
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น  

รางประกาศสภาวิศวกร  ที่ ../....  

เร่ือง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการย่ืนคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน 

ของนิติบุคคล 

 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

เนื่องจากปจจุบันสมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือ

กิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล และคูมือแนบทายประกาศ ตามประกาศสภาวิศวกรที่ ๕๐/๒๕๖๓ ฉบับลง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน และเพื่อประโยชนในการสงเสริมการเปนองคกรแมขายใน

การจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานในการพัฒนาวิชาชีพใหแกสมาชิกสภาวิศวกร 

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมการเปนองคกรแมขายในการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานในการ

พัฒนาวิชาชีพใหแกสมาชิกสภาวิศวกร 

๓. หลักการอันเปนสาระสำคญั 

กำหนดใหรายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกรแมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวม

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือแนบทายประกาศนี้ 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

๔.๑ ยกเลิก ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการย่ืน 

คำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ฉบับลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอ ๑ ของราง 

ประกาศฯ 

๔.๒ การขอยื่นสมัครเปนองคกรแมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคู มือแนบทายประกาศนี้ ขอ ๒ ของราง 

ประกาศฯ 

๔.๓ องคกรแมข ายท ี ่ได  ร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการสภาว ิศวกร ให ม ีอาย ุคราวละ 

สามปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบและสามารถขอตออายุได ขอ ๓ ของรางประกาศฯ 

๔.๔  กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อมิใหกระทบสิทธิเดิม โดยใหองคกรแมขายที่ไดรับความเห็นชอบและไม

ขาดตออายุกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคบัเปนองคกรแมขายตามประกาศน้ี ขอ ๔ ของรางประกาศฯ 

 

………………………………………………………………………………….. 



                                                      ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

ตารางเปรียบเทียบ  

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๕๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการย่ืนคำขอ

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบคุคล 

รางประกาศสภาวิศวกรท่ี ../.... เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน

ของนิติบุคคล  

เหตุผล 

ขอ ๑   ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศสภาวิศวกรที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนด

คุณสมบัต ิ หล ักเกณฑ และวิธ ีการยื ่นคำขอจัด

หล ักสูตรหร ือกิจกรรมมาตรฐานของน ิต ิบุคคล  

ฉบับลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒)  ประกาศสภาวิศวกรที ่ ๘๙/๒๕๕๗ เรื ่อง แกไข

เพ ิ ่มเต ิมประกาศสภาว ิศวกรเร ื ่องการกำหนด

คุณสมบัต ิ หล ักเกณฑ และวิธ ีการยื ่นคำขอจัด

หลักส ูตรหรือก ิจกรรมมาตรฐานของนิต ิบ ุคคล  

ฉบับลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๓) ประกาศสภาวิศวกรที่ ๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง คูมือการ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (Continuing Professional 

Development Manual)  ส ำหร ั บน ิ ต ิ บ ุ ค คล ท่ี

ประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเปน

องคกรแมขายและองคกรลูกขาย ฉบับลงวันที่ ๑๖ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ข อ ๑ ใหยกเล ิกประกาศสภาว ิศวกรที ่  ๕๐/๒๕๖๓ เร ื ่อง  

การกำหนดคณุสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกีารยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรอื

กิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ฉบับลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

ย ื ่นคำขอจ ัดหล ักส ูตรหร ือก ิจกรรมมาตรฐานของน ิต ิบ ุคคล  

ตามประกาศสภาวิศวกรที่ ๕๐/๒๕๖๓ ฉบับลงวันที ่ ๗ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  



                                                      ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๕๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการย่ืนคำขอ

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบคุคล 

รางประกาศสภาวิศวกรท่ี ../.... เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน

ของนิติบุคคล  

เหตุผล 

ขอ ๒  ผ ู ม ีความประสงคย ื ่นขอความเห ็นชอบจาก 

สภาวิศวกรเปนองคกรแมขาย เพื่อจัดหลักสูตร หรือกิจกรรม

มาตรฐานตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  ม ีสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ 

สถาบันการสอนและการฝกอบรมหรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ  

ที่มีวัตถุประสงคดานวิศวกรรม หรือเทคโนโลยทีางวิศวกรรม 

(๒)  ม ีหนวยงาน ฝาย หรือคณะกรรมการที ่ม ีหนาที่

เกี่ยวของกับการดำเนินการดานพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง โดยการ

