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เรื่อง หลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

 

  โดยที ่เปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรู ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพื่อใหไดประโยชน
จากขอตกลงยอมรับรวมอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวกับการ
บริการวิศวกรรมขามแดน ประกอบกับการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ โดยสรางกลไกที่ทำใหเกิดการยอมรับของบุคลากรที ่มี
ความรูความสามารถในประเทศไทย และใหบริการอยางเหมาะสมตามกรอบความรูความชำนาญที่กำหนดไว
แตไมไดหมายความวาอนุญาตใหทำงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพโดยอิสระจะตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘) แหง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื ่นอันเปนวัตถุประสงคของ 
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออกประกาศไว ดังนี ้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑการขอรับใบรับรองความรู 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรายละเอียดงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมเปนไปตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้
ขอ ๔ ใหคณะอนุกรรมการจากผูชำนาญการพิเศษซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการสภาวิศวกร

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานและปริมาณงานตามขอ ๗ และขอ ๙ แหงขอบังคับสภาวิศวกร  
วาดวยการรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขอ ๕ ผู ขอร ับใบรับรองความรู ความชำนาญที ่ผ านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน  
และปริมาณงานแลวจึงมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด 

ประกาศ ณ วันที ่           พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สวุรรณสวัสดิ์) 
นายกสภาวิศวกร 
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รายละเอียดงาน ประเภท และขนาดของวิชาชีพวิศวกรรม 
รวมทั้งกรอบความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ 

____________________________________ 

รายการสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามเอกสารนี้ ไดแก 

ลำดับท่ี สาขาวิชาชีพวิศวกรรม หมายเหตุ หนาที ่
1 วิศวกรรมเกษตร  รายการเอกสารท่ี 1 2 

2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร  รายการเอกสารท่ี 2 19 

3 วิศวกรรมชายฝง  รายการเอกสารท่ี 3 27 

4 วิศวกรรมชีวการแพทย   รายการเอกสารท่ี 4 41 

5 วิศวกรรมตอเรือ  รายการเอกสารท่ี 5 47 

6 วิศวกรรมบำร ุงรักษาอาคาร  รายการเอกสารท่ี 6 55 

7 วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย รายการเอกสารท่ี 7 65 

8 วิศวกรรมปโตรเลียม รายการเอกสารท่ี 8 74 

9 วิศวกรรมพลังงาน รายการเอกสารท่ี 9 91 

10 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส รายการเอกสารท่ี 10 101 

11 วิศวกรรมยานยนต รายการเอกสารท่ี 11 126 

12 วิศวกรรมระบบราง รายการเอกสารท่ี 12 137 

13 วิศวกรรมสารสนเทศ รายการเอกสารท่ี 13 148 

14 วิศวกรรมสำรวจ รายการเอกสารท่ี 14 153 

15 วิศวกรรมแหลงนำ้ รายการเอกสารท่ี 15 162 

16 วิศวกรรมอากาศยาน รายการเอกสารท่ี 16 178 

17 วิศวกรรมอาหาร รายการเอกสารท่ี 17 183 
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รายการเอกสารที่ 1  
สาขาวิศวกรรมการเกษตร 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงาน สาขาวิศวกรรมเกษตร 
ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 

1 การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตร 
การใหน้ำและระบายน ้ำ 
( Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

1. พื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ เชน การปลูกพืชอาหารสำหรับมนุษย พืชอาหารสัตว พืชเสนใย พืชพลังงาน 
หรือปศุสัตวและประมง 

2. ปฏิรูปพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมจากพื้นที่วางเปลาหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีศกัยภาพในการทำการเกษตรกรรม 
3. องคประกอบ สัดสวนต างๆ ในพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ทำปศุสัตว เนื้อที่กักเก็บน้ำ เนื้อที่

กำจัด กักเก็บ บำบัดน้ำเสยี และเนื้อที่ทำประโยชนอื่นๆ ไดแก ผลิตเชื้อเพลิง ผลิตพลังงานในรูปแบบต างๆ เชน 
พลังงานไฟฟา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานทางกลเพื่อการเกษตรกรรม 

4. ถนน ทางลำเลียง หรือที่พักอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม  
5. พื้นที่ที่ใชในกิจกรรมสาธารณประโยชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมและปศุสัตวขนาดเล ็ก ไดแก ปาช ุมชน 

เชน การดูแลบำร ุงรักษาพื้นที่ปลูกปาเพื่อการใชประโยชนรวมกันของช ุมชน 
6. พื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพ ดินเค ็ม ดินเปรี้ยว ดินแนน ดินเสื่อมสภาพ หรือดินที่ถูกบดยอยละเอียด เพื่อ

ปรับปร ุงสภาพดินและพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตอการทำเกษตรกรรมผานกระบวนการอน ุรักษหนาดิน 
กระบวนการเติมหนาดิน กระบวนการปลูกพืชรักษาหนาดิน หรือปลูกพืชคลุมดิน รวมทั้งการออกแบบ
กระบวนการคนืความอุดมสมบูรณและรักษาสภาพดินใหสามารถใชในการทำเกษตรกรรมไดอยางยั่งยืน 
กระบวนการป องกันการพังทลายของดินและหนาดินอันเกิดจากการกัดเซาะโดยการไหลของน ้ำหรือฝน  

7. พื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับประเภทของพืช โดยการจัดการความรูเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ อุทกวิทยา และความรูเกี่ยวกับพืชและประเภทของพืช (พืชยืนต น พืชลมล ุก ไมผล ไมดอก 
ธัญพืช พืชอาหาร พืชเสนใย) 

8. ระบบการใหน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมตอความตองการน ้ำของพืชและขอจำกัดของปริมาณน้ำที่มี เชน การ
ใหน้ำแบบผิวดิน การใหน ้ำแบบรองค ูระบบสปริงเกลอร ระบบมินิสปริงเกลอร ระบบน้ำหยด ระบบพนฝอย 
และระบบการใหน้ำในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 

9. แหลงน้ำเพื่อการเกษตรและปศ ุสัตวในรูปแบบต างๆ เชน การขุดสระ การขุดบาดาล การกักเก็บน้ำ 
การบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค กำจัดของเสียและน้ำ
เสียภายในพื้นที่เกษตรกรรม 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
10. ระบบระบายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอน้ำทวม หรือสภาพชื้นแฉะ และแกไขจัดการ 

ใหสามารถทำการเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมได 
11. การปรับปรุงค ุณภาพน้ำที่นำมาใช และบำบัดน้ำเหลือใช เชน น ้ำเค็ม น้ำกรอย น้ำปนเปอน ที่มีความเสี่ยง 

ที่จะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชและสัตว การตรวจสอบคุณภาพและปองกันไมใหน้ำเหลือใชที่มีสาร
ปนเปอนจากปุย ยาฆาแมลง หรือสารพิษอื่นๆ จากการเกษตรกรรมและปศุสัตว เล ็ดลอดออกไปสูแหลงน้ำ
สาธารณะ ไมวาจะเปนแมน้ำ ลำธาร คู คลอง รวมทั้งระบบน้ำใตดิน 

2 วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตว
น้ำ (Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

1. การกอสรางและจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว ออกแบบ วางผ ัง เลือกประเภทวัสดุ เชน โรงเรือนคอนกรีต ไม เหล ็ก 
อิฐ อิฐบล็อก กำหนดวัสดุที่ใชทำพื้น ปูพื้น รองพื้น ใหเหมาะสมตอขนาด ปริมาณ และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว  

2. เครื่องใหอาหารสัตว เครื่องใหน้ำสัตว เครื่องผสมอาหารสัตว  
3. การผลิตสัตวในโรงเรือน ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมภายในโรงเรือน เชน อุณหภูมิ 

ความชื้น เสียง ปริมาณและความเขมของแสง ฝุนละออง การระบายอากาศ การใหอาหารและน ้ำ การเก็บ
รักษาอาหารสัตว รวมทั้งการจัดการพื้นที่ตอจำนวนสัตวภายในโรงเรือนใหเหมาะสม การกำจัดของเสียจากการ
เลี้ยงสัตว การนำมูลสัตวและของเสียต างๆ มาใชประโยชน เชน การผลิตไบโอแกส การทำปุย และ 
การบำบัดน้ำเสีย 

4. โรงงานแปรสภาพ แปรรูปเนื้อสัตวประเภทตาง ๆ รวมทั้งการเก็บรักษาเนื้อสัตวในหองเย็น 
5. การเลี้ยงสัตวน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ำธรรมชาติ เชน การขุดบอเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตวที่ตองจำกัด

พื้นที่ในการเลี้ยง เชน การเลี้ยงกบ การใชอางน้ำหรือตูขนาดใหญในการเลี้ยงปลาที่ตองมีระบบ 
การไหลเวียนของน ้ำ ระบบการใหอาหาร ระบบการกรองของเสีย การบำบัดน้ำเสียในขบวนการเลี้ยงสัตวน้ำ มี
ความรูเรื่องปจจัยที่จำเปนตอการเลี้ยงสัตวน้ำ เชน ความตองการออกซิเจน สภาพน ้ำ ความเปนกรดดาง และ
อันตรายอันเนื่องจากสัตวรบกวน เชน นก สัตวเลื้อยคลาน 

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

1. เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการเกษตรกรรมชนิดตางๆ เชน เครื่องยนตสูบเดียว เครื่องยนตขนาดเล็ก 
รถแทรกเตอร เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตพืช เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง 
การออกแบบสราง เครื่องจักรกลเกษตร วางแผนการทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวของกับ
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
กระบวนการผลิตในงานเกษตรกรรม รวมทั้งกลไกของอุปกรณตอพวงเพื่อการเตรียมพื้นที่ในเพาะปลูก การปลูก 
การยายปลูก การกำจัดวัชพืช การใหปุย การใหน ้ำ การบริหารจัดการการใชปุย การใชสารกำจัดศัตรูพืชอยาง
ถูกตองตามขอกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ผ ูใชงาน และสิ่งแวดลอม 

2. โรงจัดเก็บธัญพืชประเภทต างๆ เชน ยุ งฉาง คลังสินคา ไซโล  
3. โรงเรือนผลิตพืช การออกแบบ วางระบบ จัดการและควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือน การเลือกใชวัสดุใน

การกอสรางโรงเรือนใหเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
4. การปลูกพืชในระบบปลอดเชื้อ (Plant factory) และการขยายพันธพืชดวยวิธีต างๆ โดยการควบคุมปจจัยที่เอื้อ

ตอการเจริญเติบโตใหอยู ในระดับสูงสุดเพื่อใหผลผลิตที่คุณภาพดีที่สุด  

4 วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร 
 (Agricultural Processing 
Engineering)  
 

1. เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือและกลไกที่ใชแปรสภาพผลิตผลทางการเกษตรตาง ๆ เชน เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ 
พืช ผัก ผลไม นม อาหาร ไวน กาแฟ สมุนไพร สารสกัด อาหารสัตว จุลินทรีย โดยการแปรสภาพดวยความรอน 
ความเย็น ความดัน ฟสิกส เคมี ไดแก การทำความสะอาด การคัดแยกขนาด การลดขนาด การสี การแยก
เปลือก การเหวี่ยงแยก การหมัก การพาสเจอรไรส การสเตอรีไรส การฆาเชื้อดวยอัลตราไฮเทมเปอรเรเจอร 
การโฮโมจิไนซ การทอด การคั่ว การกวน การกลั่น การสกัด การระเหย การตกผล ึก  การสกัดและผลิตน้ำมัน
จากพืชเพื่อการบริโภคและเพื่อใชเปนพลังงาน 

2. การอบแหงเมล ็ดพืช หรือผลิตผลทางการเกษตร ไดแก การอบแหงแบบถาด (Tray dryer,) การอบแหงดวยลม
รอนแบบตอเนื่อง (Fluidized bed dryer), แบบพาหะลม (Pneumatic Conveying dryer), แบบถังหม ุน 
(Rotary dryer), แบบไหลผาน (Through-Flow dryer), แบบพนฝอย (Spray dryer), แบบนำความรอนชนิด
รางกวน, แบบส ุญญากาศ ( Vacuum dryer), Drum dryer, Solar drying, Conveyer Dryers, Spouted 
Bed drying, Freeze drying, Microwave & dielectric drying, Impingement drying, Indirect drying, 
Infrared drying, Superheated Steam drying ฯลฯ 

3. การจัดเก็บ ยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยวิธีต าง ๆ เชนการเก็บโดยใชความเย็น การปรับ
สภาพบรรยากาศและการใชบรรยากาศดัดแปลง (Controlled Atmosphere Storage, Modified 
Atmosphere Packaging) การเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร การเคลือบผิว การบรรจุหีบหอ
รวมทั้งการขนถาย การขนสงวัสดุทางการเกษตรหรือผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรักษาค ุณภาพของผลผลิต 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
4. โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตอาหารสัตว และโรงงานแปรรูปน้ำนม 

 

5 พลังงานและชีวมวล 

(Energy and Biomass Engineering) 

1. การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร เชน การผลิตแอลกอฮอลดวยกระบวนการหมัก (Fermentation) 

การสกัดน้ำมันจากพืชเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเหลว (Bio Diesel)  การผลิตกาซติดไฟดวยกระบวนการ 

Gasification การผลิตน้ำมันชีวภาพ (Bio Oil) จากกระบวนการไพโรไลสิส  การผลิตไบโอแกสจากการบำบัดน้ำ

เสีย หรือวัสดุทางการเกษตรหรือของเสียจากการเลี้ยงสัตว การผลิตเชื้อเพลิงกอนดวยการบดอัดกอน อัดแทง 

จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเชน แกลบ ฟางขาว เปลือกขาวโพด กากมันสำปะหลัง ชานออย ทะลายปาลม 

หญาเนเปยร กาบมะพราว ใยมะพราว ขุยมะพราว 

2. การนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช เชนการใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหง การใชพลังงานอื่นๆเชน 
พลังงานลม พลังงานจากน ้ำตกและพลังงานจากการไหลของน ้ำมาเปลี่ยนเปนพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟาเพื่อ
ใชในการเกษตรกรรม 

6 การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology and 
Management for Agriculture) 

1. การใชเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิก รวมกับกลไกตางๆเพื่อผสมผสานในการควบค ุม บังคบั ดวยวิธีทาง
ไฟฟา ทางกล หรือไฮโดรลิก เพื่อลดการใชแรงงาน เพิ่มความสามารถในการผลิต ลดการสูญเสีย ลดตนทุนการ
ผลิตและอำนวยความสะดวกแกการทำเกษตรกรรม 

2. สรางโปรแกรมสมองกลฝงตัว (Embedded processor) เพื่อใหเครื่องจักรกลเกษตรสามารถทำงานไดอยาง
แมนยำ (Agricultural Precision) โดยการจำลองแบบ (Modelling and Simulation) ระบบตรรกะ (Logic) 
เพื่อสั่งการ ควบค ุมระบบไฟฟา ดวยวิธีการและเครื่องมือตางๆ 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  

3. ระบบการจัดการการเกษตร (Farm management) นโยบาย ขอกำหนด ขอจำกัด ขอมูลทางการคา มาตรฐาน
การผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย อุปาทาน อุปสงค หวง
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
โซ อุปาทาน (Supply chain) การตรวจยอนกลับ (Traceability) และระบบการระบุตัวตน (Identification 
and tagging system) ของสินคาทางการเกษตร 

4. การวางแผน (Planning) การกำหนดกรอบเวลาการทำงาน (Scheduling) การรวบรวมขอมูล (Organizing) 
การจัดตั้ง (Establishment) การนำ (Directing) การควบค ุม (Controlling) การเฝาระวัง (Monitoring) การ
ประเมิน (Assessment) การคาดการณ (Predicting) และและการสรางแบบจำลองโครงการ (Modeling) และ
สามารถใชขอมูลตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหระบบการเกษตรหรือกิจการการเกษตรอยางบูรณการและครบ
วงจรเพื่อความสำเร็จของโครงการอยางมีประสิทธิผล  
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ความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเกษตร 

ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 งานใหคำปร ึกษา 
หมายถึง การใหขอแนะนำ การ
ตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจ
รับรองผลงาน 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil 
Conservation Irrigation and 
Drainage) 

ใหคำปร ึกษาเบื้องตนในการจำแนก
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม การปฏิรูปพื้นที่
องคประกอบสัดสวนพื้นที่ถนนทางลำเลียง 
หรือที่พักอาศัย การปรับปร ุงสภาพดิน 
ระบบการใหน้ำ แหลงน้ำ ระบบระบายน้ำ 
และการปรับปรุงคณุภาพน ้ำโดยอยูภายใต
การกำกับดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

ใหคำปร ึกษาการตรวจวินิจฉัยใน 
การจำแนกประเภทพื้นที่เกษตรกรรม 
การปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวนพื้นที่
ถนนทางลำเลียง หรือที่พักอาศยั การ
ปรับปร ุงสภาพดิน กำหนดประเภทของพืช
ใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ ระบบการให
น้ำ แหลงน้ำ ระบบระบายน้ำ และการ
ปรับปร ุงคณุภาพน้ำ 
 

  2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

ใหคำปร ึกษาเบื้องตนดานโรงเรือนเลี้ยง
สัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การ
ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ 
และการเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม 
และแหลงน ้ำธรรมชาต ิ โดยอยูภายใตการ
กำกับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ 
 

ใหคำปร ึกษา การตรวจวินิจฉัยดาน
โรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิต
ปศุสัตว การผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงาน
แปรสภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่
เกษตรกรรม และแหลงน้ำธรรมชาติ 

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

ใหคำปร ึกษาเบื้องตน ดานเครื่องจักรกล
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช 
โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และ
ระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ โดยอยู ภายใต
การกำกับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ 
 

ใหคำปร ึกษา การตรวจวินิจฉัยดานเครื่อง 
จักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยว
พืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช 
และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล

การเกษตร (Agricultural 

Processing Engineering) 

ใหคำปร ึกษาเบื้องตน ดานเครื่องจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร  ระบบ
การอบแหงเมล ็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร โดย
อยูภายใตการกำกับดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

ใหคำปร ึกษา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรอง ดานเครื่อง จักรกลแปรสภาพ
ผลิต ผลทางการเกษตร ระบบการอบแหง
เมล็ดพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยืด
อายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

ใหคำปร ึกษาเบื้องตน ดานระบบการผลิต 
เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร โดยอยู ภายใตการกำกับ
ดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ 

ใหคำปร ึกษา การตรวจวินิจฉัยดานระบบ
การผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตทาง
การเกษตร และระบบการนำพลังงานจาก
ธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 
and Management for 
Agriculture) 

 

ใหคำปร ึกษาเบื้องตนดานเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรม โดยอยูภายใตการ
กำกับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ 

ใหคำปร ึกษา การตรวจวินิจฉัย หรือตรวจ
รับรองผลงานดานเครื่องมือทางไฟฟาและ
อิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว 
ระบบการจัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

2 งานวางโครงการ หมายถึง 
การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ 
 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกที่เหมาะสม
ในการจำแนกประเภทพื้นที่เกษตรกรรม 
การปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวนพื้นที่ 
พื้นที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
สาธารณประโยชนถนน ทางลำเลียง หรือ
ที่พักอาศยั การปรับปร ุงสภาพดิน กำหนด
ประเภทของพืชใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ ระบบการใหน้ำ แหลงน้ำ ระบบ
ระบายน ้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการ
วางแผนจำแนกประเภทพื้นที่เกษตรกรรม 
การปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวนพื้นที่ 
พื้นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน ถนน ทางลำเลียง หรือที่พัก
อาศัย การปรับปร ุงสภาพดิน กำหนด
ประเภทของพืชใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ ระบบการใหน้ำ แหลงน้ำ ระบบ
ระบายน ้ำ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

  2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

ศึกษารวบรวมขอมูลโรงเรือนเลี้ยงสัตว 
เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม และ
แหลงน้ำธรรมชาติ 

ศึกษาวิเคราะหทางเลอืกที่เหมาะสมเพื่อ
วางแผนโครงการดานโรงเรือนเลี้ยงสัตว 
เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม และ
แหลงน้ำธรรมชาติ 
 

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

ศึกษารวบรวมขอมูลการจัดการแปลงและ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 

ศึกษาวิเคราะห ทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ
วางแผนการจัดการแปลงและ
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร (Agricultural 
Processing Engineering) 

ศึกษารวบรวมขอมูลดานเครื่องจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบ
การอบแหงเมล ็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 

ศึกษาวิเคราะหทาง เลือกที่เหมาะสมเพื่อ
วางแผนแมบท การออกแบบโรงงานและ
ระบบงานดานเครื่อง จักรกลแปรสภาพ
ผลิต ผลทางการเกษตร ระบบการอบแหง
เมล็ดพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยืด
อายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกที่เหมาะสม 
ดานระบบการผลิต เชื้อเพลิงจากผลผลิต
ทางการเกษตร และระบบการนำพลังงาน
จากธรรมชาต ิมาใชเพื่อการเกษตร 

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ
วางแผนโครงการดานระบบการผลิต
เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร 
 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 
and Management for 
Agriculture) 

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกที่เหมาะสม 
ดานเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค 
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการ
และการวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม 

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ
วางแผนโครงการดานการสรางหรือการ
ผลิต หรือนโยบายเครื่องมือทางไฟฟาและ
อิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว 
ระบบการจัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

3 งานออกแบบและคำนวณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การ
สรางการผลิต หรือการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดนมี
รายการคำนวณ แสดงเปนรูป 
แบบ ขอกำหนด หรือประมาณ
การ 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

ออกแบบเบื้องตน ถนน ทางลำเลียง หรือ
ที่พักอาศยั แหลงน ้ำ ระบบระบายน้ำ
ระบบการใหน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย 

ออกแบบและวางผังรายละเอียดใน
โครงการ ถนน ทางลำเลียง หรือที่พัก
อาศัย แหลงน้ำ ระบบระบายน้ำระบบการ
ใหนำ้ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงเรือนเลี้ยงสัตว 
เครื่องมือในการผลิตปศุสัตว อุปกรณที่ใช
ในโรงงานแปรสภาพ และอุปกรณที่ใชใน
การเลี้ยงสัตวน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและ
แหลงน้ำธรรมชาติ 

ออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือเพื่อ
การผลิตปศุสัตว โรงงานแปรสภาพ 
การผลิตสัตวในโรงเรือน และการเลี้ยงสัตว
น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ำ
ธรรมชาต ิ

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

ออกแบบอุปกรณตอพวง ออกแบบ
เบื้องตนเครื่อง จักรกลเกษตรที่ใชใน การ
ผลิตและเก็บเกี่ยวพืช ออกแบบอุปกรณที่
ใชในโรงจัดเก็บธัญพืช อุปกรณที่ใชใน
โรงเรือนผลิตพืช และอุปกรณที่ใชในระบบ
การปลูกพืชปลอดเชื้อ 

ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในระบบ
การผลิตและเก็บเกี่ยวพืช ออกแบบโรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบ
การปลูกพืชปลอดเชื้อ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร (Agricultural 
Processing Engineering) 

ออกแบบอุปกรณที่ใชในโรงงานแปรสภาพ
ผลิต ผลทางการเกษตร อุปกรณอบแหง
เมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง การเกษตร 
อุปกรณเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลและ
ผลิต ภัณฑทางการเกษตร อุปกรณใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 

ออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน และ
ระบบ งานดานการแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล ็ดพืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่อง จักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

ออกแบบ และคำนวณงานกอสราง 
อุปกรณ หรือเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร 
และการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร 

ออกแบบ และคำนวณงานกอสราง วางผัง
ระบบการผลิต หรือผ ังโรงงาน ประมาณ
การเกี่ยวกับระบบการผลิต เชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตทางการเกษตร และระบบการนำ
พลังงานจากธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร 
 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 
and Management for 
Agriculture) 

ออกแบบเบื้องตน หรือกำหนดแผนงาน
การสรางเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการ
จัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม 

ออกแบบ วางผังรายละเอียด หรือกำหนด
แผนงานการสราง หรือผลิตเครื่องมือทาง
ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรม 
 

4 งานควบค ุมการสรางหรือการ
ผลิต หมายถึง การอำนวยการ
ควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับ
การกอสราง การสราง การผลิต 
การติดตั้ง การซ อมแซม การ
ดัดแปลงการรื้อถอนงาน หรือการ
เคลื่อนยายงานใหเป นไปโดย
ถูกตองตามรูปแบบและ
ขอกำหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

ควบคุมการสรางในโครงการ ถนน ทาง
ลำเลียง หรือที่พักอาศยั การปฏิรูปที่ดิน 
สรางแหลงน้ำ ระบบระบายน้ำ และการ
ติดตั้งระบบการใหน ้ำ 

อำนวยการควบคมุการสรางในโครงการ 
ถนน ทางลำเลียง หรือที่พักอาศัย การ
ปฏิรูปที่ดิน สรางแหลงน้ำ ระบบระบายน้ำ 
และการติดตั้งระบบการใหน้ำ 
 

 2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือ เพื่อ
การผลิตปศุสัตว การผลิตสัตวในโรงเรือน 
โรงงานแปรสภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ำ ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน ้ำธรรมชาติ 

อำนวยการควบคมุการสราง การผลิต การ
ติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลงโรงเรือน
เลี้ยงสัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว 
การผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ 
และการเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม 
และแหลงน้ำธรรมชาต ิ 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

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

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการ
ผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช 
โรงเรือนผลิตพืช และระบบการปลูกพืช
ปลอดเชื้อ 

อำนวยการควบคมุการสราง การผลิต การ
ติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร (Agricultural 
Processing Engineering) 

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผล
ทางการเกษตร ระบบการอบแหงเมล็ดพืช
หรือผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร 
ระบบการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

อำนวยการควบคมุ การสราง การผลิต 
การติดตั้ง การซ อมแซม การดัดแปลง 
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล ็ดพืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร 
ระบบการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซมอุปกรณหรือเครื่องจักรในการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตร และ
ระบบพลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

อำนวยการควบคมุการสราง การผลิต การ
ติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง
เครื่องจักรในการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
เกษตร และระบบพลังงานธรรมชาต ิเพื่อ
การเกษตร 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 

ควบคุมการสราง การผลิต การติดตั้ง การ
ซอมแซมเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการ

อำนวยการควบคมุ การสราง การผลิต 
การติดตั้ง การซ อมแซม การดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนยายเครื่องมือทางไฟฟา
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

and Management for 
Agriculture) 

จัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม 

และอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว 
ระบบการจัดการและการวางแผนเพื่อการ
เกษตรกรรม 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะหการ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเป นหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย 
หรือในการสอบทาน 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

คนควาหาขอมูลในการตรวจสอบ การ
ปรับปร ุงสภาพดิน การอนุรักษดิน ระบบ
การใหน้ำ ระบบระบายน้ำ การปรับปร ุง
คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 

คนควาหาขอมูลวิเคราะหการทดสอบ เพื่อ
การตรวจสอบ การปรับปร ุงสภาพดิน การ
อนุรักษดิน ระบบการใหน้ำ ระบบระบาย
น้ำ การปรับปร ุงคุณภาพน้ำและการบำบัด
น้ำเสีย 
 

 2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว เครื่องมือเพื่อการผลิต
ปศุสัตว การผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงาน
แปรสภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ำในพื้นที่
เกษตร กรรมและแหลงน้ำธรรมชาติ 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการทดสอบ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ โรงเรือนเลี้ยงสัตว 
เครื่องมือเพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรมและ
แหลงน้ำธรรมชาติ 
 

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

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ  
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเกี่ยวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการทดสอบ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิเครื่องจักรกล
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบ
การปลูกพืชปลอดเชื้อ 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร (Agricultural 
Processing Engineering) 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ  
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล ็ดพืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร 
ระบบการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการทดสอบ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ระบบงานดาน
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมล ็ดพืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร 
ระบบการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร 
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 
 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ  
งานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
เกษตรการใชงานระบบพลังงานธรรมชาต ิ
เพื่อการเกษตรในระดับที่เปนชิ้นงาน 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการทดสอบ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ งานระบบการผลิต
เชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตรการใชงานระบบ
พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตรในระดับที่
เปนชิ้นงานและระบบ 

 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 
and Management for 
Agriculture) 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ  
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค 
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการ
และการวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม 

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการทดสอบ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ เครื่องมือทาง
ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรม 

 



17 
 

ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ

อำนวยการดูแลการใช การ

บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน

หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง

ตามรูปแบบ และขอกำหนดของ

หลักวิชาชีพวิศวกรรม 

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการ
เกษตรการใหน้ำและระบายน ้ำ 
(Land and Soil Conservation 
Irrigation and Drainage) 

ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และการ
ปรับปร ุงคณุภาพน้ำ การใชและการบำร ุง 
รักษาแหลงน ้ำ ระบบระบายน้ำ ถนน ทาง
ลำเลียง หรือที่พักอาศยั ระบบการใหน้ำ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และการ
ปรับปร ุงคณุภาพน้ำ การใชและการบำร ุง 
รักษาแหลงน้ำ ระบบระบายน้ำ ถนน ทาง
ลำเลียง หรือที่พักอาศยั ระบบการใหน้ำ 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ำ 
(Animal Production and 
Aquaculture Engineering) 

ดูแลการใชและบำรุงรักษาโรงเรือนเลี้ยง
สัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การ
ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ 
และการเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม 
และแหลงน ้ำธรรมชาต ิ 

ดูแลการใชและบำรงุรักษาโรงเรือนเลี้ยง
สัตว เครื่องมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การ
ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ 
และการเลี้ยงสัตวน้ำ ในพื้นที่เกษตรกรรม 
และแหลงน้ำธรรมชาติ 

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

ดูแลการใชและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช 
โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และ
ระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ 

ดูแลการใชและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบ
การปลูกพืชปลอดเชื้อ 

  4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร (Agricultural 
Processing Engineering) 

ดูแลการใชและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบ
การอบแหงเมล ็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 

ดูแลการใชและบำรุงรกัษาเครื่องจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบ
การอบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร  ,ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายุผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  5. พลังงานและชีวมวล 
(Energy and Biomass 
Engineering) 

ดูแลการใชและบำรุงรักษาระบบการผลิต

เชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตรการใชงาน

ระบบพลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตรใน

ระดับที่เปนชื้นงาน 

ดูแลการใชและบำรุงรักษางานระบบการ

ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตเกษตรการใชงาน

ระบบพลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตรใน

ระดับที่เปนชื้นงานและระบบ 

  6. การจัดการและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(Information Technology 
and Management for 
Agriculture) 

ดูแลการใชและบำรุงรักษาเครื่องมือทาง

ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล

ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน

เพื่อการเกษตรกรรม 

ดูแลการใชและบำรุงรักษางานเครื่องมือ

ทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมอง

กลฝงตัว ระบบการจัดการและการ

วางแผนเพื่อการเกษตรกรรม 

 
หมายเหตุ 1   การแบงระดับกรอบความสามารถ ยึดตามความหมายของสภาวิศวกรวาดวย ประเภทงาน 

หมายเหตุ 2  รางรายละเอียดนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยการแบงประเภทงานในสาขาวิศวกรรมเกษตรซึ่งกำหนดโดย International Commission of Agricultural and 

Biological Engineering (CIGR, http://www.cigr.org) ซึ่งเปนองคกรสากลระดับโลกของสาขาวิศวกรรมเกษตร  

CIGR ไดจัดใหมี Hand book จำนวน 6 เลม ในแตละเลมจะมีรายละเอียดงานในแตละแขนงของวิศวกรรมเกษตร พรอมทั้งเนื้อหาและองคความรูในแขนง

นั้นๆ เพื่อเปนแนวทางใหวิศวเกษตรไดทำการศึกษา 
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รายการเอกสารที่ 2  
สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 
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ความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งานฮารดแวรคอมพิวเตอร 1. วิเคราะห วิจัย ออกแบบ พัฒนา 
ทดสอบ และควบคุมการผลิต
แ ล ะ ต ิ ด ตั้ ง ฮ า ร ด แ ว ร
คอมพิวเตอร ซึ่งรวมถึง 
1.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

ชิปคอมพิวเตอร แผง
ควบคุมวงจรระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของ เชน แผงแปน
อักษร  อุปกรณจัดเสนทาง
และเครื่องพิมพ 

1.2 อุปกรณควบคุม 
1.3 เครือขายคอมพิวเตอร 
1.4 สื่อประสม 
1.5 สวนตอประสานระหวาง

ฮารดแวร 
2. ปรับปร ุง เพิ่มพูนขีด

ความสามารถของระบบที่มีอยู 
เดิม และพัฒนาระบบหรือ
ผลิตภัณฑใหม 

3. ทำงานเกี่ยวกับระบบ 
ปฏิบัต ิการ และซอฟต แวร 

1. วิ เคราะห  วิจัย ออกแบบ  พัฒนา 
ทดสอบ และควบคุมการผลิตและ
ติดตั้ง ฮารดแวรคอมพิวเตอร และ 
ระบบที่เกี่ยวของโดยมีผูควบคุมหรือ
ใหคำปร ึกษา 

2. ติดตั้งและบำร ุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรรวมทั้งระบบเครือขาย 
และปรับระบบใหเหมาะสมกับการใช
งานขององคกร 

1. วิ เค ราะห  วิ จัย  ออกแบบ  พัฒ นา 
ทดสอบ และควบค ุมการผลิตและติดตั้ง 
ฮารดแวรคอมพิวเตอร และ ระบบที่
เกี่ยวของโดยไมจำเปนต องมีผูควบคุม
หรือใหคำปร ึกษา 

2. บริหารโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับ ฮารดแวรคอมพิวเตอร ได 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 
2. งานซอฟตแวรคอมพิวเตอร 1. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร

โดยใชทฤษฎีและหลักการของ
วิทย าการคอมพิ ว เตอรก าร
วิเคราะหทางคณิตศาสตรเพื่อ
สราง ทดสอบ และประเมินผล
ซอฟตแวรแอปพลิ เคชันและ
ระบบที่ ช วยใหคอมพิว เตอร
ทำงาน    

2. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
หลายประเภท เชน เกม
คอมพิวเตอร แอปพลิเคชันทาง
ธุรกิจ ระบบปฏิบัต ิการ ระบบ
ควบคุมเครือขายคอมพิวเตอร
และมิดเดิลแวร 

3. วิเคราะหความตองการของ
ผูใชงานระบบ และนำมาซึ่งการ
ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ
ซอฟต แวรเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชโดยสราง
อัลกอริทึมขึ้นมาและอาจจะเป น
ผูเขียนโปรแกรมจากอัลกอริทึม
นั้นเอง หรือสงตอใหนักเขียน

1. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรไดโดยมีผูควบคุมหรือให
คำแนะนำ 

2. เปนผ ูชวยผ ูจัดการโครงการในการ
บริหารงานพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอร 

3. รวบรวมและวิเคราะหความตองการ
ของผูใชงานระบบ แลวนำมา
ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟตแวร 

1. ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรไดโดยไมตองมีผูควบคุม
หรือใหคำแนะนำ 

2. บริหารโครงการในการพัฒนา
ซอฟต แวรคอมพิวเตอร 

3. วางสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 
Architecture)  

4. ใหคำปร ึกษาตอผ ูบริหารในการกำหนด
ทิศทางดานเทคนิคคอมพิวเตอรของ
องคกร 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเปน
ผูดำเนินการ 

4. วิศวกรซอฟตแวรคอมพิวเตอร
แบงไดเปน 2 กล ุมคือ วิศวกร
แอปพลิเคชันและวิศวกรระบบ 

5. วิศวกรซอฟตแวรแอปพลิเคชัน 
5.1 วิเคราะหความตองการของ

ผูใชออกแบบ พัฒนา นำไป
ติดตั้งใหผ ูใชไดใชระบบงาน 
และการบำร ุงรักษาระบบที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะเปน
ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน
ทั่ ว ไป  ห รื อ โป ร แ ก ร ม
อรรถประโยชนพิเศษ 

5.2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ซอฟตแวรสำเร็จรูป สวน
ใหญมักสรางหรือปรับปรุง
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แ บ บ
เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจ
และองคกร 

5.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
6. วิศวกรซอฟตแวรระบบ 

6.1 ประสานงานในการสราง 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

บำรุงรักษา และขยายขีด
ความสามารถระบบ
คอมพิวเตอรขององคกร 
รวมทั้งสามารถ
ประสานงานไดในดาน
ความตองการของแผนก
ตางๆ เชนดานใบสั่งซื้อ สต
อกสินคาใบแจงราคาสินคา 
และบัญชีเงินเดือนและให
คำแนะในดานเทคนิค
คอมพิวเตอรอื่นๆ เปนตน 

6.2 อาจจะเปนผูติดตั้งระบบ
อินทราเน็ตขององคกร 
รวมทั้งออกแบบและติดตั้ง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
ดานไซเบอร 

6.3 ทำหนาที่ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรใหกับองคกร
ตางๆ 

3. งานที่มีลักษณะเฉพาะ 
 

1. การเขารหัส (Coding) 
วิทยาการรหัสลับ
(Cryptography) และการ
ปกปองขอมูล (Information 

1. วิ เคราะห  วิจัย ออกแบบ  พัฒนา 
ทดสอบ และควบคุมการผลิตและ
ติดตั้ง ระบบที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีผ ู
ควบคุมหรือใหคำปร ึกษา 

1. วิเคราะห วิจัย ออกแบบ พัฒนา 
ทดสอบ และควบค ุมการผลิตและติดตั้ง 
ระบบที่มีลักษณะเฉพาะโดยไม
จำเปนตองมีผูควบคุมหรือใหคำปรึกษา 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

Protection) 
2. คอมไพเลอร (Compiler)และ 

ระบบปฏ ิบัติการ(Operating 
Systems)  

3. วิศวกรรมและวิทยาศาสตรเชิง
คอมพิวเตอร(Computational 
Science and Engineering) 

4. เครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Networks),การ
ประมวลผลแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Computing)และ
ระบบเชิงกระจาย (Distributed 
Systems) 

