
อื่นที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ของรัฐ (ที่ไมใชทางดานวิศวกรรม)

2

3

การศึกษาแบบไมเปนทางการ
สูงสุด 20 PDU/CPD Units

การเขารวมสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
สูงสุด 60 PDU/CPD Units

201 การเรียนรูดวยตนเอง (ในงานใหมที่ นับ 2 ชั่วโมงตอหนาของ
ใชเทคโนโลยีขั้น สูง ) โดยมีการจด รายงานหรือคูมือการทํางาน
บันทึกสรุปดวยการทําเปนรายงาน
หรื อ คู มื อ การทํ า งานแสดงเป น
ผลงาน
202 การศึกษาดูงาน
นับตามจํานวนชัว่ โมงที่ศึกษา
ดูงาน โดยไมนับเวลาเดินทาง
301 การเข า ฟ ง การสั ม มนาและการ นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เขา
ประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ สัมมนาหรือประชุม
ภายในประเทศ
302 การเข า ประชุ ม ในคณะกรรมการ นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เขา
หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการ ประชุม
หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ
303 การเข า ฟ ง การสั ม มนาและการ นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เขา
ประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ สัมมนาหรือประชุม
ระหวางประเทศ
304 การเขาประชุมในคณะกรรมการหรือ นับตามจํานวนชัว่ โมงที่เขา
อนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรือ ประชุม
วิชาชีพ ระหวางประเทศ
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การให
น้ําหนัก
2.0
1.0
0.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0

1.0

0.5
1.0
1.0
1.5
1.5

กิจกรรม
ที่
4

5

6

7

ประเภทกิจกรรม
การเขามีสวนรวมในกิจกรรม
วิชาชีพ
สูงสุด 60 PDU/CPD Units

กิจกรรมบริการวิชาชีพ
สูงสุด 80 PDU/CPD Units

การมีสวนรวมในวงการ
อุตสาหกรรม
สูงสุด 80 PDU/CPD Units
การสรางสรรคความรู
สูงสุด 80 PDU/CPD Units

กิจกรรม

หลักเกณฑการนับ
จํานวนชั่วโมง

401 การเปนสมาชิกในสมาคมทาง
นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม
วิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให
การรับรอง (ไมนับรวมการเปน
สมาชิกสภาวิศวกร)
402 การเป น กรรมการในสมาคมทาง นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม
วิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให
การรั บ รอง (ต อ งเข า ร ว มประชุ ม
อย า งน อ ยร อ ยละ 50 ของเวลา
ทั้งหมด)
403 ก า ร เ ป น อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม
คณะทํางานในสมาคมทางวิชาการ
หรื อ วิ ช าชี พ ที่ ส ภาวิ ศ วกรให ก าร
รับรอง (ตองเขารวมประชุม อย า ง
นอยรอยละ 50 ของเวลาทั้งหมด)
501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย (กรรมการตางๆ โดย
เนนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย)
502 การเปนสมาชิกหรือกรรมการของ
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ตั้งขึ้น
503 การมี ส ว นร ว มในการกํ า หนดและ
ตรวจสอบหลั ก สู ต รการพั ฒ นา
วิชาชีพตอเนื่อง
504 การพิจารณากฎเกณฑทางเทคนิค
ในงานตางๆ เชน การพิจารณาและ
แก ไ ขกฎกระทรวง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน
505 เป น กรรมการสอบโครงงานวิ จั ย
นั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท
และ ปริ ญ ญาเอก ในกรณี ต า ง
มหาวิทยาลัยเทานั้น
506 จิ ต อาสาในงานบริ ก ารวิ ช าชี พ
วิศวกรรม
601 การให คํ า ปรึ ก ษาให กั บ วงการ
อุตสาหกรรม

การให
น้ําหนัก
1.0

2.0

1.5

นับตามจํานวนชัว่ โมงที่รวม
พิจารณา

2.0

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 หลักสูตร

2.0

นับตามจํานวนชัว่ โมงที่กําหนด
และตรวจสอบหลักสูตร

2.0

นับตามจํานวนชัว่ โมงที่
พิจารณา

2.0

นับตามโครงงาน (ปริญญาตรี
ให 5 ชั่วโมงตอโครงงาน
ปริญญาโท/เอก ให 10 ชั่วโมง
ตอโครงงาน)
นับตามจํานวนชัว่ โมงที่
ปฏิบัติงาน
10 ชั่วโมงตอ 1 งาน