จัดกิจกรรมที่มุงเนนดานวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวศิวกรรม 

เปนหลัก 

(๓)  มีระบบสารสนเทศอยางเหมาะสม สำหรับสื่อสารกับ 

สภาวิศวกร 

(๔)  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ 

สามารถสนับสนุนการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานอยาง

เหมาะสม 

 

ขอ ๒ การขอยื ่นสมัครเปนองคกรแมขาย การตออายุ การพน

สภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือแนบทายประกาศนี ้

 

แกไข รายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกรแมขาย การตอ

อายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง

ใหเป นไปตามหลักเกณฑที ่กำหนดไวในหนังส ือคู ม ือแนบทาย

ประกาศน้ี 

 

 

ขอ ๓ นิติบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิศวกรให

เปนองคกรแมขาย ใหมีอายุคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับความ

เห็นชอบ 

ขอ ๓ องคกรแมขายที ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สภาวศิวกร ใหมีอายุคราวละสามปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบและ

สามารถขอตออายุได 

 

แกไข ถอยคำเพื่อความเหมาะสม 



                                                      ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๕๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการย่ืนคำขอ

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบคุคล 

รางประกาศสภาวิศวกรท่ี ../.... เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน

ของนิติบุคคล  

เหตุผล 

ขอ ๔  การพนสภาพเปนองคกรแมขายมีดังตอไปนี ้

(๑)  ไมยื่นคำขอตออายุภายในกำหนด 

(๒)  มีหนังสือลาออก 

(๓)  สภาวิศวกรมีประกาศเพิกถอนเน่ืองจากขาดคณุสมบัติ  

หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามประกาศนี ้

 

 

ยกเลิก ยกเลิก โดยกำหนดใหรายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกร

แมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือ

แนบทายประกาศนี ้

 

ขอ ๕  องคกรแมขายที่พนสภาพ ตามขอ ๔ (๓) ของ

ประกาศนี้ อาจยื่นขอความเห็นชอบเปนองคกรแมขายได ตามท่ี

คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาใหความเห็นชอบในแตละ

กรณ ี

ยกเลิก ยกเลิก โดยกำหนดใหรายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกร

แมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือ

แนบทายประกาศนี ้

 

ขอ ๖  องคกรแมขายมีหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑) ออกหนังสือร ับรองการไดร ับหนวยความรู  ใหแก

ผูเขารวมอบรม ในหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานที่ตนจัดข้ึน  

(๒) รายงานแผนงานประจำปตอสภาวิศวกร โดยระบุการ

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่จะดำเนินการ และกำหนด

หนวยความรู 

(๓) รับผิดชอบในการจัดทำระบบการรับรอง และกำหนด

หนวยความรูตามที่สภาวิศวกรกำหนด 

(๔) บันทึกขอมูลรายชื ่อของบุคคลที ่เขารวมหลักสูตร  

หรือกิจกรรมมาตรฐาน และจำนวนหนวยความรูที่แตละบุคคล

ไดรับเขาสูระบบของสภาวิศวกรอยางถูกตอง 

ยกเลิก ยกเลิก โดยกำหนดใหรายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกร

แมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือ

แนบทายประกาศนี ้

 



                                                      ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๕๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ และวิธีการย่ืนคำขอ

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบคุคล 

รางประกาศสภาวิศวกรท่ี ../.... เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน

ของนิติบุคคล  

เหตุผล 

(๕) ตองรักษามาตรฐานการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม

มาตรฐาน โดยย ินยอมใหบ ุคคลซ ึ ่ งได ร ับมอบหมายจาก 

สภาวิศวกรเขาตรวจประเมิน 

(๖) หนาที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภาวศิวกรมอบหมาย 

 

ขอ ๗ หลักเกณฑและวิธีการยื ่นคำขอจัดหลักสูตรหรือ

กิจกรรมมาตรฐานใหเปนไปตามหนังสือคูมือแนบทายประกาศนี ้

 

ยกเลิก ยกเลิก โดยกำหนดใหรายละเอียดการขอยื่นสมัครเปนองคกร

แมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือ

แนบทายประกาศนี ้

 