4. ระบบคอมพิวเตอร(Computer 
Systems) : สถาปตยกรรม 
(Architecture),การประมวลผล
แบบขนาน (Parallel 
Processing),และการ
ประมวลผลที่พึ่งได
(Dependable Computing) 

5. คอมพิวเตอรวิทัศน (Computer 
Vision)และวิทยาการหุนยนต 
(Robotics) 

 2. บริหารโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับระบบที่มีลักษณะเฉพาะได 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

6. ระบบฝงตัว (Embedded 
Systems) 

7. วงจรรวม (Integrated Circuit),
การออกแบบวงจรรวมความจุ
สูงมาก (VLSI Design), การ
ทดสอบ (Testing)และ การ
ออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-aided Design: 
CAD) 

8. สัญญาณ (Signal),การ
ประมวลผลคำพูดและภาพ
(Image and Speech 
Processing) 

9. งานระบบอินเทอรเน็ตประสาน
สรรพสิ่ง (Internet of Things : 
IoT)   

10. งานประยุกตบน
โทรศพัทเคลื่อนที่ (Mobile 
Application)   

11. งานระบบโครงสรางพื้นฐานไอ
ที (IT Infrastructure 
System)    

 



26 
 

หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้
1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2. งานวางโครงการหมายถึง การศ ึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
3. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผ ังโรงงาน

และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 
4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 

การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ

วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
6. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกต องตามรูปแบบ และขอกำหนดของ

หลักวิชาชีพวิศวกรรม 
โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซอมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย 
 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง

เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 3 
สาขาวิศวกรรมชายฝง 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชายฝง 
ลำดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง 

แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering ) 
1 โครงสรางนอกชายฝง 

(Offshore structure) 
1. งานโครงสรางนอกชายฝงครอบคล ุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้  

1.1. โครงสรางนอกชายฝงแบบติดตั้งถาวร (Fixed offshore structure)   
1.2. โครงสรางนอกชายฝงแบบเคลื่อนยายได (Relocatable fixed offshore platform)  
1.3. โครงสรางนอกชายฝงแบบลอยน ้ำ (Floating offshore structure) 

2. งานครอบคล ุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางนอกชายฝง (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. รายละเอียดครอบคล ุมงานดังตอไปนี้ 
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. การปลอยต ัว (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) 
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ลำดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง 
5. การออกแบบจะตองพิจารณาป จจัยดังตอไปนี้ 

5.1. แรงกระทำเนื่องจากการใชงาน (Functional load) 
5.2. แรงกระทำจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน ้ำ คลื่น ลม และ แผ นดินไหว 
5.3. แรงกระทำเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากเรือ แรงระเบิดจากอุปกรณ 

และความรอนจากเพลิงไหม 
2 โครงสรางใตทะเล 

(Subsea structure) 
1. งานโครงสรางใตทะเลครอบคล ุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้  

1.1. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบยกติดตั้ง (Lifted structure) 
1.2. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบติดตั้งพรอมทอ (In-line structure) 
1.3. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบตื้น (Shallow subsea foundation) 
1.4. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบลึก (Deep subsea foundation) 

2. งานครอบคล ุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางใตทะเล (Subsea structural engineering) และ ระบบทอ
ใตทะเล (Subsea piping engineering) เทานั้น 

3. งานไมครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) วิศวกรรมกระบวนการ (Process 
engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical and Instruments engineering) วิศวกรรมความ
ปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering) 

4. รายละเอียดงานที่ ครอบคลุมงานดังตอไปนี้ 
4.1. การใชโครงสรางกอนการใชงาน (Pre-service condition) ซึ ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภทงาน

โครงสรางนอกชายฝง 
4.2. การใชโครงสรางระหวางการใชงาน (In-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภท

งานโครงสรางนอกชายฝง 
5. การออกแบบจะตองพิจารณาป จจัยดัง แสดงใน ประเภทงานโครงสรางนอกชายฝง และทอสงใตทะเล 

3 ทอสงใตทะเล 
(Subsea flowline)  

1. งานโครงสรางใตทะเลครอบคล ุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้  
1.1. ทอสงแนวนอนและแนวต ั้งแบบแข็ง (Rigid flowline and riser) 
1.2. ทอสงแนวนอนและแนวต ั้งแบบออน (Flexible flowline and riser) 
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2. งานครอบคล ุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะทอสง (Subsea rigid/flexible flowline engineering) ทอสงแนวต ั้ง 

(Subsea rigid/flexible riser engineering)เทานั้น 
3. งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering) 
4. รายละเอียดครอบคล ุมงานดังตอไปนี้ 

4.1. ทอสงแบบแข็ง (Rigid flowline) 
4.1.1. วิเคราะหความหนา (Wall thickness analysis) 
4.1.2. วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis) 
4.1.3. วิเคราะหการขยายต ัว (Expansion analysis) 
4.1.4. วิเคราะหการวิบัต ิของแบบโกงเดาะ (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) 

4.2. ทอสงแบบออน (Flexible flowline)1 
4.2.1. วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis) 
4.2.2. วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis) 

5. การออกแบบจะตองพิจารณาป จจัยดังตอไปนี้ 
5.1. แรงกระทำเนื่องจากการใชงาน (Functional load) 
5.2. แรงกระทำจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน ้ำ คลื่น ลม และ แผ นดินไหว 
5.3. แรงกระทำเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากอุปกรณประมง หรือ สมอเรือ 

4 สายสัญญาณใตทะเล 
(Subsea cable and umbilicals) 

1. งานสายสัญญาณใตทะเลครอบคล ุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้  
1.1. สายไฟฟากำลัง และสายไฟฟาสัญญาณ (Subsea cable) 

 
1งานออกแบบรายละเอียดของท่อแบบอ่อนอยู่ในความรบัผิดชอบของผูผ้ลิต 
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1.2. สายรวม (Umbilical) 

2. งานครอบคล ุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะการติดตั้งสายไฟฟากำลัง สายไฟฟาสัญญาณ และสายรวมเทานั้น 
(Subsea Cable and umbilical “Installation” engineering) 

3. งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical 
and Instruments engineering) วิศวกรรมความปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material 
Engineering)) 

4. รายละเอียดครอบคล ุมงานดังตอไปนี้ 
4.1.1. วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis) 
4.1.2. วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis) 

5. การออกแบบจะตองพิจารณาป จจัยดังตอไปนี้ 
5.1. แรงกระทำเนื่องจากการใชงาน (Functional load) 
5.2. แรงกระทำจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน ้ำ คลื่น และ ลม 

5 อุปกรณอำนวยการเคลื่อนยายและติดตั้ง
นอกชายฝง 
(Offshore transportation and 
installation aid equipment) 

1. งานอำนวยการเคลื่อนยายและติดตั้งนอกชายฝงครอบคลุมถึงการติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้  
1.1. โครงสรางนอกชายฝง (Offshore structure) 
1.2. โครงสรางใตทะเล (Subsea structure) 
1.3. ทอสงใตทะเล (Subsea flowline) 
1.4. สายสัญญาณใตทะเล(Subsea cable and umbilicals) 

2. งานครอบคล ุมเฉพาะการออกแบบ อุปกรณอำนวยการเคลื่อนยายและต ิดต ั้งนอกชายฝง  (Offshore structural 
engineering) เทานั้น  

3. รายละเอียดงานที่ ครอบคลุมงานดังตอไปนี้ 
3.1. วิเคราะหและออกแบบระบบยึดโยงโครงสรางบนเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Grillage and seafastening 

design during sea transportation) 
3.2. วิเคราะหความเเข็งแรงเฉพาะจุดของเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Barge local strength check during 

sea transportation) 
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3.3. การออกแบบอุปกรณในการยกติดตั้งนอกชายฝง (Lifting gears design) 
3.4. การออกแบบโครงสรางและอ ุปกรณชวยในการติดตั้ง (Installation aids design) 

4. การออกแบบจะตองพิจารณาป จจัยดังตอไปนี้ 
4.1. ขอมูลจำเพาะของเรือหรือทุนลอย เชน แบบแปลน แบบภาคตัดตามยาว แบบภาคตัดตามขวาง แบบ

รายละเอียด และ คูมือรายการคำนวณความสามารถดานเสถียรภาพและความแข็งแรง คูมือใชงานและซอม
บำรุง (Vessel, barge or pontoon specific data, stability booklet and operation & 
maintenance manual) 

4.2. ขอมูลสำรวจสภาพจริงของอ ุปกรณบนเรือพรอมใบรับรองการใชงาน (Vessel equipment survey report 
and certificates) 

4.3. ขอมูลอุปกรณหนางานพรอมใบรับรองที่ใชในการเคลื่อนยายเพื่อการขนสง (Loadout gears data and 
certificates) 

4.4. ขอมูลสภาพแวดลอม ลม กระแสน้ำ และคลื่นของหนางานในทะเล (Site metocean data and Tidal 
data) 

4.5. ขอมูลเสนทางการขนสงในทะเลและสภาพแวดลอมตลอดเสนทาง (Tow route metocean data) 
4.6. แบบรายละเอียดของโครงสรางที่จะทำการเคลื่อนยายในทะเล (Structural drawings) 
4.7. รายงานควบค ุมน้ำหนักโครงสราง (Weight control report) 
4.8. รายการอุปกรณที่จะใชในการยกติดตั้ง (Lifting gears data and certificate ) 
 

6 งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง 
(Offshore operation support) 

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 

 



33 
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แขนงยอย ใกลชายฝง (Nearshore) 

1 การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ หมายถึงการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝงและปากแมน้ำ ดวยมาตรการที่ใชโครงสรางปองกันชายฝงและปาก
แมน้ำ อันไดแก โครงสรางเขื่อนกันคลื่น (breakwaters), โครงสรางกำแพงกันคลื่น (seawalls), โครงสรางเขื่อนหิน
ริมฝง (revetments), โครงสรางคนัดักตะกอน (groins), โครงสรางกันการตกตะกอนปากแมน้ำ (jetties)  ฯลฯ หรือ
มาตรการที่ไมใชโครงสราง 
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 โครงสรางพื้นฐานทางทะเลและบริเวณ
ชายฝง 

หมายถึง การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่อยูใกลหรือติดกับชายฝงทะเล อันไดแก การสรางทาเรือ
ในทะเล การสรางโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู ในทะเล บนเกาะ หรือกลางทะเล ฯลฯรายละเอียดของงานประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ำ ที่สงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน 
 2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน 
 3. การวางแนว(Layout)โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง 
 4. การออกแบบขนาดโครงสราง และอุปกรณประกอบโครงสราง 
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 5. การตรวจสอบความมั่นคง (Stability)ของโครงสรางพื้นฐาน 
 6. การออกแบบรองน ้ำเพื่อการเขาเทียบของเรือ 
 7. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะกอสราง และระยะดำเนินการ 
 8. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

3 การถมทะเล หมายถึง การถมทะเลเพื่อการจัดสรางโครงสรางที่ยื ่นไปในทะเล เชน สนามบิน โรงงานผลิตพลังงาน โรงงานผลิต
กระแสไฟฟา โรงงานอ ุตสาหกรรม เปนตนรายละเอียดของงานประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ำ ที่สงผลกระทบตอการถมทะเล 
 2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน 
 3. การวางแนว(Layout)การถมทะเล 
 4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอนและชนิดของวัสดุที่ใชในการถมทะเล 
 5. การตรวจสอบความมั่นคงของฐานรากของการถมทะเล 
 6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง 

7. การวิเคราะหความค ุมคาในการลงทุน 
4 การเสริมทรายชายหาด หมายถึง การสรางชายหาดเทียม (artificial beach nourishment) เพื่อการสันทนาการ การปองกันชายฝงทะเล 

หรือทดแทนชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะไปรายละเอียดของงานประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ำ ที่สงผลกระทบตอการสรางหาดเทียม 
 2. การคัดเลือกชนิดของทรายที่ใชในการสรางหาดเทียม 
 3. การวางแนว(Layout)การสรางหาดเทียม 
 4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอน 
 5. การวิเคราะหปริมาณทรายที่ใชในการสรางหาดเทียม และรอบการเติมทราย 
 6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทำการกอสราง และหลังการกอสราง 
 7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

5 การปองกันภาวะน้ำทวมชายฝง 
(coastal flooding) 

หมายถึง การปองกันน้ำทวมในพื้นที่บริเวณชายฝง จากคลื่นพายุซ ัดฝง (storm surge)  หรือ ส ึนามิ (tsunami) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
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 1. การพยากรณการเกิดคลื่นซัดฝงและส ึนามิ 
 2. การวิเคราะหการเคลื่อนตัวของคลื่นซัดฝงและส ึนามิ 
 3. การออกแบบโครงสรางปองกันคลื่นซัดฝงและสึนามิ 
 4. การออกแบบระบบระบายน ้ำที่ออกสูชายฝงทะเล 
 5. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 

6 เสถียรภาพทางเดินเรือ หมายถึง การสรางเสถียรภาพของทางเดินเรือที่ปากแมน้ำ อันประกอบดวยการวิเคราะหเสถียรภาพของรองน้ำ 
พยากรณกระแสน้ำและระดับน้ำบริเวณปากแมน้ำ เพื่อศึกษาผลกระทบของกระแสน้ำและระดับน้ำตอเสถียรภาพ
ของทางน ้ำ (channel stability) และค ุณภาพน ้ำ (water quality)การออกแบบโครงสรางรองน้ำ รวมถึงการข ุดลอก
ตะกอนทองน ้ำ (dredging) และการใชโครงสรางขนยายตะกอนที่ตกตะกอนบริเวณปากแมน้ำ (sediment 
bypassing)  รายละเอียดของงานประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปากแมน้ำ และรองเดินเรือ 
 2. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ำ ระดับน้ำบริเวณปากแมน้ำ 
 3. การวิเคราะหการชนิด การเคลื่อนตัว และการตกตะกอนของตะกอนปากแมน้ำ 
 4. การวิเคราะหเสถียรภาพของทางน ้ำ (channel stability) และคุณภาพน้ำ (water quality) 
 5. การออกแบบโครงสรางรองน ้ำ 
 6. การวิเคราะหปริมาณและตำแหนงของตะกอนที่ตกบริเวณปากแมน้ำ  
 7. การกำหนดที่ทิ้งดินตะกอนที่ขุดลอกรองน้ำ  
 8. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากการขุดลอก 
 9. การออกแบบโครงสรางขนยายตะกอนบริเวณปากแมน้ำ (sediment bypassing) 
 10. การตรวจสอบความมั่นคง (Stability) ของรองน้ำเดินเรือ 

11. การดำเนินการใชเรือเพื่อการขุดลอก บำร ุงรักษารองน้ำ 
 12. การวิเคราะหความค ุมคาในการลงท ุน 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมชายฝง 

ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง  (Offshore Engineering ) 
1 งานใหคำปรึกษา หมายถึง การ

ใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย 
หรือการตรวจรับรองผลงาน 

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

และต ิดตั้งนอกชายฝง 

- สามารถใหคำปรึกษาเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรรมนอกชายฝงในมาตรฐานสากล 
ประกอบไปดวยงาน การใหขอแนะนำ การ
ตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
(Design Verification) งานนิติศวกรรม
ศาสตร (Forensic Engineering) งาน
วิเคราะหสภาพหลังถูก ใชงานนอกเหนือ 
เกินการออกแบบ หรือเกิดความเสียหาย
จากอุบัติเหตุ5 

2 งานวางโครงการ หมายถึง 
การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ 

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

และต ิดตั้งนอกชายฝง 

สามารถทำงานวางโครงการในสวนของ 
การศกึษาวิเคราะห วางแผนการ
ดำเนินงาน ของโครงการภายใตการดูแล 
ของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถทำการศึกษาความเปนไปได วาง
ผังโครงการ วางแผนการดำเนินงาน และ 
การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ของโครงการ 

3 งานออกแบบ และคำนวณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญเพื่อใหไดซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การ
สราง การผลิต หรือการวางผัง

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

สามารถทำงานคำนวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการคำนวณ
(Calculation) และ แบบ4 ที่ไมซบัซ อน 
ภายใต การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 
 

สามารถทำงานคำนวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการคำนวณ 
(Calculation) และ แบบ4 ขอกำหนดวัสดุ
และผลิตภัณฑ(Material Specification 
and Product Specification) ขอ
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

โรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการคำนวณแสดงเปนรูปแบบ 
ขอกำหนด หรือประมาณการ 

และต ิดตั้งนอกชายฝง 
 

กำหนดการใชงาน (Function 
Specification) และ  ขอกำหนดการ
บำรุงรักษา3,5 (Maintenance 
Specification)  ขอกำหนดการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ3,5Acceptance Specification 
such as Factory Acceptance Test 
(FAT) and Site Inspection Test (SIT)) 
และ ขอกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
(Safety Specification/Safety 
Standard) ในการออกแบบ 

4 งานควบคุมการสรางหรือการ
ผลิต หมายถึง การอำนวยการ
ควบคุมหรือการควบคุมเกี่ยวกับ
การกอสราง การสราง การผลิต 
การติดตั้ง การซ อมแซม การ
ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ 
การเคลื่อนยายงานใหเป นไปโดย
ถูกตองตามรูปแบบ และ
ขอกำหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

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

สามารถควบคุมการ การผลิต 
(Fabrication) การขนสง 
(Transportation) การติดตั้ง 
(Installation) การรื้อถอน 
(Decommission) และ การตอเติม 
(Extension) ปรับปรุง (Modification) 
และซ อมแซม (Repair) ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ และสามารถแกไข
ปญหา ระหวางการดำเนินงานไดถูกตอง
ตาม หลักวิศวกรรม ภายใตการดูแลของ
วิศวกร วิชาชีพ 

สามารถควบคุมการ การผลิต 
(Fabrication) การขนสง 
(Transportation) การติดตั้ง 
(Installation) การรื้อถอน 
(Decommission) การตอเติม 
(Extension) การปรับปร ุง (Modification) 
และซ อมแซม (Repair) การเตรียมการใช
งาน (Pre-commission) และการนำออก
ใชงาน1,2,4 (Commission)  ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ และสามารถแกไข
ปญหา ระหวางการดำเนินงานไดถูกตอง
ตาม หลักวิศวกรรม 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเป นหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย 
หรือในการสอบทาน 

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

และต ิดตั้งนอกชายฝง 
5. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก

ชายฝง 

สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอนการใช
งาน ระหวางการใชงาน และหลังการใช
งาน5, 6ภายใตการดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอนการใช
งาน ระหวางการใชงาน หลังการใชงาน5, 

6และ ตรวจสอบผลการทดสอบระหวาง 
และหลังการใชงาน5, 6 

6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ
อำนวยการดูแลการใข การ
บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง
ตามรูปแบบ และขอกำหนดของ
หลักวิชาวิศวกรรม 

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

ชายฝง 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ 
บำรุงรักษา ซ อมแซม (Inspection 
Maintenance and Repair) ภายใต การ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ บำร ุงรักษา 
ซอมแซม 

แขนงยอย วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล (Nearshore Engineering) 
1 งานใหคำปรึกษา  1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  

2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   
3. การถมทะเล 
4. การสรางหาดเทียม 
5. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ 

สามารถใหคำปร ึกษา และแนะนำวิธีการ
ดำเนินงานเบื้องตนของงานได โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการ
ดำเนินงานทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 
 

สามารถใหคำปร ึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
มาตรฐานที่ใชในประเทศ หรือในระดับ
มาตรฐานสากล ในโครงการที่ซับซอนไดทุก
ประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

2 งานวางโครงการ 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการ

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการ
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

3. การถมทะเล 
4. การสรางหาดเทียม 
5. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ 

ดำเนินงานของโครงการ ภายใตการดูแล
ของวิศวกรวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแล
ของวิศวกรวิชาชีพ 

ดำเนินงานของโครงการที่มีความซ ับซ อนได
ทุกประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

3 งานออกแบบและคำนวณ 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   
3. การถมทะเล 
4. การสรางหาดเทียม 
5. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ 

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ 
โครงการที่ไมซ ับซ อน ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้งทางวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ 

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ
โครงการที่มีความซับซอนไดทุกประเภท 
โดยคำน ึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

4 งานควบคุมการสรางหรือการ
ผลิต 

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   
3. การถมทะเล 
4. การสรางหาดเทียม 
5. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ 

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงาน
ของโครงการวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล 
โดยควบค ุมทั้งผลการดำเนินงานภายใน
โครงการและผลกระทบต อสิ่งแวดลอม
ภายนอกโครงการ ในกรณีที่เกิดปญหา
ระหวางการสราง สามารถแกไขปญหาที
เกิดขึ้นหนางานไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ 
 

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดย
ควบคุมทั้งผลการดำเนินงานภายใน
โครงการและผลกระทบต อสิ่งแวดลอม
ภายนอกโครงการ ในกรณีที่เกิดปญหา
ระหวางการสราง สามารถแกไขปญหาที
เกิดขึ้นหนางานไดอยางถูกต องตามหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   
3. การถมทะเล 
4. การสรางหาดเทียม 
5. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ 

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการ
พิจารณาตรวจสอบ การวางโครงการ การ
ออกแบบและคำนวณ เพื่อใชในการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
สำหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล 
ภายใตการดูแลของวิศวกรวิชาชีพ โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการ
ดำเนินงานทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการ
พิจารณาตรวจสอบ การวางโครงการ การ
ออกแบบและคำนวณ เพื่อใชในการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
สำหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝงทะเลที่มี
ความซับซอนไดทุกประเภท โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

6 งานอำนวยการใช 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ำ  
2. โครงสรางพื้นฐานใกลชายฝง   
3. การปองกันน ้ำทวมในพื้นที่

บริเวณชายฝง 
4. เสถียรภาพทางเดินเรือ 
 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษาโครงสรางหรือเรือ ในงาน
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยคำน ึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษาโครงสรางหรือเรือ ในงาน
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยคำน ึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 

1. ยกเวนโครงสรางนอกชายฝง 
2. ยกเวนโครงสรางใตทะเล 
3. ยกเวนทอสงใตทะเล 
4. ยกเวนสายสัญญาณใตทะเล 
5. ยกเวนอุปกรณอำนวยการติดตั้งนอกชายฝง 
6. ยกเวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารที่ 4 
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 
ลำดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย 

1 งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาทางดาน

วิศวกรรมชีวการแพทย 

วางแผนแมบท บริหารจัดการ วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของงานหรือโครงการ กำกับ ควบคุม ต ิดตาม

และประเมินผล ใหความรู ใหคำปร ึกษาแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัต ิ เกี่ยวกับ งานวิชาการ การวิจัย และพัฒนา

ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทยทั้งหมด หรือ สวนใดสวนหน ึ่งหรือหลายสวนประกอบกันของวงจรชีวิต 

2 งานอุตสาหกรรมการผลิตและแนะนำ

ผลิตภัณฑทางวิศวกรรมชีวการแพทย 

วางแผนแมบท บริหารจัดการ วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของงานหรือโครงการ ติดตามและประเมินผล ให

ความรู ใหคำปรึกษาแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัต ิ เกี่ยวกับ งานอุตสาหกรรมการผลิตและแนะนำผลิตภัณฑทาง

วิศวกรรมชีวการแพทยรวมทั้งงานบริการหลังการขาย 

3 งานอุตสาหกรรมบริการการดูแลรักษา

สุขภาพ 

วางแผนแมบท บริหารจัดการ วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของงานหรือโครงการ กำกับ ควบคุม ต ิดตาม

และประเมินผล ใหความรู ใหคำปร ึกษาแนะนำ และ/หรือลงมือปฏิบัต ิ เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการการดูแล

รักษาส ุขภาพเชน การประเมินเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย เพื่อเลือกซ ื้อ หรือเลิกใชงาน การนำ

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวการแพทยมาใชงาน การติดตั้ง  การทดสอบและการสอบเทียบ การบำร ุงรักษา เครื่องมือ

และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวการแพทย คอมพิวเตอรหรือขอมูลสารสนเทศทางการแพทย เพื่อการวินิจฉัย รักษา 

เฝาระวังผู ปวย และการวิเคราะหทางดานการแพทย การบริหารจัดการเพื่อใหการใหบริการทางดานวิศวกรรมชีว

การแพทยเปนไปอยางเปนระบบไดมาตรฐานที่กำหนด  การควบค ุมค ุณภาพและการกำจัดที่มีความปลอดภัย แก

นักวิทยาศาสตร ผ ูบริหารโรงพยาบาล วิศวกร เพื่อรวมงานและประชาชนทั่วไปทำงานรวมกับโครงการวิจัยต างๆกับ

นักวิจัยหรือบุคคลากรทางการแพทยในโรงพยาบาลเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑตนแบบหรือใชงานเปนการเฉพาะดาน 

และ/หรือเก็บรวมรวมขอมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 
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ความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย 

ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งานใหคำปรึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ
การตรวจรับรองผลงาน 
 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย 

3. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

1. สามารถวิเคราะหระบบตางๆ ทางดาน
วิศวกรรมชีวการแพทยเพื่อทำการวิจัย
และพัฒนาได 

2. สามารถตรวจสอบ ทดสอบ ควบค ุม
การวิจัยทางดานวิศวกรรมชีว
การแพทยใหเปนไปตามมาตรฐาน โดย
อยูภายใตการกำกับควบค ุมของวิศวกร
วิชาชีพได  

3. สามารถทำการตรวจสอบ ทดสอบ 
วิเคราะหและประเมินผลการวิจัย
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย โดย
อยูภายใตการกำกับควบค ุมของวิศวกร
วิชาชีพได  

4. ทราบกระบวนการวิศวกรรมยอนรอย 
และใชเพื่อวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิศวกรรมชีวการแพทยได 

1. สามารถใหคำปร ึกษา แนะนำในดาน
การออกแบบ การวางแผน การกำกับ
ควบคุมงานวิชาการ วิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย ได
อยางเหมาะสมและปลอดภัยได 

2. สามารถวิเคราะห ตรวจสอบ ใช
เครื่องมือ และแกปญหางานวิชาการ 
วิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมชีว
การแพทย ได 

2 งานวางโครงการ หมายถึง 
การศกึษาวิเคราะหหาทางเลือกที่
เหมาะสมหรือการวางแผนของ
โครงการ 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย 

1. สามารถปฏิบัต ิตามแผนติดตามความ
คืบหนาของโครงการและวิเคราะหแนว
ทางแกไขงานที่เกี่ยวของได 

2. สามารถวิเคราะหความเหมาะสมของ
โครงการโดยพิจารณา เงื่อนไขทางดาน

1. สามารถวางแผนแมบท(Project 
Master Schedule)ของการพัฒนา
และเตรียมการดำเนินงานในดานต างๆ
ของงานที่เกี่ยวของ ได 

2. สามารถวิเคราะหความเหมาะสมของ
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

การแพทย ทางดานธุรกิจ ทางดาน
เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และเวลา
ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของ
ภายใตการรับรอง ใหคำปร ึกษาของ
วิศวกร วิชาชีพได 

 
 

โครงการโดยพิจารณา เงื่อนไขทางดาน
การแพทย ทางดานธุรกิจ ทางดาน
เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และเวลา
ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของได 

3. สามารถวางแผนพัฒนาและเตรียมการ
ดำเนินงาน การนำมาใชในดานตางๆ
(Daily Activity Planning)และ
ติดตามประมวลผลความคืบหนาการ
ทำโครงการที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
ผลกระทบและการแกปญหาเกี่ยวกับ
งานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุตามแผนที่
กำหนดได 

3 งานออกแบบและคำนวณ 
หมายถึงการใชหลักวิชาและความ
ชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการสราง การผลิต 
หรือการวางผังงานตางๆรวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรโดยมีการ
คำนวณแสดงเปนรูปแบบ จอ
กำหนดหรือประมาณการที่
เกี่ยวของ 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย 

3. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

1. สามารถอธิบายหลักการทำงานพื้นฐาน
ของระบบต างๆได 

2. สามารถออกแบบ คำนวณระบบตางๆ
ของงานที่เกี่ยวของได  

3. สามารถอานและเขียนแบบ
องคประกอบตางๆ มาตรฐานในการ
กำหนดขนาด เสนตางๆในการเขียน
แบบ การฉายภาพ ภาพตัดขวาง ให
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 
กฎหมาย และมาตรฐานตางๆของงาน
ที่เกี่ยวของได 

1. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 
ในการวิเคราะหออกแบบ งานหรือ
ระบบต างๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งจำลอง
การทำงานและการทดสอบงาน
(Simulation Test) เพื่อประเมินผล
การออกแบบใหเปนไปตามเกณฑและ
มาตรฐานที่กำหนด ใหสามารถ
ออกแบบงาน และผลิตงานที่เกี่ยวของ 
ออกมาได 

2. สามารถกำหนดหัวขอตางๆในการ
ทดสอบและวิธีการทดสอบรวมถึงการ
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

4. สามารถใชงานระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เพื่อชวยใน
งานออกแบบงานที่เกี่ยวของได 

วางแผนการทดสอบชิ้นสวนเครื่องมือ
หรือระบบงานตางๆที่เกี่ยวของ ที่ได
ออกแบบตามคุณภาพและมาตรฐานที่
กำหนด 

3. สามารถปรับปร ุงแกไขการออกแบบ 
งาน เครื่องมือหรือระบบ เพื่อให
สามารถผ านเกณฑมาตรฐานการ
ออกแบบที่กำหนดได 

4 งานควบค ุมการสรางหรือการผลิต
หมายถึง การอำนวยการการ
ควบค ุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับ
การกอสราง การสรง การผลิต 
การติดตั้ง การบำร ุงรักษาและ/
หรือซอมแซมการดัดแปลง การ
รื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนยาย
งานใหเป นไปโดยถูกตองตาม
รูปแบบ และขอกำหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย 

3. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

1. สามารถทำการผลิต การประกอบและ
การติดตั้งระบบงานตางๆที่เกี่ยวของ 
ใหเปนไปตามแผนที่กำหนดได 

2. สามารถปฏิบัต ิงานใหมีความปลอดภัย 
และใชทรัพยากรอยางคุมคาและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

1. สามารถใหคำปร ึกษา ใหคำแนะนำ 
ตรวจวินิจฉัย วิเคราะหผล การแกไข
ปญหา การกำหนดวิธีการ ขั้นตอน 
หรือตรวจรับรองผลงานรวมถึงการ
ปรับปร ุงและสอบงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ได 

2. สามารถควบคุมการทำงานต างๆที่
เกี่ยวของ ใหมีความปลอดภัย และใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆเพื่อใชเปนหลักเกณฑหรือ
ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัย 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวการแพทย 

1. สามารถตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ/
หรืออุปกรณงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ได 

2. สามารถกำหนดหัวขอและมาตรฐาน
การตรวจสอบงานหรือระบบตางๆที่

1. สามารถแนะนำแกไข ปรับปรุง 
ยกระดับและอนุมัติมาตรฐานของการ
ตรวจสอบงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ได 

2. สามารถกำหนดค ุณสมบัติของผู
ตรวจสอบ จัดทำหลักสูตรพัฒนา
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

หรือในการสอบทาน 3. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

เกี่ยวของ ได 
3. สามารถกำหนดวิธีการ และ 

กระบวนการตรวจสอบที่สามารถ
คนหาปญหาของงานที่เกี่ยวของได  

ความสามารถ รวมถึงเปนผูใหการ
ฝกอบรมของงานที่เกี่ยวของ ได 

6 งานอำนวยการหมายถึง การ
อำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง
ตามรูปแบบและขอกำหนดของ
หลักวิชาชีพวิศวกรรม 

1. งานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
ทางดานวิศวกรรมชีวการแพทย 

2. งานอุตสาหกรรมการผลิตและ
แนะนำผลิตภัณฑทางวิศวกรรม
ชีวหการแพทย 

3. งานอุตสาหกรรมบริการการดูแล
รักษาส ุขภาพ 

1. ควบคุมการใชงาน การบำร ุงรักษา 
และการซอมบำร ุงใหอยูในสภาพ
สมบูรณพรอมใชอยูตลอดเวลาได 

2. สามารถจัดการออกแบบ การผลิต การ
ประกอบ การทดสอบและการสอบ
เทียบหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวของใหเปนไป
ตามขอกำหนดมาตรฐานในดานต างๆ 
ได 

3. ทราบขอกฎหมาย ขอปฏิบัติ ขอบังคบั 
เกี่ยวกับการผลิต การจำหนาย การใช
งาน การกำจัดทิ้ง ขอกำหนดดานความ
ปลอดภัย ของงานทางดานวิศวกรรม
ชีวการแพทยที่เกี่ยวของ และสามารถ
ควบคุมใหเปนไปตามขอกำหนดได 

สามารถใหคำปร ึกษา และกำกับดูแลการ
วิจัยพัฒนา การผลิต การใชงาน การ
บำรุงรักษาหลังการใชงาน สำหรับผลิภัณฑ
ทางวิศวกรรมชีวการแพทยเพื่อใหอยูใน
สภาพปลอดภัยพรอมใชงาน สอดคลองกับ
ขอกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม ได 
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รายการเอกสารที่ 5 
สาขาวิศวกรรมตอเรือ 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ 

1 ตัวเรือและโครงสราง 
 

- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรม เพื่อออกแบบ กำหนดรูปราง และขนาดของเรือหรือโครงสรางลอยน้ำให
เหมาะสมกับการใชงาน และเปนไปตามความตองการของเจาของเรือ ซึ่งไดแก น ้ำหนักบรรทุก ความเร ็วเรือ และ
อัตราความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง เปนต น โดยเรือหรือโครงสรางที่ออกแบบนั้นจะตองมีเสถียรภาพและ
ความคงทนทะเลในท ุกสภาวะการปฏิบัติงาน (Stability, Sea worthiness) 

- เปนงานออกแบบโครงสราง เพื่อใหเรือมีความแข็งแรงเพียงพอ ปลอดภัย ตอตัวเรือ ผ ูโดยสาร สินคา เครื่องจักร
อุปกรณ และสิ่งแวดลอม การเลือกใชวัสดุตัวเรือหรือโครงสราง รวมถึงการออกแบบหรือกำหนดกระบวนการ
ตอเชื่อมวัสดุโครงสรางดวยกระบวนการที่เหมาะสมกับวัสดุที่สรางเรือหรือโครงสรางลอยน้ำนั้น 

- วางผังตัวเรือ (General Arrangement) ใหมีพื้นที่ใชสอยและที่พักอาศัยเหมาะสมกับภารกิจ และสอดรับกับ
ระบบต างๆ เชน ระบบถวงเรือ ระบบทอและป ม ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา ระบบน้ำและของเหลวตางๆ  

- กำหนดวางผังและออกแบบเครื่องจักรกล และอุปกรณบนดาดฟา (deck machinery and equipment) การ
คำนวนเลือกขนาดสมอเรือ ขนาดและความยาวโซ สมอ กำหนดขนาดและความยาวเชือกที่ใชกับงานปากเรือ 

- การทดสอบตัวเรือจำลอง หรือแบบจำลองทางคอมพิวเตอร เพื่อศึกษาสมรรถนะของตัวเรือ และสมรรถนะของใบ
จักร เปนตน (Seakeeping, Hydrodynamics, Resistance) 

- งานปองกันการผุกรอนและงานสี (Corrosion resistance and coating) 
2 ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกล 

 
- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรมเพื่อเลือกหรือกำหนดประเภทและขนาดของระบบขับเคลื่อน (propulsion) 
กำหนดชนิดของเครื่องตนกำลังไดเหมาะสมกับเรือ หรือโครงสรางลอยน้ำ 

- เปนการจับคูระหวางเครื่องตนกำลังกับชุดเฟองทดใหมีความเหมาะสมกับความเร ็วเรือ หรือแรงที่ต องการ การ
กำหนดขนาดชนิดและรูปทรงของใบจักรไดอยางเหมาะสม หรือออกแบบการขับเคลื่อนอื่นๆ เชน การใชลม หรือ
แสงแดด 

- เปนงานกำหนดและออกแบบการบังคับเลี้ยว (Steering, Maneuvering) ของเรือใหเหมาะสมทั้งชนิดและขนาด 
รวมถึงสวนประกอบเพื่อการบังคบัเลี้ยว งานระบบควบคุมการบังคบัเลี้ยวที่ไมใชระบบไฟฟา 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ 

- งานวางระบบเครื่องจักรกลตางๆ บนเรือ (Auxiliary systems) เพื่อภารอยูอาศัยและภาระกิจของเรือ 
- งานระบบทอของเหลวตางๆ ระบบทอเชื้อเพลิง ระบบทอน้ำอับเฉา ระบบทอไฮดรอลิค และระบบดับเพลิงทั้ง
ภายใน และภายนอกเรือ 

3 ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
 

- เปนงานที่ประยุกตหลักวิศวกรรมไฟฟากำลัง เพื่อกำหนดจำนวนและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟาไดเหมาะสมกับ
ภาระบนเรือ  

- กำหนดระบบไฟฟาควบคุมที่ไมซับซอน เพื่อเดินหรือหยุดเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ เชน ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ 
กวานสมอเรือ  เครน หรือระบบควบคุมน้ำถังอับเฉา รวมถึงงานไฟฟากำลังที่จายใหระบบสื่อสาร ระบบเดินเรือ 
ระบบควบคุมแบบปอนคากลับเพื่อการสั่งการอัตโนมัติ เปนตน 

4 ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและ
อื่นๆ 

วางโครงการ ออกแบบ ควบค ุมการสรางการติดตั้ง ตรวจสอบและบำร ุงรักษา อุปกรณเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย 
และการปองกันมลพิษทางทะเลและแหลงน ้ำอื่นๆ ใหเปนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยอนุสัญญา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และกฎหมายทองถิ่น 

5 การทำงานในอูเรือ  
 

- การสราง ดัดแปลงและซอมบำรุงเรือและอุปกรณในอูเรือ 
- การสรางชิ้นสวนของระบบตางๆ ในเรือ 
- การติดตั้งเครื่องจักรกล อุปกรณ และชิ้นสวนของระบบตางๆในเรือ 
- การเคลื่อนยายเรือ หรือชิ้นสวนของระบบตางๆ 
- การทำงานระบบปองกันการผุกรอน 
- ทำการทดสอบเรือกอนสงมอบเพื่อใหแนใจวาเรือมีความสามารถตามที่กำหนดไว 
- นำเรือขึ้นอู 
- การปลอยเรือลงน้ำ 