1.0

1.0
1.0

602 การทําวิจัยใหกับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงตอ 1 งาน

2.0

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 ชั่วโมงตอหนาของผูทําและ
(code of practice)
2 ชั่วโมงตอหนาของผูตรวจ

1.0
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กิจกรรม
ที่
7

8
9

ประเภทกิจกรรม
การสรางสรรคความรู
สูงสุด 80 PDU/CPD Units

กิจกรรม

หลักเกณฑการนับ
จํานวนชั่วโมง

การให
น้ําหนัก

702 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ 5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ
เขี ย นบทความของงานวิ จั ย ลงใน 40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ
วารสารแบบที่ตองมีการตรวจทาน
การเขียนหนังสื อหรือเอกสารทาง
วิชาการ ภายในประเทศ

1.0

703 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขี ย นบทความของงานวิ จั ย ลงใน
วารสารแบบที่ตองมีการตรวจทาน
การเขียนหนังสื อหรือเอกสารทาง
วิชาการ ตางประเทศ
704 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขี ย นบทความของงานวิ จั ย ลงใน
ว า ร ส า ร แ บ บ ที่ ไ ม ต อ ง มี ก า ร
ตรวจทาน
705 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอื่น ในประเทศ
706 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอื่น ตางประเทศ
707 การเปนวิทยากรในการ
อบรมที่มีการสอบ
708 การเปนวิทยากรในการ
อบรมที่ไมมีการสอบ
709 การเปนวิทยากรในการสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการ
801 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรม

5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ
40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ

1.5

5 ชั่วโมงตอหนา

0.5

5 ชั่วโมงตอหนา

1.0

5 ชั่วโมงตอหนา

1.5

นับตามจํานวนชัว่ โมงที่ใหการ
อบรม
นับตามจํานวนชัว่ โมงที่ใหการ
อบรม
นับตามจํานวนชัว่ โมงที่ใหการ
สัมมนา
100 ชั่วโมงตอสิทธิบัตร
50 ชั่วโมงตออนุสิทธิบัตร

2.0

การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรม
สูงสุด 100 PDU/CPD Units
การศึกษาผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส 901 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-learning)
ทางวิศวกรรม (E-learning)
(ที่มีการวัดผลหลังการอบรมและ
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 1
ตองผานการวัดผล)
1) ระบบการลงทะเบียน
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8
2) ระบบการเรียนรู (แบบบรรยาย
หรือแบบเชิงปฏิบัติการ)
3) ระบบการประเมินผล (ดวยวาจา
หรือแบบขอเขียน)
902 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ทางวิศวกรรม (E-learning)
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 2
903 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ทางวิศวกรรม (E-learning)
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 3

หน้า 148

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
101-105 โดยคิดน้ําหนัก 50%

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
201-202 โดยคิดน้ําหนัก 50%
ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
301-304 โดยคิดน้ําหนัก
100%

1.5
1.0
1.0

กิจกรรม
ที่

ประเภทกิจกรรม

หลักเกณฑการนับ
จํานวนชั่วโมง

กิจกรรม

9 การศึกษาผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส 904 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(ตอ) (E-learning)
ทางวิศวกรรม (E-learning)
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 4
(ที่มีการวัดผลหลังการอบรมและ
ตองผานการวัดผล)
905 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8
ทางวิศวกรรม (E-learning)
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 5

การให
น้ําหนัก

ไมมี

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
501-505 โดยคิดน้ําหนัก
100%
สําหรับประเภทกิจกรรม 506
โดยคิดน้ําหนัก 50%
906 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
ทางวิศวกรรม (E-learning)
601-602 โดยคิดน้ําหนัก
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 6
100%
907 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใหอิงตามประเภทกิจกรรม
ทางวิศวกรรม (E-learning)
701-709 โดยคิดน้ําหนัก
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 7
100%
908 การศึ ก ษาผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไมมี
ทางวิศวกรรม (E-learning)
สําหรับประเภทกิจกรรมที่ 8

หมายเหตุ 1. จํานวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติกับน้ําหนัก
2. สูงสุด หมายถึง จํานวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดที่วิศวกรสามารถนํามาขึ้นทะเบียนไดในแตละป
3. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องที่เขารวมในตางประเทศ สามารถนํานับเปนหนวยความรูได โดย
จะพิจารณาใหเปนการเฉพาะราย
4. กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
วิศวกรอาสา สภาวิศวกร กอนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมยอนหลังได)
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