ขอ ๘ ใหองคกรแมขายที่ไดรับความเห็นชอบและไมขาด

ตออายุกอนวันที ่ประกาศนี ้ใชบังคับเปนองคกรแมขายตาม

ประกาศนี ้

ขอ ๔ ใหองคกรแมขายที่ไดรับความเห็นชอบและไมขาดตออายุ

กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคบัเปนองคกรแมขายตามประกาศน้ี 

กำหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือมิใหกระทบสิทธิเดิม 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น  

 

-ราง- 

ประกาศสภาวิศวกร 

ท่ี .../... 

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน 

ของนิติบุคคล 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิ ธีการยื่นคำขอ 

จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ตามประกาศสภาวิศวกร ที่ ๕๐/๒๕๖๓ ฉบับลงวันท่ี  

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ...  

ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. .... ประกอบกับมติที่ประชุม 

คณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ .../... เมื่อวนัที ่......................... สภาวิศวกรออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศสภาวิศวกร ที่ ๕๐/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ฉบับลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ขอ ๒ การขอยื่นสมัครเปนองคกรแมขาย การตออายุ การพนสภาพ และการรวมกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในหนังสือคูมือแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ องคกรแมขายที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิศวกร ใหมีอายุคราวละ 

สามปนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบและสามารถขอตออายุได 

ขอ ๔ ใหองคกรแมขายที่ ไดรับความเห็นชอบและไมขาดตออายุกอนวันที่ประกาศนี้  

ใชบังคับเปนองคกรแมขายตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่                      พ.ศ. .... 

                 

 

    (......................................................)                   

              นายกสภาวิศวกร                  



  ฉบับรบัฟงความเห็น 

 

 

 

 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเน่ือง 

(Continuing Professional Development Manual) 

สำหรับ 

นิติบุคคลที่ประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกร 

เปนองคกรแมขาย 
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เร่ือง คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเน่ือง (Continuing Professional Development Manual) 

สำหรับนิติบุคคลที่ประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบจากสภาวิศวกรเปนองคกรแมขาย 
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คำนำ 

เปนที่ทราบโดยทั่วกันวาถาตองการใหงานดานวิศวกรรมมีคุณภาพ และรักษาความเปนมืออาชีพ

ระดับสูงของวิศวกร ทำไดโดยการปรับระดับความรูและความชำนาญของวิศวกรอยางสม่ำเสมอ ระบบ 

การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD) ชวยใหวิศวกรสามารถรักษา

ความชำนาญในระดับมืออาชีพไวไดตลอดอายุงานวิศวกรรมท่ีทำอยู 

สภาวิศวกรถือวาเปนหนาที่หลักที่ตองพัฒนาและรักษาความรูความสามารถของวิศวกรเพื่อประกัน

ความสามารถตลอดระยะเวลาที่อยู ในวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งกระบวนการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องจะชวยให 

การพัฒนาประสบความสำเร็จ 

 

ดวยเหตุนี้ สภาวิศวกรไดกำหนดนโยบายการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องไวดังน้ี 

1. วิศวกรควรไดรับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง แตเนื่องจากสภาวิศวกรควบคุมเฉพาะ 7 สาขา คือ

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และวิศวกรรมเคมี ดังนั้นวิศวกรที่อยูในสาขาดังกลาวควรไดรับการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื่อง 

2. วิศวกรควรไดรับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องตามเกณฑที่สภาวิศวกรกำหนด คือปฏิบัติกิจกรรม 

การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการใชประกอบการขอเลื่อนระดับจากระดับ

ภาคีวิศวกรเปนระดับสามัญวิศวกร  

3. สภาวิศวกรเปนผูรับรองกิจกรรมของการพัฒนาวิชาชีพตอเน่ือง 

4. สภาวิศวกรจะเสนอใหโอกาสในการศึกษาตอเนื่องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 

5. สภาวิศวกรจะสนับสนุนใหนายจางสงเสรมิการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของวิศวกร 

6. สภาว ิศวกรมีหนาที ่ ให ข อมูลเก ี ่ยวกับรายว ิชาการพัฒนาวิชาชีพตอเน ื ่องที ่จ ัดข ึ ้นโดย

สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่สภาวิศวกรรับรอง 
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คูมือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

(Continuing Professional Development Manual) 

 

เกณฑการใหความเห็นชอบองคกรแมขาย 

การใหความเห็นชอบสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและฝกอบรม หรือนิติบุคคล

ประเภทอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องใชระบบของเครือขาย กลาวคือมีองคกรแมขาย  

 

1. คุณสมบัติขององคกรแมขาย 

1)  มีสถานะเปนสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและการฝกอบรม หรือนิติบุคคล

ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงคดานวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

2)  มีหนวยงาน ฝาย หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดำเนินการดานพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

โดยการจัดกิจกรรมที่มุงเนนดานวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เปนหลัก 

3) มีระบบสารสนเทศอยางเหมาะสม สำหรบัสื่อสารกับสภาวิศวกร 

4)  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ สามารถสนับสนุนการจัดหลักสูตร หรือกิจกรรม

มาตรฐานอยางเหมาะสม 

 

2. อำนาจหนาที่ขององคกรแมขาย 

1) ออกหนังสือรับรองการไดรับหนวยความรู ใหแกผูเขารวมอบรม ในหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานที่

ตนจัดขึ้น 

2) รายงานแผนงานประจำปตอสภาวิศวกร โดยระบุการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที ่จะ

ดำเนินการ และกำหนดหนวยความรู 

3) รับผิดชอบในการจัดทำระบบการรับรอง และกำหนดหนวยความรูตามท่ีสภาวิศวกรกำหนด 



 

4 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

4) บันทึกขอมูลรายชื่อของบุคคลท่ีเขารวมหลักสูตร หรอืกิจกรรมมาตรฐาน และจำนวนหนวยความรูที่แต

ละบุคคลไดรับเขาสูระบบของสภาวิศวกรอยางถูกตอง 

5) ตองรักษามาตรฐานการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน โดยยินยอมใหบุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย

จากสภาวิศวกรเขาตรวจประเมิน 

6) หนาที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิศวกรมอบหมาย 

 

3. ขั้นตอนการสมัครเปนองคกรแมขาย 

1) ยื่นคำขอสมัครเปนองคกรแมขายทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส หรือผานเว็บไซตของสภาวิศวกร 

2)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงผลใหองคกรแมขายทราบ 

3)  เมื่อไดรับความเห็นชอบเปนองคกรแมขายแลว ตองสงเจาหนาที่เขารับการอบรมจากสภาวิศวกรเพ่ือให

สามารถใชระบบพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องได  

 

4. ขั้นตอนการตออายุเปนองคกรแมขาย 

1) ยื่นคำขอตออายุเปนองคกรแมขายทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือผานเว็บไซตของสภาวิศวกรได

ลวงหนาไมเกิน 180 วัน 

2) กรณีที่มีความจำเปนและขาดตออายุองคกรแมขายแลว สภาวิศวกรจะพิจารณาตออายุใหนับแตวันที่

หมดอายุ 

3) กรณีขาดตออายุเกิน 3 ป ตองยื่นคำขอสมัครเปนองคกรแมขายใหม 

4)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงผลใหองคกรแมขายทราบ 

 

5. การพนสภาพเปนองคกรแมขายมีดังนี้ 

1) ขาดการตออายุ 

2) ลาออกเปนลายลักษณอักษร 

3) สภาวิศวกรมีประกาศเพิกถอนเนื่องจากขาดคณุสมบัติ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามประกาศ 

 

6. ขั้นตอนการลาออกจากการเปนองคกรแมขาย 

องคกรแมขายที่มีความประสงคจะลาออกจากการเปนองคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ยื่นหนังสือลาออกตอสภาวิศวกรเพื่อพิจารณา 

2) สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาอนุมัติใหลาออกจากการเปนองคกรแมขายไดก็ตอเมื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบการลาออกครบถวน 

 

7.  ประโยชนของการเปนองคกรแมขาย 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  5 

 

1) สภาวิศวกรใหการสนับสนุนสวัสดิการสมาชิกสภาวิศวกรรวมกิจกรรมตาง ๆ กับองคกรแมขายตาม

