
   

 

 

 

 
ประกาศสภาวิศวกร 

ที่         /๒๕๖๕ 

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 ๘  

ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ที่ ๕๐-๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สภาวิศวกรออก

ประกาศไวดังตอไปนี้ 

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  วันท่ี          มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ)                   

                นายกสภาวิศวกร                  
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คำนำ 
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าถ้าต้องการให้งานด้านวิศวกรรมมีคุณภาพ และรักษาความเป็นมืออาชีพ

ระดับสูงของวิศวกร ทำได้โดยการปรับระดับความรู้และความชำนาญของวิศวกรอย่างสม่ำเสมอ ระบบ  
การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD) ช่วยให้วิศวกรสามารถรักษา
ความชำนาญในระดับมืออาชีพไว้ได้ตลอดอายุงานวิศวกรรมที่ทำอยู่ 

สภาวิศวกรถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ต้องพัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถของวิศวกรเพ่ือประกัน
ความสามารถตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งกระบวนการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจะช่วยให้  
การพัฒนาประสบความสำเร็จ 

 
ด้วยเหตุนี้ สภาวิศวกรได้กำหนดนโยบายการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องไว้ดังนี้ 

1. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสภาวิศวกรควบคุมเฉพาะ 7 สาขา คือ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ดังนั้นวิศวกรที่อยู่ในสาขาดังกล่าวควรได้รับการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง 

2. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด คือปฏิบัติกิจกรรม  
การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับจากระดับ
ภาคีวิศวกรเป็นระดับสามัญวิศวกร  

3. สภาวิศวกรเป็นผู้รับรองกิจกรรมของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
4. สภาวิศวกรจะเสนอให้โอกาสในการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
5. สภาวิศวกรจะสนับสนุนให้นายจ้างส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของวิศวกร 
6. สภาว ิศวกรมีหน้าที ่ ให ้ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับรายวิชาการพัฒนาวิชาช ีพต่อเน ื ่องที ่จ ัดข ึ ้นโดย

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สภาวิศวกรรับรอง 
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คู่มือการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

(Continuing Professional Development Manual) 
 

เกณฑ์การให้ความเห็นชอบองค์กรแม่ข่าย 
การให้ความเห็นชอบสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและฝึกอบรม หรือนิติบุคคล

ประเภทอ่ืน ๆ ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องใช้ระบบของเครือข่าย กล่าวคือมีองค์กรแม่ข่าย  
 
1. คุณสมบัติขององค์กรแม่ข่าย 

1)  มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและการฝึกอบรม หรือนิติบุคคล
ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

2)  มีหน่วยงาน ฝ่าย หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เป็นหลัก 

3) มีระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม สำหรับสื่อสารกับสภาวิศวกร 
4)  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ สามารถสนับสนุนการจัดหลักสูตร หรือกิจกรรม

มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
 
2. อำนาจหน้าที่ขององค์กรแม่ข่าย 

1) ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยความรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานที่
ตนจัดขึ้น 

2) รายงานแผนงานประจำปีต่อสภาวิศวกร โดยระบุการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่จะ
ดำเนินการ และกำหนดหน่วยความรู้ 

3) รับผิดชอบในการจัดทำระบบการรับรอง และกำหนดหน่วยความรู้ตามที่สภาวิศวกรกำหนด 
4) บันทึกข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐาน และจำนวนหน่วยความรู้ที่แต่

ละบุคคลได้รับเข้าสู่ระบบของสภาวิศวกรอย่างถูกต้อง 
5) ต้องรักษามาตรฐานการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน โดยยินยอมให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย

จากสภาวิศวกรเข้าตรวจประเมิน 
6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาวิศวกรมอบหมาย 

 
3. ขั้นตอนการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่าย 

1) ยื่นคำขอสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร 
2)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้องค์กรแม่ข่ายทราบ 
3)  เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นองค์กรแม่ข่ายแล้ว ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจากสภาวิศวกรเพ่ือให้

สามารถใช้ระบบพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องได้  
 
4. ขั้นตอนการต่ออายเุป็นองค์กรแม่ข่าย 

1) ยื่นคำขอต่ออายุเป็นองค์กรแม่ข่ายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกรได้
ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน 

2) กรณีที่มีความจำเป็นและขาดต่ออายุองค์กรแม่ข่ายแล้ว สภาวิศวกรจะพิจารณาต่ออายุให้นับแต่วันที่
หมดอายุ 



 

4 คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอ่เนื่อง (นิติบุคคล) 

 

3) กรณีขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ต้องยื่นคำขอสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายใหม่ 
4)  สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้องค์กรแม่ข่ายทราบ 

 
5. การพ้นสภาพเป็นองค์กรแม่ข่ายมีดังนี้ 

1) ขาดการต่ออายุ 
2) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) สภาวิศวกรมีประกาศเพิกถอนเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
 

6. ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่าย 
องค์กรแม่ข่ายที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง 

ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้
1) ยื่นหนังสือลาออกต่อสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณา 
2) สภาวิศวกรดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบการลาออกครบถ้วน 
 
7.  ประโยชน์ของการเป็นองค์กรแม่ข่าย 

1) สภาวิศวกรให้การสนับสนุนสวัสดิการสมาชิกสภาวิศวกรร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับองค์กรแม่ข่ายตาม
ประกาศสภาวิศวกร 

2) สภาวิศวกรให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรแม่ข่ายทางเว็บไซต์สภาวิศวกร 
3) การเข้าร่วมสัมมนาระหว่างองค์กรแม่ข่ายและสภาวิศวกร และสมาชิกสภาวิศวกร ไม่น้อ ยกว่าปีละ 

1 ครั้ง 
 
หมายเหตุ 1. เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติติดต่อกันตลอดเวลา ดังนั้น

เพื่อให้สามารถตรวจสอบตนเองว่าได้ปฏิบัติตามเป้าหมายหรือไม่ วิศวกรที่วางแผนและ
ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องต้องบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ซึ ่งอาจใช้แบบบันทึกของ 
สภาวิศวกร หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยัน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไป 

 2. ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง จะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเอง 
ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง    

กิจกรรมที่จัดว่าเป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยทำกิจกรรมด้วยตนเองหรือมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมนั้นอย่างแท้จริง 

 
กลุ่มลักษณะกิจกรรมกำหนดให้สอดคล้องกับกรอบความสามารถตามระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วย

กรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. กลุ่มพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
2. กลุ ่มพัฒนาทักษะความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาด้าน

วิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ 
3. กลุ่มพัฒนาทักษะความรู้การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ 
4. กลุ่มพัฒนาความตระหนักความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 

 
ทั้งนี้ สัดส่วนและปริมาณของกลุ่มลักษณะกิจกรรมให้เป็นไปตามเหมาะสมของการประกอบวิชาชีพ 

แต่ละระดับของแต่ละสาขา 
 

เพื่อช่วยให้วิศวกรสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมได้ง่ายขึ้น สภาวิศวกรได้แบ่งกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องออกเป็น 9 ประเภท (รวมถึงกิจกรรมที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้ 

ประเภทที่ 1  การศึกษาแบบเป็นทางการ 
ประเภทที่ 2  การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ 
ประเภทที่ 3  การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ประเภทที่ 4  การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ 
ประเภทที่ 5  กิจกรรมบริการวิชาชีพ  
ประเภทที่ 6   การมีส่วนร่วมในวงการอุตสาหกรรม  
ประเภทที่ 7  การสร้างสรรค์ความรู้  
ประเภทที่ 8  การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 
ประเภทที่ 9 กิจกรรมนอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอ่เนื่อง (นิติบุคคล) 

 

ตารางท่ี 1  ประเภทกิจกรรม การนับจำนวนชั่วโมง และการให้น้ำหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑก์ารนับ 

จำนวนชั่วโมง 
การให้
น้ำหนัก 

1 การศึกษาแบบเป็นทางการ 
ต้องเข้าศึกษา/อบรม ไมต่่ำกว่า 
ร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ทั้งหมด 
 