6 การทำงานในเรือ - ใชงานและซ อมบำรุงเครื่องจักรกลและอ ุปกรณทั้งหมดที่อยู บนเรือเพื่อใหเรือออกทะเลไดอยางปลอดภัย มี
ประสิทธิผล และเปนไปอยางประหยัด ระบบและอุปกรณที่รับผ ิดชอบ ไดแก เครื่องจักรใหญและระบบขับเคลื่อน 
เครื่องจักรชวย เครื่องบำบัดสิ่งเจือปนในน้ำมันเชื้อเพลิงและน ้ำมันหลอลื่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบน้ำ/อากาศ 
ระบบปมและทอ เครื่องอัดอากาศ เปนตน ตลอดจนดูแลระบบสัญญาณอัตโนมัติ, อุปกรณเตือนภัยตางๆ ให
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ 

ทำงานอยางถูกต อง ควบคุมดูแลความหมดเปลือง และจำนวนคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิง น ้ำจืด น ้ำมันหลอลื่น 
พัสดุ และชิ้นสวนอะไหลตางๆ 

- ขอบขายของงานจะครอบคล ุมไปถึงการใชงานอุปกรณในการจัดการและผ ูกรั้งสินคา อุปกรณผูกเรือ และ อุปกรณ
ประจำดาดฟา เชน กวานสมอเรือ เครนขนถายของ  

- ผูปฏิบัติงานบนเรือจะตองมีความรูงานปากเรือและสามารถใชงานอุปกรณในสถานการณฉุกเฉิน เชน ประตูกั้นน้ำ 
เครื่องไฟฟาฉุกเฉิน เครื่องมือและระบบดับเพลิง เรือชูชีพ อุปกรณยังชีพในทะเล การใชวิทยุสื่อสารขั้นพื้นฐาน 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมตอเรือ 
ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
1 งานใหคำปร ึกษา หมายถึง การ

ใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย 
หรือการตรวจรับรองผลงาน 

1. ตัวเรือและโครงสราง 
2. ระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรกล 
3. ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
4. ระบบความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
5. การทำงานในอูเรือ 
 
 

- 
 

- ให ค ำป รึกษ า  แน ะน ำก า ร เลื อ ก
ป ร ะ เภ ท เ รื อ  ข น า ด เรื อ  ร ะ บ บ
เครื่องจักรกลต างๆ ที่ เหมาะสมกับ
กิจกรรม และใหคำปร ึกษาแกปญหา
ท างวิ ศ วก รรม เกี่ย ว กับ เรือ  ห รื อ
โครงสรางลอยน ้ำรวมถึงการดัดแปลง
ในทุกประเภทของงาน 

- วินิจฉัย หรือตรวจรับรองงานตอ ซ อม 
หรือดั ดแปลงเรือ  หรือ โครงสราง 
ลอยน ้ำในทุกประเภทของงาน 

- ปรากฏตัวตอศาลหรือคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อใหความเห็นทางดาน
วิศวกรรมตอเรือ 

2 งาน วาง โครงก าร  หม าย ถึ ง 
การศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลื อ ก ที่ เห ม าะส ม  ห รื อ ก าร
วางแผนของโครงการ 

1. ตัวเรือและโครงสราง 
2. ระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรกล 
3. ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
4. ระบบความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
5. การทำงานในอูเรือ  
 

- - วางแผนแมบท ของการตอใหมหรือ 
การซอมหรือดัดแปลงเรือ หรือ
โครงสรางลอยน ้ำ 

- วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ 
ในเงื่อนไขการบริหารธุรกิจและ
วิศวกรรมการผลิต 

- วางแผนกำหนดการตางๆ (Schedule 
planning) รวมถึงกลยุทธในการตอ 
ซอม และดัดแปลงเรือ (Building 



52 
 

ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

strategy) ในทุกประเภทของงาน 
- วางแผนการตอเรือ (Schedule 

planning), กลยุทธการตอ (Building 
strategy) และกระบวนการการผลิต 
(Building process), ซ อม และ
ดัดแปลงในทุกประเภทของงาน 

-  วางแผนการสราง การใชเครื่องมือ 
และระบบสาธารณูปโภคที่จำเปนกับ
โครงการ 

3 งาน ออก แบ บ แล ะค ำน วณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญ เพื่อให ไดมาซึ่ ง
รายละเอียด ในการสราง การ
ผลิต หรือการดัดแปลง หรือการ
วางผั งโรงงานและเครื่องจักร 
โดยมีรายการคำนวณ แสดงเป น
รู ป  แบ บ  ข อ ก ำห น ด  ห รื อ
ประมาณการ 

1. ตัวเรือและโครงสราง 
2. ระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรกล 
3. ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
4. ระบบความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
5. การทำงานในอูเรือ  
 

- การคำนวณและออกแบบตามหลัก
วิศวกรรม ภายใตการกำกับดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ 

- ทวนสอบใหสัมพันธกับกฎขอบังคบั
ของการตอเรือ และขอบังคับ 
การเดินเรือ 

 

- การคำนวณและออกแบบตามหลัก
วิศวกรรมในทุกประเภทของงาน 

- ทวนสอบใหสัมพันธกับกฎ ขอบังคบั
ของการตอเรือ และขอบังคับ 
การเดินเรือ 

- ใหคำแนะนำและรับรองแบบ 
- ทำการประมาณการวัสดุและแรงงาน 
ที่จะใชในการสราง หรือดัดแปลงเรือ 
หรือโครงสรางลอยน ้ำ 

4 งานควบค ุมการสรางหรือการ
ผลิต หมายถึง การอำนวยการ
ค ว บ คุ ม  ห รื อ ก า ร ค วบ คุ ม
เกี่ยวกับการสราง การผลิต การ
ติ ด ตั้ ง  ก า ร ซ อ ม แ ซ ม  ก า ร

1. ตัวเรือและโครงสราง 
2. ระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรกล 
3. ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
4. ระบบความปลอดภัย 

- ควบคุมการผลิต การติดตั้ง 
การดัดแปลง การซ อมแซม ในทุก
ประเภทงานใหเปนไปตามการ
ออกแบบและแผนการดำเนินงาน ที่
กำหนด 

- ควบคุมการผลิต การติดตั้ง 
การดัดแปลง การซ อมแซม ในทุก
ประเภทงานใหเปนไปตาม 
การออกแบบและแผนการดำเนินงาน
ที่กำหนด 
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ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ 
การเคลื่อนยายงานใหเป นไปโดย
ถู กต  อ งต าม รู ป  แบ บ  แล ะ
ข อกำหนดของห ลักวิ ช า ชีพ
วิศวกรรม 

สิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
5. การทำงานในอูเรือ  
 

- ควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด 

- การควบคุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ 

- ควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด 

- การควบค ุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ต างๆ เพื่อใช เปนหลักเกณฑ  
หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 

1. ตัวเรือและโครงสราง 
2. ระบบขับเคลื่อนและ

เครื่องจักรกล 
3. ระบบไฟฟาและระบบควบค ุม 
4. ระบบความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมและอื่นๆ 
5. การทำงานในอูเรือ  

- ตรวจสำรวจเพื่อยืนยันความคงสภาพ 
- ตรวจสำรวจเพื่อยืนยันความสอดคลอง
กฎขอบังคับ 

- ทดสอบวามีความสอดคลองกับ
กฎหมาย 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ความปลอดภัย และระบบเตือนภัย 

- ตรวจสำรวจเพื่อยืนยันความคงสภาพ 
- ตรวจสำรวจเพื่อยืนยันความสอดคลอง
กฎขอบังคับ 

- ทดสอบวามีความสอดคลองกับ
กฎหมาย 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ความปลอดภัย และระบบเตือนภัย 

6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ
อำนวยการดูแลการใช  การ
บำรุงรักษาเรือ หรือโครงสราง
ลอยน้ำ รวมถึงงานที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามรูป แบบ  และขอกำหนด
ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

1. การทำงานในอูเรือ 
2. การทำงานในเรือ 

- งานอำนวยการดูแลโรงงาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณขนยายเพื่อการสราง
เรือหรือโครงสรางลอยน้ำ 

- ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักร
เครื่องมือมีความปลอดภัยต อ 
การใชงาน 

- สำรวจอุปกรณสำหรับการเคลื่อนยาย
ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และ
อุปกรณที่อยูในเรือ และ 
บนดาดฟา และสวนควบ 

- งานอำนวยการดูแลโรงงาน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณขนยาย
เพื่อการสรางเรือหรือโครงสราง 
ลอยน ้ำ 

- ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักร
เครื่องมือมีความปลอดภัยต อ 
การใชงาน 

- สำรวจอุปกรณสำหรับการเคลื่อนยาย
ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
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- ตรวจสอบความสมบูรณ และ
บำรุงรักษาใหเครื่องจักร อุปกรณ 
มีความสมบูรณ และพรอมใชงาน 

และอุปกรณที่อยูในเรือ แ 
ละบนดาดฟา และสวนควบ 

- ตรวจสอบความสมบูรณ และ
บำรุงรักษาใหเครื่องจักร อุปกรณ 
มีความสมบูรณ และพรอมใชงาน 
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รายการเอกสารที่ 6 
สาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร 

1 การบำร ุงรักษาระบบ การเดินระบบ และ
การทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง 
2) ระบบแสงสวาง 
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และ

คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย 
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบความปลอดภัย 

- การบำร ุงรักษาระบบ 
1) สามารถอานแบบและเอกสารประกอบแบบ รวมถึงคูมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อจัดทำบัญชี

รายการเครื่องจักรและทรัพยสินประกอบอาคารได  
2) สามารถจัดทำแผนบำรุงรักษา ประกอบดวย แผนแมบท แผนการปรับปรุงอาคารในระยะ 5 ป แผนรายป 

แผนรายครึ่งป แผนรายเดือน แผนรายสัปดาห และแผนประจำวัน   
3) สามารถบริหารสัญญาวาจางงานบำร ุงรักษา โดยออกขอกำหนดทางวิศวกรรม เพื่อสนับสน ุนการจัดซ ื้อ จัดหา 

จัดจาง และตรวจรับงานได 
4) สามารถวิเคราะหความตองการกำลังคน บริหารกำลังคน และบริหารวัสดุอุปกรณที่ใชในการซ อมบำร ุงรักษา 
5) สามารถนำเสนอการปรับปรุงระบบ เพื่อลดคาใชจายในการบำรุงรักษาหรือพัฒนาระบบใหเปนไปตาม

เทคโนโลยีปจจ ุบัน 
6) จัดเก็บเอกสารแบบประกอบอาคาร รวมถึงคูมือเครื่องจักรตาง ๆ โดยมีขั้นตอนในการควบคุม เพื่อการ

ปรับปร ุงใหเอกสารตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน 
 10) ระบบรักษาความปลอดภัย 

11) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ 
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสงรถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคารสถานพยาบาล 

- การเดินระบบ 
1) สามารถเดินระบบใหมีความเสถียร มีประสิทธิภาพเหมาะสมตอสภาวะการใชงานและใหมีความพรอมใชงาน 

โดยใหความสำคัญดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
2) สามารถควบคุม ปรับปรุงระบบใหมีการทำงานที่ปลอดภัย มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางนอยตามเกณฑ

มาตรฐานและกฎหมายกำหนด  
3) สามารถเดินระบบใหมีความปลอดภัยทั้งกับต ัวผ ูปฏิบัติงานและผ ูใชงานอาคาร  
4) สามารถเก็บบันทึกขอมูล วิเคราะหขอมูล และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำรายงานการเดินระบบ

เปนปจจุบันได 
- การทดสอบระบบ 

1) สามารถทดสอบการใชงานระบบและความสัมพันธของระบบที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อรองรับในสถานการณฉุกเฉิน 
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เชน สถานการณเพลิงไหม ไฟฟาดับ เปนตน 
มีความเขาใจและจัดใหมีการทดสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติควบค ุมอาคาร พระราชบัญญัติ
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสาธารณสุข และ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2 การเตรียมพรอมและการอพยพ 1) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเตรียมแผน กำกับแผน ทดสอบการใชงานแผน ปรับปร ุงเพื่อพัฒนาแผนใหมีความ
พรอมตอสถานการณปจจุบันและการอพยพ 

2) มีความรูความเขาใจในแผนการอพยพหรือการเตรียมความพรอมในกรณีฉุกเฉิน และบำรุงรักษาระบบต าง ๆ  
เชน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบลิฟต ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ระบบอัดความดันในบันไดหนีไฟ 
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายควันไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟา เปนต น ใหมีความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 

3) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อความพรอมในการอพยพ โดยจะตองบำร ุงรักษาระบบใหสามารถสนับสน ุนกิจกรรม เพื่อ
การอพยพได 

3 การตอบโตตอสภาวะฉุกเฉิน 1) ใหการสนับสนุนขอมูลแก ผ ูบัญชาการเหตุการณ เจาหนาที่ดับเพลิงและ เจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย ดาน
เทคนิควิศวกรรม เชน ขอมูลดานสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ขอมูลดานระบบไฟฟากำลัง  ขอมูลดานระบบ
ปองกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบลิฟตสำหรับพนักงานดับเพลิง เปนต น 

2) มีความเขาใจขั้นตอนในการโต ตอบสภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมของระบบตาง ๆ ใหสามารถโต ตอบ
สภาวะฉุกเฉิน ทั้งการใชบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก   

3) ใหมีการทบทวนและฝกซ อมตามแผนปฏิบัต ิอยางสม่ำเสมอ 
4 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม สนับสนุนขอมูลและการจัดการทางวิศวกรรม เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินการภายใตกฎหมายตาง ๆ เชน ดานการ

จัดการพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม ใหมีความเหมาะสมกับทองถิ่นได 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอาคาร 
 

ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 งานใหคำปรึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ
การตรวจรับรองผลงาน 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบาย

อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
8) ระบบสระวายน ้ำ  
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสง

- 
 

สามารถใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย 
หรือการตรวจรับรองผลงาน สำหรับงาน
ทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

รถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคาร

สถานพยาบาล 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 
2 งานวางโครงการ หมายถึง 

การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบาย

อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบ

บำบัดน้ำเสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ  
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของ
โครงการ สำหรับงานประเภท 
1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดินระบบ 

และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 

และค ุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำ

เสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของ
โครงการ สำหรับงานทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสง

รถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคาร

สถานพยาบาล 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

9) ระบบดับเพลิงและความ
ปลอดภัย  

10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสงรถยนต 

3 ง า น อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ำน วณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญ เพื่อ ให ได มาซึ่ ง
รายละเอียดในการซอมแซม การ
ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ 
การเคลื่อนยายงาน โดยมีรายการ
ค ำน วณ  แสด งเปนรูป  แบบ 
ขอกำหนด หรือประมาณการ 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบาย

อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 

สามารถใชหลักวิชาและความชำนาญ
เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการซอมแซม 
การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงาน โดยมีรายการคำนวณ 
แสดงเปนรูป แบบ ขอกำหนด หรือ
ประมาณการสำหรับงานประเภท 
1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดินระบบ 

และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 

สามารถใชหลักวิชาและความชำนาญ
เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการสราง 
การผลิต 
หรือการดัดแปลง หรือการวางผัง
เครื่องจักร โดยมีรายการคำนวณ แสดง
เปนรูป แบบ ขอกำหนด หรือประมาณ
การ สำหรับงานทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบ
บำบัดน้ำเสีย  

8) ระบบสระวายน ้ำ  
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสง

รถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคาร

สถานพยาบาล 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

4) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 
และค ุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำ

เสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสงรถยนต 

4 งานควบคุมการสรางหรือการผลิต 
หมายถึง การอำนวยการควบค ุม 
หรือการควบค ุมเกี่ยวกับ  การ
ซอมแซม การดัดแปลง การรื้อ
ถอนงาน หรือ การเคลื่อนย าย
งานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ 

สามารถอำนวยการควบค ุม หรือการ
ควบคุมเกี่ยวกับ การซอมแซม การรื้อถอน
งาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดย
ถูกตองตามรูป แบบ และขอกำหนดของ
หลักวิชาชีพวิศวกรรม สำหรับงานประเภท 
1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดินระบบ 

สามารถอำนวยการควบค ุม หรือการ
ควบคุมเกี่ยวกับการติดตั้ง การซอมแซม 
การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถ ูกตองตาม
รูป แบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม สำหรับงานทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

แบบ  และขอกำหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 

4) ระบบปรับอากาศ ระบาย
อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบ

บำบัดน้ำเสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสง

รถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคาร

สถานพยาบาล 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 
 

และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 

และค ุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำ

เสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสงรถยนต 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย 
หรือในการสอบทาน 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและ

สารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบาย

อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบ

บำบัดน้ำเสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย 
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 
13) ระบบเครื่องกลขนสง

รถยนต 
14) ระบบวิศวกรรมอาคาร

สามารถทำการคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
สำหรับงานประเภท 
1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดินระบบ 

และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 

และค ุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
6) ระบบน ้ำประปา 
7) ระบบน ้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำ

เสีย  
8) ระบบสระวายน ้ำ 
9) ระบบดับเพลิงและความ

ปลอดภัย  
10) ระบบรักษาความปลอดภัย  
11) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต ิ  
12) ระบบโครงสรางอาคาร 

สามารถทำการคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
สำหรับงานทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

สถานพยาบาล 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

13) ระบบเครื่องกลขนสงรถยนต 

6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ
อำน วยการ ดูแลก าร ใช  การ
บำร ุงรักษางานที่เปนชิ้นงานหรือ
ระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตาม
รูป แบบ และขอกำหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 

1. การบำร ุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบ และการทดสอบระบบ 
1) ระบบไฟฟากำลัง  
2) ระบบแสงสวาง  
3) ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 
4) ระบบปรับอากาศ ระบาย

อากาศ และค ุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร 

5) ระบบลิฟตและทางเดินเลื่อน 
2. การเตรียมพรอมและการอพยพ  
3. การตอบโต ตอสภาวะฉุกเฉิน 
4. การจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

สามารถทำการอำนวยการดูแลการใช  
การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือ
ระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ 
และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
สำหรับงานทุกประเภท 
 

สามารถทำการอำนวยการดูแลการใช  
การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือ
ระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ 
และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
สำหรับงานทุกประเภท 
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รายการเอกสารที่ 7 
สาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 
1 การวางผังอาคารเพื่อป องกันอัคคภีัย การแบงประเภทการใชพื้นที่อาคาร การคำนวณปริมาณผูใชพื้นที่ การกำหนดความเสี่ยงอันตรายของพื้นที่ และการ

แบงแยกความอันตรายของพื้นที่ 
2 เสนทางหนีไฟ การแบงประเภทพื้นที่ครอบครอง จำนวนเสนทางหนีไฟ สมรรถนะของเสนทางหนีไฟ การจัดวางเสนทางหนีไฟ ระยะ

สัญจร ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน สวนประกอบเสนทางหนีไฟ เชน ประตู บันได ทางลาด และอื่นๆ รวมทั้งการ
คำนวณเวลาการอพยพ 

3 พฤติกรรมมนุษยในขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอมน ุษยในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ที่มีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล การตีความเกี่ยวกับ
สถานการณและความเสี่ยง และ การตัดสินใจของบุคคลเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เพื่อนำขอมูลพฤติกรรมมาประยุกตใช
ในการกำหนดมาตรการการปองกันอัคคีภัย 

4 การป องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก หลักการปองกันอัคคีภัย และการนำมาประยุกต  เลือกใชงานไดอยางเหมาะสม 
การปองกันอัคคภีัยเชิงรับ เชน การแบงสวนอาคาร โครงสรางทนไฟ การควบคุมการใชวัสดุ การปองกันชองเปด  
เปนตน 
การปองกันอัคคภีัยเชิงรุก เชน ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน 

5 พลศาสตรอัคคีภัย ปรากฏการณทางพลศาสตรอัคคีภัย อุณหพลศาสตรของการเผาไหม เคมีเชิงอัคคี เปลวไฟแบบPre-mix หรือแบบ 
Diffusion การแพรกระจายควันหรือการลุกลามของเพลิงไหมการเผาไหมของของแข็งและของเหลว การจุดติดไฟ 
การพุงของเปลวไฟใตเพดาน (Ceiling Jet) ภาวะกอนและหลังการแฟลชโอเวอร (Flashover) และการลกุไหมขั้น
สุดทาย 

6 การป องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ การออกแบบทางวิศวกรรมโดยอาศัยเครื่องมือและ/หรือคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะห ความเปนไปไดในการออกแบบ
การปองกันอัคคภีัยที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดในมาตรฐาน เชน การทำแบบจำลองการอพยพ การทำแบบจำลอง
เพลิงไหม เปนตน 

7 ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและแจงเหตุ
เพลิงไหมรวมทั้งการสั่งการระบบ
ประกอบอาคาร 

ทฤษฎีและหลักการการตรวจจับเพลิงไหม เชน ควัน ความรอน การแผรังสี และก าซ เปนตน อุปกรณตรวจจับ 
อุปกรณแจงเหตุ สัญญาณแจงเหตุ อุปกรณควบค ุมและสวนประกอบการทำงาน ลำดับขั้นตอนการแจงเหตุ การสั่งการ
ประสานระบบประกอบอาคาร เชน ระบบอัดอากาศ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบสงลมเย็น ระบบไฟฟาแสงสวางเพื่อ
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 
การหนีไฟ เปนตน 

8 การจัดการและควบค ุมควันไฟ หลักการควบค ุมควันไฟ ความแตกตางของความดัน ระบบอัดอากาศในชองโถงบันได/โถงลิฟต  การกำหนดขอบเขต
ควันไฟ การคำนวณปริมาณควันไฟ อุปกรณตรวจจับควัน และการควบค ุมอุปกรณ 

9 การบริหารจัดการความปลอดภัย รวมถึง
งานปองกัน การตอบโต และการสื่อสาร
ระหวางเกิดเหตุ และการฟนฟู 

หลักการและแนวทางรับมือเหตุเพลิงไหม การเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุ การระงับเหตุเพลิงไหม การกูภัย 
และ การฟนฟูอาคารหลังเกิดเหตุเพลิงไหม รวมถึงสนับสนุนและรวมวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ไดแก แผนการ
ตรวจตราแผนการอบรม แผนการรณรงคปองกันอัคคภีัย แผนการดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟ แผนบรรเทาท ุกข 

10 การตรวจสอบ ทดสอบ และบำร ุงรักษา
ระบบป องกันอัคคีภัย 

การตรวจสอบดวยสายตา การตรวจสอบดวยเครื่องมือ การทดสอบอุปกรณ การทดสอบระบบ การทดสอบสมรรถนะ
ระบบ การบำร ุงรักษา วงรอบและความถี่การตรวจสอบ การทดสอบ และการบำร ุงรักษา อุปกรณที่ตองการการ
ตรวจสอบทดสอบและบำร ุงรักษา 

11 การประเมินความเสี่ยงดานอัคคีภัย การระบุอันตรายจากอัคคีภัย การแยกแยะบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยง การวิเคราะหผล การกำจัดหรือลด
ความเสี่ยง การบันทึกผลการประเมินเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินและฝกอบรม การทบทวนและปรับปรุงการประเมินความ
เสี่ยงดานดานอัคคภีัยอยางสม่ำเสมอ 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 

ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 งานใหคำปร ึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ
การตรวจรับรองผลงาน 

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย 

2. เสนทางหนีไฟ 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม 

4. การปองกันอัคคภีัยเชิงรับและ

เชิงรุก 

5. พลศาสตรอัคคภีัย 

6. การปองกันอัคคภีัยเชิงสมรรถนะ 

7. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

8. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

9. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

รวมถึงงานปองกัน การตอบโต

และการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ 

และการฟนฟู 

10. การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บำรุงรักษาระบบปองกัน

อัคคีภัย 

สามารถใหคำแนะนำวิธีการปองกัน
อัคคีภัยรวมทั้งเลือกหรอืแนะนำวิธีการใช
อุปกรณปองกันอัคคีภัยพื้นฐานในบานอยู
อาศัยที่ไมซับซอนไดแก อาคารที่อยูอาศัย 
ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และอาคาร
แถว ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และมี
พื้นที่ ไมเกิน 500 ตารางเมตร 
 
 
 

สามารถใหคำปร ึกษา การใหคำแนะนำ 
การตรวจวินิจฉัย ตรวจวิเคราะหผล 
การแกไขปญหา กำหนดวิธีการขั้นตอน 
และการตรวจรับรองผลงานได สำหรับ
อาคารหรือโรงงานที่ซ ับซ อนไดทุกประเภท  
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

11. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย 

2 งานวางโครงการหมายถึง 
การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ 

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย 

2. เสนทางหนีไฟ 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม 

4. การปองกันอัคคภีัยเชิงรับและ

เชิงรุก 

5. พลศาสตรอัคคภีัย 

6. การปองกันอัคคภีัยเชิงสมรรถนะ 

7. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

8. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

9. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

รวมถึงงานปองกัน การตอบโต

และการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ 

และการฟนฟู 

10. การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บำรุงรักษาระบบปองกัน

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนของ
โครงการปองกันอัคคภียั พื้นฐานในบานอยู
อาศัยที่ไมซับซอน ไดแก อาคารที่อยู อาศัย 
ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และอาคาร
แถว ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และมี
พื้นที่ ไมเกิน 500 ตารางเมตร 
 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนของ
โครงการปองกันอัคคภีัย สำหรบัอาคาร
หรือโรงงานที่ซับซอนไดทุกประเภท 
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

อัคคีภัย 

11. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย 

3 งาน ออกแบบและค ำนวณ
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่ ง
รายละเอียดในการกอสราง การ
สราง การผลิต หรือการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการคำนวณ แสดงเป นรูป 
แบบ ขอกำหนด หรือประมาณ
การ 

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย  

2. เสนทางหนีไฟ 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม 

4. การปองกันอัคคภีัยเชิงรับและ

เชิงรุก 

5. พลศาสตรอัคคภีัย 

6. การปองกันอัคคภีัยเชิงสมรรถนะ 

7. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

8. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

9. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย  

สามารถงานออกแบบและคำนวณ เพื่อ
แสดงรูปแบบ ขอกำหนด รายการคำนวณ 
และประมาณราคา สำหรับงานบานอยู
อาศัย อาคารแถว หรือบานแฝดที่ไม
ซับซอน ไดแก อาคารที่อยู อาศัย ที่มคีวาม
สูง ไมเกิน 15 เมตร และอาคารแถว ที่มี
ความสูง ไมเกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ ไม
เกิน 500 ตารางเมตร 
 

สามารถงานออกแบบและคำนวณ เพื่อ
แสดงรูปแบบ ขอกำหนด รายการคำนวณ 
และประมาณราคา สำหรับอาคารหรือ
โรงงานที่ซับซอนไดทุกประเภท 
 

4 งานควบคุมการสรางหรือการ
ผลิตหมายถึง การอำนวยการ
ค วบ คุม  ห รื อ ก า ร ค วบ คุ ม
เกี่ยวกับการกอสราง การสราง 

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย 

2. เสนทางหนีไฟ  

สามารถควบคุมการสรางหรือการผลิต 
เพื่อการกอสราง การติดตั้ง และการ
ซอมแซม สำหรับงานบานอยูอาศัย อาคาร
แถว หรือบานแฝดที่ไมซับซ อน ไดแก 

สามารถควบคุมการสรางหรือการผลิตเพื่อ
การกอสราง การติดตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลง การรื้อถอนงานหรือการ
เคลื่อนยายงาน สำหรับอาคารหรือโรงงาน
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

ก า ร ผ ลิ ต  ก า รต ิ ด ต ั้ ง  ก า ร
ซอมแซม การดัดแปลง การรื้อ
ถอนงาน หรือการเคลื่อนยาย
งานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป 
แบบ และขอกำหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม 

4. การปองกันอัคคภีัยเชิงรับและ

เชิงรุก 

5. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

6. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

7. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

รวมถึงงานปองกัน การตอบโต

และการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ 

และการฟนฟู 

8. การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บำรุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย 

9. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย 

อาคารที่อยูอาศัย ที่มีความสูง ไมเกิน 15 
เมตร และอาคารแถว ที่มีความสูง ไมเกิน 
15 เมตร และมีพื้นที่ ไมเกิน 500 ตาราง
เมตร 
 

ที่ซบัซอนไดทุกประเภท  
 

5 งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเป นหลักเกณฑ 
หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย 

2. เสนทางหนีไฟ 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม 

สามารถพิจารณาตรวจสอบงานออกแบบ
และคำนวณ เพื่อใชประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน สำหรับงาน
บานอยู อาศัย อาคารแถว หรือบานแฝดที่
ไมซบัซ อน ไดแก อาคารที่อยูอาศัย ที่มี
ความสูง ไมเกิน 15 เมตร และอาคารแถว 

สามารถพิจารณาตรวจสอบงานออกแบบ
และคำนวณ เพื่อใชประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
สำหรับอาคารหรือโรงงานที่ซ ับซ อนไดทุก
ประเภท  
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

4. การปองกันอัคคภีัยเชงิรับและ

เชิงรุก 

5. พลศาสตรอัคคภีัย 

6. การปองกันอัคคภีัยเชิงสมรรถนะ 

7. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

8. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

9. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

รวมถึงงานปองกัน การตอบโต

และการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ 

และการฟนฟู 

10. การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บำรุงรักษาระบบปองกัน

อัคคีภัย 

11. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย 

ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ 
ไมเกิน 500 ตารางเมตร 
 

6 งานอำนวยการใชหมายถึง การ
อำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง
ตามรูป แบบ และขอกำหนด

1. การวางผังอาคารเพื่อปองกัน

อัคคีภัย  

2. เสนทางหนีไฟ 

3. พฤติกรรมมน ุษยในขณะเกิดเหตุ

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางานเพื่อใหระบบอุปกรณตางๆ
พรอมใชงานไดตลอดเวลา สำหรับ งาน
บานอยู อาศัย อาคารแถว หรือบานแฝดที่
ไมซบัซ อน ไดแก อาคารที่อยูอาศัย ที่มี

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางานเพื่อใหระบบอุปกรณตางๆ
พรอมใชงาน และถูกต องตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม สำหรับอาคารหรือโรงงานที่
ซับซอนไดทุกประเภท  
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ลำดับที่ งาน ประเภทของงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม เพลิงไหม 

4. ขั้นตอนและวิธีการตรวจจับและ

แจงเหตุเพลิงไหมรวมทั้งการสั่ง

การระบบประกอบอาคาร 

5. การจัดการและควบค ุมควันไฟ 

6. การบริหารจัดการความปลอดภัย 

รวมถึงงานปองกัน การตอบโต

และการสื่อสารระหวางเกิดเหตุ 

และการฟนฟู 

7. การตรวจสอบ ทดสอบ และ

บำรุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย 

8. การประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย 

ความสูง ไมเกิน 15 เมตร และอาคารแถว 
ที่มีความสูง ไมเกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ 
ไมเกิน 500 ตารางเมตร 
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รายการเอกสารที่ 8 
สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปโตรเลียม 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 

แขนงวิศวกรรมการเจาะ 
1 การควบคุมแรงดนัขณะเจาะและปด

สละหลุม 
การเลือกใช แทนเจาะ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่องานเจาะหล ุมปโตรเลียม เตรียมงานออกแบบชั้นวางติดตั้ง
อุปกรณปองกันการพล ุง โดยกำหนดอุปกรณ มาตรวัด วาลว และทำการคำนวณขอมูลการควบค ุมหล ุมดวยการใช
น้ำหนักน ้ำโคลนและแรงดันจากป มน ้ำโคลนลวงหนา และปริมาณน้ำโคลนที่ใสเขาไปในหล ุมเจาะเพื่อควบค ุมแรงดัน
ในหลุม ไมใหเกิดของไหลปนเปอนจากชั้นหินทะลักขึ้นมาสูพื้นดิน สามารถออกแบบวิธีการหมุนเวียนน้ำโคลนใน
รูปแบบตางๆ เพื่อดึงเอาของไหลปนเปอนจากในชั้นหินที่ไหลเขามาในหล ุมออกไป และยับยั้งไมใหของไหลดังกลาว
ไหลขึ้นมาในหล ุมอีก คำนวณและเลือกใชซีเมนตและสวนผสมที่เหมาะสมไดเพื่อการปดสละหล ุม รวมถึงการดูแล 
การบำร ุงรักษาอุปกรณและการจัดเก็บอุปกรณที่ใชแลวใหเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและพรอมใชงาน ในกรณีที่
เกิดปญหา สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเจาะ ปญหาการควบค ุมหล ุมเจาะที่เกิดขึ้นหนางานไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาชีพวศิวกรรม ความปลอดภัยในการเจาะทั้งที่กระทบกับคนทำงาน และสิ่งแวดลอม 

2 การเจาะหล ุมป โตรเลียมทั้งประเภทที่
เปนหล ุมตรงและหล ุมควบค ุมทิศทาง 

การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนในเรื่องการจัดหาสถานที่เจาะหล ุมปโตรเลียม การเลือกใช
แทนเจาะ เทคนิคการเจาะหล ุมปโตรเลียม กระบวนการเจาะหล ุมปโตรเลียม การออกแบบแนวหล ุมเจาะปโตรเลียม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึงการกำหนดและลำดับการเรียงตัวของอุปกรณประกอบกานเจาะ ทางเลือกใน
การใชอุปกรณ สามารถควบคุมการเตรียมงานเจาะ การเจาะหลุมนำรอง การควบค ุมทิศทางการเจาะ การรังวัด
สำรวจแนวหล ุมระหวางการเจาะ 

3 การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหลุม
ปโตรเลียมและการทำงานผ านระบบ
ไฮโดรลิก 

การออกแบบและเลือกใชโคลนเจาะที่เหมาะสมเพื่อการเจาะหล ุมปโตรเลียม และสามารถออกแบบการจัดการน้ำ
โคลนในรูปแบบต างๆ เพื่อกำจัดสิ่งปนเปอนจากในชั้นหินที่เขามาในหล ุมออกไป และยับยั้งไมใหโคลนเจาะเปลี่ยน
สภาพจนไมสามารถใชงานได การออกแบบและควบคุมระบบไฮโดรลกิเพื่อการหมุนเวียนโคลนเจาะ 

4 การดูแลการควบคุมเศษหินที่ขึ้นมา
ระหวางการเจาะและการวิเคราะห
ลำดับชั้นหิน 

การจัดการจัดเก็บเศษหินระหวางการเจาะเพื่อนำมาวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของลำดับชั้นหินที่เจาะผ าน 
การคดัแยกและกำจัดเศษหินจากการเจาะหล ุมปโตรเลียม 



76 
 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
5 การลงทอกร ุในหล ุมป โตรเลียมและการ

ใชซ ีเมนตเพื่อการยึดผนังหลุมกับทอกร ุ 
ออกแบบเชิงกายภาพภายในหล ุมเจาะ ระดับการลงทอกร ุในแตละชวง การออกแบบทอกร ุที่เหมาะสมตามสภาพ
แรงดัน อุณหภูมิ และสภาพการกัดกรอน สามารถพิจารณาตรวจสอบเลือกใชประเภททอกร ุที่เหมาะสม โดย
พิจารณาภายใตหลักการพื้นฐานเรื่องที่โลหะสามารถทนแรงบีบอัด  แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือ
สารประกอบใตดินที่อาจทำใหโลหะส ึกกรอน เชน กาซไขเนา น ้ำเค็มใตดิน สามารถคำนวณและเลือกใชซ ีเมนตและ
สวนผสมที่เหมาะสมได 

แขนงวิศวกรรมแหลงกักเก็บ 
1 การวิเคราะหคุณสมบัติของแหลงกักเก็บ

ปโตรเลียม 
การวิเคราะหคุณสมบัต ิของแหลงกักเก็บปโตรเลียม การประเมินคาความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ คาการไหลผาน
สัมพัทธ แรงโนมถวง แรงหนืด แรงด ึงตามรูเล็ก ของแหลงกักเก็บ 

2 การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่งธรณ ี การวิเคราะหชั้นหินตัวอยางจากการเก็บในระหวางการเจาะและผลขอมูลการหยั่งธรณี การเก็บขอมูลความดันในชั้น
หิน การวิเคราะหระดับการแยกชั้นของปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดิน 

3 การวิเคราะหพฤติกรรมของปโตรเลียม
และการขับเคลื่อนของของไหลในแหลง
กักเก็บป โตรเลียม 

การวิเคราะหองคประกอบของน ้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ ขอมูลพฤติกรรมของปโตรเลียมในสถานะที่แตกตางกัน 
การคำนวณคาและต ัวแปรภายใตสภาพของแหลงกักเก็บในระยะเริ่มตน รวมถึงอัตราการขยายหรือหดปริมาตรของ
ปโตรเลียมประเภทตางๆ ที่อยู ในแหลงกักเก ็บ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดัน และอุณหภูมิเนื่องจากถูกนำขึ้น
สูผ ิวดิน กลไกการขับเคลื่อนของของไหลในแหลงกักเก็บเมื่อเกิดการผลิต 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ประเมินคุณภาพของแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียม 

การวิเคราะหกระบวนการไหลของป โตรเลียมหลายประเภทภายใตสภาพในแหลงกักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดินแหลง
เดียวกัน การทดสอบหล ุมเจาะและการวิเคราะหผลลัพทจากการทดสอบหล ุมเจาะเพื่อทำความเขาใจและวิเคราะห
คุณภาพและประสิทธิภาพแหลงกักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดิน การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวาง
แผนการพัฒนาการประเมินและการเลือกแผนการพัฒนาของแหลงกักเก็บปโตรเลียมอยางเปนระบบ 