ประกาศสภาวิศวกร 

2) สภาวิศวกรใหบรกิารประชาสัมพันธกิจกรรมขององคกรแมขายทางเว็บไซตสภาวิศวกร 

3) การเขารวมสัมมนาระหวางองคกรแมขายและสภาวิศวกร และสมาชิกสภาวิศวกร ไมนอยกวาปละ 

1 ครั้ง 

 

หมายเหตุ 1. เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องเปนกระบวนการที่ตองปฏิบัติติดตอกันตลอดเวลา ดังนั้น

เพื่อใหสามารถตรวจสอบตนเองวาไดปฏิบัติตามเปาหมายหรือไม วิศวกรที่วางแผนและ

ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องตองบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ไว ซึ ่งอาจใชแบบบันทึกของ 

สภาวิศวกร หรือรูปแบบอื่น ๆ ที ่เหมาะสม พรอมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยัน 

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไวเพ่ือการตรวจสอบตอไป 

 2. ขอมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง จะถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลดวย

ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เขารวมกิจกรรมเอง 

ขึ้นอยูกับประเภทของกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพตอเนื่อง    

กิจกรรมที่จัดวาเปนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องตองเปนกิจกรรมที ่ชวยเพิ ่มทักษะความรู

ความสามารถและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยทำกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวม 

ในกิจกรรมนั้นอยางแทจริง 

 

กลุมลักษณะกิจกรรมกำหนดใหสอดคลองกับกรอบความสามารถตามระเบียบสภาวิศวกร วาดวย

กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. กลุมพัฒนาความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

2. กลุมพัฒนาทักษะความสามารถในการประยุกตความรูความชำนาญในการแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ 
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3. กลุมพัฒนาทักษะความรูการบริหารจัดการ และการใหบริการวิชาชีพ 

4. กลุมพัฒนาความตระหนักความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดลอม 

 

ทั้งนี้ สัดสวนและปริมาณของกลุมลักษณะกิจกรรมใหเปนไปตามเหมาะสมของการประกอบวิชาชีพ 

แตละระดับของแตละสาขา 

 

เพื่อชวยใหวิศวกรสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมไดงายขึ้น สภาวิศวกรไดแบงกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องออกเปน 9 ประเภท (รวมถึงกิจกรรมที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ดังนี้ 

ประเภทที่ 1  การศกึษาแบบเปนทางการ 

ประเภทที่ 2  การศกึษาแบบไมเปนทางการ 

ประเภทที่ 3  การเขารวมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ประเภทที่ 4  การเขามีสวนรวมในกิจกรรมวิชาชีพ 

ประเภทที่ 5  กิจกรรมบริการวิชาชีพ  

ประเภทที่ 6   การมีสวนรวมในวงการอุตสาหกรรม  

ประเภทที่ 7  การสรางสรรคความรู  

ประเภทที่ 8  การจดสิทธิบัตรที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม 

ประเภทที่ 9 กิจกรรมนอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการใหน้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
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กิจกรรม

ที ่
ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 

หลักเกณฑการนับ 

จำนวนชั่วโมง 

การให

น้ำหนัก 

1 การศึกษาแบบเปนทางการ 

ตองเขาศึกษา/อบรม ไมต่ำกวา 

รอยละ 80 ของระยะเวลา

ทั้งหมด 

 

 

  

101 หลักสตูรท่ีเรียนในวิทยาลยั สถาบนั

เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลยั 

(ที่สูงกวาระดับปริญญาตรี หรือ

ปริญญาตรีใบที่ 2) 

(ถาตรงสาขาท่ีถือใบอนุญาตหรือ

ใบรับรองให 1.0 แตถาไมตรงให 0.5) 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 

- หลักสตูรที่เกี่ยวของกับสาขา

วิศวกรรมควบคุม 

 

1.0 

- หลักสตูรที่เกี่ยวของกับสาขา

วิศวกรรมอื่นๆ 

1.0 

- หลักสตูรอ่ืนๆ เชน MBA 0.5 

102 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกร

แมขายหรือหนวยงานใดๆ หรือใน

องคกรของตนเอง ที่มีการสอบ 

กรณสีอบผาน 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 

2.0 

กรณสีอบไมผาน 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 

1.0 

103 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกร

แมขายหรือหนวยงานใดๆ หรือใน

องคกรของตนเอง ที่ไมมีการสอบ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เรียน 1.0 