 
  

101 หลักสตูรที่เรียนในวิทยาลยั สถาบนั
เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลยั 
(ท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาตรีใบที่ 2) 
(ถ้าตรงสาขาท่ีถือใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองให้ 1.0 แต่ถ้าไม่ตรงให้ 0.5) 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน 
- หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับสาขา

วิศวกรรมควบคมุ 

 
1.0 

- หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมอื่นๆ 

1.0 

- หลักสตูรอื่นๆ เช่น MBA 0.5 

102 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กร
แม่ข่ายหรือหน่วยงานใดๆ หรือใน
องค์กรของตนเอง ที่มีการสอบ 

กรณสีอบผ่าน 
นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน 

2.0 

กรณสีอบไมผ่่าน 
นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน 

1.0 

103 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กร
แม่ข่ายหรือหน่วยงานใดๆ หรือใน
องค์กรของตนเอง ที่ไม่มีการสอบ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน 1.0 

2 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ 
 

201 
 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง) โดยมีการจด
บันทึกสรุปด้วยการทำเป็นรายงาน
หร ือค ู ่ม ือการทำงานแสดงเป็น
ผลงาน แต่ละเรื่องจะต้องได้รับการ
ประเมินจากผู ้บ ังคับบัญชาหรือ
วิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่องละไม่เกิน 10 PDU/CPD 
Units 
 

1.0 

202 การศึกษาดูงาน (ในสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง)  นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีศึกษา 
ดูงาน โดยไม่นับเวลาเดินทาง 
กิจกรรมละไม่เกิน 10 PDU/ 
CPD Units 

0.5 

3 การเข้าร่วมสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

301 การเข ้าฟ ังการส ัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ภายในประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเข้า
สัมมนาหรือประชุม 

1.0 

  302 การเข้าประชุมในคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการ
หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเข้า
ประชุม 

1.0 

  303 การเข ้าฟ ังการส ัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระหว่างประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเข้า
สัมมนาหรือประชุม 

1.5 

  304 การเข้าประชุมในคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรอื
วิชาชีพ ระหว่างประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเข้า
ประชุม 

1.5 

4 การเข้ามสี่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาชีพ 

401 การเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ (ไม่นับรวม 
การเป็นสมาชิกสภาวิศวกร) 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อ 1 สมาคม 
 

1.0 
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กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑก์ารนับ 

จำนวนชั่วโมง 
การให้
น้ำหนัก 

4 
(ต่อ) 

การเข้ามสี่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาชีพ 

402 การเป็นกรรมการสภาวิศวกร หรือ
กรรมการสมาคมทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรืออนุกรรมการของสภา
วิศวกร 

นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 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 

กรณีเป็นองค์กรแม่ข่าย 
นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 สมาคม 

1.5 

  
กรณีที่ไม่ใช่องค์กรแม่ข่าย 
นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 สมาคม 

1.0 

5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั (กรรมการต่างๆ โดย
เน้นทางวิชาการในมหาวิทยาลยั) 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีร่วม
พิจารณา 

2.0 

  502 การเป็นกรรมการของหลักสตูรการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีตั้งข้ึน 

นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 หลักสูตร 2.0 

  503 การมีส่วนร่วมในการกำหนดและ
ตรวจสอบหล ักส ูตรการพ ัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีกำหนด 
และตรวจสอบหลักสูตร 

2.0 

  504 การพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิค
ในงานต่างๆ เช่น การพิจารณาและ
แก ้ ไขกฎกระทรวง  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น 

นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 คณะต่อปี 2.0 

  505 เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัย 
นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ ปร ิญญาเอก ในกรณ ีต ่าง
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 

นับตามโครงงาน (ปริญญาตรี
ให้ 5 ช่ัวโมงต่อโครงงาน 
ปริญญาโท/เอก ให้ 10 ช่ัวโมง
ต่อโครงงาน) 

1.0 
 
 

 
 

506 จ ิตอาสาในงานบร ิการว ิชา ชีพ
วิศวกรรม 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ี
ปฏิบัติงาน 