5 การประมาณคาปริมาณสำรองน ้ำมันดิบ 
และกาซธรรมชาติ 

การประมาณคาปริมาณน้ำมันดิบหรือกาซธรรมชาติที่สะสมอยูในแหลงกักเก็บปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดินได ดวยวิธี
คำนวณปริมาตร โดยใชขอมูลจากค ุณสมบัต ิของชั้นหิน และปโตรเลียมที่เก็บตัวอยางขึ้นมาและแผนที่ธรณีวิทยาใต
ดินมาประกอบกัน หลักการสมดุลมวล รวมถึงการใชแบบจำลองแหลงกักเก็บมาใชในการประมาณคาปริมาณ
น้ำมันดิบหรือกาซธรรมชาติที่สะสมอยูในแหลงกักเก็บปโตรเลียมที่สลับซับซอนที่อยูใตพื้นดินได การคำนวณปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบ และก าซธรรมชาติเมื่อเกิดการผลิตแลว 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
แขนงวิศวกรรมการผลิต 

1 การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนในเรื่องการใชทอผลิตเพื่อใชในการผลิต การเตรียมหล ุมผลิต
ใหม การยิงทะลุทอกร ุเพื่อเปดชั้นการผลิต การติดตั้งแพคเกอรและอุปกรณประกอบการผลิตที่เหมาะสม การติดตั้ง
อุปกรณปองการไหลของทรายจากชั้นหิน 

2 การไหลและการหยั ่งธรณเีพื่อการผลิต การคำนวณและวิเคราะหอัตราการไหลของปโตรเลียมที่ต องการ วางแผนการเปดและปดหลุมเพื่อใหไดมาซึ่งอัตรา
การผลิตตามความตองการ และสามารถผลิตปโตรเลียมไดอยางมีประสิทธิภาพ การหยั่งธรณีเพื่อดูการยึดของซ ีเมนต
ระหวางหลุมเจาะและทอ การหยั่งธรณีหล ุมผลิตเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลและชนิดของของไหลจากชั้นการผลิต 

3 การชวยการผลิต การออกแบบระบบการชวยการไหลของปโตรเลียมภายในหล ุมไดอยางเหมาะสม ตลอดจนติดตั้งอุปกรณเพื่อชวย 
การผลิตใตพื้นผ ิว 

4 การกระตุนหล ุมผลิต การอัดชั้นหินใหเกิดรอยแตก การใชกรดเพื่อกัดกรอนชั้นหิน และการใชเทคนิคตางเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของ
ปโตรเลียมจากแหลงกักเก็บ 

5 การบริการซ อมหล ุมผลิต การซอมหลุมผลิตโดยใชอุปกรณปดกั้นการไหล การซ อมหล ุมผลิตโดยการฉีดอัดซ ีเมนต การซอมหล ุมผลิตโดยการรื้อ
ถอนทอผลิตเดิมและการติดตั้งทอผลิตใหมแทนที่  

6 ระบบการผลิตบนพื้นดิน การออกแบบและเลือกใชอุปกรณปากหล ุม ตลอดจน วาลว และมาตรวัด การติดตั้งอุปกรณประกอบการผลิตบริเวณ
หล ุมผลิต 

7 การปดและสละหลุม การรื้อถอนทอผลิตและอุปกรณประกอบการผลิตใตพื้นผ ิว กระบวนการในการปดและสละหล ุมผลิตที่ปลอดภัย 
การคำนวณและเลือกใชซเีมนตและสวนผสมที่เหมาะสมเพื่อการปดหล ุมผลิต 
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กรอบความสามารถทางวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมปโตรเลียม 

ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

แขนงวิศวกรรมการเจาะ 
1 งานใหคำปร ึกษา  1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะ

และปดสละหล ุม 
2. การเจาะหล ุมป โตรเลียมทั้ ง

ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหล ุม
ควบคุมทิศทาง 

3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะ
หลุมปโตรเลียมและการทำงาน
ผานระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบค ุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ
วิเคราะหลำดับชั้นหิน 

5. การลงทอกรุในหลุมปโตรเลียม
และการใชซี เมนต เพื่อการยึด
ผนังหลุมกับทอกร ุ

สามารถใหคำปร ึกษา แนะนำ และตรวจ
วินิจฉัยในเรือ่งการเจาะและการปดสละ
หล ุมปโตรเลียม รวมถึงการเลือกใช แทน
เจาะ หัวเจาะ ทอกรุ ทอผลิต อุปกรณกน
หล ุม วัสดุสิ้นเปลืองตางๆ หรืออุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่องานเจาะหลุม
ปโตรเลียม รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณกอน
ใชงาน และใชงานแลวใหเหมาะสมเพื่อ
ความปลอดภัย ทั้งในกรณีที่ตองปรึกษา
ทันทีที่หนางาน และการใหคำปร ึกษากอน
การปฏิบัติงานจะเริ่ม 
 
 
 

สามารถใหคำปร ึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ และ
มาตรฐานที่ใชกันภายในบริษัท/องคกร หรือ
ในระดับมาตรฐานสากลในเรื่องการเจาะ
และปดสละหล ุมปโตรเลียม การควบค ุม
แรงดันขณะเจาะของหล ุมเจาะหลากหลาย
ประเภท เชนหล ุมแรงดันสูงผิดปกติ หล ุม
ความล ึกพิเศษ หล ุมเจาะในทะเลที่มี
ระดับน ้ำทะเลลกึมาก เปนตน  

2 งานวางโครงการ  1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะและ
ปดสละหล ุม 

2. การเจาะหล ุมปโตรเลียมทั้ง
ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทาง 

3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหล ุม

สามารถทำการศ ึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่ เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนใน
เรื่องการจัดหาสถานที่เจาะหล ุมปโตรเลียม  
การเลือกใชแทนเจาะ เทคนิคการเจาะ
หล ุมป โตรเลียม กระบวนการเจาะหล ุม
ปโตรเลียม และการปดสละหลุม ทางเลือก

สามารถทำการวางแผนโครงงานการเจาะ
หลุมป โตรเลียมเปนกล ุมหลุมเจาะที่ตอง
ดำเนินการตอเนื่องกันในหลายบริเวณ โดย
ทุกขั้นตอนตองวางแผนงานภายใตกฎเกณฑ 
และมาตรฐานที่ใชกันภายในบริษัท/องคกร 
หรือในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยัง
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

ปโตรเลียมและการทำงานผ าน
ระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบคุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ
วิเคราะหลำดับชั้นหิน 

5. การลงทอกร ุในหลุมปโตรเลียม
และการใชซีเมนตเพื่อการยึดผนัง
หล ุมกับทอกร ุ 

ในการใชอุปกรณ รวมถึงการวางแผนงาน
โครงงานการเจาะหล ุมป โตรเลียม และ
เขียนบันทึกแผนงานในลักษณะ “แผนงาน
หลุมเจาะ” เพื่ อ เปนแนวทางเพื่ อ ให
ผูรับเหมาดำเนินการเจาะหล ุมปโตรเลียม
ไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัย 

ตองสามารถดำเนินการวางแผน และเตรียม
อุปกรณ สำหรับงานการควบคุมหล ุมเจาะ 
เพื่ อ ให งาน เจาะและการปดสละหล ุม
ปโตรเลียมมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
กำกับ 

3 งานออกแบบและคำนวณ  1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะและ
ปดสละหล ุม 

2. การเจาะหล ุมปโตรเลียมทั้ง
ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทาง 

3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหล ุม
ปโตรเลียมและการทำงานผ าน
ระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบคุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ
วิเคราะหลำดับชั้นหิน 

5. การลงทอกร ุในหลุมปโตรเลียม
และการใชซีเมนตเพื่อการยึดผนัง
หล ุมกับทอกร ุ 

สามารถคำนวณและออกแบบน้ำหนัก 
แรงดันไฮโดรสแตติก และปริมาณน้ำโคลน
ที่ใสเขาไปในหล ุมเจาะเพื่อควบคุมแรงดัน
ในหลุม ไมใหเกิดของไหลปนเปอนจากชั้น
หินทะลักขึ้นมาสูพื้นดิน สามารถออกแบบ
เชิงกายภาพภายในหลุมเจาะปโตรเลียม 
รวมถึงการกำหนดและลำดับการเรียงตัว
ของอ ุปกรณกนหลมุ เพื่อใชในการผลิตและ
ซอมบำร ุงหล ุมในอนาคต เตรียมงาน
ออกแบบชั้นวางติดตั้งอุปกรณปองกันการ
พล ุง โดยกำหนดอุปกรณ มาตรวัด วาลว 
และทำการคำนวณขอมูลการควบคุมหล ุม
ดวยการใชน ้ำหนักน ้ำโคลนและแรงดันจาก
ปมน้ำโคลนลวงหนา ระดับการลงทอกร ุใน
แตละชวง การออกแบบทอกร ุที่เหมาะสม

สามารถคำนวณน้ำหนัก แรงดัน และ
ปริมาณน้ำโคลนที่ใสเขาไปในหล ุมเจาะ และ
สามารถออกแบบวิธีการหม ุนเวียนน้ำโคลน
ในรูปแบบตางๆ เพื่อดึงเอาของไหลปนเปอน
จากในชั้นหินที่ไหลเขามาในหล ุมออกไป 
และยับยั ้งไมใหของไหลดังกลาวไหลข ึ้นมาใน
หล ุมอีก และในกรณีที่ไมสามารถปองกันไดก็
สามารถออกแบบวิธกีารในการปดหล ุมดวย
วิธีการตางๆ ที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อกัก
ของไหลปนเป อนดังกลาวไวในหล ุมเพื่อ
ความปลอดภัย สามารถออกแบบ
สวนประกอบภายในหล ุมเจาะใหมีความ
แข็งแรงและปลอดภัยตลอดอายุการใชงาน
ตามมาตรฐานสากล 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

ตามสภาพแรงดัน อุณหภูมิ และสภาพการ
กัดกรอน และสามารถคำนวณและเลือกใช
ซีเมนตและสวนผสมที่เหมาะสมได กำหนด
อุปกรณกนหล ุม และอุปกรณที่ติดไวกับ
กานเจาะที่เหมาะสม 

4 งานควบค ุมการสราง 1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะและ
ปดสละหล ุม 

2. การเจาะหล ุมปโตรเลียมทั้ง
ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทาง 

3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหล ุม
ปโตรเลียมและการทำงานผ าน
ระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบคุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ
วิเคราะหลำดับชั้นหิน 

5. การลงทอกร ุในหลุมปโตรเลียม
และการใชซีเมนตเพื่อการยึดผนัง
หล ุมกับทอกร ุ 

สามารถควบคุมการเตรียมงานเจาะ การ
เจาะหล ุมนำรอง และการเจาะหล ุม
ปโตรเลียม ตลอดจนการปดและสละหล ุม
ในขั้นตอนตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน 
และแบบหล ุมเจาะ โดยควบค ุมทั้งในสวน
ของบุคลากรที่ทำงานบนพื้นแทนเจาะและ
บุคลากรที่เกี่ยวของอื่น  ในกรณีที่เกิด
ปญหา สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเจาะ ปญหาการควบค ุมหล ุม
เจาะที่เกิดขึ้นหนางานไดอยางถูกต องตาม
หลักวิชาชีพวิศวกรรม 
 

สามารถควบคุมการเตรียมงานเจาะ การ
เจาะหล ุมนำรอง และการเจาะหล ุม
ปโตรเลียม ตลอดจนการปดและสละหล ุม ที่
สลับซ ับซอนในขั้นตอนตางๆ ใหเปนไปตาม
แผนงาน และแบบหล ุมเจาะ โดยควบคมุทั้ง
ในสวนของบ ุคลากรที่ทำงานบนพื้นแทน
เจาะและบุคลากรที่เกี่ยวของอื่น  ในกรณีที่
เกิดปญหา สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเจาะ ปญหาการควบค ุมหล ุม
เจาะที่เกิดขึ้นหนางานไดอยางถูกต องตาม
หลักวิชาชีพวิศวกรรม 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ  1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะและ
ปดสละหล ุม 

2. การเจาะหล ุมปโตรเลียมทั้ง
ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหลุม

สามารถพิจารณาตรวจสอบเลือกใช
ประเภททอกร ุที่เหมาะสม โดยพิจารณา
ภายใตหลักการพื้นฐานเรื่องที่โลหะ
สามารถทนแรงบีบอัด  แรงดัน อุณหภูมิ 

สามารถพิจารณาตรวจสอบเลือกใชประเภท
ทอกรุที่เหมาะสม โดยพิจารณาภายใต
หลักการพื้นฐานเรื่องที่โลหะสามารถทนแรง
บีบอัด  แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือ
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ควบคุมทิศทาง 
3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหล ุม

ปโตรเลียมและการทำงานผ าน
ระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบคุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ
วิเคราะหลำดับชั้นหิน 

5. การลงทอกร ุในหลุมปโตรเลียม
และการใชซีเมนตเพื่อการยึดผนัง
หล ุมกับทอกร ุ 

และของเหลวหรือสารประกอบใตดินที่อาจ
ทำใหโลหะส ึกกรอน เชน ก าซไขเนา 
น้ำเค็มใตดิน สามารถหาวิธีการในการใช
อุปกรณ หรือวัสดุทางเลือกที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเจาะ และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเจาะทั้งที่กระทบกับ
คนทำงาน และสิ่งแวดลอม นำแนวทาง
ทางสถิติ และผลจากการตรวจประเมินมา
เพื่อใชสนับสนุนแนวทางพัฒนา
กระบวนการเจาะหล ุมปโตรเลียมใหมีความ
รวดเร็ว ประหยัด โดยที่ยังอย ูบนพื้นฐาน
ความปลอดภัย และยังคงสามารถใชงานได
ตรงตามวัตถุประสงค 

สารประกอบใตดินที่อาจทำใหโลหะส ึก
กรอน เชน กาซไขเนา น ้ำเค็มใตดิน สามารถ
คนควา ประดิษฐ  หาวิธีการในการใช
อุปกรณ หรือวัสดุทางเลือกที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเจาะ และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการเจาะทั้งที่กระทบกับ
คนทำงาน และสิ่งแวดลอม นำแนวทางทาง
สถิติ และผลจากการตรวจประเมินมาเพื่อใช
สนับสนุนแนวทางพัฒนากระบวนการเจาะ
หล ุมปโตรเลียมที่มีความสลับซับซอนใหมี
ความรวดเร็ว ประหยัด โดยที่ยังอยูบน
พื้นฐานความปลอดภัย และยังคงสามารถใช
งานไดตรงตามวัตถุประสงค 

6 งานอำนวยการใช  1. การควบคุมแรงดันขณะเจาะและ
ปดสละหล ุม 

2. การเจาะหล ุมปโตรเลียมทั้ง
ประเภทที่เปนหล ุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทาง 

3. การใชน้ำโคลนเพื่อการเจาะหล ุม
ปโตรเลียมและการทำงานผ าน
ระบบไฮโดรลิก 

4. การดูแลการควบคุมเศษหินที่
ขึ้นมาระหวางการเจาะและการ

สามารถอำนวยการดูแลการใช 
การบำร ุงรักษา ในงานการเจาะหล ุม
ปโตรเลียม และการปดสละหล ุม รวมถึง
การดูแล การบำร ุงรักษาอุปกรณและการ
จัดเก็บอุปกรณที่ใชแลวใหเหมาะสม เพื่อ
ความปลอดภัยและพรอมใชงาน 

สามารถอำนวยการดูแลการใช 
การบำร ุงรักษา ในงานการเจาะ และการปด
สละหล ุมปโตรเลียมที่สลับซ ับซ อน รวมถึง
การดูแล การบำร ุงรักษาอุปกรณเฉพาะ
ตางๆ และการจัดเก็บอุปกรณที่ใชแลวให
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและพรอมใช
งาน รวมถึงการวางแผนการขนยายแทน
เจาะ และการสั่ง และจัดเก็บอุปกรณ การ
ลำเลียงอุปกรณตางๆ เพื่อมาใชงานไดอยาง
ครบถวน ปลอดภัย และไมกอใหเกิดความ
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วิเคราะหลำดับชั้นหิน 
5. การลงทอกร ุในหลุมปโตรเลียม

และการใชซีเมนตเพื่อการยึดผนัง
หล ุมกับทอกร ุ 

ลาชา 

แขนงวิศวกรรมแหลงกักเก็บ 
1 งานใหคำปร ึกษา  1. การวิเคราะหคุณสมบัต ิของแหลง

กักเก็บปโตรเลียม 
2. การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่ง

ธรณ ี
3. การวิเคราะหพฤติกรรมของ

ปโตรเลียมและการขับเคลื่อน
ของของไหลในแหลงกักเก ็บ
ปโตรเลียม 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการประเมินคุณภาพของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

5. การประมาณคาปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ 

สามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของแหลงกักเก็บปโตรเลียมอยางเปน
ระบบ การวิเคราะหชั้นหินตัวอยางจากการ
เก็บในระหวางการเจาะ ผลขอมูลการหยั่ง
ธรณี ขอมูลพฤติกรรมของปโตรเลียมใน
สถานะที่แตกตางกัน ปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติไดอยาง
ถูกตอง 

สามารถใหคำปร ึกษาคุณสมบัต ิของแหลงกัก
เก็บปโตรเลียมอยางเปนระบบ การใชผลการ
วิเคราะหชั้นหินตัวอยางเพื่อการกำหนด
ความหนาของชั้นปโตรเลียมและชวงระดับ
ใตดินที่แยกระหวางน้ำกับน้ำมันดิบ ศึกษา
วิเคราะหขอมูลการผลิตโดยใชวิธีสมด ุลมวล
สาร การลดลงของอัตราการการผลิต และ
แบบจำลองแหลงกักเก็บเพื่อสามารถ
ประมาณคาปริมาณน้ำมันดิบหรือกาซ
ธรรมชาติที่สะสมอยูในแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดิน รวมถึงปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติไดอยาง
ถูกตอง สามารถใหคำปรึกษาและรับรอง
เกี่ยวกับกฎเกณฑและมาตรฐานของการ
วิเคราะหและการประเมินปริมาณสำรอง 

2 งานวางโครงการ 1. การวิเคราะหคุณสมบัติของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

2. การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่ง

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนการ
พัฒนาการประเมินและการเลือกแผนการ

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนการ
พัฒนาแหลงกักเก็บป โตรเลียมอยางเปน
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ธรณี 
3. การวิเคราะหพฤติ กรรมของ

ป โตรเลียมและการขับเคลื่อน
ของของไหลในแหล งกักเก็บ
ปโตรเลียม 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการประเมินคุณภาพของ
แหลงกักเก็บปโตรเลียม 

5. การประมาณคาปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ 

พัฒนาของแหลงกกัเก็บปโตรเลียมอยาง
เปนระบบ 

ระบบ สามารถทำการวิเคราะหเพื่อใหไดมา
ซึ่งปริมาณสำรอง และประสิทธิภาพการผลิต
ของแต ละแผนพัฒนาเพื่อใชเปนขอมูลใน
การเลือกแผนที่เหมะสมของโครงการนั้นๆ 
สามารถวิเคราะหผลขอมูลการหยั่งธรณี 
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลความดัน ปริมาตร 
และอุณหภูมิ เขาใจและสามารถหาขอมูล
พฤติกรรมของปโตรเลียมในสถานะที่
แตกตางกัน กำหนดคาและตัวแปรภายใต
สภาพของแหลงกักเก็บในระยะเริ่มตน 
รวมถึงกำหนดระดับการแยกชั้นของ
ปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดินไดอยางแมนยำ 
สามารถวิเคราะหกระบวนการไหลของ
ปโตรเลียมหลายประเภทภายใตสภาพใน
แหลงกักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดินแหลง
เดียวกัน สามารถใชผลการวิเคราะหจากการ
ทดสอบหล ุมเจาะแบบปกติเพื่อทำความ
เขาใจและวิเคราะหคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแหลงกักเก็บปโตรเลียมใต
พื้นดิน เขาใจและสามารถนำเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบและก าซธรรมชาติ เขาใจกลไกของ
การขับเคลื่อนปโตรเลียมโดยธรรมชาต ิใน
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แหลงกักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดิน  
เขาใจหลักการและค ุณสมบัต ิในการไหลของ
ของไหลป โตรเลียมในแหลงปโตรเลียม 
รวมทั้งสามารถประเมินคุณภาพของแหลง
กักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดินได สามารถ
วิเคราะหและหาคาประสิทธิภาพการผลิต
ของแหลงกักเก็บปโตรเลียมใตพื้นดินไดเมื่อ
มีการใชวิธีการและกระบวนการท ุติยภูมิ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบ
ตางๆ สามารถประเมินคุณภาพของแหลงกัก
เก็บปโตรเลียมใตพื้นดินโดยการใช
แบบจำลองแหลงกักเก็บ 

3 งานออกแบบและคำนวณ  1. การวิเคราะหคุณสมบัติของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

2. การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่ง
ธรณี 

3. การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ปโตรเลียมและการขับเคลื่อน
ของของไหลในแหลงกักเก ็บ
ปโตรเลียม 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการประเมินคุณภาพของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

สามารถออกแบบและคำนวณอัตราการ
ผลิตจากแหลงกักเก็บปโตรเลียมอยาง
ถูกตองและเหมาะสม สามารถคำนวณคา
ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ จากการ
วิเคราะหองคประกอบของน้ำมันดิบ และ
กาซธรรมชาต ิ สามารถคำนวณคาอัตรา
การขยายหรือหดปริมาตรของปโตรเลียม
ประเภทตางๆ ที่อยูในแหลงกักเก็บ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงความดัน และ
อุณหภูมิเนื่องจากถูกนำขึ้นสูผิวดิน 
สามารถประเมินคาการไหลผ านสัมพัทธ 

สามารถออกแบบและคำนวณอัตราการผลิต
จากแหลงกักเก็บปโตรเลียมที่สลับซับซอน
อยางถูกต องและเหมาะสม สามารถคำนวณ
คาความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ จากการ
วิเคราะหองคประกอบของน้ำมันดิบ และ
กาซธรรมชาต ิ สามารถคำนวณคาอัตราการ
ขยายหรือหดปริมาตรของปโตรเลียม
ประเภทตางๆ ที่อยูในแหลงกักเก็บ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงความดัน และอุณหภูมิ
เนื่องจากถูกนำข ึ ้นสูผิวดิน สามารถประเมิน
คาการไหลผ านสัมพัทธ แรงโนมถวง แรง
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5. การประมาณคาปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ 

แรงโนมถวง แรงหนืด แรงดงึตามรูเล็ก 
การคำนวณอัตราการไหลของของไหลใน
แหลงกักเก ็บ สามารถประมาณคาปริมาณ
น้ำมันดิบหรือกาซธรรมชาติที่สะสมอยูใน
แหลงกักเก ็บปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดินได 
ดวยวิธีคำนวณปริมาตร โดยใชขอมูลจาก
คุณสมบัติของชั้นหิน และปโตรเลียมที่เก็บ
ตัวอยางขึ้นมาและแผนที่ธรณีวิทยาใตดิน
มาประกอบกัน สามารถใชหลักการสมด ุล
มวล มาใชในการประมาณคาปริมาณ
น้ำมันดิบหรือกาซธรรมชาติที่สะสมอยูใน
แหลงกักเก ็บปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดินได 
สามารถคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 
และกาซธรรมชาติไดอยางถูกต อง 

หนืด แรงดึงตามรูเล็ก การคำนวณอัตราการ
ไหลของของไหลในแหลงกักเก็บ สามารถ
ประมาณคาปริมาณน้ำมันดิบหรือกาซ
ธรรมชาติที่สะสมอยูในแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมที่อยูใตพื้นดินได ดวยวิธีคำนวณ
ปริมาตร โดยใชขอมูลจากคณุสมบัติของชั้น
หิน และปโตรเลียมที่เก็บตัวอยางขึ้นมาและ
แผนที่ธรณีวิทยาใตดินมาประกอบกัน 
สามารถใชหลักการสมด ุลมวล รวมถึงการใช
แบบจำลองแหลงกักเก็บมาใชในการ
ประมาณคาปริมาณน้ำมันดิบหรือกาซ
ธรรมชาติที่สะสมอยูในแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียมที่สลับซับซอนที่อยูใตพื้นดินได 
สามารถคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 
และกาซธรรมชาติไดอยางถูกต อง 

4 งานควบค ุมการสราง ไมมี ไมมี ไมมี 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ  1. การวิเคราะหคุณสมบัติของแหลง
กักเก็บปโตรเลียม 

2. การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่ง
ธรณ ี

3. การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ปโตรเลียมและการขับเคลื่อน
ของของไหลในแหลงกักเก ็บ

สามารถพิจารณาตรวจสอบรับรองปริมาณ
สำรองน้ำมันดิบ และก าซธรรมชาติไดอยาง
ถูกตอง 

สามารถพิจารณาตรวจสอบรับรองปริมาณ
สำรองน ้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ จาก
แหลงกักเก็บป โตรเลียมที่ซับซอนไดอยาง
ถูกตอง 
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ปโตรเลียม 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และการประเมินคุณภาพของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

5. การประมาณคาปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ 

6 งานอำนวยการใช  1. การวิเคราะหคุณสมบัติของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

2. การวิเคราะหชั้นหินและการหยั ่ง
ธรณี 

3. การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ปโตรเลียมและการขับเคลื่อน
ของของไหลในแหลงกักเก ็บ
ปโตรเลียม 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการประเมินคุณภาพของ
แหลงกักเก ็บปโตรเลียม 

5. การประมาณคาปริมาณสำรอง
น้ำมันดิบ และกาซธรรมชาติ 

 
 
 
 

สามารถอำนวยการดูแลการเก็บขอมูลการ
ทดสอบหล ุมปโตรเลียม 

สามารถอำนวยการดูแลการเก ็บขอมูลการ
ทดสอบหล ุมปโตรเลียม และใหคำแนะนำใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยาง
เหมาะสม 
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แขนงวิศวกรรมการผลิต 
1 งานใหคำปร ึกษา  1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 

2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อ
การผลิต 

3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถใหคำแนะนำการใชทอผลิตเพื่อใช
ในการผลิต การกระตุนหล ุมผลิต 
กระบวนการในการปด และสละหลุมที่
ปลอดภัย การซอมหลุมโดยการฉีดอัด
ซีเมนตและการเตรียมหล ุมผลิตใหม การ
ทำการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของ
หล ุม รวมถึงอุปกรณการผลิตบนพื้นดิน 

สามารถใหคำปร ึกษาการใชทอผลิตเพื่อใชใน
การผลิต การกระตุนหล ุมผลิต ภายใต
อุณหภูมิ หรือความดันในหล ุมที่สูงกวาปกติ 
กระบวนการในการปดและสละหล ุมที่
ปลอดภัย การซอมหล ุมโดยการฉีดอัด
ซีเมนตและการเตรียมหล ุมผลิตใหม เปนไป
ตามมาตรฐานกฎเกณฑของบริษัท และ/
หรือมาตรฐานของหนวยงานกำกับที่ได
กำหนดไว  การทำการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพทั่วไปของหล ุม รวมถึงอุปกรณการ
ผลิตบนพื้นดิน 

2 งานวางโครงการ  1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 
2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อ

การผลิต 
3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่ เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนใน
เรื่องการใชทอผลิตเพื่อใชในการผลิต การ
กระตุนหลุมผลิต กระบวนการในการปด 
และสละหล ุมที่ปลอดภัย การซอมหล ุมโดย
การฉีดอัดซีเมนตและการเตรียมหลุมผลิต
ใหม การทำการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
ทั่วไปของหลุม รวมถึงอ ุปกรณการผลิตบน
พื้นดินให เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
โดยทั่วไป สามารถวางแผนการเปดและปด
หลุมเพื่อใหไดมาซึ่ งอัตราการผลิตตาม

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสมรวมทั้งการวางแผนเกี่ยวกับ
การใชทอผลิตเพื่อใชในการผลิต การกระตุน
หล ุมผลิต ภายใตอุณหภูมิ หรือความดันใน
หลุมที่สูงกวาปกติ กระบวนการในการป ด
และสละหลุมที่ปลอดภัย การซ อมหล ุมโดย
การฉีดอัดซีเมนตและการเตรียมหล ุมผลิต
ใหม เปนไปตามมาตรฐานกฎเกณฑของ
บริษัท และ/หรือมาตรฐานของหนวยงาน
กำกับที่ไดกำหนดไว  การทำการผลิตที่
เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของหลุม รวมถึง
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ความตองการ อุปกรณการผลิตบนพื้นดินใหเหมาะสม เพื่อ
ความปลอดภัย สามารถวางแผนการเป ด
และปดหลุมเพื่อใหไดมาซึ่งอัตราการผลิต
ตามความต อ งการภาย ใต เงื่อน ไขหรือ
ขอจำกัดที่ซับซอน 

3 งานออกแบบและคำนวณ  1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 
2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อ

การผลิต 
3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถคำนวณน้ำหนัก และความ
หนาแนนของของเหลวที่จะใชใน
กระบวนการป ดหลุม คำนวณอัตราการ
ไหลของปโตรเลียมที่ตองการในภาวะที่
ดำเนินการอัดชั้นหินใหเกิดรอยแตก โดย
คำนึงถึงแรงดันที่ลดลง และขอจำกัดใน
เรื่องความเร็วในการไหล สามารถออกแบบ
ทอผลิต ขนาดทอผลิต และ/หรืออุปกรณ
ปากหล ุมที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถผลิต
ปโตรเลียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถคำนวณน้ำหนัก และความหนาแนน
ของของเหลวที่จะใชในกระบวนการป ดหล ุม 
คำนวณอัตราการไหลของป โตรเลียมที่
ตองการในภาวะที่ดำเนินการอัดชั้นหินให
เกิดรอยแตก โดยคำน ึงถึงแรงดันที่ลดลง 
และขอจำกัดในเรื่องความเร็วในการไหล 
สามารถออกแบบทอผลิต ในภาวะที่ทอผลิต
อาจเกิดความเสียหายจากอุณหภูมิ หรือ
ความดันในหล ุมที่สูงกวาปกติ และการส ึก
กรอนเนื่องจากภาวะแวดลอมภายในหล ุม 
เชน มีไฮโดรเจนซัลไฟด คารบอนไดออกไซด 
เปนตน สามารถออกแบบขนาดทอผลิต 
และ/หรืออุปกรณปากหล ุมที่เหมาะสม 
เพื่อใหสามารถผลิตปโตรเลียมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถออกแบบระบบการ
ชวยการไหลของป โตรเลียมภายในหล ุมได
อยางเหมาะสม 
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4 งานควบค ุมการสราง 1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 
2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อการ

ผลิต 
3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถกำหนดชวงบริเวณในการติดตั้ง
แพคเกอรที่เหมาะสม สามารถควบค ุม
กระบวนการป ดและสละหล ุมเพื่อใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางปลอดภัย สามารถ
กำหนดสารเคมีที่ใชเติมของเหลวที่ใชใน
การอัดชั้นหิน สามารถกำหนดตารางใชปม
ซีเมนตเพื่องานการฉีดอัดซีเมนต และ
สามารถสงตัวปดกั้นใหอยูในตำแหนง
สมดุลและเหมาะสม 

สามารถกำหนดชวงบริเวณในการติดตั้งแพค
เกอรที่เหมาะสม สามารถควบคุม
กระบวนการป ดและสละหล ุมเพื่อใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางปลอดภัย สามารถ
กำหนดสารเคมีที่ใชเติมของเหลวที่ใชในการ
อัดชั้นหิน ในชั้นหินที่มีแรงดัน อุณหภูมิสูง 
สามารถกำหนดตารางใชปมซ ีเมนตเพื่องาน
การฉีดอัดซเีมนต  และสามารถสงตัวปดกั้น
ใหอยูในตำแหนงสมด ุลและเหมาะสม 
ภายใตสภาพการณที่ไดวางแผนไว 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ  1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 
2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อ

การผลิต 
3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถพิจารณาตรวจสอบงานการ
ออกแบบทอผลิตเพื่อใชในการผลิตและ
การกระตุนหล ุมผลิต การปดและสละหล ุม 
สารเคมีที่ใชเติมของเหลวที่ใชในการอัดชั้น
หิน ผลของการหยั่งธรณเีพื่อดูการยึดของ
ซีเมนตระหวางหลุมเจาะและทอ ระบบ
การชวยการไหลของป โตรเลียมภายในหล ุม
ไดอยางเหมาะสม ผลการหยั่งธรณีเพื่อการ
ผลิต เปนไปตามมาตรฐานกฎเกณฑของ
บริษัท และ/หรือมาตรฐานของหนวยงาน
กำกับที่ไดกำหนดไว 

สามารถพิจารณาตรวจสอบงานการ
ออกแบบทอผลิตเพื่อใชในการผลิตและการ
กระตุนหล ุมผลิต การปดและสละหล ุม 
สารเคมีที่ใชเติมของเหลวที่ใชในการอัดชั้น
หิน ผลของการหยั่งธรณเีพื่อดูการยึดของ
ซีเมนตระหวางหล ุมเจาะและทอ ระบบการ
ชวยการไหลของปโตรเลียมภายในหล ุมได
อยางเหมาะสม ผลการหยั่งธรณีเพื่อการผลิต 
เปนไปตามมาตรฐานกฎเกณฑของบริษัท 
และ/หรือมาตรฐานของหนวยงานกำกับที่ได
กำหนดไว 
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ลำดับที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

6 งานอำนวยการใช  1. การเตรียมหล ุมเพื่อการผลิต 
2. การไหลและการหยั่งธรณีเพื่อ

การผลิต 
3. การชวยการผลิต 
4. การกระตุนหล ุมผลิต 
5. การบริการซอมหลุมผลิต 
6. ระบบการผลิตบนพื้นดิน 
7. การปดและสละหล ุม 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา ในงานการผลิตปโตรเลียม 
รวมถึงการดูแล การบำร ุงรักษาอุปกรณ
และการจัดเก็บอุปกรณที่ใชแลวให
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและพรอมใช
งาน 

สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา ในงานการผลิตปโตรเลียมขั้นสูง 
รวมถึงการดูแล การบำร ุงรักษาอุปกรณ
เฉพาะตางๆ และการจัดเก็บอุปกรณที่ใช
แลวใหเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและ
พรอมใชงาน 
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รายการเอกสารที่ 9 
สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
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กรอบความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 งานวิศวกรรมพลังงานในอาคาร เปนงานทางดานพลังงานในอาคารที่
เกี่ยวของกับ กรอบอาคาร ระบบ
ดำเนินการหลัก และระบบสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.1 กรอบอาคาร จะเกี่ยวของกับ

การออกแบบและกำหนดกรอบ
อาคารธุรกิจ ดานต าง ๆ 
เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
ภายในตัวอาคารที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ระบบการดำเนินงานหลักและ
ระบบอำนวยความสะดวกของ
อาคารธุรกิจ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคอาคารธุรกิจนั้น 
ไดแก งานระบบซักผ าและ
อบแหง ของธุรกิจโรงแรม 
โรงพยาบาล เปนตน 

1.3 ระบบสิ่งอำนวยความสะดวก
ตางๆ ของมน ุษยในอาคาร 
ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง ระบบลิฟต 

1. ตองเขาใจลักษณะการใชพลังงานใน
ระบบที่รับผิดชอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณทางดานพลังงาน ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง 

3. อำนวยการใช ซึ่งรวมถึงการ บำร ุงรักษา 
อุปกรณทางดานพลังงานใหเหมาะสม   

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด เก็บ
ขอมูล) การใชพลังงาน 

5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดาน
พลังงานใหผ ูรวมงานเขาใจได 

6. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใชพลังงานที่
เหมาะสมในระบบที่รับผิดชอบ 

2. ออกแบบระบบการใชพลังงานที่
เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐาน 

3. พิจารณาตรวจสอบ (การตรวจสอบ
สมรรถนะ การวิเคราะห) การใช
พลังงานที่เหมาะสม 

4. การวางโครงการ ในแงของการใช
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม 

5. การใหคำปร ึกษา ในการปรับปร ุง 
พัฒนา แกปญหา ระบบทางดาน
พลังงาน 

6. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

โดยสาร เปนตน 
 
ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบ
อาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ใน
ระบบทางดานพลังงานในอาคารที่
กลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ 
ติดตั้ง ใหคำปรึกษา เกี่ยวกับระบบ 
รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง
การตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ 
ระบบทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มี
ความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความ
คุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน 

- ระบบซ ักผ าและอบแหง ซึ่งรวม
ตั้งแต เครื่องซักผ า เครื่องอบผา 

- ระบบทำความเย็นจากสวนกลาง
ในอาคาร ใหมีประสิทธิภาพ
พลังงานและไดมาตรฐาน ซึ่งรวม
ตั้งแต เครื่องทำความเย็น 
(chiller) เครื่องสงลมเย็น (air 
handling unit) เครื่องสูบน้ำ
หลอเย็น (pumping motor) 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

หอผึ่งน ้ำ (cooling tower) 
- ระบบลิฟตโดยสารภายในอาคาร 

ซึ่งรวมตั้งแต มอเตอรขับเคลื่อน
และระบบทางกล 

2 งานวิศวกรรมพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เปนงานทางดานพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ กรอบ
อาคาร ระบบดำเนินการหลัก และ
ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต างๆ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 กรอบอาคาร จะเกี่ยวของกับ

การออกแบบและกำหนดกรอบ
อาคารของโรงงานอุตสาหกรรม 
ในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการใช
พลังงานภายในตัวอาคารที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ระบบการดำเนินงาน
กระบวนการผลิตหลักใน
โรงงานอุตสาหกรรม ไดแก 
ระบบเตาเผาในโรงหลอมเหล ็ก 
ระบบเครื่องเชื่อมอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

2.3 ระบบอำนวยความสะดวก
สำหรับกระบวนการผลิตใน

1. ตองเขาใจลักษณะการใชพลังงานใน
ระบบที่รับผิดชอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณทางดานพลังงาน ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง 

3. อำนวยการใช ซึ่งรวมถึงการบำร ุงรักษา 
อุปกรณทางดานพลังงานใหเหมาะสม   

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด เก็บ
ขอมูล) การใชพลังงาน 

5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดาน
พลังงานใหผ ูรวมงานเขาใจได 

6. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใชพลังงานที่
เหมาะสมในระบบที่รับผิดชอบ 

2. ออกแบบระบบการใชพลังงานที่
เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐาน 

3. พิจารณาตรวจสอบ (การวิเคราะห) การ
ใชพลังงานที่เหมาะสม 

4. การวางโครงการ ในแงของการใช
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม 

5. การใหคำปร ึกษา ในการปรับปร ุง 
พัฒนา แกปญหา ระบบทางดาน
พลังงาน 

6. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

โรงงานอุตสาหกรรม เชน 
ระบบผลิตไอน้ำ ระบบผลิตลม
ในโรงงานอุตสาหกรรม เปนต น 

2.4 ระบบสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับมนุษยต างๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดแก ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง 
เปนตน 

 
ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบ
อาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ใน
ระบบทางดานพลังงานในอาคารที่
กลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ 
ติดตั้ง ใหคำปรึกษา เกี่ยวกับระบบ 
รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง
การตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ 
ระบบทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มี
ความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความ
คุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน 
- ระบบซ ักผ าและอบแหง ซึ่งรวม

ตั้งแต เครื่องซักผ า เครื่องอบผา 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

- ระบบเตาหลอมเหล ็กในโรงงาน
อุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต ระบบ
จายไฟใหกับเตาหลอม (Power 
supply) อิเลคโทรด (Electrode) 
และเตาหลอม (Furnace) 

- ระบบอัดอากาศในการผลิตลมใน
โรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต 
เครื่องอัดอากาศ (Compressor) 
เครื่องกรองอากาศ (Filter) 
อุปกรณควบคุมแรงดัน 
(Regulator) และเครื่องเปาลม 
(Blower) 

- ระบบแสงสวางในโรงงานอุตสาหร
รม ซึ่งรวมตั้งแต หลอดไฟ ดวง
โคม และองคประกอบอื่น ๆ เชน 
บัลลาสต เปนตน 

3 งานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการ
แปลงรูปพลังงานและการสะสม
พลังงาน 

เปนลักษณะงานที่เกี่ยวของกับระบบ
และอ ุปกรณตาง ๆ ในการแปลงรูป
พลังงานจลนหรือพลังงานความรอน 
เปนพลังงานกล และการแปลงรูป
พลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา และ
การสะสมพลังงานในอุปกรณกักเก็บ
พลังงาน เชน พลังงานถานหิน 

1. ตองเขาใจลักษณะการใชพลังงานใน
ระบบที่รับผิดชอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณทางดานพลังงาน ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง 

3. อำนวยการใช ซึ่งรวมถึงการบำร ุงรักษา 
อุปกรณทางดานพลังงานใหเหมาะสม   

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด เก็บ

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใชพลังงานที่
เหมาะสมในระบบที่รับผิดชอบ 

2. ออกแบบระบบการใชพลังงานที่
เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐาน 

3. พิจารณาตรวจสอบ (การวิเคราะห) การ
ใชพลังงานที่เหมาะสม 

4. การวางโครงการ ในแงของการใช
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

พลังงานก าซธรรมชาต ิ พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล 
ระบบเก็บสะสมพลังงาน เปนตน 
 
ลักษณะงานจะเกี่ยวของกับ กรอบ
อาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ใน
ระบบทางดานพลังงานในอาคารที่
กลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ 
ติดตั้ง ใหคำปรึกษา เกี่ยวกับระบบ 
รวมถึง การบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึง
การตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ 
ระบบทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มี
ความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความ
คุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน 
- ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟา

กังหันแกซ ลักษณะงานจะ
เกี่ยวของเริ่มตั้งแต เครื่องอัด
อากาศ (compressor) เครื่องเผา
ไหม (combustion unit) 
กังหันแกซ (gas turbine) ระบบ
จัดการแกซทิ้ง (exhaust gas) 

ขอมูล) การใชพลังงาน 
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดาน

พลังงานใหผ ูรวมงานเขาใจได 
7. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวของ 

เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม 
5. การใหคำปร ึกษา ในการปรับปร ุง 

พัฒนา แกปญหา ระบบทางดาน
พลังงาน 

7. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

และเครื่องกำเนิดไฟฟา 
(generator) 

- ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงาน
ลม ลักษณะงานจะเกี่ยวของเริ่ม
ตั้งแต กังหันลม เครื่องกำเนิด
ไฟฟา การเชื่อมตอเครื่องกำเนิด
ไฟฟาเขากับระบบไฟฟา ระบบ
เก็บสะสมพลังงานในระบบที่ไม
ตอเขากับระบบไฟฟา (stand-
alone system) 

- ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงาน
ลม ลักษณะงานจะเกี่ยวของเริ่ม
ตั้งแต  เซลลแสงอาทิตย 
อินเวอรเตอร การเชื่อมตอเขากับ
ระบบไฟฟา ระบบเก็บสะสม
พลังงานในระบบที่ไมตอเขากับ
ระบบไฟฟา (stand-alone 
system) 

4 งานเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับพลังงาน 

เปนงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ทางดานระบบทางพลังงาน อุปกรณที่
เกี่ยวของกับพลังงาน เทคนิคและ
วิธีการตางๆ ที่นำมาใชในระบบทาง
พลังงาน ผ ูสรางผูพัฒนาผ ูทำวิจัย

1. ลักษณะการใชพลังงานในระบบและ
อุปกรณที่รับผิดชอบ 

2. ติดตั้งอุปกรณทางดานพลังงาน ตาม
มาตรฐานการติดตั้ง 

3. อำนวยการใช ซึ่งรวมถึงการบำร ุงรักษา 

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใชพลังงานที่
เหมาะสมในระบบและอุปกรณที่
รับผ ิดชอบ 

2. ออกแบบ วิจัย พัฒนา ระบบและ
อุปกรณ ใหมีการใชพลังงานที่เหมาะสม 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
ทางดานพลังงาน 
 
ลักษณะงานจะเนนไปที่อุปกรณและ
เทคโนโลยีต าง ๆ ที่ใชในระบบ
พลังงาน ไดแก มีความเขาใจ 
สามารถออกแบบ พัฒนา ต ิดตั้ง ให
คำปร ึกษา การใชงานเทคโนโลยีและ
อุปกรณในระบบ รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบ วิเคราะห การใชงาน 
ระบบทางพลังงานใหมปีระสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มี
ความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคำนึงถึงความ
คุมคาทางเศรษฐศาตร เชน แผงเซลล
แสงอาทิตย กังหันแกซ กังหันลม 
เครื่องกำเนิดไฟฟา ระบบการจัด
การพลังงานในอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝงตวัที่
ใชงานทางดานพลังงาน เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางพลังงาน เปนต น 
 

อุปกรณทางดานพลังงานใหเหมาะสม   
4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด เก็บ

ขอมูล) การใชพลังงาน 
5. สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดาน

พลังงานใหผ ูรวมงานเขาใจได 
6. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่

เกี่ยวของ1.ตองเขาใจ 
 

และเปนไปตามมาตรฐาน 
3. พิจารณาตรวจสอบ (การวิเคราะห)การ

ใชพลังงานที่เหมาะสม 
4. การใหคำปร ึกษา ในการปรับปร ุง 

พัฒนา แกปญหา ระบบและอุปกรณ
ทางดานพลังงาน 

5. มีความเขาใจกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
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หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้
1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
7. งานวางโครงการหมายถึง การศ ึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
8. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผ ังโรงงาน

และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 
9. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 

การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
10. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ

วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
11. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถ ูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนด

ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซอมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย 
 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง

เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 10 
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
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ประเภทและลักษณะงานในวิศวกรสาขาเมคคาทรอนิกส 
  

ศาสตรทางดานเมคคาทรอนิกสเป นศาสตรที่มีหลากหลายสาขารวมกันระหวางศาสตรทางดานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
และวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมทางดานเมคคาทรอนิกสจะครอบคล ุมการออกแบบระบบควบคุมการทำงานดวยคอมพิวเตอรของระบบไฟฟาเครื่องกล 
(electromechanical systems) หรือคือการออกแบบระบบเครื่องจักรกลสมัยใหมเพื่อใหระบบเชิงกลทำงานดวยกันไดอยางสมบูรณดวยระบบควบคุมที่ประกอบดวย
ระบบทางไฟฟาและระบบควบคุมการทำงานดวยคอมพิวเตอร เมคคาทรอนิกสเปนสาขาทางวิศวกรรมที่เนนการออกแบบ การผลิต และการบำร ุงรักษาผลิตภัณฑที่มีทั้ง
ระบบเชิงกลและเชิงไฟฟาอิเลคทรอนิกส ทำใหระบบเชิงกลสามารถทำงานไดแบบอัตโนมัติและมีความแมนยำสูง ระบบเมคคาทรอนิกสจะประกอบดวย ระบบกลไก 
(system or plant) ระบบขับเคลื่อน (Actuators) ระบบตรวจรู (sensors) ระบบควบค ุม (controllers) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent) ดังนั้นวิศวกรเมคคาทรอนิกส
ควรจะมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับองคประกอบของระบบเมคคาทรอนิกสขางตน รวมถึงความรูดานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัต ิงานในอุตสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการการใชเครื่องจักรกลสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

งานเมคคาทรอนิกสจะครอบคลุมประเภทและลักษณะงานในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 
1) ระบบอัตโนมัติและระบบหุ นยนตตาง 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) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลที่ควบคุมการทำงานดวยคอมพิวเตอร (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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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

งานใหคำปรึกษา งานออกแบบโครงการ งานออกแบบโครงการในสวนของ
งานใหคำปร ึกษา วิศวกรเมคคาทรอ
นิกสจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบ
หลักซึ่งประกอบดวย ระบบกลไก 
ระบบ ขับเคลื่ อน  ระบบตรวจรู  
ระบบควบค ุม และระบบอัจฉริยะ 
ของระบบเมคคาทรอนิกส  มีความ
เขาใจในระบบการทำงานดังกลาว 
สามารถใหคำปรึกษา แนะนำ และ
เขาใจการประเมินโครงการ 

สามารถใหคำปร ึกษา แนะนำ 
ประเมิน และตรวจวินิจฉัยในงาน
ออกแบบ ควบคุม และจัดการ
โครงการ ซึ่งประกอบดวย ระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ 

สามารถใหคำปร ึกษา แนะนำ ประเมิน 
และตรวจวินิจฉัยในงานออกแบบ 
ควบคุม และจัดการโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวย ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบค ุม 
และระบบอัจฉริยะ โดยจะคำนึงถึง 
ทางเลือกตางๆ มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ ความ
คุมคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภัยสำหรับโครงการ 

 งานควบค ุมโครงการ งานควบค ุมโครงการในสวนของงาน
ใหคำปร ึกษานั้น วิศวกรเมคคาทรอ
นิกสจะตองมีความสามารถในการ
วิเคราะหแผนงาน เขาใจความยาก
งายทางดานเทคนิคของระบบตาง ๆ 
ที่ ป ร ะกอบ ม า เป น ระบ บห ลั ก 
สามารถวิ เค ราะห ก ารกำหน ด
ป ระ เด็นส ำคัญ ใน การควบค ุม
โครงการที่มีการจัดทำขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับประเด็นความเสียงใน
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตามเวลาที่กำหนด 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 งานจัดการโครงการ งานจัดการโครงการในสวนของงาน
ใหคำปร ึกษานั้น วิศวกรเมคคาทรอ
นิกสจะต องทราบขั้นตอนต  าง ๆ 
ของโครงการ มีความสามารถในการ
วิเคราะหความยากงายของโครงการ 
การจัดหาอุปกรณที่จะเปนหัวใจ
สำคัญของโครงการ เขาใจการทำ 
System Integrator และสามารถ
วิเคราะหการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการเพื่อใหโครงการเปนไป
ตามวัตถุประสงคตามเวลาที่กำหนด 

  

งานวางโครงการ งานศึกษาและความเปนไปได
ของการใชระบบเมคคาทรอ
นิกส 

งานศ ึกษาและความเป นไปไดของ
การใชระบบเมคคาทรอนิกส ใน
สวนของงานการวางโครงการนั้น 
จะต องมีความเขาใจทางดานเทคนิค
ของระบบยอยตาง เชน ระบบกลไก 
ระบบ ขับเคลื่ อน  ระบบตรวจรู  
ระบบควบค ุม และระบบอัจฉริยะ 
ของระบบเมคคาทรอนิกส ที่ใชใน
โครงการ ในบางประเภทของงาน
อาจจะต อ ง มีก ารวางแผนการ
ทดสอบเพื่อศึกษาความเปนไปได
ของการออกแบบ Concept เพื่อให 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะห
ออกแบบ Concept  สำหรับโครงการ 
ในสวนของ การวางแผน การ
ออกแบบ การผลิต การวางกำลังคน 
รวมถึงการเขียนแผนดำเนินการตางๆ 
เพื่อเปนแนวทางสำหรับใหผูมีสวน
รับผดิชอบดำเนินการในสวนถัดไป 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะห
ออกแบบ Concept โดยหาการ
เปรียบเทียบ หาทางเลือกที่เหมาะสม
สำหรับโครงการ ในสวนของ การ
วางแผน การออกแบบ การผลิต การวาง
กำลังคน โดยจะคำนึงถึง  มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ ความ
คุมคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภัยสำหรับโครงการ 
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  แนนใจในงานที่ยั งไมเคยทำมาก
ก อน  มี ค ว าม เข า ใจ ใน ก ารท ำ 
System Integration ข อ ง ระบ บ
เมคคาทรอนิกสที่เปนการบูรณาการ 
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ เขาดวยกัน 

  

 งานควบค ุมโครงการ งานควบค ุมโครงการ ในสวนของ
งานการวางโครงการ นั้น จะตอง
สามารถทราบงานละเอียดปลีกยอย
ของงานตาง ๆ ในโครงการ สามารถ
วางแผนการทำงานของโครงการ 
สามารถกำหนดระยะเวลาของการ
ทำงานของงานย อยต าง ๆ ของ
โครงการ และเขาใจประเด็นหลัก ๆ 
ทีอาจจะเป นจุดเสี่ยงของโครงการ 

  

 งานออกแบบ Concept งานออกแบบ  Concept ในส วน
ของงานวางแผนโครงการ งานเมค
คาทรอนิ กส บ อยครั้งจะพบว า
อาจจะเปนงานใหมที่อาจจะยังไม
เคยทำมากอน เปนการออกแบบ 
Concept ซึ่ งจำเปนต องมีการทำ 
Concept evaluation ในการ 
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  วางแผนโครงการนั้นอาจจะตองมี
ความจำเปนที่จะตองเขาใจการทำ 
concept evaluation เพื่อใหมันใจ
กอนวาที่ระบบเมคคาทรอนิกสที่
ออกแบบนั้นสามารถทำงานไดตาม
วัตถุประสงค 

  

 งานวางแผนการออกแบบ
ทางดานวิศวกรรม 

งานวางแผนการออกแบบทางดาน
วิศวกรรมในสวนของงานวางแผน
โครงการนั้น จะตองเขาใจหลักการ
การออกแบบทางดานวิศวกรรมที่
ออกแบบมาสำหรับโครงการนั้น 
เขาใจแนวทางและวิธีการออกแบบ
ของระบบยอยตาง ๆ ไดแก ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจ
รู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ท ำ  System 
Integration ข อ ง ร ะ บ บ ต า ง  ๆ 
เหลานั้น และสามารถประเมินความ
เปนไดและระยะเวลาในการจัดหา 
พัฒนา สรางระบบยอย ๆ ตาง ๆ 
เหลานั้น 
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 งานวางแผนการผลิต งานวางแผนการผลิตในสวนของงาน
วางแผนโครงการนั้น จะตองเขาใจ
เทคนิคการผลิตของระบบยอยตาง 
ๆ  ได แ ก  ร ะ บ บ ก ล ไก  ร ะ บ บ
ขับ เคลื่อน  ระบบตรวจรู ระบบ
ควบค ุม และระบบอัจฉริยะ ความ
ยากงาย ประสบการณของทีมงาน
ทั้งในโครงการและนอกโครงการ 
(outsource) ที่ เกี่ยวของการผลิต
ระบบยอยต าง ๆ เหลานั้น รวมถึง
เขาใจเครื่องมืออุปกรณ เฉพาะที่
จำเปนสำหรับการผลิตชิ้นสวนที่มี
ลักษณะพิเศษ เชน ผลิตชิ้นสวนตาม
มาตรฐานความแมนยำ การใชวัสด ุ
เฉพาะ และการใชกระบวนการผลิต
เฉพาะ เปนตน 

  

 งานวางแผนกำลังคน งานวางแผนกำลังคนในสวนของ
งานวางแผน โครงการนั้น  ต อ ง
สามารถประเมินความสามารถ 
ความรูความชำนาญทางดานระบบ
ย อยต า ง ๆ  ไดแก  ระบบกล ไก 
ระบบ ขับเคลื่ อน  ระบบตรวจรู  
ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ  
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  ร ว ม ถึ ง ก า ร ท ำ  System 
Integration ข อ ง ร ะ บ บ ต า ง  ๆ 
เหลานั้นที่ประกอบกันมาเปนงาน
ทางดานเมคคาทรอนิกส รวมถึง
จำนวนบุคคลากรในโครงการเพื่อให
เหมาะสมกับลักษณะงานต าง ๆ 
ของงานทางดานวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส 

  

งานออกแบบและ
คำนวณ 

งานออกแบบวิศวกรรม งานออกแบบงานวิศวกรรม วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะตองมีความเขาใจ
ในศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบยอย
ตาง ๆของระบบเมคคาทรอนิกส 
ไดแก ระบบกลไกที่ครอบคลุมการ
วิเคราะหทางdynamic load 
ระบบขับเคลื่อนที่เปนทั้งระบบ 
Electromechanical system, 
Hydraulic systems และ 
pneumatic systemsการเลอืกใช
ระบบตรวจรู(sensor) แบบตางๆ ที่
เหมาะสม ระบบควบคุมทั้งเทคนิค
การควบคุมระบบพลศาสตรและ
อุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ในระบบควบค ุม และระบบอัจฉริยะ

� สามารถคำนวณและออกแบบระบบ 
เครื่องกล อิเล ็กทรอนิกส ไฟฟา 
สำหรับโครงการ สำหรับระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ  

� สามารถคำนวณและออกแบบระบบ
ควบคุมการทำงานของระบบแตละ
สวนของโครงการ สำหรับระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจ
รู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ 

� สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทำงานระบบดวยคอมพิวเตอร 
สำหรับระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน 
ระบบตรวจรู ระบบควบค ุม และ
ระบบอัจฉริยะ 

� สามารถคำนวณและออกแบบระบบ 
เครื่องกล อิเล ็กทรอนิกส ไฟฟา 
สำหรับโครงการ สำหรับระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ โดย
คำนึงถึง มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ ความ
คุมคา อายุใชงาน การซอมบำรุง และ
ความปลอดภัยสำหรับโครงการ 

� สามารถคำนวณและออกแบบระบบ
ควบคุมการทำงานของระบบแตละ
สวนของโครงการ สำหรับระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ โดย
คำนึงถึง มาตรฐานที่ใช
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ครอบคลุมโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ทำหนาที่เปนระบบ real-time 
servo control system, task 
control system, supervisor 
control system และ intelligent 
control systemและสามารถใช
คอมพิวเตอรในการจำลองการ
ทำงานของระบบกอนการสรางจริง
ได 
 
 

� สามารถเลือกอุปกรณตางๆ สำหรับ
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม 

ภายในประเทศ/ตางประเทศ ความ
คุมคา อายุใชงาน การซอมบำรุง และ
ความปลอดภัยสำหรับโครงการ 

� สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทำงานระบบดวยคอมพิวเตอร 
สำหรับระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน 
ระบบตรวจรู ระบบควบค ุม และ
ระบบอัจฉริยะ โดยคำนึงถึง 
มาตรฐานที่ใชภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา อายุใชงาน 
การซอมบำรุง และความปลอดภัย
สำหรับโครงการ 

� สามารถเลือกอุปกรณตางๆ สำหรับ
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม โดย
คำนึงถึง มาตรฐานที่ใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ ความ
คุมคา อายุใชงาน การซอมบำรุง และ
ความปลอดภัยสำหรับโครงการ 
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 งานออกแบบเพื่อการผลิต งานออกแบบเพื่อการผลิตในงาน
ออกแบบและคำนวณ วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความสามารถใน
การออกแบบชิ้นสวนต าง ๆ  ที่
เหมาะสมกับการผลิตไดคือ Design 
for manufacturing มีความเขาใจ
ใ น ก า ร ใ ช ร ะ บ บ  CAD/ CAM 
( Computer Aided Design and 
Computer Aided 
Manufacturing) เข าใจเครื่องมือ
อุปกรณเฉพาะที่จำเปนสำหรับการ
ผลิตชิ้นสวนที่มีลักษณะพิเศษ เชน 
ผลิตชิ้นสวนตามมาตรฐานความ
แมนยำ การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุ
เฉพาะ และการใชกระบวนการผลิต
สมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน 

  

 งานออกแบบระบบควบคุม
พลศาสตร 

งานออกแบบระบบควบค ุมทาง
พ ล ศ า ส ต ร  ห รื อ  Control of 
Dynamic Systems วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความสามารถใน
การออกแบบระบบควบคุมการ
ทำงานของกลไกของเครื่องจักร
สมัยใหมที่ควบคุมการทำงานดวย 
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  คอมพิวเตอร โดยจะตองมีความรู
ครอบคล ุมทั้งระบบเชิงเสนและไม
เ ชิ ง เ ส น  ( Linear system and 
Nonlinear system)  ส า ม า ร ถ
จ ำล อ งก ารท ำ ง าน ขอ งร ะบ บ
พลศาสตร โดย ใชตั ว ค วบค ุมที่
อ อ ก แ บ บ โด ย ใ ช โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร มีความสามารถในการ 
implement ห รื อ ก ารน ำระบ บ
ควบคุมที่ออกแบบไปใชในงานการ
ควบคุมรวมกับอุปกรณที่สรางขึ้น
และอุปกรณที่มีอยูในทองตลาดได
จริง สามารถออกแบบทั้งระบบ 
Continuous time และ Discrete 
time เขาใจความเชื่อมโยงระหวาง
ร ะ บ บ  Continuous time แ ล ะ
ระบบ  Discrete time. สามารถ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ควบค ุมการทำงานของระบบตามที่
อ อ ก แบ บ ไว ใน ระบ บ ค วบ ค ุม
พลศาสตรในลักษณะ real-time 
control system เ ข า ใ จ ร ะ บ บ 
Data Acquisition system ที่ใชรับ 
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  ขอมูลจากระบบตรวจรู (sensors) 
ตาง ๆ เพื่อมาใชรวมกับระบบเซอร
โวที่ออกแบบไวของระบบเมคคา
ทรอนิกสนั้น 

  

 งานออกแบบระบบ
อิเลคทรอนิกสเพื่อการควบคุม 

งานออกแบบระบบอิเล ็กทรอนิกส
เพื่อการควบคุมระบบพลศาสตร
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจ
ก ารค วบ คุม ระบ บพ ลศ าสต ร  
สามารถเปลี่ยนระบบควบค ุมแบบ
เวลาตอเนื่อง (continuous time) 
ใหเปนระบบควบค ุมแบบเวลาไม
ต อ เนื่ อ ง (discrete time) เข า ใจ
รูปแบบสัญญาณตางๆ ของระบบ
ตรวจรูและสัญญาณ Transducer 
แบบต าง ๆ เขาใจการทำ signal 
conditioning แ ล ะ ก า ร ข ย า ย
สัญญาณเขาใจลักษณะเฉพาะของ
ร ะ บ บ  Data acquisition ที่ ใ ช
สำหรับนำสัญญาณจากระบบตรวจ
รูและ  transducer ที่ น ำมาใช ใน
การประมวลผลรวมกับตัวควบคุมใน
ดิจิตอลคอมพิวเตอร  และสามารถ
เลือกใชระบบตรวจรูไดอยาง 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  เหมาะสม รวมถึงการสรางสัญญาณ
ค วบ คุ ม จ าก ร ะบ บ ค วบ ค ุ มที่
ออกแบบไวผ  านทางระบบ Data 
acquisition system ส า ม า ร ถ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนำ
ระบบควบค ุมทางพลศาสตรและ
ระบบโดยรวมที่ออกแบบมาใชใน
ก า ร ค ว บ ค ุ ม แ บ บ  real-time 
control 

  

 งาน System Integration งาน System Integration วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะต องสามารถ
เลือกหาอุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชใน
ระบบเมคคาทรอนิกส ไดแก ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจ
รู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ 
โดยสามารถเลือกหาอุปกรณที่มีอยู
ในทองตลาด นำมาบูรณาการระบบ
โดยการพัฒนาสวนเชื่อมตอและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทำใหระบบ
ตาง ๆ เหลานั้นสามารถทำงานได
ตามวัตถุประสงคของระบบเมคคา
ทรอนิกสตามที่ตองการ 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 งานออกแบบระบบเสริม งานออกแบบระบบเสริม วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจระบบ
เสริมที่จะติดตั้งเขากับระบบหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ โดยเครื่องมือ
กลสมัยใหม ที่ควบคุมการทำงาน
ดวยคอมพิวเตอรที่มีอยูในทองตลาด
เปนจำนวนมาก ที่ต อ งการการ
ออกแบบระบบเสริม เชน หุนยนต
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี ข า ย อ ยู ใ น
ทองตลาด  ถ าจะนำมาใชให เกิด
ป ระ โยชน เต็มที่  จะต อ งมี ก าร
ออกแบบระบบเสริม เชน Gripper 
ชุ ด เชื่ อ ม  ชุ ด ท าก า ว  Material 
Handling แบบต าง ๆ ระบบ  in-
line inspection ช ุดจำอุปกรณที่ใช
ในการทำงานเฉพาะอยาง เปนตน 
การออกแบบระบบ Jig & Fixture 
เพื่ อทำใหการผลิตโดย ใช เครื่อง 
CNC สามารถผลิต งาน ได อย า ง
ตอเนื่องและอัตโนมัติ ระบบเสริม
จะตองมีการออกแบบกลไก ระบบ
ควบค ุมการทำงานของอุปกรณเสริม 
และการเชื่อมโยงระหวาง 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  อุปกรณ เสริมนั้นกับเครื่องมือกล
สมัยใหมที่ควบคุมการทำงานดวย
คอมพิวเตอร พรอมทั้งระบบตรวจรู
แบบตาง ๆ เพื่อใหระบบโดยรวม
ทำงานไดตามวัตถุประสงคและเปน
แบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นเพื่อเสริม
ใหระบบทำงานไดฉลาดขึ้นจะตองมี
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ทำใหระบบรวมทำงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

  

 งานออกแบบการบำร ุงรักษา งานออกแบบบำร ุงรักษา ระบบเมค
คาทรอนิกสทุกระบบจะตองมีการ
บำร ุงรักษา วิศวกรที่ทำหนาที่ ใน
การออกแบบและคำนวณระบบ
จะตองสามารถออกแบบระบบเปน
ขั้นเปนตอนเพื่อใหงายตอการวาง
แผนการบำร ุงรักษาได เชนทราบ
อายุการใชงานและขอจำกัดของการ
ใชงานของอ ุปกรณหรือระบบยอย
ตาง ๆ  เชน ระบบขับเคลื่อน ระบบ
สงกำลัง ระบบตรวจรูตาง ๆ การ
ปรับจูนคาพารามิเตอรของระบบ
ควบคุม เปนตน 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 งานออกแบบ inline 
Inspection & Testing 

งานออกแบบ In-line inspection 
& Testing เนื่องจากระบบเมคคา
ทรอนิ กส จะ เกี่ยว เนื่ อ ง กับ การ
ทำงานอยางตอเนื่องและอัตโนมัติ 
ดังนั้นระบบ in-line inspection & 
Testing จะชวยใหcycle time ใน
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติสั้น
ลงไดเปนอยางมาก วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความรูพื้นฐาน
เกี่ย ว กั บ ก ารอ อกแบ บ  in-line 
inspection โดยการนำระบบ In-
line inspection ร ว ม อ ยู ใ น
ขบวนการการผลิตแบบอัตโนมัติ
ดวย ซึ่งถาอยูในสายการผลิตแบบ
อัตโนมัติ ระบบการภาพ (Vision 
and image processing) จะ เปน
หั ว ใจสำคัญ ของการทำ In-line 
inspection ดังนั้นวิศวกรเมคคา
ทรอนิกสที่ออกแบบระบบ in-line 
inspection ควรจะต องมีความรู
ท างด านระบบการภาพ  คื อทั้ ง
เกี่ยวกับการจับภาพและการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาพ 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  และการตีความหมาย เพื่อใหระบบ
ทำงานตามวัตถุประสงคของการ
ทาง inspection 

  

งานควบคุมการ
สรางหรือการ
ผลิต 

งานควบคุมมาตรฐานการผลิต งานควบค ุมมาตรฐานการผลิต 
วิศวกรเมคคาทรอนิกสมี
ความสามารถในการออกแบบ
กระบวนการผลิตชิ้นสวนต าง ๆ 
ตามแบบที่ไดออกแบบมา โดย
เฉพาะงานที่ไดจากการออกแบบ
โดยวิธีการDesign for 
manufacturing มีความเขาใจใน
การใชระบบ CAD/CAM 
(Computer Aided Design and 
Computer Aided 
Manufacturing) เขาใจการเลอืกใช 
processes และ cutting tools ที่
เหมาะสมกับการผลิต เขาใจการ
เลือง production tools เชน
แมพิมพ ที่เหมาะสมกับวัสดุแบบ
ตาง ๆ เขาใจเครื่องมืออุปกรณ
เฉพาะที่จำเปนสำหรับการผลิต
ชิ้นสวนที่มีลักษณะพิเศษ เชน ผลิต
ชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยำ  

� สามารถควบคุมการเตรียมงาน
สำหรับโครงงาน ในสวนของ ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจ
รู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ
ใหเปนไปตามแผนงาน ทั้งในสวน
บุคลากรที่ทำงานในโครงงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ในกรณีที่
เกิดปญหา สามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในระหวางดำเนินโครงงาน 
ไดอยางถูกต องตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

� สามารถควบคุมการเตรียมงานสำหรับ
โครงงาน ในสวนของ ระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ ที่มีความ
ซับซอน ใหเปนไปตามแผนงาน ทั้งใน
สวนบ ุคลากรที่ทำงานในโครงงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของอื่น ในกรณีที่เกิด
ปญหา สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในระหวางดำเนินโครงงาน ไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุเฉพาะ 
และการใชกระบวนการผลิต
สมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน 

  

 งานควบค ุม Supplier งานควบคุม supplier วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองเขาใจงานสราง
และผลิตระบบเมคคาทรอนิกสวาจะ
มีทั้งที่ทำเองin-house และจัดหา 
supplier ม า ท ำ ใ น ลั ก ษ ณ ะ
outsource การเลือก supplier ที่
มีความสามารถในการทำงานตามที่
เรา ได ออกแบบ ไวถื อ เปนหั วใจ
สำคัญของการทำ outsource มี
ค ว าม เข า ใจ ใน การท ำ  Quality 
Control ที่ เกี่ยวของกับการผลิต
ชิ้ น ง า น  น อ ก จ า ก นั้ น ก า ร ท ำ 
outsource ในสวนที่ เกี่ยวกับงาน
พัฒ นา โปรแกรมคอมพิ ว เตอร  
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะต องมี
ค วามสามารถ ใน การแบ งส วน
โปรแกรมของระบบ เพื่อใหสามารถ
หา supplier หรือ  outsource ที่
เหมาะสม และรวมไปถึงการระบบ
โปรแกรมสวนตาง ๆ เหลานั้นมา 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  เชื่อมตอกัน รวมถึงการพัฒนาตอ
ย อ ด แ ล ะ ก า ร บ ำ ร ุ ง รั ก ษ า
โปรแกรมควบค ุมการทำงานของ
ระบบดวย 

  

 งานควบค ุม System 
integration 

งานควบคุม System Integration 
วิศวกรเมคคาทรอนิกสมีความเขาใจ
ในการเลือกหาอุปกรณที่เกี่ยวของที่
ใชในระบบเมคคาทรอนิกส ไดแก 
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อั จ ฉ ริ ย ะ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ห า
ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  ( system 
characteristic) ของอุปกรณที่มีอยู
ในทองตลาดที่ถูกถูกเลือกมาใชใน
ระบบเขาใจการออกแบบการบูรณา
การระบบที่ออกแบบไวโดยคณะ
บุคคลอื่น  เขาใจแนวทางในการ
พัฒนาสวนเชื่อมตอและโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ทำใหระบบต าง ๆ 
เหลานั้นสามารถทำงาน ไดตาม
วัตถุประสงคของระบบเมคคาทรอ
นิกสตามที่ตองการ 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 งานวางแผนการบำร ุงรักษา งานวางแผนการบำร ุงรักษา วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะต องเขาใจวา
ระบบเมคคาทรอนิกส ทุกระบบ
จ ะ ต อ ง มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร
บำร ุงรักษา วิศวกรที่ทำหนาที่ ใน
การออกแบบและคำนวณระบบ
จะต องสามารถออกแบบระบบที่
สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได 
เชนอายุการใชงานของอุปกรณอื่น 
เชนระบบขับเคลื่อน ระบบสงกำลัง 
ระบบตรวจรูต าง ๆ การปรับจูน
คาพารามิเตอรของระบบควบคุม 
เปนตน งานวางแผนการบำร ุงรักษา
จึงจำเปนตองการเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการบ ำ รุ งรั กษ าและ
สามารถนำมาทำแผนงานการ
บำร ุงรักษา ทั้งแบบ  Preventive 
maintenance และแบบการซอม
บำรุงเมื่อเกิดความเสียหาย การ
ว างแผน ใน ก าร จั ด ห าชิ้น ส ว น 
อุปกรณ ในคลังเพื่อการบำร ุงรักษา
ใหระบบสามารถทำงานไดอย าง
ตอเนื่อง เสียเวลา downtime ให 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  นอยที่สุด   

 งานปรับปร ุงระบบ งานปรับปรุงระบบ วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองเขาใจวา ระบบเมค
คาทรอนิกสที่ออกแบบ สรางและใช
งานย อมต อ งมี การปรับป รุงให
เหมาะสมกับงานที่เปลี่ยนไป ดังนั้น
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะต องเก ็บ
ขอมูลการใชงานของระบบเมคคา
ทรอนิกสวิเคราะห และหาแนวทาง
ในการทำใหระบบเมคคาทรอนิกส
ทำงานไดดีขึ้น และนำมาเปนหัวขอ
สำหรับการปรับปร ุงระบบใหม หรือ
งานปรับปรุงบางประเภทอาจจะ
ตองการการปรับปร ุงเรงดวนเพื่อ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยก็
จะอาจจะตองเรงดำเนินการดังนั้น 
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะต องมี
ความพรอมในศาสตรของระบบยอย
ตาง ๆ ของระบบเมคคาทรอนิกส
อันประกอบไปดวย ระบบกลไก
แบบตาง ๆ ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

 งานจัดหาอุปกรณทดแทน งานจัดหาอุปกรณทดแทน วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะต อ งมี ความ
พรอมในขอมูลอุปกรณทางดานเมค
คาทรอนิกสที่มีขายอยูในทองตลาด 
ทราบถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุด
ดอย เพื่อสามารถเลือกอุปกรณมาก
ทดแทนที่เหมาะสมได หรือนำมา
ปรับปร ุงเพื่อนำมาทดแทนระบบที่
ใชอยูเดิมได 

  

งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

งานทดสอบคุณภาพการทำงาน
ของระบบ 

งานทดสอบค ุณภาพการทำงานของ
ระบบ  วิศวกรเมคคาทรอนิ กส
จะตองสามารถตรวจ เลือก การใช
อุปกรณ ที่เหมาะสมสำหรับระบบ
เมคคาทรอนิกส ที่ประกอบดวย 
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยสามารถพิ จารณา
ภาย ใต  ห ลั ก เกณฑ พื้นฐานทาง
วิ ศ ว ก ร รม  เข า ใจ ถึ งข อ บ เข ต
ความสามารถของการทำงานของ
อุปกรณต าง ๆ ที่ใชในระบบเมคคา
ทรอนิกส นอกจากจะตองเขาใจ 

� สามารถพิจารณาตรวจเลือกใช
อุปกรณที่เหมาะสมสำหรับ ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจ
รู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ 
โดยพิจารณาภายใตหลักการ
พื้นฐานทางวิศวกรรม 

� สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณได
อยางถูกต อง มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยสำหรับคนทำงานและ
สิ่งแวดลอม 

� สามารถตรวจประเมินโครงงานเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาโครงงานให
ทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

� สามารถพิจารณาตรวจเลือกใช
อุปกรณที่เหมาะสมสำหรับ ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ 
โดยพิจารณาภายใตหลักการพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และคำนึงถึงผลกระทบ
ทางทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

� สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณได
อยางถูกต อง มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยสำหรับคนทำงานและ
สิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ทางทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
� สามารถตรวจประเมินโครงงานเพื่อหา
แนวทางพัฒนาโครงงานใหทำงานไดมี 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  ระบบเมคคาทรอนิกสโดยรวมแลว
ยังจะตองเขาใจเงื่อนไขการใชงาน
ของระบบยอย ๆ ตาง ๆ เหลานั้น
ดวย 

โดยยังอยูบนพื้นฐานความ
ปลอดภัย และยังคงสามารถใชงาน
ไดตรงตามวัตถุประสงค 

ประสิทธิภาพมากข ึ้น โดยยังอยูบน
พื้นฐานความปลอดภัย และยังคง
สามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 

 งานจัดหาระบบทดแทน งานจัดหาระบบทดแทน วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองมีความพรอมใน
ขอมูลอุปกรณทางดานเมคคาทรอ
นิกสที่มีขายอยูในทองตลาด ทราบ
ถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุดดอย 
สามารถวิเคราะหการเลือกอุปกรณ
มาทดแทน ที่ เหมาะสม ได  หรือ
แนวทางในการนำมาปรับปรุงเพื่อ
นำมาทดแทนระบบที่ใชอยูเดิมได 