2 การศึกษาแบบไมเปนทางการ 

 

201 

 

การเรียนรูดวยตนเอง (ในงานใหมที่

ใชเทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจด

บันทึกสรุปดวยการทำเปนรายงาน

หร ือค ู ม ือการทำงานแสดงเปน

ผลงาน แตละเรื่องจะตองไดรับการ

ประเมินจากผู บ ังค ับบัญชาหรือ

วิศวกรผูทรงคณุวุฒิ 

เรื่องละไมเกิน 10 PDU/CPD 

Units 

 

1.0 

202 การศึกษาดูงาน (ในสาขาที่เก่ียวของ)  นับตามจำนวนชั่วโมงที่ศกึษา 

ดูงาน โดยไมนับเวลาเดินทาง 

กิจกรรมละไมเกิน 10 PDU/ 

CPD Units 

0.5 

3 การเขารวมสัมมนาและการ

ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

301 การเข าฟ งการส ัมมนาและการ

ประชุมทางวิชาการหรือวิชา ชีพ 

ภายในประเทศ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เขา

สัมมนาหรือประชุม 

1.0 

  302 การเขาประชุมในคณะกรรมการ

หรืออนุกรรมการที่เก่ียวกับวิชาการ

หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เขา

ประชุม 

1.0 

  303 การเข าฟ งการส ัมมนาและการ

ประชุมทางวิชาการหรือวิชา ชีพ 

ระหวางประเทศ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เขา

สัมมนาหรือประชุม 

1.5 
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กิจกรรม

ที ่
ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 

หลักเกณฑการนับ 

จำนวนชั่วโมง 

การให

น้ำหนัก 

  304 การเขาประชุมในคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่เก่ียวกับวิชาการหรอื

วิชาชีพ ระหวางประเทศ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่เขา

ประชุม 

1.5 

4 การเขามสีวนรวมในกิจกรรม

วิชาชีพ 

401 การเปนสมาชิกในสมาคมทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ (ไมนับรวม 

การเปนสมาชิกสภาวิศวกร) 

นับ 5 ช่ัวโมงตอ 1 สมาคม 

 

1.0 

4 

(ตอ) 

การเขามสีวนรวมในกิจกรรม

วิชาชีพ 

402 การเปนกรรมการสภาวิศวกร หรือ

กรรมการสมาคมทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ หรืออนุกรรมการของสภา

วิศวกร 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 2.0 

  403 ก า ร เ ป  น อ น ุ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ

คณะทำงานในสมาคมทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ 

กรณีเปนองคกรแมขาย 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 

1.5 

  
กรณีที่ไมใชองคกรแมขาย 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 

1.0 

5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย (กรรมการตางๆ โดย

เนนทางวิชาการในมหาวิทยาลยั) 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่รวม

พิจารณา 

2.0 

  502 การเปนกรรมการของหลักสตูรการ

พัฒนาวิชาชีพที่ตั้งข้ึน 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 หลักสูตร 2.0 

  503 การมีสวนรวมในการกำหนดและ

ตรวจสอบหลักส ูตรการพ ัฒนา

วิชาชีพตอเนื่อง 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด 

และตรวจสอบหลักสูตร 

2.0 

  504 การพิจารณากฎเกณฑทางเทคนิค

ในงานตางๆ เชน การพิจารณาและ

แก  ไ ขกฎกระทรวง  มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 คณะตอป 2.0 

  505 เปนกรรมการสอบโครงงานวิจัย 

นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

และ ปร ิญญาเอก ในกรณ ีต าง

มหาวิทยาลัยเทานั้น 

นับตามโครงงาน (ปริญญาตรี

ให 5 ชั่วโมงตอโครงงาน 

ปริญญาโท/เอก ให 10 ชั่วโมง

ตอโครงงาน) 

1.0 

 

 

 
 