  

งานอำนวยการใช งานวางแผนการบำร ุงรักษา งานวางแผนการบำร ุงรักษา วิศวกร
เมคคาทรอนิกสจะต องสามารถ
เขาใจจุดเดน และขอจำกัดของการ
ใชงานของระบบเมคคาทรอนิกส 
เพื่อชวยใหการการใชงานระบบ
เปนไปไดอย างมีประสิทธิภาพ มี
แผนการอำนวยการดูแลการใช  
แ ผน ก ารบ ำรุ งรั กษ าต าม ที่ ได
ออกแบบไว รวมถึงการดูแล การ
บำรุงรักษาอุปกรณและการจัดเก็บ 

� สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา ในงานของโครงงาน 
รวมถึงการดูแล การบำร ุงรักษา
อุปกรณและการจัดเก็บอุปกรณที่ใช
แลวใหเหมาะสม เพื่อความ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน 

� สามารถอำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษา ในงานของโครงงานที่
ซับซอน รวมถึงการดูแล การ
บำรุงรักษาอุปกรณและการจัดเก็บ
อุปกรณที่ใชแลวใหเหมาะสม เพื่อ
ความปลอดภัยและพรอมใชงาน 
รวมถึงการวางแผนการขนยาย
โครงงาน การสั่ง และจัดเก็บอุปกรณ 
เพื่อมาใชงานไดอยางครบถวน 
ปลอดภัย  
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

  อุปกรณที่ใชแลวใหเหมาะสม เพื่อ
ความปลอดภัยและพรอมใชงาน 

  

 งานจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองเขาใจแผนการ
จัดหาวัสด ุอุปกรณที่จำเปนเพื่อให
การทำงานของระบบเมคคาทรอ
นิกสสามารถทำงานไดอยางต อเนื่อง 
ควบคุมแผนการการบำร ุงรักษา 
และบันทึกขอมูลการใชงานของ
ระบบเมคคาทรอนิกสเพื่อเปนขอมูล
สำหรับการปรับปร ุงระบบตอไป 
 

  

หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้
1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2. งานวางโครงการหมายถึง การศ ึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
3. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผ ังโรงงาน

และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 
4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 

การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ

วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
6. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกต องตามรูปแบบ และขอกำหนดของ

หลักวิชาชีพวิศวกรรม 
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โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซอมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง
เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 11 
สาขาวิศวกรรมยานยนต 
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ประเภทและรายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 
ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 

1 ยานยนต และโครงสราง -  
องคประกอบของยานยนต 

1. การศกึษา วิจัย และรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะห และกำหนดเปาหมายในการออกแบบพัฒนายานยนต  เชน ตลาด
ยานยนต พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคยานยนตของคูแขงในตลาด กฎหมายและมาตรฐานหรือ
ขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับยานยนต ตนทุนในการออกแบบพัฒนาและผลิต เทคโนโลยีตางๆ  เชน วัสดุ การผลิต
เครื่องยนตอุปกรณควบคุมที่จะนำมาใชรวมทั้งขอมูลตางๆ ที่นำมาใชในการออกแบบพัฒนายานยนต 

2. การออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณรวมถึงระบบตางๆ ในยานยนตโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร CAD (COMPUTER 
AIDED DESIGN) ในการชวยออกแบบระบบสามมิติ (3-DIMENSION) และแบบราง (DRAWING) ที่มีการ
กำหนดคาทางวิศวกรรมต างๆ รวมถึงขนาด เพื่อใชอางอิงในการทำชิ้นงานตนแบบและการผลิตจริง 

3. การวิเคราะหตรวจสอบ และทำการทดสอบชิ้นสวนหรือระบบที่ออกแบบและทำการปรับปร ุงใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร CAE (COM AIDED ENGINEERING) มาชวยในการงานวิศวกรรม 
เพื่อใหทราบผลลัพธ กอนทำการทดสอบจริง เพื่อชวยลดตนทุนและเวลาในการออกแบบและพัฒนา 

4. การทำชิ้นงานตนแบบ (PROTOTYPE) เพื่อการทบทวนการออกแบบการทดลองประกอบ รวมถึง การทดสอบตาม
ขอกำหนดตางๆ เพื่อใหงานออกแบบมีความถูกตองและไดค ุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด กอนนำไปผลิตจริง 

5. การออกแบบ และเลือกใชวัสดุ ไดแก เหล ็ก กระจก ยาง พลาสติก ตามลักษณะการทำงานและเหมาะสมกับการใช
งาน เพื่อใหชิ้นสวนมีความแข็งแรง และค ุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

6. การทบทวนการออกแบบ (DESIGN REVIEW) โดยการตรวจสอบและทดสอบชิ้นงาน , อุปกรณ และระบบ ที่ได
จากการผลิตจริง เพื่อใหเปนไปตามคุณภาพและคากำหนดที่ออกแบบไวกอนการอนุมัติ (DESIGN APPROVAL) ให
มีการผลิตจริง (MASS PRODUCTION) 

7. การศกึษา วิจัย เพื่อพัฒนาการออกแบบชิน้สวนอุปกรณ และ ระบบในยานยนตตางๆ เพื่อใหไดประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของยานยนตที่ดีขึ้น เชน ความปลอดภัยการประหยัดน้ำมัน ต นทุนการผลิตที่นอยลง การลดแรงเสียด
ทาน หรือ การลดน้ำหนัก เพื่อใหไดยานยนตในอนาคตที่มีสมรรถนะที่ดี ประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

8. ออกแบบยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ตองเป นไปตามมาตรฐานไทยที่เกี่ยวของไดแก มาตรฐานมลพิษไอเสียยาน
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 
ยนต มาตรฐานเข็มขัดนิรภัย มาตรฐานกระจก เปนตน 

2 ระบบตนกำลัง ออกแบบ หรือเลือกใชตนกำลังของยานยนตทั้งเครื่องยนต และมอเตอร ใหเหมาะสมกับงาน 
3 ระบบสงถายกำลัง 1. ระบบสงถายกำลัง ประกอบดวยระบบคลัซต ระบบขับเคลื่อน เกียร เพลา เฟองทาย 

2. เลือกระบบขับเคลื่อน ออกแบบและวิเคราะหระบบได 
4 ระบบรองรับน ้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
1. ออกแบบและวิเคราะหระบบรองรับน้ำหนักได 
2. ออกแบบและวิเคราะหระบบบังคับเลี้ยว 
3. ออกแบบและวิเคราะหระบบหามลอได 

5 ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 
ระบบหลอลื่น 

1. วิเคราะหเชื้อเพลิงที่ใชในยานยนต ได 
2. ออกแบบระบบหลอลื่น เลือกชนิดสารหลอลื่น 

6 ระบบควบค ุมยานยนต / ระบบ
อัตโนมัติ 

1. ระบบควบคุม ครอบคล ุมถึง ระบบไฮโดรลิก ระบบนิวแมติก เซนเซอร ระบบชวยการขับขี่เชน traction control, 
cruise control, advance driving assistant system เปนตน 

2. การออกแบบระบบควบค ุม ระบบอัตโนมัติ วิเคราะหและแกไขปญหาได 
7 ระบบไฟ 1. ระบบไฟ ครอบคลุมถึง ระบบไฟแสงสวางทั้งนอกรถ ในรถ ระบบจายไฟเพื่อขับเคลื่อน ระบบการชารตไฟฟา และ

ระบบสตารท 
2. ออกแบบและวิเคราะหระบบได 

8 ระบบปรับอากาศ ออกแบบและวิเคราะหการทำงานของระบบปรับอากาศ และชิ้นสวนหรืออุปกรณในระบบปรับอากาศ 
9 ระบบพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนครอบคลุมถึง แบตเตอรรี่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย ระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และพลังงานทดแทน

ชนิดอื่นๆ วิเคราะหพลังงานทดแทนในยานยนต 
10 การวางแผน การศึกษา การวิเคราะหความเหมาะสมการวางแผนโครงการ และติดตามความคืบหนาของการพัฒนาและการ

เตรียมการผลิตยานยนตรุนใหมและการผลิตยานยนต 
11 การผลิตและการประกอบชิ้นสวน 1. วัสดุที่ใชในการผลิต 

2. การผลิตขึ้นรูปชิ้นสวนและแมพิมพหมายถึง การขึ้นรูปโลหะแผ น การเปลี่ยนรูป (deformation) การพับหรือดัด 
(bending) การยืด (stretching) การปม (stamping) ดวยแมพิมพและเครื่องกด (press) 

3. การเชื่อมประกอบตัวถัง (Welding) หมายถึง  กระบวนการนำชิ้นสวนที่เปนโลหะที่ผานกระบวนการขึ้นรูปมาแลว 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 
เชื่อมประกอบใหเปนตัวถังรถ โดยการเชื่อมแบบความตานทาน ไดแกกระแสไฟฟา (Electric current)  แรงกด 
(Weld force) และเวลาในการเชื่อม (Weld time) 

4. การพนสีตัวรถ (Body paint) หมายถึง กระบวนการที่ไดต ัวถังรถจากการเชื่อมประกอบแลว ต ัวถังนี้เปนโลหะ
จะต องนำมาพนสีใหเกิดความสวยงาม และเป นการปองกันสนิม ไดแก 
1) ขั้นตอนการลาง และเตรียมผิวเหล็ก เพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการเตรียมผิว โดยสรางใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี 

เพื่อเพิ่มคุณภาพการยึดเกาะของสี 
2) ขั้นตอนการชุบสีดวยกระแสไฟ EDP กระบวนการปองกันการเกิดสนิม การชุบ EDP การตรวจเช็คสี EDP การ

พนเคลือบใตทองรถ (UBC) การยาซ ีลเลอร 
3) การพนสี กระบวนการที่มุงเนนเพิ่มความสวยงาม และค ุณภาพสีของตัวถังรถ ไดแกการพนสีพื้น (Primer) การ

ขัดน้ำ (Wet sanding) เปนการเตรียมพื้นผิวขั้นแรกเพื่อเพิ่มความสวยงามในการพนสีจริง และ การพนสีจริง 
(Top coat) เปนการพนสีเพื่อความสวยงาม 

5. การประกอบ และจัดสงชิ้นสวน (Assembly & Logistic) หมายถึง การประกอบชิ้นสวนที่ถูกจัดสงมาจาก
กระบวนการอื่น ภายในและนอกโรงงาน รวมถึงจากซัพพลายเออร ซึ่งเปนกระบวนการประกอบ มีตัวถังที่ทำสีแลว 
ไดแก 
1)  การประกอบโครงรถ (แชสซีส : Chassis) สวนของแชสซีส คือ สวนที่เปนฐานของยานยนตซึ่งเปนที่ยึด

ประกอบของชิ้นสวนสำคัญ ๆ  เชน เครื่องยนต ระบบรองรับน้ำหนักลอหนา ลอหลัง ระบบบังคบัเลี้ยว ระบบ
ขับเคลื่อน 

2) การประกอบชุดสงกำลังลอหลัง คือ ช ุดเพลา เสื้อเพลา ช ุดหามลอหรือชุดเบรก ช ุดเฟองสงกำลัง 
3) การประกอบยาง และกระทะลอ ประกอบสวนของตัวถังหรือหัวเกง สวนของตัวถัง หรือหัวเกงหรือในหอง

โดยสาร2) 
4) การประกอบแชสซีสกับสวนของตัวถังเขาดวยกัน เปนการประกอบขั้นตอนสุดทาย กระบวนการประกอบกัน

ชนหนา ใบพัดลม ช ุดรังผึ้ง ทอน้ำเขาออก ถังใสน้ำมันเชื้อเพลิง กระบวนการประกอบขั้นตอนส ุดทาย การเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง น ้ำหลอเย็น ใสแบตเตอรี่ เติมน ้ำมันเบรก เติมน้ำมันอื่น ๆ สามารถติดเครื่องยนตและขับเคลื่อน
ได หลังจากการประกอบจนเสร ็จสมบูรณ 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 
6. การขนสงชิ้นสวนและวัตถุดิบหมายถึง การปฏิบัต ิการทุกอยางที่จำเปนตอการสงมอบสินคา,ชิ้นสวน,วัตถุดิบ,วสัดุที่

จำเปนในการผลิตยานยนตไปยังจุดบริโภคตามความตองการของลูกคา โลจิสติกสเกี่ยวของกับการผสมผสานของ 
ขอมูล การขนสง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบหอ  เพื่อใหการสงมอบนั้นทันตอรอบ
เวลาการขนสงที่กำหนดไว โดยใชคน เวลา และตนทุนนอยที่สุดในการขนสงตอรอบ ซึ่งการขนสงที่เกี่ยวของในการ
ผลิตยานยนต  ไดแก 
1) การสงมอบสินคา , ชิ้นสวน , วัตถุดิบ , วัสดุ จาก Supplier ไปยังจุด Stock จัดเก็บของโรงงาน 
2) การสงมอบสินคา , ชิ้นสวน , วัตถุดิบ , วัสดุ ระหวางโรงงาน และระหวางสายการผลิตในโรงงาน 
3) การสงมอบสินคา , ชิ้นสวน , วัตถุดิบ , วัสดุ ระหวาง Process จากจุดประกอบยอยไปยังขบวนการผลิตถัดไป

ภายในโรงงาน 
12 การตรวจสอบและควบค ุม 

 
1. การตรวจสอบและ ควบคุมค ุณภาพชิ้นสวน 

1) กำหนดหัวขอและ มาตรฐานในการตรวจสอบชิ้นสวนโดยใชขอกำหนดจาก Drawing และ STD ตางๆแสดง
คุณลักษณะ ขอบเขตของการยอมรับรวมถึง วิธีการ เครื่องมือ ระดับความสำคัญ และ ความถี่ในการตรวจสอบ 

2) กฎระเบียบและกฎหมายต างๆ ที่เกี่ยวของ 
3) การตรวจสอบค ุณภาพชิ้นสวน (Dimension, Appearance, Function, etc) โดยใชเครือ่งมือ หรือประสาท

สัมผัส คิดคำนวณความนาเชื่อถือของขอมูล 
2. การตรวจสอบและ ควบคุมกระบวนการผลิตยานยนต  

1) กำหนดหัวขอและ ขอกำหนดที่จำเปนในการประเมินกระบวนการผลิตยานยนต ( Man , Machine , 
Material, Method ) 

2) การประเมินคุณภาพของกระบวนการผลิตยานยนต ทั้งการสรางระดับประกันค ุณภาพของการผลิตและการ
รักษาระดับประกันค ุณภาพในการผลิต 

3) สรางระบบการบริหารจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
3. การตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพยานยนต  

1) กำหนดหัวขอและ มาตรฐานในการตรวจสอบยานยนต โดยใชขอกำหนดจากกฎหมายและ มาตรฐานตางๆ
สรางคุณลักษณะ ขอบเขตของการยอมรับรวมถึง วิธีการ เครื่องมือ ระดับความสำคญั และ ความถี่ในการ
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต 
ตรวจสอบ 

2) ออกแบบกระบวนการตรวจสอบทั้ง การวางผัง การไหลของกระบวนการ เครื่องมือตางๆ คน และอื่นๆ 
3) สรางระบบการพัฒนาทักษะของผูตรวจสอบ ต ั้งแตการคัดกรองผูที่เหมาะสมในการเปนผูตรวจสอบการให

ความรูพื้นฐานในงานตรวจสอบประเภทตางๆ 
( Fitting , Appearance , Function, …etc. ) การรักษาทักษะในการตรวจสอบใหดีอยูเสมอ 

13 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการรี
ไซเคลิ 

1. ศึกษาขอกำหนดและแนวโนมเทคโนโลยียานยนตในอนาคต การผลิตยานยนตและชิ้นสวน รวมถึงการทำลายและ
การนำกลับมาใชใหม ทั้งที่เกี่ยวของกับดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

2. ออกแบบผลิตภัณฑ และวางแผนจัดการออกแบบ การผลิต และการประกอบใหมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม สอดคลองตามกฎหมายของภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก มาตรฐานไอเสีย เปนตน 

14 การจัดการการใชรถบนถนน กฎหมายเกี่ยวกับการใชรถบนถนน การบรรทุก การควบค ุมความเร็ว ขอกำหนดดานความปลอดภัย 
การจัดการการจราจร เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางรถ car sharing 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมยานยนต 

ลำดับที่ งาน ประเภท กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 งานใหคำปร ึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ
การตรวจรับรองผลงาน 

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 
3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนต / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 
9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. การวางแผน 
11. การผลิตและการประกอบ 
12. การตรวจสอบและควบค ุม 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการรี

ไซเคิล 
14. การจัดการการใชรถบนถนน 

- วิเคราะหระบบตางๆ ของยานยนตได 
- สามารถตรวจสอบ ทดสอบ ควบค ุม

การผลิตตามมาตรฐาน 
- ทำการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห

และประเมินผลได 
- ทราบกระบวนการวิศวกรรมยอนรอย 

และใชเพื่อวิจัยและพัฒนาได 

- สามารถใหคำปร ึกษา แนะนำเกี่ยวกับ
ออกแบบ การประกอบ การวางแผน
การผลิต การควบคุมการผลิตยานยนต
และระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับยานยนต  
อยางเหมาะสมและปลอดภัย  

- สามารถวิเคราะห ตรวจสอบ ใช
เครื่องมือและแกปญหาทางวิศวกรรม
เกี่ยวกับยานยนต (เฉพาะดาน) ได 

 

2 งานวางโครงการ หมายถึง 
การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 

- สามารถปฏิบัต ิตามแผนติดตามความ
คืบหนาของโครงการและวิเคราะห
เสนอแนวทางแกไขเพื่อใหบรรลุตาม

- สามารถวางแผนแมบท (Project 
Master Schedule) ของการพัฒนา 
และเตรียมการผลิตยานยนต ชิ้นสวน
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ลำดับที่ งาน ประเภท กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

วางแผนของโครงการ 3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนต / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 
9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. การวางแผน 
11. การผลิตและการประกอบ 
12. การตรวจสอบและควบค ุม 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการรี

ไซเคิล 
14. – 

แผนที่กำหนด หรือระบบยานยนต ได 
- สามารถวิเคราะหความเหมาะสมของ

โครงการโดยพิจารณา เงื่อนไขทางธุรกิจ
, เทคโนโลยี,ทรัพยากรบุคคล และเวลา
ในการพัฒนาโครงการ 

- สามารถวางแผนการพัฒนาและ
เตรียมการผลิตยานยนต ชิ้นสวนหรือ
ระบบยานยนต  (Detail Activity 
Planning) และติดตามประมวลผลการ
คืบหนาการทำโครงการเพื่อวิเคราะห 
ผลกระทบและการแกปญหาเพื่อให
บรรลุตามแผนที่กำหนด 
 

3 งานออกแบบและคำนวณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การ
สราง การผลิต หรือการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดนมี
รายการคำนวณ แสดงเปนรูป 

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 
3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

- สามารถอธิบายหลักการทำงานพื้นฐาน
ของระบบต างๆ ได 

- สามารถออกแบบ คำนวณระบบตางๆ 
ได 

- สามารถอานและเขียนแบบชิ้นสวนใน
รถยนตได, มาตรฐานในการกำหนด
ขนาด, เสนต างๆ ในการเขียนแบบ, 

- สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ขั้นสูง 
ในการวิเคราะหออกแบบชิ้นสวน หรือ
ระบบต าง ๆ ของยานยนต  รวมถึงการ
จำลองการทำงานและการทดสอบใน
ระบบคอมพิวเตอร (SIMULATION 
TEST) เพื่อประเมินผลการออกแบบให
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่
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แบบ ขอกำหนด หรือประมาณ
การ 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนต / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 
9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. – 
11. – 
12. – 
13. – 
14. – 

การฉายภาพ, ภาพตัดขวาง ใหเปนไป
ไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับกฎหมาย 
และมาตรฐานตางๆ เกี่ยวกับรถยนต 
และชิ้นสวนรถยนต ไดแก มาตรฐานไอ
เสียรถยนต  เปนตน 

- สามารถใชงานระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เพื่อชวยใน
งานออกแบบชิ้นงานที่ออกแบบ 

 
 

กำหนด ใหสามารถออกแบบชิ้นงาน 
และผลิตออกมาได 

- สามารถกำหนดหัวขอตาง ๆ ในการ
ทดสอบ และวิธีการทดสอบรวมถึงการ
วางแผนการทดสอบชิ้นสวน หรือระบบ
ยานยนต ที่ออกแบบ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานที่กำหนด 

- สามารถปรับปร ุงแกไข การออกแบบ
ชิ้นสวน หรือระบบยานยนต  เพื่อให
สามารถผ านเกณฑหรือมาตรฐานการ
ออกแบบที่กำหนด 

4 งานควบค ุมการสรางหรือการผลิต 
หมายถึง การอำนวยการควบค ุม 
หรือการควบคุมเกี่ยวกับการ
กอสราง การสราง การผลิต การ
ติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง 
การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงานใหเป นไปโดย
ถูกตองตามรูป แบบ และ
ขอกำหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 
3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนต / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 

- สามารถทำการผลิต การประกอบและ
ติดตั้งชิ้นสวนและรถยนตในทุก
ประเภทงานใหเปนไปตามแผนที่
กำหนด 

- สามารถปฏิบัต ิงานใหมีความปลอดภัย 
และใชทรัพยากรอยางคุมคาและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

- สามารถใหคำปร ึกษา ใหคำแนะนำ 
ตรวจวินิจฉัย วิเคราะหผลการแกไข
ปญหา กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และการ
ตรวจรับรองผลงานได รวมถึงการ
ปรับปร ุงและสอนงานได 

- สามารถควบคุมการทำงานใหมีความ
ปลอดภัย และใชทรัพยากรอยางคุมคา
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด 
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9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. การวางแผน 
11. การผลิตและการประกอบ 
12. การตรวจสอบและควบค ุม 
13. – 
14. – 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเป นหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย 
หรือในการสอบทาน 

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 
3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนตร / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 
9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. – 
11. การผลิตและการประกอบ 
12. การตรวจสอบและควบค ุม 
13. – 

- สามารถตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวนให
เปนไปตามมาตรฐาน 

- สามารถกำหนดหัวขอและมาตรฐาน
การตรวจสอบรถยนตที่ครอบคลุม
กฎหมายและความจำเปนดานค ุณภาพ 

- สามารถกำหนดวิธีการ และ
กระบวนการตรวจสอบที่สามารถคนหา
ปญหาได 

 

- สามารถแนะนำแกไข ปรับปรุง 
ยกระดับ และอนุมัติมาตรฐานของการ
ตรวจสอบการผลิตยานยนต ชิ้นสวน
หรือระบบยานยนตได 

- สามารถกำหนดค ุณสมบัติของผู
ตรวจสอบ จัดทำหลักสูตรพัฒนา
ความสามารถ รวมถึงเปนผูใหการ
ฝกอบรมได 
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14. – 
6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ

อำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง
ตามรูป แบบ และขอกำหนดของ
หลักวิชาชีพวิศวกรรม 

1. ยานยนต โครงสราง และ
องคประกอบของยานยนต 

2. ระบบต นกำลัง 
3. ระบบสงถายกำลัง 
4. ระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว 

หามลอ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจายเชื้อเพลิง 

ระบบหลอลื่น  
6. ระบบควบคุมยานยนต / ระบบ

อัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอากาศ 
9. ระบบพลังงานทดแทน 
10. – 
11. – 
12. – 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และการรี

ไซเคิล 
14. การจัดการการใชรถบนถนน 

- ควบคุมการใชงาน และการซ อมบำร ุง
รถยนตตามคูมือได 

- ดูแลการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ เพื่อการผลิตยานยนต และ
ชิ้นสวนใหอยูในสภาพปลอดภัยและ
พรอมใชงาน 

1. สามารถจัดการการออกแบบ การผลิต 
การประกอบ และการทดสอบให
เปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เชน 
มาตรฐานไอเสีย เปนตน 

2. ทราบขอกฎหมาย ขอปฏิบัติ ขอบังคบั
เกี่ยวกับการใชรถบนถนน การบรรทุก 
การควบคุมความเร็ว ขอกำหนดดาน
ความปลอดภัย และควบคุมใหการใช
รถเปนไปตามขอกำหนด 

- สามารถใหคำปร ึกษา และกำกับดูแล
การใชงานเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ ในการผลิตยานยนต 
ชิ้นสวนและระบบยานยนต  รวมถึงการ
บำรุงรักษายานยนตหลังใชงาน เพื่อให
ยานยนตและชิ้นสวนอยูในสภาพ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน สอดคลอง
กับขอกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม 
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รายการเอกสารที่ 12 
สาขาวิศวกรรมระบบราง 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมระบบราง 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1 ดานการสำรวจ  
(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา, สำรวจ) 

เก็บบันทึก ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล และใชสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับตำแหนงเพื่อใชในการบริหาร
จัดการขอมูลเชิงขนาดของระบบราง
และภูมิประเทศ เชน การกำหนดแนว
เสนทางรถไฟ และรายละเอียดเชิง
เรขาคณิต การกำหนดขอบเขตของ
ทางรถไฟ และ โครงสรางตางๆ ของ
ระบบราง และ รายละเอียดเชิง
เรขาคณิตของลักษณะภูมิประเทศ
ตามแนวเสนทางรถไฟ เปนตน 
กำหนดคาในการออกแบบ และ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบ
รางใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

สามารถเก็บบันทึก วิเคราะห และใชงาน
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสำรวจ
ทางรถไฟ และ ภูมิประเทศ เพื่อใชในการ
สรางแบบจำลองทางกายภาพ 

สามารถออกแบบแบบจำลองทางกายภาพ 
และออกแบบแนวเสนทางรถไฟตามหลัก
วิชาการ และสามารถถ ายทอดงานสำรวจ
เปนขอมูลในรูปแบบที่มีความถูกตองตาม
มาตรฐานที่ใชในงานสำรวจ 

2 ดานโยธา 
(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา) 

มีความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในดาน งานวิศวกรรม
โยธาที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
การกอสราง และการบำร ุงรักษา
องคประกอบตางๆ ของทางถาวร 
โครงสราง และ ฐานราก ของสถานี 
อาคาร ศูนยซอมบำร ุง ยานสินคา 

สามารถบำรุงรักษาทางถาวร สะพาน 
อุโมงค ทางระบายน ้ำ และสิ่งกอสรางที่
เกี่ยวของกับระบบราง ใหอยูในสภาพใช
งานไดอยางปลอดภัย และ เหมาะสม 

สามารถวิเคราะห ควบค ุมการกอสราง
ออกแบบโครงสราง และฐานรากงานโยธา
ขององคประกอบทางถาวร และการ
กำหนดแนวทางบำร ุงรักษา โครงสรางและ
ฐานรากของสิ่งกอสรางตางๆ ในระบบราง 
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อุโมงค สะพาน ทางระบายน้ำ งาน
ดิน และ งานโยธาของสิ่งกอสราง
ตางๆ ในระบบราง   

3 ดานทางวิ่ง  
(สาขาที่เกี่ยวของ : โยธา,เครื่องกล) 

ออกแบบ สราง และบำรุงรักษาทาง
วิ่ง(Track Work หรือ Guide Way) 
และองคประกอบของทางวิ่งไดแก 
ราง เครื่องยึดเหนี่ยว แผ นรองราง 
หมอน หินโรยทาง ประแจและ
องคประกอบของประแจ ลิ้นประแจ 
ตะเฆ รางกัน รางประคอง ทางตัด 
ทางผานเสมอระดับ โครงสรางของ
รางจายไฟฟากำลังใหกับรถไฟฟา 
(Third Rail) และ โครงสรางของ
ระบบสายลวดเหนือหัว (Overhead 
Catenary System)  เปนตน โดย
ทำใหทางวิ่งอยูในสภาพใชงานได
อยางปลอดภัย และ เหมาะสม 

บำรุงรักษาทางวิ่ง และองคประกอบของ
ทางวิ่ง โดยสามารถประเมิน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณกอนเกิดความ
เสียหายแกทางวิ่ง และองคประกอบใหอยู
ในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย และ 
เหมาะสม 

วิเคราะห ออกแบบควบค ุมการสราง และ
บริหารจัดการการบำร ุงรักษาทางวิ่ง และ
องคประกอบของทางวิ่ง ใหอยู ในสภาพใช
งานไดอยางปลอดภัย และ เหมาะสม 

4 ดานเครื่องกล  
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา,  
เครื่องกล) 

ออกแบบ สราง และบำรุงรักษา
ระบบเครื่องกล ของ ลากเลื่อน 
ลอเลื่อน รถสินคา รถโดยสาร และ
ระบบเครื่องกลของอาคารที่มีการใช
งานในระบบราง ไดแก เครื่องจักรที่
ใชในการบำร ุงรักษารถไฟ ระบบลาง

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมิน คุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย ของระบบปรับอากาศ 
ระบบระบายอากาศในอาคารและอุโมงค

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ
ระบบระบายอากาศในอาคารและอุโมงค
ระบบระบายน้ำฝน ระบบน้ำดีและน้ำเสีย 
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบรักษาความ
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รถไฟ ระบบปรับอากาศระบบระบาย
อากาศในอาคารและอุโมงคระบบ
ระบายน ้ำฝน ระบบน ้ำดีและน ้ำเสีย
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบลิฟตและบันได
เลื่อน และ ระบบปองกันอัคคีภัย 
เปนตน 

ระบบระบายน้ำฝน ระบบน้ำดีและน้ำเสีย
ระบบควบคุมมลพิษ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 
ระบบลางรถ เปนตน ที่ใชงานสำหรับ
ระบบลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา รถ
โดยสาร และ ระบบเครื่องกล เพื่อให
ระบบสามารถทำงานได หรืออยูในสภาพ
พรอมใชงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
ลอเลื่อนและลากเลื่อน และระบบ
เครือ่งกล 

ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 
ระบบลางรถ เปนตน ที่ใชงานสำหรับ
ระบบลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา รถ
โดยสาร และ ระบบเครื่องกล เพื่อให
ระบบสามารถทำงานได หรืออยูในสภาพ
พรอมใชงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
ลอเลื่อนและลากเลื่อน และระบบ
เครื่องกล ใหอยูในสภาพใชงานตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับลอเลื่อนและลาก
เลื่อน และระบบเครื่องกล 
 

5 ดานลอเลื่อน  
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา, 
เครื่องกล) 

วางแผน ออกแบบ ควบค ุม พัฒนา 
ประกอบ สราง ทดสอบ บำร ุงรักษา 
และ ดำเนินการทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อน ลาก
เลื่อน ขบวนรถไฟ และ พาหนะที่ใช
ในระบบราง รวมถึงอุปกรณที่
เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของ 
และอ ุปกรณทางกลอื่นๆไดแก ลอ 
เพลาลอ ลูกปนลอ ระบบขับเคลื่อน 
แครลอ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต 
เครื่องกำเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตู

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมิน คุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย ต อ ลอ เพลาลอ ลูกปน
ลอ ระบบขับเคลื่อน แครลอ โครงสราง
รถไฟ เครื่องยนต เครื่องกำเนิดไฟฟา 
มอเตอรไฟฟา ระบบลม ระบบหามลอ 
ระบบประตูรถ ระบบขอพวง อุปกรณ
ควบคุมในหองคนขับ ระบบรับสง
กระแสไฟฟาจากระบบรางกับลอเลื่อน 
(Collector Shoe / Pantograph) 

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา ลอ เพลาลอ ลูกปน
ลอ ระบบขับเคลื่อน แครลอ โครงสราง
รถไฟ เครื่องยนต เครื่องกำเนิดไฟฟา 
มอเตอรไฟฟา ระบบลม ระบบหามลอ 
ระบบประตูรถ ระบบขอพวง อุปกรณ
ควบคุมในหองคนขับ ระบบรับสง
กระแสไฟฟาจากระบบรางกับลอเลื่อน 
(Collector Shoe / Pantograph) 
เพื่อใหระบบสามารถทำงานได หรืออยูใน
สภาพพรอมใชงานตามมาตรฐานที่
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รถ ระบบขอพวง อุปกรณควบคุมใน
หองคนขับ ระบบรบัสงกระแสไฟฟา
จากระบบรางกับลอเลื่อน 
(Collector Shoe หรือ 
Pantograph) เปนตน 

เพื่อใหระบบสามารถทำงานได หรืออยูใน
สภาพพรอมใชงานตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อนและลาก
เลื่อน และระบบเครื่องกล 

เกี่ยวของกับลอเลื่อนและลากเลื่อน และ
ระบบเครื่องกล ใหอยู ในสภาพใชงานตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อน
และลากเลื่อน และระบบเครื่องกล 

6 ดานไฟฟา  
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา) 

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 
รวมถึงสถานีไฟฟายอย บำร ุงรักษา
และปรับปรุงระบบจายและควบค ุม
กระแสไฟฟา กอสราง บำรุงรักษา 
ปรับปร ุง สถานีไฟฟายอยหลัก 
(Substation) สถานีไฟฟายอย
สำหรับอุปกรณและระบบต างๆ 
(Service Substation) ในสถานี
รถไฟฟา ศูนยควบคุมการเดินรถ
(OCC) ศูนยซอมบำรุงรักษา (Depot 
and Depot Workshop) และสถานี
ไฟฟายอยสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟา 
(Traction Substation) และราง
จายไฟฟากำลังใหกับรถไฟฟา (Third 
Rail)และ ระบบสายลวดเหนือหัว 
(Overhead Catenary System)ซึ่ง
เปนการบริการ อธิบาย
คุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน 

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมิน คุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย สถานีไฟฟายอยหลัก 
(Substation) สถานีไฟฟายอยสำหรับ
อุปกรณและระบบตางๆ (Service 
Substation) ในสถานีรถไฟฟา ศูนย
ควบคุมการเดินรถ (OCC) ศูนยซ อม
บำรุงรักษา (Depot and Depot 
Workshop) และสถานีไฟฟายอยสำหรับ
ขับเคลื่อนรถไฟฟา (Traction 
Substation) รางจายไฟฟากำลังใหกับ
รถไฟฟา (Third Rail) และระบบสายลวด
เหนือหัว (Overhead Catenary 
System)ซึ่งเปนการบริการ อธิบาย
คุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน และ
ขอกำหนด ที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา 

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา สถานีไฟฟายอย
หลัก (Substation) สถานีไฟฟายอย
สำหรับอุปกรณและระบบต างๆ (Service 
Substation) ในสถานีรถไฟฟา ศูนย
ควบคุมการเดินรถ(OCC) ศูนยซ อม
บำรุงรักษา (Depot and Depot 
Workshop) และสถานีไฟฟายอยสำหรับ
ขับเคลื่อนรถไฟฟา (Traction 
Substation) รางจายไฟฟากำลังใหกับ
รถไฟฟา (Third Rail) และระบบสายลวด
เหนือหัว (Overhead Catenary 
System)ซึ่งเปนการบริการ อธิบาย
คุณสมบัติ เฉพาะ แบบมาตรฐานและ
ขอกำหนด ที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา 
บริหารจัดการโครงขายระบบไฟฟา และ
ประสานงานการตอบสนองตอเหตุการณ
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และขอกำหนด ที่เกี่ยวของกับ
อุปกรณไฟฟา บริหารจัดการ
โครงขายระบบไฟฟา และ
ประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหาย
ตออุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
ไฟฟา 

บริหารจัดการโครงขายระบบไฟฟา และ
ประสานงานการตอบสนองตอเหตุการณ
ตางๆ หรือความเสียหายต ออุปกรณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา 

ตางๆ หรือความเสียหายต ออุปกรณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา 

7 ดานการสื่อสาร 
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา) 

วางแผน ออกแบบ ต ิดตั้งและ
บำรุงรักษาระบบเครือขายการ
สื่อสารและอุปกรณสื่อสารที่ใชงาน
ในระบบรางเชนระบบ
ชุมสายโทรศัพท ระบบโทรศัพท
ควบคุมการเดินรถ ระบบโทรศพัท
เครื่องกั้นถนน ระบบอินเตอรคอม 
ระบบวิทยุสำหรับขบวนรถ ระบบ
วิทยุสำหรับงานบำร ุงรักษา ระบบ
เสาสาย ระบบเคเบิ้ลใยแกวนำแสง 
ระบบแสดงขอมูลโดยสาร ระบบ
ประกาศสาธารณะ ระบบ
โทรศพัทเคลื่อนที่สำหรับระบบราง 
ระบบอินทราเน็ต ระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ระบบนาิกา 
เปนตน 

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย ระบบเครือขาย 
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ที่ใชกับระบบ
ราง และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายต อ
อุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา
กำลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม 

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา ระบบเครือขาย 
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ที่ใชกับระบบ
ราง และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายต อ
อุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา
กำลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม 
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8 ดานระบบอาณัติสัญญาณ (สาขาที่
เกี่ยวของ : ไฟฟา) 

ออกแบบ สราง ทดสอบ ติดตั้ง และ
บำรุงรักษา ระบบควบคุมการเดินรถ 
ระบบควบคุมการเดินรถจาก
ศูนยกลาง ระบบอาณัติสัญญาณที่
สถานี ระบบอาณัติสัญญาณบน
ขบวนรถ ระบบการเดินรถอัตโนมัติ 
ระบบตอนอัตโนมัติ ระบบหยุดขบวน
รถอัตโนมัติ ระบบสื่อสารขอมูล
ระหวางอุปกรณขางทางและอุปกรณ
อาณัติสัญญาณบนขบวนรถไฟ ระบบ
บังคับสัมพันธ ระบบประแจ ระบบ
ตรวจสอบตำแหนงขบวนรถ ระบบ
ปองกันอุบัติเหตุบริเวณทางผาน
เสมอระดับถนน ระบบไฟฟาสำรอง
และระบบยอยอื่นๆที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการตรวจสอบและเปดใช
งานระบบอาณัติสัญญาณที่ติดตั้ง
หรือปรับปร ุงใหม 

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย ของระบบควบคุมการ
เดินรถจากศูนยกลาง ระบบไฟฟาสำรอง 
ระบบปองกันอุบัติเหตุบริเวณทางผาน
เสมอระดับถนน ระบบสื่อสารกับขบวน
รถไฟ ระบบอาณัติสญัญาณบนขบวน
รถไฟและระบบยอยอื่นๆ ที่ใชกับระบบ
ราง และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายต อ
อุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา
กำลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม 

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา ระบบควบคุมการ
เดินรถจากศูนยกลาง ระบบไฟฟาสำรอง 
ระบบปองกันอุบัติเหตุบริเวณทางผาน
เสมอระดับถนน ระบบสื่อสารกับขบวน
รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวน
รถไฟและระบบยอยอื่นๆ ที่ใชกับระบบ
ราง และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหาย ต อ
อุปกรณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟา
กำลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม 
 

9 ดานระบบควบคุมและเก็บขอมูล 
(SCADA) 
(สาขาที่เกี่ยวของ : ไฟฟา) 

ออกแบบ บริหารจัดการ ปรับปร ุง 
และบำร ุงรักษา ระบบควบค ุมและ
เก็บขอมูล ไดแก ระบบควบคุมหลัก
และอ ุปกรณ อุปกรณ RTU การ
ประสานงานระหวางระบบตางๆ  

ออกแบบเบื้องตน และบำร ุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพื่อใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณเมื่อ
เกิดความเสียหาย ระบบควบค ุมและเก็บ

ใหคำปร ึกษา แนะนำ และการแกปญหา 
รวมถึง สามารถออกแบบ ควบคุมการ
สราง และบำรุงรักษา ระบบควบคุมและ
เก็บขอมูล ไดแก ระบบควบคุมหลักและ
อุปกรณ อุปกรณ RTU การประสานงาน
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ที่ถูกควบค ุม ซอฟแวรที่เกี่ยวของ 
ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล เปน
ตน 

ขอมูล ไดแก ระบบควบค ุมหลักและ
อุปกรณ อุปกรณ RTU การประสานงาน
ระหวางระบบต างๆ ที่ถูกควบคุมซอฟแวร
ที่เกี่ยวของ ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล 
เปนตน ที่ใชกับระบบราง และ
ประสานงานการตอบสนองตอเหตกุารณ
ตางๆ หรือความเสียหายต ออุปกรณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟากำลัง ไฟฟา
สื่อสาร ไฟฟาควบคุม 

ระหวางระบบต างๆ ที่ถูกควบคุม ซอฟแวร
ที่เกี่ยวของ ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล 
เปนตน ที่ใชกับระบบราง และ
ประสานงานการตอบสนองตอเหตุการณ
ตางๆ หรือความเสียหาย ต ออุปกรณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟากำลัง ไฟฟา
สื่อสาร ไฟฟาควบคุม 

10 ดานสิ่งแวดลอม 
(สาขาที่ เกี่ยวของ : สิ่ งแวดลอม
เครื่องกล ไฟฟา) 

ดำเนินการทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมของ
ระบบราง ไดแก ดานเสียง ดาน
คุณภาพอากาศ ดานฝุนละออง 
ดานน้ำเสีย ดานกฎหมายและ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

สามารถใหบริการทางดานวิศวกรรม
เบื้องตน ใหคำปร ึกษา กำหนดแนวทาง
ดำเนินการ กำหนดกรอบการทำงานและ
การออกแบบ และใหทำแนะนำแนว
ทางการแกปญหาดานระบบราง 
ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมของระบบ
ราง ไดแก ดานเสียง ดานคุณภาพอากาศ 
ดานฝุนละออง ดาน 
น้ำเสีย ดานสภาวะสนามแมเหล ็กไฟฟา 
ตามกฎหมายและขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อปองกันและหรือแกไข
ปญหาตางๆ แก ผูออกแบบ ฝายเดินรถ 
ผูรับเหมา และผูเกี่ยวของ 
 

สามารถใหบริการทางดานวิศวกรรม ให
คำปร ึกษา  กำหนดแนวทางดำเนินการ 
กำหนดกรอบการทำงานและการออกแบบ 
และใหทำแนะนำแนวทางการแกปญหา
ดานระบบรางที่เกี่ยวของกับดาน
สิ่งแวดลอมของระบบรางขนาดใหญ ไดแก 
ดานเสียง ดานคุณภาพอากาศ ดานฝุน
ละออง ดานน้ำเสีย ดานสภาวะสนาม 
แมเหล ็กไฟฟา ตามกฎหมายและขอบังคับ
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันและหรือ
แกไขปญหาตางๆ แก ผ ูออกแบบ ฝายเดิน
รถ ผ ูรับเหมา และผูเกี่ยวของ สำหรับ
โครงการระบบรางขนาดใหญ 
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11 ดานวิศวกรรมโครงการ 
(สาขาที่เกี่ยวของ : ทุกสาขา) 

ดำเนินการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
กับการดำเนินโครงการระบบราง 
ไดแก การศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการการประเมินมูลคาโครงการ 
การทำนายอุปสงค (Demand 
Forecast) การทำนายปริมาณ
ผูโดยสาร (Ridership Prediction) 
การวางแผนระบบการเดินรถ 
(System Operation Planning) 
การพัฒนาโครงการ การกำหนด
ขอบเขตงาน  การกำหนดระยะเวลา 
การกำหนดคาใชจาย การควบคมุ
คุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
การสื่อสารในการดำเนินโครงการ 
การควบคุมเอกสารโครงการ การ
ประเมินและบริหารความเสี่ยง
โครงการ การจัดซ ื้อจัดจางของ
โครงการ การบริหารจัดการรวม
ระบบ (System Integration) การ
สงมอบโครงการ และการตรวจรับ
โครงการ เปนตน 

ใหบริการเบื้องตน ดานการดำเนินงาน ให
คำปร ึกษาและหรือการออกแบบ ดาน
วิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
โครงการระบบราง ไดแก การศ ึกษาความ
เปนไปไดของโครงการการประเมินมูลคา
โครงการ การทำนายอุปสงค (Demand 
Forecast)  การทำนายปริมาณผูโดยสาร 
(Ridership Prediction) การวางแผน
ระบบการเดินรถ (System Operation 
Planning) การพัฒนาโครงการ การ
กำหนดขอบเขตงาน การกำหนด
ระยะเวลา การกำหนดคาใชจาย การ
ควบคุมค ุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร
บุคคล การสื่อสารในการดำเนินโครงการ 
การควบคุมเอกสารโครงการ การประเมิน
และบรหิารความเสี่ยงโครงการ การจัดซื้อ
จัดจางของโครงการ การบริหารจัดการ
รวมระบบ (System Integration) การสง
มอบโครงการการตรวจรับโครงการ การ
ตรวจสอบและหรือการควบคุมคุณภาพ
ระบบราง เปนตน 

ใหบริการ ดานการดำเนินงาน ให
คำปร ึกษาและหรือการออกแบบ ดาน
วิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การดำเนินโครงการระบบราง ไดแก 
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การประเมินมูลคาโครงการ การทำนาย
อุปสงค (Demand Forecast)  การ
ทำนายปริมาณผูโดยสาร (Ridership 
Prediction) การวางแผนระบบการเดิน
รถ (System Operation Planning) 
การพัฒนาโครงการ การกำหนดขอบเขต
งาน การกำหนดระยะเวลา การกำหนด
คาใชจาย การควบค ุมคุณภาพ การ
จัดสรรทรัพยากรบุคคล การสื่อสารใน
การดำเนินโครงการ การควบค ุมเอกสาร
โครงการ การประเมินและบริหารความ
เสี่ยงโครงการ การจัดซ ื้อจัดจางของ
โครงการการบริหารจัดการรวมระบบ 
(System Integration) การสงมอบ
โครงการ การตรวจรับโครงการ การ
ตรวจสอบและหรือการควบคุมคุณภาพ
ระบบราง เปนตน สำหรับโครงการระบบ
รางขนาดใหญ  
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12 ดานเทคโนโลยีวิศวกรรม 
(สาขาที่เกี่ยวของ : ทุกสาขา) 

ดำเนินการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ
กับการประยุกต ใชเทคโนโลยี
วิศวกรรมที่มีอยู และ เทคโนโลยี
วิศวกรรมใหม การรองรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิต และ
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาดาน
ระบบราง 

ใหบริการทางวิศวกรรมเบื้องตน ไดแก 
การใหบริการดาน การออกแบบ 
การใหคำปร ึกษา การถายทอดเทคโนโลยี 
การคำนวณดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระบบราง รวมถึง 
การประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีอยู
และเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม ในทุกสาขา 
เชน ดานวิศวกรรมโยธา ดานวิศวกรรม 
เครื่องกล ดานวิศวกรรม ไฟฟากำลัง ดาน
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและควบค ุม เปน
ตน ซึ่งเปนระบบที่เกี่ยวของกับระบบราง
และหรือการรองรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากผ ูผลิต และการดำเนินการ
วิจัยและพัฒนาดานราง   

ใหบริการทางวิศวกรรม ไดแก 
การใหบริการดาน การออกแบบ 
การใหคำปร ึกษา การถายทอดเทคโนโลย ี
การคำนวณดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระบบราง รวมถึงการประยุกต ใช
เทคโนโลยีวิศวกรรมที่มีอยูและเทคโนโลยี
วิศวกรรมใหม ในทุกสาขา เชน ดาน
วิศวกรรมโยธา ดานวิศวกรรมเครื่องกล 
ดานวิศวกรรม ไฟฟากำลัง ดาน
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและควบค ุม เปน
ตน ซึ่งเปนระบบที่เกี่ยวของกับระบบราง
และหรือการรองรับการถายทอด
เทคโนโลยีจากผ ูผลิต และ 
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาดานราง 
ชั้นสูง 

 
หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้

1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
3. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงาน

และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 
4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบค ุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 

การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
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5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 

6. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถ ูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนด
ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซอมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง
เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 13 
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

1  การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
เครือขายสารสนเทศ  

สามารถนำความตองการใชขอมูลมา
ออกแบบเครอืขายสารสนเทศภายใน
องคกรเฝาระวัง วิเคราะห 
ปรับเปลี่ยน (Upgrade) 
สถาปตยกรรม และซอฟทแวรที่ใช
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
องคกร เพื่อใหสามารถใชงาน
เครือขายสารสนเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงสุด 
โดยมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ตาง ๆ อาทิ เชน 
- LAN/WAN Switch, Router  
- Physical Communication 

Network  
- End Device  
- IT Support 

วิเคราะห พัฒนา ทดสอบ ควบคุมการผลิต
และต ิดตั้ง บำร ุงรักษาและปรับปร ุงระบบ
เครือขายสารสนเทศ ซอฟทแวร และระบบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเหมาะสมกับการใช
งานขององคกร  
 

- ออกแบบ วิเคราะห พัฒนา ทดสอบ 
ควบคุมการผลิตและติดตั้ง บำร ุงรักษา
และปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
ซอฟทแวร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ใหเหมาะสมกับการใชงานขององคกร  

- สามารถบริหารจัดการโครงการเพื่อ
บริหารจัดการประสิทธิภาพของ
เครือขายสารสนเทศได 

2  การวางระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ  

สามารถออกแบบ คัดเลือก ติดตั้ง 
พัฒนาซอฟทแวร แพลตฟอรม และ
ฮารดแวร เพื่อปองกันภัยคุกคามที่มี
ตอองคกร หนวยงาน สามารถ
พัฒนาสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ที่
บริหารจัดการและปองกันภัย

วิเคราะห พัฒนา คัดเลือกโซลูชั่นและ
ผลิตภัณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
องคกรได 
  

- ออกแบบ พัฒนา คัดเลือกโซลูชั่นและ
ผลิตภัณฑเพื่อรักษาความปลอดภัยของ
องคกรได 

- บริหารงานสนับสนุนทางเทคนิคหรือ
คัดเลือกโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัย
ใหกับคูคาทางธุรกิจ 
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คุกคามเหลานี้ได เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดตอองคกรและสังคม 
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเกี่ยวของกับ
ประเด็นตาง ๆ อาทิ เชน  

- Network Security 
- End Device Security 
- Cyber Security 

- บริหารจัดการโครงการรักษาความ
ปลอดภัยในระดับองคกร 

-  

3  การออกแบบโปรแกรมสารสนเทศ  หาขอมูล เก็บขอมูล ประเมินผล 
ออกแบบ พัฒนา แกไข และ
ปรับปร ุงซอฟทแวรดานสารสนเทศ
เพื่อใชงานภายในกิจการขององคกร
หรือธุรกิจ โดยใชศาสตรความรูดาน
การบริหารจัดการโครงการดาน
วิศวกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ศาสตรตาง ๆ อาทิ 

- Software Programming 
- Software 

DevelopmentProcess 
- Software Project 

Development 

เก็บขอมูล ประเมินผล วิเคราะห พัฒนา 
แกไข และปรับปรุงซอฟทแวรเพื่อใชงาน
ภายในองคกรหรือธุรกิจ  

- เก็บขอมูล ประเมินผล ออกแบบ พัฒนา 
แกไข และปรับปรุงซอฟทแวรเพื่อใชงาน
ภายในองคกรหรือธุรกิจ โดยไมมีผู
ควบคุมหรือใหคำปร ึกษา  

- สามารถบริหารจัดการโครงการออกแบบ
โปรแกรมสารสนเทศ โดยสามารถ
สัมฤทธิ์ผลตามความตองการขององคกร
และธุรกิจได 
 

4  การบริหารจัดการเครือขายการ
สื่อสาร  

ออกแบบ ต ิดตั้ง เฝาระวัง วิเคราะห 
พัฒนา และปรับปร ุงคุณภาพของ
เครือขายการสื่อสารเพื่อรองรับ

วิเคราะห ต ิดตั้ง เฝาระวัง วิเคราะห 
พัฒนา และปรับปร ุงคุณภาพของเครือขาย
สารสนเทศระหวางองคกร  

- ออกแบบ ต ิดตั้ง เฝาระวัง วิเคราะห 
พัฒนา และปรับปร ุงคุณภาพของ
เครือขายสารสนเทศระหวางองคกร 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

สารสนเทศระหวางองคกร โดย
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ อาทิ
เชน 

- Internetworking  
- Content Delivery Network 
- Streaming Technology 

- สามารถบริหารจัดการเครือขายการ
สื่อสารระหวางองคกรหรือเพื่อธุรกิจได 
 

5  การพัฒนาและบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ และ
คลังขอมูล  

หาขอมูล ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ 
บริหารจัดการ โดยเขาใจความ
เกี่ยวเนื่องทั้งทางเทคโนโลยีธุรกิจ 
เพื่อบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
คลังขอมูล และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ อาทิเชน 

- Cloud Management 
- Block Chain 
- Smart City 
- IoT Eco-System 

Management 
- Big Data, Data Analytics 

วิเคราะห เลือกผลิตภัณฑ พัฒนา และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและ
คลังขอมูล 

- ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ พัฒนา และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
การบรหิารจัดการขอมูลสารสนเทศและ
คลังขอมูล 

- สามารถทำงานไดฝายองคกรและฝาย
ผูผลิตสินคาหรือบริการ 

- บริหารจัดการโครงการและนวัตกรรม
ดานการพัฒนาและบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ และคลังขอมูล 
 

 
หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้

1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
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3. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงาน
และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบค ุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 
การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 

6. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถ ูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนด
ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซอมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง
เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 14 
สาขาวิศวกรรมสำรวจ 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมสำรวจ 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

1 การสำรวจรังวัด (Surveying) 
และ การสำรวจเพื่องานวิศวกรรม 
(Engineering Surveying) 

เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล และใชสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับตำแหนงเพื่อใชในการบริหาร
จัดการขอมูลเชิงพื้นที่ กำหนดคา
พิกัดและรายละเอียดในการจัดทำ
แผนที่ภูมิประเทศใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การจัดสรางหม ุด
หลักฐาน สำหรับการสำรวจรังวัด
ควบคุมคาพิกัดทางราบ ทางดิ่ง หรือ
โครงขายหมุดหลักฐาน และการ
จัดเก็บรายละเอียด การบริหาร
จัดการขอมูล 3 มิติ ใชอุปกรณ
เครื่องมือในการสำรวจ จัดเก็บขอมูล
ใหเหมาะสมกับสภาพงาน ผลลัพธที่
ตองการ และงบประมาณที่เหมาะสม 
การนำเสนอการจัดการขอมูลใน
รูปแบบตางๆ ไดแก แผนผัง แผนที่
ภูมิประเทศ แผนที่เฉพาะ ขอมูล
เชิงเลข (digital data) หรือ
แบบจำลองเชิงเลข (digital model) 
รวมถึงการวัดสอบ (Calibration) 

- สามารถเก็บบันทึก วิเคราะหและใช
งานขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของ กับ
ตำแหนงและเวลา 

- วางแผนในการดำเนินงานโครงการ
เพื่อใหไดขอมูลและผลลัพธที่ตองการ  

- บริหารจัดการบุคลากร วิธีการสำรวจ
และจัดการขอมูล 

- อำนวยการใชและถายทอดการใช
อุปกรณเครื่องมือสำรวจทุกประเภท 

- สามารถเลือกใชระบบอุปกรณ
เครื่องมือสำรวจ เทคนิค วิธีการสำรวจ
ที่ตอบสนองชั้นความถูกตองตามที่
ตองการตามหลักวิชาการ 

- สามารถประมวลผลขอมูลทางเทคนิค
แบบตางๆ ได    

- สามารถวัดสอบเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการสำรวจรังวัด 

- เขาใจแบบจำลองทางกายภาพและ
สามารถถ ายทอดสิ่งเหลานั้นลงมาเปน
ขอมูลในรูปแบบที่มีความถูกตอง 

- วางแผนและวิเคราะหโครงการเพื่อ
นำไปสูบทสร ุปของผลลัพธที่ถูกตอง
และตรงตามวัตถุประสงค 

- ใหคำปร ึกษาและใหคำแนะนำในการ
วางแผน การออกแบบระบบงาน
สำรวจขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
การควบคุมและตรวจสอบความ
ถูกตอง การจัดการงบประมาณใหมี
คุณคาสูงส ุด 

- รูถึงขีดจำกัดอุปกรณ วิธีการ และเงื่อน
เวลา วางแผนและกำหนดวิธีการ 
งบประมาณใหสอดคลอง เหมาะสมกับ
ประเภทของงาน บูรณาการกับ
กิจกรรมอื่นๆ 

- สามารถกำหนดวิธีการ แผนงาน 
งบประมาณ โครงการทุกขนาด 

- สามารถปฏิบัต ิหนาที่ผูอำนวยการ
โครงการ ผ ูจัดการโครงการดาน
วิศวกรรมสำรวจ 
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เครื่องมือสำรวจรังวัดทุกประเภท  
 
การสำรวจรังวัดที่เกี่ยวของกับการหา
และกำหนดตำแหนงทั้งทางราบและ
ทางดิ่งการจัดทำฐานขอมูล ระบบภูมิ
สารสนเทศ แผนที่ แผนผัง 
คำนวณหาพื้นที่ ปริมาณ การจัดวาง
ตำแหนง การใหตำแหนงทั้งทางราบ
และทางดิ่ง การตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนทางตำแหนง เพื่อใชใน
งานกอสราง 

2 การสำรวจดวยดาวเทียมนำหน 
(GNSS - Global Navigation 
Satellite System) และ ยีออเดซี 
(Geodesy) 

การสำรวจเพื่อหาคาพิกัดทางราบ
และทางดิ่ง โดยใชเครื่องรับสัญญาณ
จากดาวเทียมรับสัญญาณจากกล ุม
ดาวเทียมนำหน (GNSS) ต างๆ เชน 
GPS GLONASS, Galileo, Beido, 
QZSS ซึ่งอุปกรณที่รับสัญญาณนี้จะ
มีรูปแบบการรับสัญญาณตั้งแต 
เครื่องเดียว หรือหลายเครื่อง ซึ่งจะ
ใหความถูกตองทางพิกัดที่แตกตาง
กัน ผ ูใชงานระบบจะตองมีความรู
และความเขาใจในระบบการรับ
สัญญาณดาวเทียมนำหน เทคนิคการ

- สามารถเลือกใชระบบอุปกรณ
เครื่องมือ และเทคนิครับสัญญาณ
ดาวเทียมนำหน เพื่อตอบสนองชั้น
ความถูกตองตามที่ตองการ 

- ตระหนักรูการใชเทคนิคการรับ
สัญญาณแบบตางๆ เพื่องานสำรวจ
รังวัด 

- สามารถประมวลผลขอมูลจากเทคนิค
การรับสัญญาณแบบตางๆ ได (GNSS 
Post Process) 

- สามารถประยุกต ใชงานเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมกับเครื่องมืออุปกรณ

- สามารถใหคำปร ึกษาและควบค ุม
ตรวจสอบงานสำรวจดวย GNSS ได 

- สามารถวินิจฉัยหรือคำนวณ 
ตรวจสอบโครงขายหม ุดดาวเทียมใน
งานรังวัดชั้นสูง (Geodetic Survey) 

- สามารถวิเคราะหและตรวจสอบ
มาตรฐานของเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GNSS 

- สามารถวางตำแหนงและกำหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขตางๆ ในการ
สำรวจฯ ใหเหมาะสมกับงานใน
ลักษณะตางๆ เชน งานสำรวจแบบ 
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รับสัญญาณและการประมวลผลทั้ง
ในรูปแบบการรับสัญญาณแบบสถิต 
(Static) การรับสัญญาณแบบจลน 
(RTK) และการประยุกต GNSS ใน
งานสำรวจรังวัด 

อื่นๆ เพื่อคำนวณและหาคาพิกัดทาง
ภูมิศาสตร ไดแก UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle), USV (Unmanned 
Surface Vehicle) และ MMS 
(Mobile Mapping System) เปนตน 

Static, แบบ RTK, แบบ RTK 
Network เปนตน  

- สามารถกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
ดานการสำรวจดวยดาวเทียมนำหน  

3 การสำรวจระยะไกล 
(Remote Sensing) และ   
การสำรวจดวยภาพถาย 
(Photogrammetry)  

ตรวจวัด ประมวลผล วิเคราะห 
นำเสนอขอมูลการสำรวจระยะไกล
จากคลื่นเสียงและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ในยานตางๆ ที่แผ หรือสะทอนมา
จากสิ่งที่ตองการสำรวจแลวทำการ
แปลความหมายของขอมูลที่ไดดวย
วิธีการทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
เพื่อใหไดผลลัพธที่มีความถูกตอง
นาเชื่อถือเมื่อตรวจสอบภายใต
กระบวนการทางสถิติ 
 
วางแผนกำหนดแนวบินหรือเสนทาง
สำรวจที่เหมาะสม การกำหนดจุด
บังคับภาพถายดวยการสำรวจ
ภาคสนามเพื่อการสำรวจดวย
ภาพถายทุกประเภท การประมวลผล
จุดควบคุมและจ ุดตรวจสอบ 
จัดสราง รังวัด ตรวจวัด ประมวลผล 

- มีความสามารถในการใชขอมูลภาพ
ดาวเทียมในการทำแผนที่และแปล
ความหมาย สามารถเลือกใชภาพ
ดาวเทียมต างๆ อยางเหมาะสม 
สามารถปรับแกความถูกตองเชิง
เรขาคณิตของภาพดาวเทียม สามารถ
เลือกใชและดำเนินการแปล
ความหมายจากขอมูลภาพดาวเทียม
ดวยวิธีการตางๆ ของการสำรวจ
ระยะไกล สามารถเลือกใชและ
ผสมผสานขอมูลในชวงคลื่นตางๆ ของ
ภาพดาวเทียม และดำเนินการปรับแก
ความสองสวางและความคมชัด เพื่อให
มีขอมูลผลลัพธหรือแผนที่มีความ
ถูกตองตามขอกำหนดความตองการ
ของผูใชงาน รวมถึงความสามารถใน
การดำเนินการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพความถูกตองของขอมูลผลลัพธ

- มีความสามารถในการใหคำปรึกษา ใน
งานสำรวจทำแผนที่และงานสำรวจ
ประเภทอื่นๆ จากภาพดาวเทียมหรือ
ภาพถายทางอากาศ สามารถจัดทำ
รายละเอียดขอกำหนดโครงการ ใน
งานสำรวจทำแผนที่และงานสำรวจ
ประเภทอื่นๆ จากภาพดาวเทียมหรือ
ภาพถายทางอากาศ 

- มีความสามารถในการประยุกต ใช
ความรูและเทคโนโลยีของการสำรวจ
ระยะไกลและการสำรวจดวยภาพถาย 
ในงานวิศวกรรมและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการวัดตำแหนงหรือการ
แปลความหมายโดยใชภาพดาวเทียม 
ภาพถายทางอากาศ และภาพถายทาง
พื้นดิน 

- มีความสามารถในการออกแบบ
กระบวนการเทียบวัดสอบอุปกรณ
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วิเคราะห อานแปลขอมูลภาพถาย
จากการสำรวจดวยภาพถาย โดยเปน
ถายภาพจากคลื่นแมเหล ็กไฟฟา 
เลเซอร หรือคลื่นแสง ซึ่งตดิตั้งกลอง
ถายภาพ กลองบันทึกภาพบนอากาศ
ยาน ยานพาหนะหรือติดตั้งบน
พื้นดิน (Terrestrial) เพื่อหาขนาด
ของวัตถุ จัดทำแผนที่  แผนที่ภูมิ
ประเทศ  ความสูงภูมิประเทศ 
แบบจำลองสามมิติ หรือรูปทรง
เสมือนตางๆ รวมถึงการวัดสอบ
กลองถายภาพ  (Camera 
Calibration) 

หรือแผนที่จากภาพดาวเทียม 
- มีความสามารถในการทำแผนที่จาก

ภาพถายทางอากาศจากเครื่องบินและ
อากาศยานไรคนขับ สามารถวางแผน
และดำเนินการในงานบินถายภาพ งาน
สำรวจจุดควบคุมพื้นดิน งานขาย
สามเหลี่ยมทางอากาศ งานสราง
แบบจำลองระดับเชิงเลข งานจำแนก
รายละเอียดและนามศพัท งานผลิต
แผนที่ภาพออรโธ และงานผลิตแผนที่
ลายเสน ใหมีขอมูลผลลัพธที่มีความ
ถูกตองตามขอกำหนดความตองการ
ของผูใชงาน รวมถึงความสามารถใน
การดำเนินการตรวจสอบค ุณภาพและ
ความถูกตองของขอมูลผลลัพธและ
แผนที่จากการสำรวจดวยภาพถาย 

- มีความสามารถในการเทียบวัดสอบ
อุปกรณถายภาพ และอุปกรณ
เกี่ยวของอื่นๆ สำหรับงานสำรวจดวย
ภาพถาย 

ภาพถาย และอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ 
สำหรับการสำรวจดวยภาพถาย 

- มีความสามารถในการจัดทำขอมูล
พื้นผ ิวภูมิประเทศจากการสำรวจ
ดวยไลดาร สามารถวางแผนและ
ดำเนินการในการบิน การสำรวจจุด
ควบคุมพื้นดิน การปรับแกความ
ถ ูกตองเชิงเรขาคณติ การประมวลผล
ขอมูลจุดคลาวต  และการสราง
แบบจำลองระดับเชิงเลข ใหมีผลลัพธ
ที่มีความถูกตองตามขอกำหนดความ
ตองการของผูใชงาน 

4 ระบบภูมิสารสนเทศและ 
การแผนที่ 
(GIS-Geographic Information 

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ 
(geospatial data) ซึ่งประกอบดวย

- สามารถนำเขา แปลง วิเคราะหขอมูล
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) กรองขอมูล 
ปรับแตงขอมูลและนำเสนอในรูปแบบ

- กำหนดหลักเกณฑ วิธีการในการ
ควบคุมคุณภาพขอมูลได 

- สามารถพัฒนาแบบจำลองทาง



158 
 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

system & Cartography) ขอมูลเชิงตำแหนงและขอมูล
อรรถาธิบาย (attribute) โดยการ
จัดการขอมูลนั้นประกอบดวยการ
นำเขาขอมูล การกรองและปรับแตง
ขอมูล การบริหารจัดการขอมูลใน
รูปแบบดิจิตอล การวิเคราะหขอมูล 
และการนำเสนอโดยการผลิตแผนที่
และออกแบบแผนที่ ทั้งในรูปแบบ
กระดาษและดิจิตอล เพื่อใหไดแผนที่
ที่ตรงวัตถุประสงค (Thematic 
Map) โดยใชศาสตรการแผนที่ 
(Cartography) ใหมีความถูกตอง 
เหมาะสมกับมาตราสวนและ
วัตถุประสงคการใชแผนที่ สามารถ
สื่อสารกับผูใชงานแผนที่ใหเขาใจ
และเขาถึงแผนที่และขอมูลบนแผนที่
ไดงาย  รวมถึงการจัดทำแผนที่
ดิจิตอล เพื่อใหบริการผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 

ดิจิตอลไดอยางเหมาะสม ตาม
วัตถุประสงคการใชงาน เพื่อระบุ
ความสัมพันธเชิงพื้นที่หรือแสดงผลการ
วิเคราะหโดยใชแผนที่ กราฟหรือขอมูล
แบบตารางเพื่อระบุแนวโนมหรือ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

- สามารถควบคุมคณุภาพขอมูลได 
- สามารถเลือกแบบจำลองขอมูล (Data 

model) ที่เหมาะสมในการแสดงขอมูล
เชิงพื้นที่  

- ทราบความแตกตางของพื้นหลักฐาน 
(Datum) ระบบพิกัด (Coordinate 
Systems) และการฉายแผนที่ (Map 
Projections) 

- สามารถระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากการฉายแผนที่ (Map 
Projections) 

- สามารถวางแผน ออกแบบ และผลิต
แผนที่ตามมาตราสวน ไดอยาง
เหมาะสม 

- สามารถใชเครื่องมือและวัสดุที่เกี่ยวกับ
การผลิตแผนที่ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 

วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อ
การตรวจทานและประเมินค ุณภาพ
ขอมูล 

- สามารถจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศ
ขนาดใหญ  

- สามารถประยุกต ใชระบบภูมิ
สารสนเทศกับงานตางๆ วิเคราะหเชิง
พื้นที่ในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานได 

- สามารถกำหนดมาตรฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ การผลิตแผนที่ให
เหมาะสม รวมถึงขอมูลภูมิสารสนเทศ
พื้นฐาน (FDGS-Fundamental 
Geographic Data Set) 

- ใหคำปร ึกษาและใหคำแนะนำในการ
วางแผน การวิเคราะห การใชขอมูล 
การออกแบบแผนที่ การควบคุมและ
ตรวจสอบความถูกตอง การจัดการ
งบประมาณใหมีคุณคาสูงสุด 

- สามารถออกแบบ และพัฒนาระบบ
การใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
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5 การรังวัดที่ดิน 
(Cadastral Surveying) 

เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูล และใชสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การรังวัดที่ดิน เพื่อใชในการบริหาร
จัดการขอมูลเชิงพื้นที่ การสำรวจ
รังวัด กำหนดขอบเขตแปลงที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย การคำนวณ
เนื้อที่ ประโยชนใชสอย รายละเอียด
ของผูครอบครองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินแตละประเภท การใช
อุปกรณเครื่องมือในการสำรวจ 
วิธีการสำรวจแบบตางๆ จัดเก็บ
ขอมูล และวิเคราะหใหเหมาะสมกับ
สภาพงาน มาตรฐานงานผลลัพธที่
ตองการ งบประมาณ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ การสรางและปรับปรุง
แผนที่ที่ดินตอเนื่อง (Adjoining 
Properties Map) การดำเนินงาน
ของชางรังวัดเอกชน และการ
ประเมินราคาทรัพยสิน 

- สามารถเก็บ บันทึก ประมวลผล 
วิเคราะหขอมูล และใชสารสนเทศที่
เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เพื่อใชในการ
บริหารจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ 

- สามารถควบคุมงานสำรวจรังวัด 
กำหนดขอบเขตแปลงที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย การคำนวณเนื้อที่ 
ประโยชนใชสอย รายละเอียดของผู
ครอบครอง ตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
แตละประเภท 

- สามารถรังวัดและคำนวณหาคาพิกัด
ทางภูมิศาสตร คาพิกัดฉากระบบ 
UTM ขอบเขตและเนื้อที่ของแปลง
ที่ดินดวยเครื่องมือสำรวจที่มีความ
ถูกตองในระดับเซนติเมตร ไดแก 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและกลอง
สำรวจ เปนตน 

- สามารถใชอุปกรณเครื่องมือในการ
สำรวจ วิธีการสำรวจแบบต างๆ จัดเก็บ
ขอมูล และวิเคราะหใหเหมาะสมกับ
สภาพงาน มาตรฐานงาน ผลลัพธที่
ตองการ งบประมาณ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

- สามารถกำหนดมาตรฐานการรังวัด 
และการจัดทำแผนที่ใหเหมาะสมกับ
การรังวัดที่ดิน 

- สามารถวางแผน และควบคุมงาน
สำรวจรังวัดและกำหนดขอบเขตแปลง
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน  

- สามารถวิเคราะหและตรวจสอบ
มาตรฐานงานรังวัดที่ดินและเครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวของ 

- สามารถใหคำปร ึกษา และวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศในเรื่องเกี่ยวกับงาน
รังวัดกำหนดขอบเขตแปลงที่ดิน การ
สรางและปรับปรุงแผนที่ที่ดินตอเนื่อง 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

- สามารถดำเนินการสรางและปรับปร ุง
แผนที่ที่ดินตอเนื่อง ไดอยางเหมาะสม 

- สามารถดำเนินการเกี่ยวกับชางรังวัด
เอกชน 

- สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินราคาทรัพยสิน 

6 การสำรวจอุทกศาสตร 
(Hydrographic Surveying) 

การสำรวจเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่
เกี่ยวกับน้ำ แหลงน ้ำ ทะเล และ
มหาสมุทร ไดแก ความล ึกของน ้ำ 
ทิศทางและแรงของกระแสน้ำ ความ
สูงและเวลาของน ้ำขึ้น-ลง และรอบ
น้ำลักษณะและธรรมชาต ิของพื้นทอง
น้ำ การกำหนดตำแหนงของ
รูปลักษณของภูมิประเทศและวัตถุที่
มีตำบลที่แนนอน การจัดทำ
ฐานขอมูล แผนที่ และแผนผ ัง
ทางดานอุทกศาสตร (hydrographic 
charts) เพื่อการเดินเรือ การ
กอสรางในน ้ำ การขุดลอก การ
จัดการชายฝง การจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและสิ่งแวดลอม 

มีความสามารถดังตอไปนี้ 
- การสำรวจจัดเก็บขอมูลทางน้ำ 
- การใชอุปกรณเพื่อการสำรวจดานอุทก

ศาสตรทุกชนิดประเภท 
- การบริหารจัดการขอมูลสำรวจ 
- ควบคุมทีมงานภาคสนาม 
- วางแผนเพื่อเตรียมการจัดการ

เครื่องมือ อัตรากำลังและงบประมาณ 

มีความสามารถดังตอไปนี้ 
- การใหคำปร ึกษาในการออกแบบงาน

สำรวจและจัดเก็บขอมูล 
- ใหความรูและถายทอดอบรมวิธีการทั้ง

ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ 
- วางแผนและวเิคราะหระบบงานเพื่อ

การสำรวจและผลลัพธ 
- วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการ

โครงการ 
- ผูจัดการโครงการ, ผ ูอำนวยการ

โครงการ 
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หมายเหตุ  กรอบความสามารถ กำหนดใหสอดคลองตาม 6 ลักษณะงาน ดังตอไปนี ้
1. งานใหคำปร ึกษาหมายถึง การใหขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
3. งานออกแบบและคำนวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงาน

และเครื่องจักร โดนมีรายการคำนวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกำหนด หรือประมาณการ 
4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบค ุม หรือการควบค ุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดตั้ง การซ อมแซม 

การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การเคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ

วินิจฉัย หรือในการสอบทาน 
6. งานอำนวยการใชหมายถึง การอำนวยการดูแลการใช การบำร ุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถ ูกตองตามรูปแบบ และขอกำหนด

ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
โดย 1. ระดับวิศวกร สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดำเนินการแลว สามารถดูแลซ อมบำรุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย 
 2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ สามารถออกแบบระบบงานและต ิดตั้งระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ อนในสาขานั้นไดอยาง

เหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น 
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รายการเอกสารที่ 15 
สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ 

 เนื่องดวยงานทางวิศวกรรมแหลงน้ำมีการใชความรูความชำนาญที่แตกตางกัน ดังนั้นทางสาขาวิศวกรรมแหลงน้ำจึงมีการแบงแขนงยอยของสาขาออกเปน 
2 แขนง ไดแก แขนงยอยการวางแผนแหลงน้ำ (Water Resources Planning) และ แขนงยอยชลศาสตร (Hydraulics) โดยทั้งสองแขนงนี้มีความจำเปนที่จะตองมีความรู
ดานอุทกวิทยา (Hydrology) ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมแหลงน้ำ สำหรับรายละเอียดประเภทของงานของงานสาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ 
ในบางประเภทของงานมีความซอนทับกันทั้งสองแขนง แตจะมีความแตกตางกันที่บริบทของการปฏิบัติงาน โดยในแขนงการวางแผนแหลงน้ำจะเนนในเรื่องของ 
การวางแผนงาน การบริหารจัดการ วางระบบงาน เปนตน สวนในแขนงชลศาสตรจะเนนในเรื่องของแรงของน้ำ พฤติกรรมการไหลและออกแบบรายละเอียดโครงสรางและ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ดังแสดงในตาราง 

ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดของงาน 
แขนงยอย การวางแผนแหลงน้ำ (Water Resources Planning) 

1 การบริหารและจัดการน้ำ 
(Water Administration and 
Management) 