506 จ ิตอาสาในงานบร ิการว ิชา ชีพ

วิศวกรรม 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่

ปฏิบัติงาน 

1.0 

6 การมีสวนรวมทางดานวิศวกรรม

ในภาครัฐ และภาคเอกชน 

601 การใหคำปรกึษา นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 งาน 1.0 

602 การทำวิจัย นบั 10 ชั่วโมงตอ 1 งาน 2.0 
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กิจกรรม

ที ่
ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 

หลักเกณฑการนับ 

จำนวนชั่วโมง 

การให

น้ำหนัก 

7 การสรางสรรคความรูความ

ชำนาญในวิชาชีพ 

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

(code of practice)       

นับ 5 ช่ัวโมงตอหนาของผูทำ

และนับ 2 ช่ัวโมงตอหนาของ

ผูตรวจ (ตามสดัสวนของ

ตนเอง) 

1.0 

  702 การทำว ิจ ั ย การนำเสนอ และ 

การเข ียนบทความของงานว ิจัย 

ลงในวารสารแบบท ี ่ต องม ีการ

ตรวจทาน การเขียนหนังสือหรือ

เอกสารทางวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงตอหนาของ

บทความ 

40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ 

1.0 

7 

(ตอ) 

การสรางสรรคความรูความ

ชำนาญในวิชาชีพ 

703 การทำวิจัย การนำเสนอ และการ

เขียนบทความของงานวิจัยลงใน

วารสารแบบที่ตองมีการตรวจทาน 

การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง

วิชาชีพตางประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงตอหนาของ

บทความ 

นับ 40 ชั่วโมงตอเลมของ

หนังสือ 

1.5 

 

  704 การทำว ิจ ั ย การนำเสนอ และ 

การเขียนบทความทางวิชาชีพลงใน

ว า รส า รแ บบท ี ่ ไ ม  ต  อ ง ม ี ก า ร

ตรวจทาน 

นับ 5 ช่ัวโมงตอเรื่อง 1.0 

  705 การตรวจและปรับแกบทความของ

ผูอ่ืน ในประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงตอเรื่อง 1.0 

  706 การตรวจและปรับแกบทความของ

ผูอ่ืน ตางประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงตอเรื่อง 1.5 

  707 การเปนวิทยากรในการ  

อบรม 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ให 

การอบรม 

3.0 

  708 การเปนวิทยากรในการสัมมนาและ

การประชุมทางวิชาการ 

นับตามจำนวนชั่วโมงที่ใหการ

สัมมนา 

1.0 

8 การจดสิทธิของทรัพยสินทาง

ปญญาท่ีเกี่ยวของกับงาน

วิศวกรรม 

801 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับงาน

วิศวกรรม 

100 ชั่วโมงตอสิทธิบัตร 

50 ชั่วโมงตออนุสิทธิบัตร 

50 ชั่วโมงตอลิขสิทธ์ิ 

3.0  

9 นอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 

1-8 

901 ก ิจกรรมพัฒนาความรู ประกอบ

ว ิชาช ีพตามแนบท ายประกาศ 

สภาวิศวกรกำหนด 

  

 

หมายเหต ุ 1.  จำนวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคณูของจำนวนช่ัวโมงปฏิบตัิกับน้ำหนัก 

 2.  สูงสุด หมายถึง จำนวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดที่วิศวกรสามารถนำมาขึ้นทะเบียนไดในแตละป 
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 3.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องที่เขารวมในตางประเทศ สามารถนำนับเปนหนวยความรู ได      

โดยจะพิจารณาใหเปนการเฉพาะราย 

 4. กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร กอนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมยอนหลังได) 
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การบันทึกรหัสกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

 

เนื ่องจากการพัฒนาวิชาชีพตอเนื ่องเปนการกระบวนการที ่ตองปฏิบัติติดตอกันตลอดเวลา ดังน้ัน

เพื่อใหสามารถตรวจสอบตนเองวาไดปฏิบัติตามเปาหมายหรือไม วิศวกรที ่วางแผนและดำเนินการพัฒนา

วิชาชีพตอเนื ่องตองบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ไว ซึ ่งอาจใชสมุดบันทึกของสภาวิศวกร (CPD Logbook) หรือ

รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม พรอมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยันการเขารวมกิจกรรมตางๆ ไวเพื่อการ