ประกอบดวย การจัดการน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management) การจัดการโครงการ
แหลงน้ำ (Water Resources Project Management) การจัดการน้ำระดับประเทศ (National Water 
Management) การจัดการน้ำระดับลุมน้ำ (Watershed Management) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การประเมินน้ำตนทุน และความตองการน้ำ (Assessment of Water Budget and Water Demand) 
2. การศกึษาสมดุลน้ำ (Water Balance Study) 
3. การจัดสรรน้ำ (Water Allocation) 
4. การบริหาร การจัดการน้ำ ภายใตสภาวะปกติและภาวะวิกฤต (น้ำทวม น ้ำแลง น ้ำเสีย) หรือภายใตการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Water Management under Normal or Critical Situation (Flood, 
Drought, Waste Water) or Water Management under Climate Change) 

5. การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการน้ำ (Water Management Effectiveness) 
6. การศกึษาการปฏิบัต ิการอางเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study) 
7. การจำลองระบบล ุมน้ำ (Simulation of Watershed System) 
8. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดของงาน 
9. การบริหารจัดการน้ำรวมระหวางน้ำผ ิวดินและน้ำใตดิน (Groundwater and Surface Water Conjunctive 

Management) 
10. การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำ (Risk Assessment in Water Management) 
11. การศกึษาเทคนิคการบริหารจัดการน้ำเพื่อการประหยัดน้ำ (Study on Water Management Techniques for 

Saving Water) 
12. ระบบสารสนเทศทางน้ำ (Water Information Systems) 
13. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหมเพื่อการพัฒนาและจัดการแหลงน้ำ (Research and Development of New 

Technologies for the Water Resources Development) 
2 การระบายน้ำและการบรรเทาอุทกภัย

(Drainage and Flood Mitigation) 
ประกอบดวย ระบบระบายน ้ำฝนเนื่องจากพายุ (Storm Drain) ระบบระบายน้ำหลาก (Flood Drainage System) 
สถานีสูบระบายน้ำ(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันน้ำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันลอม
ปองกันน้ำทวม (Polder System) ระบบอุโมงคระบายน ้ำ (Drain Tunnel System) กำแพงปองกันน้ำทวม (Flood 
Protection Dike) ทางระบายน ้ำหลาก (Floodway) ทางผ ันน้ำ (Flood Bypass) การปรับปรุงสภาพทางน้ำ (River 
Training) แกมลิง (Flood Detention Area) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การระบายน้ำ (Drainage) 

1.1 การวางแนว ระบบระบายน ้ำ (Layout of Drainage System) 
1.2 การประเมินปริมาณน้ำสำหรับการออกแบบ (Water Assessment for Design) 
1.3 การจำลองระบบระบายน้ำทางอุทกศาสตร (Hydrological Drainage Modeling) 
1.4 วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

2. การบรรเทาอุทกภัย (Flood Mitigation) 
2.1 การคำนวณ Flood Hydrograph (Flood Hydrograph Calculation) 
2.2 การคำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation) 
2.3 การคำนวณระดับน้ำทวมสูงสุด และการประเมินอิทธิพลของระดับน้ำทะเลตอการระบายน ้ำ (Maximum 

Flood Level Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage) 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดของงาน 
2.4 การพิจารณาคัดเลือกแนวทางการบรรเทาอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures)  
2.5 การจำลองระบบปองกัน และบรรเทาอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood 

Mitigation) 
2.6 การวิเคราะหความคุมคาในการลงท ุน (Benefit-Cost Analysis) 

3 ระบบชลประทาน (Irrigation System) ครอบคล ุมเฉพาะระบบสงน ้ำและระบบระบายน ้ำเพื่อการชลประทาน โดยไมรวมงานชลประทานระดับไรนา ซึ่ง
ประกอบดวย อาคารหัวงาน (Head Work) ระบบคลองสงน้ำ (Canal System) สวนเชื่อมต อระหวางคลองและอาคาร 
(Transition) รางน้ำ (Bench Flume) สะพานน ้ำ (Elevated Flume) อาคารน้ำตก (Drop Structure) ทอลอด 
(Culvert) ประตูระบายน ้ำ (Canal Regulator) อาคารรับน้ำปา (Drain Inlet) อาคารทิ้งน้ำสวนเกิน (Canal 
Spillway) ระบบทอสงน ้ำเพื่อการชลประทานและอุปกรณประกอบ(Pipe Irrigation System and Pipe 
Equipments) ระบบคลองระบายน ้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและอาคารประกอบ (Agricultural Drainage System and 
Appurtenant Structures)  
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การวางแนวระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำในพื้นที่ชลประทาน (Layout of Irrigation System and 

Drainage System in Irrigation Area) 
2. การหาคาชลภาระ และการหาคาสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ (Water Duty Calculation and Runoff 

Coefficient Calculation)   
3. การวางแผนการสงน ้ำรายฤดูกาล และรายสัปดาห (Water Delivery Planning for Seasonal and Weekly) 
4. การติดตาม และประเมินผลการสงน้ำ (Monitoring and Evaluation of Water Delivery) 
5. การบำร ุงรักษาระบบสงน้ำ และระบบระบายน้ำ (Water Delivery Maintenance and Drainage System) 
6. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

4. ระบบรวบรวมน ้ำเสีย (Waste Water 
Collection System) 

ประกอบดวย ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก (Separated System) ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม (Combined 
System) ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบผสมสาน (Integrated System) ระบบทอดักน้ำเสีย (Intercepting Sewer 
System) สถานีสูบยกระดับน้ำเสีย (Wastewater Pumping Station) อาคารผันน้ำเสีย (Storm Overflow Drain) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดของงาน 
1. การคาดการณจำนวนประชากร (Population Estimation) 
2. การศกึษาลักษณะสมบัต ิน้ำเสีย (Wastewater Characteristics Study) 
3. การวิเคราะหปริมาณน้ำสูงสุดและต่ำสุดที่จะไหลลงทอ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the 

Pipelines) 
4. การดักขยะ (Screening) 
5. การวิเคราะหแบบจำลองระบบรวบรวมน้ำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System) 
6. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

5. ระบบสงและกระจายน ้ำ (Transmission 
and Distribution System) 

ประกอบไปดวย ระบบสงน ้ำดิบ (Water Delivery) ระบบสงน้ำเพื่อการประปา (Water Supply) และอุตสาหกรรม  
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การประเมินปริมาณ และค ุณภาพน้ำตนทุน (Quantity and Quality Assessment of Water Budget) 
2. การคาดการณประชากร (Population Estimation) 
3. การประเมินความตองการน ้ำ (Water Demand Assessment) 
4. การบำร ุงรักษา และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System) 
5. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร (Dam and 
Hydraulic Structure) 

ประกอบดวย เขื่อน (Dam) อาคารระบายน้ำลน (Spillways) อาคารสลายพลังงาน (Energy Dissipater) ประตู
ระบายน ้ำหัวงาน (Head Regulator) อาคารระบายน้ำออกจากเขื่อน (Dam Outlet Works) บันไดปลา (Fish 
Ladder)  
รายละเอียดของงานประกอบดวย  
1. การหาขนาดอางเก็บน้ำ (Reservoirs Capacity Analysis) 
2. การเลือก ประเภท และจ ุดที่ตั้งของเขื่อน และอาคารประกอบ (Selection Types and Site Locations of 

Hydraulic Structures) 
3. การศกึษาการตกตะกอน ในอางเก็บน้ำ (Sediment Transport Study in Reservoirs) 
4. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
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ลำดับที่ ประเภท รายละเอียดของงาน 
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ (Hydropower 

System) 
ประกอบดวย ระบบกังหันน้ำ (Water Turbine)   
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การคาดการณจำนวนประชากร (Population Estimation) 
2. การวิเคราะหความตองการกระแสไฟฟา (Electricity Demand Analysis) 
3. การวิเคราะหศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา (Potential Analysis in Electricity Generation) 
5. การบำร ุงรักษา (Maintenance) 
6. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
 

8. ระบบน ้ำใตดิน (Groundwater 
System) 

ประกอบดวย ระบบน ้ำใตดินแบบบอน้ำตื้น (Shallow Well) ระบบน้ำบาดาล (Groundwater Systems) ระบบเขื่อน
ใตดิน (Underground Dam) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การสำรวจแหลงน ้ำใตดิน (Groundwater Survey) 
2. การประเมินศักยภาพ และค ุณภาพน ้ำใตดิน (Assessment of Potential and Quality of Groundwater) 
3. การออกแบบระบบและกอสรางบอน้ำตื้น และบอน้ำบาดาล (Design and Construction of Shallow and 

Groundwater wells) 
4. การประเมิน ปริมาณน้ำทดแทนสูชั้นใตดิน (Assessment of Groundwater Recharge) 
5. การจำลองระบบน ้ำใตดิน (Groundwater Modelling) 
6. การวางระบบการจัดการน้ำบาดาล (Groundwater Management System) 
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
8. การศกึษารูปแบบและผลกระทบในการใชน้ำบาดาลในพื้นที่ขนาดใหญ (Study on Patterns and Impacts of 

Groundwater Use in Large Areas) 
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แขนงยอย ชลศาสตร (Hydraulics) 

1. การระบายน ้ำและการบรรเทาอุทกภัย
(Drainage and Flood Mitigation) 

ประกอบดวย ระบบระบายน ้ำฝนเนื่องจากพายุ (Storm Drain) ระบบระบายน้ำหลาก (Flood Drainage System) 
สถานีสูบระบายน้ำ(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันน้ำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันลอม
ปองกันน้ำทวม (Polder System) ระบบอุโมงคระบายน ้ำ (Drain Tunnel System) กำแพงปองกันน้ำทวม (Flood 
Protection Dike)ทางระบายน ้ำหลาก (Floodway) ทางผันน้ำ (Flood Bypass) การปรับปรุงสภาพทางน ้ำ (River 
Training) แกมลิง (Flood Detention Area) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การระบายน้ำ 

1.1 การวางแนวระบบระบายน้ำ (Layout of Drainage System) 
1.2 การประเมินปริมาณน้ำสำหรับการออกแบบ (Water Assessment for Design) 
1.3 การคำนวณดานชลศาสตร และการออกแบบระบบระบายน ้ำทั้งระบบคลอง และระบบทอ (Hydraulic 

Design Analysis and Channel and Pipe Design) 
1.4 การคำนวณหาขนาดเครื่องสูบน้ำในงานระบายน้ำ (Pump Size Calculation in Drainage Work) 
1.5 การจำลองระบบระบายน้ำทางชลศาสตร (Drainage System Modeling) 
1.6 การตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำของระบบ (Potential Inspection of Drainage Capacity 

System) 
1.7 วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

2. การบรรเทาอุทกภัย (Flood Mitigation) 
2.1 การคำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation) 
2.2 การคำนวณระดับน้ำทวมสูงสุด และ การประเมินอิทธิพลของระดับน้ำทะเลตอการระบายน ้ำ (Maximum 

Flood Level Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage) 
2.3 การพิจารณาคัดเลือกแนวทางการบรรเทาอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures) 
2.4 กำหนดประเภท และออกแบบระบบบรรเทาอุทกภัย (Type Setting and Design of Flood Mitigation 

System) 
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2.5 การจำลองระบบปองกัน และบรรเทาอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood 

Mitigation) 
2.6 การตรวจสอบความสามารถของระบบบรรเทาอุทกภัย (Potential Inspection of Flood Mitigation 

System) 
2.7 การวิเคราะหความคุมคาในการลงท ุน (Benefit-Cost Analysis) 

2 ระบบชลประทาน(Irrigation System) ครอบคลุมเฉพาะระบบสงน้ำและระบบระบายน ้ำเพื่อการชลประทาน โดยไมรวมงานชลประทานระดับไรนา ซึ่ง
ประกอบดวย อาคารหัวงาน (Head Work) ระบบคลองสงน้ำ (Canal System) สวนเชื่อมต อระหวางคลองและอาคาร 
(Transition) รางน้ำ (Bench Flume) สะพานน ้ำ (Elevated Flume) อาคารน้ำตก (Drop Structure) ทอลอด 
(Culvert) ประตูระบายน ้ำ (Canal Regulator) อาคารรับน้ำปา (Drain Inlet) อาคารทิ้งน้ำสวนเกิน (Canal 
Spillway) ระบบทอสงน ้ำเพื่อการชลประทานและอุปกรณประกอบ (Pipe Irrigation System and Pipe 
Equipments) ระบบคลองระบายน ้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและอาคารประกอบ (Agricultural Drainage System and 
Appurtenant Structures)  
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การวางแนวระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำในพื้นที่ชลประทาน (Layout of Irrigation System and 

Drainage System in Irrigation Area) 
3. การเลือกจุดที่ตั้ง และกำหนดประเภทอาคาร (Site Selection and Setting Building Types) 
4. การหาคาชลภาระ และการหาคาสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ (Water Duty Calculation and Runoff 

Coefficient Calculation)  
5. การหาขนาดระบบสงน้ำ ระบบระบายน ้ำ และอาคารประกอบ (Calculation of Water Delivery, Drainage 

System and Appurtenant Structures) 
6. การบำร ุงรักษา ระบบสงน้ำ และระบบระบายน ้ำ (Maintenance of Water Delivery and Drainage System) 
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

3 ระบบรวบรวมน้ำเสีย (Waste Water 
Collection System) 

ประกอบดวย ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบแยก (Separated System)ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบรวม (Combined 
System) ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบผสมสาน (Integrated System)ระบบทอดักน้ำเสีย (Intercepting Sewer 
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System)สถานีสูบยกระดับน้ำเสีย (Wastewater Pumping Station) อาคารผันน้ำเสีย (Storm Overflow Drain) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การวิเคราะหปริมาณน้ำสูงสุดและต่ำสุดที่จะไหลลงทอ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the 

Pipelines) 
2. การดักขยะ (Screening) 
3. การคำนวณขนาดทอ (Conduit Design) 
4. การออกแบบโครงขายระบบทอระบายน ้ำและทอรวบรวมน ้ำเสีย (Storm and Wastewater Piping Network 

Design) 
5. การวิเคราะหแบบจำลองระบบรวบรวมน้ำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System) 
6. การตรวจสอบประสิทธภิาพและการปรับปร ุงแกไขระบบรวบรวมน้ำเสีย (Performance Monitoring and 

Improvement of Wastewater Collection Systems) 
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

4 ระบบสงและกระจายน้ำ (Transmission 
and Distribution System) 

ประกอบไปดวย ระบบสงน ้ำดิบ ระบบสงน้ำเพื่อการประปา (Water Supply) และอุตสาหกรรม (Industrial Water 
Supply) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การประเมินความตองการน ้ำ (Water Demand Assessment) 
2. การหาขนาดแหลงน ้ำ ระบบสูบ ระบบสง (Calculation of Water Source, Pumping System and Delivery 

System) 
3. การออกแบบระบบเพิ่มแรงดันน้ำ (Water Pressure System Design) 
4. การบำร ุงรักษา และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System) 
5. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

5 เขื่อนและอาคารชลศาสตร (Dam and 
Hydraulic Structure) 

ประกอบดวย เขื่อน (Dam) อาคารระบายน้ำลน (Spillways) อาคารสลายพลังงาน (Energy Dissipater) ประตู
ระบายน ้ำหัวงาน (Head Regulator) อาคารระบายน้ำออกจากเขื่อน (Dam Outlet Works) บันไดปลา (Fish 
Ladder)  
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รายละเอียดของงานประกอบดวย  
1. การหาขนาดอางเก็บน้ำ (Reservoirs Capacity Analysis) 
2. การเลือก ประเภท และจ ุดที่ตั้งของเขื่อน และอาคารประกอบ (Choosing the Type and Site Location of 

Hydraulic Structures) 
3. การวิเคราะห อัตราการระบายน้ำสูงสุดผานอาคาร (Maximum Flow Analysis through Structure) 
4. การออกแบบขนาดเขื่อน และอาคารประกอบ (Dam and Hydraulic Structure Design) 
5. การตรวจสอบความมั่นคง การรั่วซึมผานต ัวเขื่อน (Stability and Dam Seepage Examination) 
6. การออกแบบระบบระบายน้ำภายใน และภายนอกต ัวเขื่อน (Drainage Inlets and Outlets Design of Dam) 
7. การศกึษาการตกตะกอน ในอางเก็บน้ำ (Sedimentation Transport Study in Reservoirs) 
8. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

6 ระบบไฟฟาพลังน้ำ (Hydropower 
System) 

ประกอบดวย ระบบกังหันน้ำ (Water Turbine)   
รายละเอียดของงานประกอบดวย  
1. การวิเคราะหศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟา (Potential Analysis in Electricity Generation) 
2. การเลือกประเภท Turbine (Turbine type selection) 
3. การกำหนดตำแหนง ที่ตั้ง Turbine (Turbine Location) 
4. การประเมินประสิทธิภาพ (Turbine Performance Evaluation of Turbine) 
5. การบำร ุงรักษา (Maintenance) 
6. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 

7 ตะกอนและการกัดเซาะ (Erosion and 
Sedimentation) 

ประกอบดวย ระบบการป องกันการกัดเซาะหนาดินระบบปองกันการชะลางพังทลาย (Erosion Protection 
Systems) และการปองกันการตกตะกอนในทางน ้ำแบบใชโครงสราง และแบบไมใชโครงสราง (Structural and Non-
Structural Measures of Sedimentation Problems) 
รายละเอียดของงานประกอบดวย 
1. การพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ (Consideration on Factors Involved) 
2. การประเมินอัตราความรุนแรง (Violence Rate Assessment) 
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3. การเลือกระบบปองกัน และลดการกัดเซาะ และตกตะกอน (Selection of Protection System, Erosion and 

Sedimentation) 
4. การออกแบบระบบ (System Design) 
5. การประเมินผล (Evaluation) 
6. การจำลองระบบปองกันการกัดเซาะและตกตะกอน (Sediment Transport Modelling) 
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis)  
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

แขนงยอยการวางแผนแหลงน้ำ (Water Resources Planning) 
1 งานใหคำปร ึกษา  1. การบริหารจัดการน้ำ  

2. การระบายน้ำและการบรรเทา
อุทกภัย  

3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

- สามารถใหคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ
และมาตรฐานที่ใชในประเทศ หรือใน
ระดับมาตรฐานสากล ในโครงการที่มีความ
ซับซอน (Complex Project) ไดทุกขนาด 
ทุกประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

2 งานวางโครงการ 1. การบริหารจัดการน้ำ  
2. การระบายน้ำและการบรรเทา

อุทกภัย  
3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการ
ดำเนินงานของโครงการที่มีความซ ับซ อน 
(Complex Project) ไดทุกขนาด ทุก
ประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

3 งานออกแบบและคำนวณ 1. การบริหารจัดการน้ำ  
2. การระบายน้ำและการบรรเทา

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ 
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

อุทกภัย  
3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนดโดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

Project) ไดทุกขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

4 งานควบค ุมการสรางหรือการ
ผลิต 

1. การบริหารจัดการน้ำ  
2. การระบายน้ำและการบรรเทา

อุทกภัย  
3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
Project) ไดทกุขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ 1. การบริหารจัดการน้ำ  
2. การระบายน้ำและการบรรเทา

อุทกภัย  
3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  

สามารถตรวจสอบ สอบทาน ผลการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบ
และคำนวณ สำหรับงานดานอุทกวิทยา ใน
โครงการของวิศวกรรมแหลงน้ำทุกขนาด 
ทุกประเภท ดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน 
(Present Technology) ภายใตการดูแล

สามารถตรวจสอบ สอบทาน ผลการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบ
และคำนวณ สำหรับงานดานอุทกวิทยา ใน
โครงการของวิศวกรรมแหลงน้ำทุกขนาด 
ทุกประเภท ดวยเทคนิคพิเศษ (Special 
Technology) หรือนวัตกรรมสมยัใหม 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

ของวิศวกรวิชาชีพ (New Innovation) 

6 งานอำนวยการใช 1. การบริหารจัดการน้ำ  
2. การระบายน้ำและการบรรเทา

อุทกภัย  
3. ระบบชลประทาน  
4. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
5. ระบบสงและกระจายน้ำ  
6. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
7. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
8. ระบบน ้ำใตดิน  

สามารถอำนวยการดูแลการใชของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถอำนวยการดูแลการใชของ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
Project) ไดทุกขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

แขนงยอยชลศาสตร (Hydraulics) 
1 งานใหคำปร ึกษา  1. การระบายน้ำและการบรรเทา

อุทกภัย  
2. ระบบชลประทาน  
3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

- สามารถใหคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ
และมาตรฐานที่ใชในประเทศ หรือใน
ระดับมาตรฐานสากล ในโครงการที่มีความ
ซับซอน (Complex Project) ไดทุกขนาด 
ทุกประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

2 งานวางโครงการ 1. การระบายน้ำและการบรรเทา
อุทกภัย  

2. ระบบชลประทาน  

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน

สามารถทำการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการ
ดำเนินงานของโครงการที่มีความซ ับซ อน 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

(Complex Project) ไดทุกขนาด ทุก
ประเภท โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในภาพรวมของการดำเนินงาน
โครงการทั้งทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

3 งานออกแบบและคำนวณ 1. การระบายน ้ำและการบรรเทา
อุทกภัย  

2. ระบบชลประทาน  
3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ 
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนดโดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

สามารถทำการคำนวณและออกแบบ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
Project) ไดทุกขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม  

4 งานควบค ุมการสรางหรือการ
ผลิต 

1. การระบายน้ำและการบรรเทา
อุทกภัย 

2. ระบบชลประทาน  
3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมของการ
ดำเนินงานโครงการทั้งทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ 

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดำเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
Project) ไดทุกขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

5 งานพิจารณาตรวจสอบ 1. การระบายน ้ำและการบรรเทา
อุทกภัย  

2. ระบบชลประทาน  
3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

สามารถตรวจสอบ สอบทาน ผลการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบ
และคำนวณ สำหรับงานดานอุทกวิทยา ใน
โครงการของวิศวกรรมแหลงน้ำทุกขนาด 
ทุกประเภท ดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน 
(Present Technology) ภายใตการดูแล
ของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถตรวจสอบ สอบทาน ผลการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบ
และคำนวณ สำหรับงานดานอุทกวิทยา ใน
โครงการของวิศวกรรมแหลงน้ำทุกขนาด 
ทุกประเภท ดวยเทคนิคพิเศษ (Special 
Technology) หรือนวัตกรรมสมัยใหม 
(New Innovation) 

6 งานอำนวยการใช 1. การระบายน้ำและการบรรเทา
อุทกภัย  

2. ระบบชลประทาน  
3. ระบบรวบรวมน้ำเสีย  
4. ระบบสงและกระจายน้ำ  
5. เขื่อนและอาคารชลศาสตร  
6. ระบบไฟฟาพลังน้ำ  
7. ตะกอนและการกัดเซาะ  

สามารถอำนวยการดูแลการใชของ
โครงการธรรมดา (Simple Project) เชน 
โครงการขนาดเล ็กและกลาง ตาม
หนวยงานภาครัฐที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานทั้ง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ 

สามารถอำนวยการดูแลการใชของ
โครงการที่มีความซับซอน (Complex 
Project) ไดทุกขนาด ทุกประเภท โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม
ของการดำเนินงานโครงการทั้งทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 



178 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารที่ 16 
สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน  
ลำดับที่ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน 

1 งานดานอากาศพลศาสตร  
 
 
 
 

- งานกำหนดค ุณลักษณะ การทดสอบ และการวิเคราะหทางอากาศพลศาสตร สมรรถนะ เสถียรภาพและการควบค ุม
การบินของอากาศยาน  

- งานทดสอบอากาศยาน ประกอบดวย การทดสอบภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะและความ
เสถียรภาพของอากาศยาน            

- งานประเมินผลการทดสอบทางอากาศพลศาสตร  และงานทดสอบอากาศยาน  
2 งานโครงสรางอากาศยาน  - งานออกแบบอากาศยานขั้นแนวคิด (Conceptual Design) เพื่อกำหนดโครงราง ขนาดและน้ำหนักวิ่งขึ้นตาม

ภารกิจของอากาศยาน  
- งานออกแบบรายละเอียดโครงสรางอากาศยาน (Detail Structural Design) เพื่อกำหนดวัสดุโครงสรางและการ
เชื่อมตอผสานของโครงสราง รวมถึงการวางผังโครงสรางใหสอดรับกับระบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   

- งานวิเคราะหโครงสรางอากาศยาน เพื่อวิเคราะหความแข็งแรงของชิ้นสวน สวนประกอบ และโครงสรางอากาศยาน 
โดยใชหลักการทางวิศวกรรม รวมถึงการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

- การทดสอบโครงสรางอากาศยาน ประกอบดวยการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของโครงสราง อายุการใชงาน
ของโครงสราง และตรวจหาความเสียหายของโครงสราง  

- การประเมินผลการทดสอบโครงสรางอากาศยาน ประกอบดวยการทดสอบเพื่อหาค ุณสมบัติเชิงกลของโครงสราง 
อายุการใชงานของโครงสราง และตรวจหาความเสียหายของโครงสราง  

- การผลิตชิ้นสวน การสราง และการประกอบอากาศยาน ใหเปนไปตามแบบรายละเอียดโครงสรางอากาศยาน  
- งานออกแบบและวางแผนกระบวนการซ อมโครงสรางอากาศยาน  

3 งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน - งานออกแบบระบบขับเคลื่อนอากาศยาน ประกอบดวย ระบบเครื่องตนกำลัง ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบายความ
รอน และ ระบบใบพัด เพื่อกำหนดประเภทและขนาดของระบบขับเคลื่อนใหเหมาะสมกับภารกิจของอากาศยาน  

- งานประกอบและติดตั้งระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
- งานทดสอบระบบขับเคลื่อนอากาศยาน  
- งานประเมินผลการทดสอบระบบขับเคลื่อนอากาศยาน  
- งานออกแบบและวางแผนกระบวนการซ อมระบบขับเคลื่อนอากาศยาน  
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ลำดับที่ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน 
4 งานระบบอากาศยาน - งานออกแบบระบบอากาศยาน ประกอบดวย ระบบนำรอง ระบบควบคุมการบิน ระบบสื่อสาร ระบบไฮดรอลิกส 

ระบบปรับอากาศ และ อื่นๆ ตาม ATA CHAPTERS 
- งานประกอบและติดตั้งระบบอากาศยาน 
- งานทดสอบระบบอากาศยาน  
- งานประเมินผลการทดสอบระบบอากาศยาน  
- งานออกแบบและวางแผนกระบวนการซ อมระบบอากาศยาน  

หมายเหตุ  ทุกประเภทงานใหเป นไปตามขอกำหนด/ขอบังคบั/มาตรฐานดานการบินของประเทศไทยหรือสากล  
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

1 งานใหคำปร ึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือ
การตรวจรับรองผลงาน 

1. งานดานอากาศพลศาสตร 
2. งานโครงสรางอากาศยาน 
3. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
4. งานระบบอากาศยาน 

ใหขอแนะนำงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 
4 ประเภท ที่เกี่ยวของกับอากาศยานที่มี
มวลวิ่งขึ้นสูงสุดไมเกิน 500 กิโลกรัม  

ใหคำปร ึกษาและตรวจรับรองงาน
วิศวกรรมอากาศยานทั้ง 4 ประเภท โดย
เปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานการ
บินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 

2 งานวางโครงการ หมายถึง 
การศกึษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือการ
วางแผนของโครงการ 

1. งานดานอากาศพลศาสตร 
2. งานโครงสรางอากาศยาน 
3. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
4. งานระบบอากาศยาน 

วางแผนโครงการของการออกแบบ 
การประกอบสราง การดัดแปลง การผลิต 
การซอม หรือการทดสอบ ในงาน
วิศวกรรมอากาศยานทั้ง 4 ประเภท 
ที่เกี่ยวของกับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้น
สูงสุดไมเกิน 500 กิโลกรัม 

วางแผนโครงการของการออกแบบ 
การประกอบสราง การดัดแปลง การผลิต 
การซอม หรือการทดสอบ ในงาน
วิศวกรรมอากาศยานทั้ง 4 ประเภท โดย
เปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานการ
บินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 

3 งานออกแบบและคำนวณ 
หมายถึง การใชหลักวิชาและ
ความชำนาญเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การ
สราง การผลิต หรือการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดยมี
รายการคำนวณ แสดงเปนรูป 
แบบ ขอกำหนด หรือประมาณ
การ 

1. งานดานอากาศพลศาสตร 
2. งานโครงสรางอากาศยาน 
3. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
4. งานระบบอากาศยาน 

- ออกแบบอากาศยานขั้นแนวคิด 
- คำนวณในงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 

4 ประเภท 
- ออกแบบและคำนวณ สำหรับการ

ประกอบสราง การดัดแปลง การผลิต 
การซอม หรือการทดสอบ ในงาน
วิศวกรรมอากาศยานทั้ง 4 ประเภท ที่
เกี่ยวของกับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้น
สูงสุดไมเกิน 500 กิโลกรัม 

- ออกแบบอากาศยานขั้นแนวคิด ขั้นตน
และขั้นรายละเอียด 

- ออกแบบและคำนวณ สำหรับการ
ประกอบสราง การดัดแปลง การผลิต 
การซอม หรือการทดสอบ ในงาน
วิศวกรรมอากาศยานทั้ง 4 ประเภท 
โดยเปนไปตามขอกำหนดของ
สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศ
ไทย (CAAT) 

4 งานควบค ุมการสรางหรือการผลิต 
หมายถึง การอำนวยการควบค ุม 
หรือการควบคุมเกี่ยวกับการ

1. งานโครงสรางอากาศยาน 
2. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
3. งานระบบอากาศยาน 

- ควบคุมการผลิตชิ้นสวนอากาศยานให
เปนไปตามแบบและมาตรฐานการผลิต  

- ควบคุมการสรางหรือการผลิต หรือการ

ควบคุมการสรางหรือการผลิต หรือการ
ทดสอบงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 3 
ประเภท โดยเปนไปตามขอกำหนดของ
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

กอสราง การสราง การผลิต การ
ติดตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง 
การรื้อถอนงาน หรือการ
เคลื่อนยายงานใหเป นไปโดย
ถูกตองตามรูป แบบ และ
ขอกำหนด 

ทดสอบงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 3 
ประเภท ที่เกี่ยวของกับอากาศยานที่มี
มวลวิ่งขึ้นสูงสุดไมเกิน 500 กิโลกรัม 

สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศ
ไทย (CAAT) 

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง 
การคนควา การวิเคราะห การ
ทดสอบ การหาขอมูล และสถิติ
ตางๆ เพื่อใชเป นหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย 
หรือในการสอบทาน 

1. งานดานอากาศพลศาสตร 
2. งานโครงสรางอากาศยาน 
3. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
4. งานระบบอากาศยาน 

- ท ด ส อ บ ท า งอ า ก า ศ พ ล ศ า ส ต ร  
โครงสรางอากาศยาน ระบบขับเคลื่อน
อากาศยาน  และระบบอากาศยาน 
เพื่อใหไดคณุลักษณะเฉพาะ 

- พิจารณาตรวจสอบงานวิศวกรรม
อากาศยานทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวของ
กับอากาศยานที่มีมวลวิ่งข ึ้นสูงส ุด  ไม
เกิน 500 กิโลกรัม 

พิจารณาตรวจสอบงานวิศวกรรมอากาศ
ยานทั้ง 4 ประเภท โดยเปนไปตาม
ขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (CAAT) 

6 งานอำนวยการใช หมายถึง การ
อำนวยการดูแลการใช การ
บำรุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน
หรือระบบ ใหเป นไปโดยถูกตอง
ตามรูปแบบ และขอกำหนด 

1. งานโครงสรางอากาศยาน 
2. งานระบบขับเคลื่อนอากาศยาน 
3. งานระบบอากาศยาน 

 

อำนวยการใชงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 
3 ประเภท ที่เกี่ยวของกับอากาศยานที่มี
มวลวิ่งขึ้นสูงสุดไมเกิน 500 กิโลกรัม 

อำนวยการใชงานวิศวกรรมอากาศยานทั้ง 
3 ประเภท ที่เกี่ยวของกับอากาศยาน โดย
เปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานการ
บินพลเรือนแหงประเทศไทย (CAAT) 
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รายการเอกสารที่ 17 
สาขาวิศวกรรมอาหาร 

  



184 
 

ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมอาหาร 

ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

1 อาคารผลิต กำหนดเกณทความตองการของ
อาคารผลิตในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิตอาหารตาม
ขอกำหนด สุขลักษณะ และความ
ปลอดภัยของอาหารแตละประเภท 
ไดแก 
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ 

(Air Flow)  
2. ระบบระบายน้ำ (Drainage 

Flow) 
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste 

Flow) 
4. ระบบไหลเวียนของผูปฏิบัติงาน 

(Worker Flow) 
5. ระบบการไหลของกระบวนการ 

(Process Flow) 
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและ

บรรจุภัณฑ (Raw Material and 
Package Flow) 

7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร 
(Floor Plan) 

 

สามารถปฎิบัต ิงานภายใตการกำกับดูแล
ของระดับวิศวกรวิชาชีพ ในการกำหนด
เกณทความตองการ, ตรวจสอบ ,ควบค ุม
การกอสรางอาคารผลิตในสวนที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการผลิตอาหาร และ
ขอกำหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัย
ของอาหารแตละประเภท ไดแก  
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ (Air 

Flow)  
2. ระบบระบายน้ำ (Drainage Flow) 
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste 

Flow) 
4. ระบบไหลเวียนของผูปฏิบัติงาน 

(Worker Flow) 
5. ระบบการไหลของกระบวนการ 

(Process Flow) 
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุ

ภัณฑ (Raw Material and Package 
Flow) 

7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor 
Plan) 

สามารถกำหนดเกณทความตองการ, ให
คำปร ึกษา, ตรวจสอบอาคารผลิตในสวนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอาหาร และ
ขอกำหนด สุขลักษณะ และความ
ปลอดภัยของอาหารแตละประเภท ไดแก  
1. ระบบการไหลเวียนของอากาศ (Air 

Flow)  
2. ระบบระบายน้ำ (Drainage Flow) 
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste 

Flow) 
4. ระบบไหลเวียนของผูปฏิบัติงาน 

(Worker Flow) 
5. ระบบการไหลของกระบวนการ 

(Process Flow) 
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุ

ภัณฑ (Raw Material and Package 
Flow) 

7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor 
Plan) 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

2 กระบวนการการผลิต ใหคำปรึกษา วางโครงการ ควบค ุม 
ดูแล วิเคราะหปญหา แกไขปญหา
กระบวนการผลิตอาหาร กำหนด
ขั้นตอนการผลิตตามประเภทของ
อาหาร กำหนดกำลังการผลิต 
ออกแบบกระบวนการผลิต กำหนด
ขนาดเครื่องจักร ต ิดตั้งเครื่องจักรใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการผลิต
อาหาร ตามขอกำหนด ส ุขลักษณะ 
และความปลอดภัยของอาหาร 

- ศึกษาทำความเขาใจกระบวนการผลิต, 
ขอกำหนดของอาหารนั้นๆ 

- สามารถควบคุมการผลิต ต ิดตั้ง
เครื่องจักร ควบค ุมการทำงานตลอด
กระบวนการในสายการผลิตอาหารให
ไดตามที่กำหนดไว 

- สามารถใหคำปร ึกษา, การวางโครงการ
, ออกแบบขั้นตอนการผลิตอาหารตาม
ประเภทของอาหาร 

- กำหนดกำลังการผลิต ออกแบบ
กระบวนการผลิต และกำหนดขนาด
เครื่องจักรในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตอาหาร 

- สามารถวิเคราะห และแกไขปญหาของ
สายการผลิต ตามขอกำหนด 
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร 

3 เครื่องจักรในการผลิต ใหคำปรึกษา วางโครงการ ควบค ุม 
ดูแล วิเคราะหปญหา แกไขปญหา
เครื่องจักร กำหนดคุณสมบัติ เลือก
ประเภทเครืองจักร ตรวจสอบ
เครื่องจักร ควบค ุมเครื่องจักร เขียน
วิธีใชงานเครื่องจักรใหปลอดภัย และ
สะดวกตอผ ูใชงาน ทำความสะอาด
ไดงายถูกสุขลักษณะ ตามขอกำหนด 
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร 

- สามารถตรวจสอบเครื่องจักรกอนการ
ใชงาน ใหอยูในสภาพที่สามารถทำงาน
ไดปลอดภัยตอผ ูใชงาน 

- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให
สามารถทำงานไดตามที่กำหนด 

- สามารถเขียนวิธีการใชงานของ
เครื่องจักรใหเกิดความปลอดภัย งาย
ตอการใชงาน 

- สามารถวิเคราะหแนวโนมการเกิด
ปญหา และสามารถแกไขเบื้อต นได 
ตลอดจนสามารถดำเนินการบำร ุงรักษา
เชิงปองกัน (PM : Preventive 

- สามารถใหคำปร ึกษา, วางโครงการ, 
กำหนดคณุสมบัติ และเลือกประเภท
ของเครื่องจักรในการผลิตอาหาร ให
สะดวกและปลอดภัย  

- ตรวจสอบเครื่องจักรกอนการใชงาน 
ใหอยูในสภาพที่สามารถทำงานได
ปลอดภัยตอผูใชงาน 

- สามารถวิเคราะห ประเมิน แกไข
ปญหาการทำงานของเครื่องจักรการ
ผลิตอาหาร ใหถูกต องตามขอกำหนด 
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร 
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ลำดับที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

Maintenance) ตามขอกำหนด ของ
เครื่องจักรในการผลิตอาหาร 

4 ระบบสนับสนุนการผลิต ออกแบบ ใชงาน เลือกใช ตรวจสอบ 
ควบคุมการทำงานระบบลำเลียง 
อุปกรณ เครื่องมือวัด เครืองมือ
ตรวจสอบ ระบบการทำความสะอาด 
ใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต 

สามารถใชงาน ควบค ุมการทำงานของ
ระบบลำเลียง อุปกรณ   เครื่องมือวัด 
เครืองมือตรวจสอบ ระบบการทำความ
สะอาด ที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร 
ตามขอกำหนด ส ุขลักษณะ และความ
ปลอดภัยของอาหาร 

สามารถออกแบบ, ใหคำปรึกษา 
ตรวจสอบระบบสนับสน ุนการผลิต ตาม
ขอกำหนด สุขลักษณะ และความ
ปลอดภัยของอาหาร 

 
 
 