ตรวจสอบตอไป 

ขอมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเน ื ่อง จะถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลดวยระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เขารวมกิจกรรมเอง ขึ้นอยูกับประเภทของ

กิจกรรม 

 

การกำหนดรหัสกิจกรรม  
 

 สวนที ่ 1              2 3 4  /     5   6 

             รหัสกิจกรรม  สาขาวิชา  องคกรแมขาย  ลูกขาย / ป เดือน        ลำดับกิจกรรม 

      -   -  -   / -  
 

สวนท่ี 1 เปนรหัสกิจกรรม 

ประกอบดวยตัวเลข 3 หลัก ตามตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง เชน 

101  หมายถึง  หลักสูตรที ่เร ียนในวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย 

(ที่สูงกวาระดับปรญิญาตรี หรือปริญญาตรใีบท่ี 2) 

102 หมายถึง หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกรที่สภาวิศวกรใหการรับรองที่มีการสอบ 

201 หมายถึง  การเรียนรูดวยตนเอง (ในงานใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจด

บันทึกสรุปดวยการทำเปนรายงานหรือคูมือการทำงานแสดงเปนผลงาน 

301 หมายถ ึง  การเข าฟ งการส ัมมนาและการประช ุมทางว ิชาการหร ือว ิชาชีพ 

ภายในประเทศ 

 

สวนท่ี 2 เปนรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบดวยตัวเลข 2 หลัก ซึ่งเปนรหัสสาขาวิชา ดังนี้ 

 00 หมายถึง  สาขาอ่ืนๆ ที่ไมใชงานวิศวกรรม 

 01 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมโยธา 



 

12 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 02 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 03 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 04 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 05 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

06 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

07 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเคมี 

08 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 

09 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 

10 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

11 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

12   หมายถึง  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

 

สวนท่ี 3 เปนรหัสองคกรแมขาย 

ประกอบดวยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึงรหัสประจำองคกรแมขายที่ไดขึ้นทะเบียนตอสภาวิศวกร 

 รหัสตัวที่ 1 แสดงกลุมองคกรแมขาย ดังนี้ 

1  หมายถึง สภาวิศวกร 

2  หมายถึง สมาคม 

3  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

4 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยของเอกชน 

5  หมายถึง หนวยงานราชการ 

6  หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

7  หมายถึง บริษัทเอกชน 

รหัสหลักท่ี 2 ถึง 4 เปนรหัสประจำองคกรแมขายที่ไดขึ้นทะเบียนตอสภาวิศวกร ตัวอยาง 

1000  หมายถึง สภาวิศวกร 

2001 หมายถึง สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

3001  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  13 

 

สวนท่ี 4 เปนรหัสองคกรลูกขาย 

  ประกอบดวยตัวเลข 2 ตัว ซึ่งหมายถึงรหัสประจำองคกรลูกขาย ท่ีไดข้ึนทะเบียนตอองคกรแมขาย  

หากเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรแมขาย ใหลงตัวเลขเปน 00 

 

 

 

 

สวนท่ี 5  เปนรหัสเวลาที่เกิดกิจกรรม 

  ประกอบดวยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึง ปและเดือนท่ีดำเนินกิจกรรมนั้น 

 รหัส 2 หลักแรก หมายถึง ป พ.ศ. เชน 

  58  หมายถึง ป พ.ศ. 2558 

  59 หมายถึง ป พ.ศ. 2559 

  60 หมายถึง ป พ.ศ. 2560 

  รหัส 2 ตัวหลัง หมายถึง เดือน เชน 

  01  หมายถึง เดือนมกราคม 

  02 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ 

  03 หมายถึง เดือนมีนาคม 

 

สวนท่ี 6 เปนรหัสลำดับกิจกรรม 

 ประกอบดวยตัวเลข 3 หลัก  ซึ่งหมายถึง ลำดับกิจกรรมเพื่อรองรับการเปดกิจกรรมไดมากกวา

หนึ่งกิจกรรมในแตละเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  15 

 

 
 

 

 

 



 

16 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางระเบียบและประกาศสภาวิศวกร 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฟอรมการสมัครเปนองคกรแมขาย 

สำหรับจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  19 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 



 

คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล)  21 

 

 

 



 

22 คูมือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (นิติบุคคล) 
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