1.0 

6 การมีส่วนร่วมทางด้านวิศวกรรม
ในภาครัฐ และภาคเอกชน 

601 การให้คำปรึกษา นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 งาน 1.0 

602 การทำวิจัย นับ 10 ช่ัวโมงต่อ 1 งาน 2.0 

7 การสร้างสรรค์ความรู้ความ
ชำนาญในวิชาชีพ 

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(code of practice)       

นับ 5 ช่ัวโมงต่อหน้าของผู้ทำ
และนับ 2 ช่ัวโมงต่อหน้าของ
ผู้ตรวจ (ตามสดัส่วนของ
ตนเอง) 

1.0 

  702 การทำว ิจ ัย การนำเสนอ และ 
การเขียนบทความของงานว ิจัย 
ลงในวารสารแบบท ี ่ต ้องม ีการ
ตรวจทาน การเขียนหนังสือหรือ
เอกสารทางวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อหน้าของ
บทความ 
40 ช่ัวโมงต่อเล่มของหนังสือ 

1.0 
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กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑก์ารนับ 

จำนวนชั่วโมง 
การให้
น้ำหนัก 

7 
(ต่อ) 

การสร้างสรรค์ความรู้ความ
ชำนาญในวิชาชีพ 

703 การทำวิจัย การนำเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบที่ต้องมีการตรวจทาน 
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาชีพต่างประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อหน้าของ
บทความ 
นับ 40 ช่ัวโมงต่อเล่มของ
หนังสือ 

1.5 
 

  704 การทำว ิจ ัย การนำเสนอ และ 
การเขียนบทความทางวิชาชีพลงใน
ว า รส า รแบบท ี ่ ไ ม ่ ต ้ อ งม ี ก า ร
ตรวจทาน 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อเรื่อง 1.0 

  705 การตรวจและปรับแก้บทความของ
ผู้อื่น ในประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อเรื่อง 1.0 

  706 การตรวจและปรับแก้บทความของ
ผู้อื่น ต่างประเทศ 

นับ 5 ช่ัวโมงต่อเรื่อง 1.5 

  707 การเป็นวิทยากรในการ  
อบรม 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีให ้
การอบรม 

3.0 

  708 การเป็นวิทยากรในการสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีให้การ
สัมมนา 

1.0 

8 การจดสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม 

801 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม 

100 ช่ัวโมงต่อสิทธิบัตร 
50 ช่ัวโมงต่ออนุสิทธิบัตร 
50 ช่ัวโมงต่อลิขสิทธ์ิ 

3.0  

9 นอกเหนือจากประเภทกิจกรรม 
1-8 

901 กิจกรรมพัฒนาความรู ้ประกอบ
ว ิชาช ีพตามแนบท ้ายประกาศ 
สภาวิศวกรกำหนด 

  

 
หมายเหตุ  1.  จำนวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจำนวนช่ัวโมงปฏิบตัิกับน้ำหนัก 
 2.  สูงสุด หมายถึง จำนวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดที่วิศวกรสามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ในแตล่ะป ี
 3.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื ่องที่เข้าร่วมในต่างประเทศ สามารถนำนับเป็นหน่วยความรู้ได้      

โดยจะพิจารณาใหเ้ป็นการเฉพาะราย 
 4. กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร ก่อนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมย้อนหลังได้) 
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การบันทึกรหัสกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
 

เนื่องจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องเป็นการกระบวนการที่ต้องปฏิบัติติดต่อกันตลอดเวลา ดังนั้น
เพื่อให้สามารถตรวจสอบตนเองว่าได้ปฏิบัติตามเป้าหมายหรือไม่ วิศวกรที่วางแผนและดำเนินการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่องต้องบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ซึ ่งอาจใช้สมุดบันทึกของสภาวิศวกร (CPD Logbook) หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไว้เพื่อการ
ตรวจสอบต่อไป 

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื ่อง จะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเอง ขึ้นอยู่กับประเภทของ
กิจกรรม 
 

การกำหนดรหัสกิจกรรม  
 

 ส่วนที่ 1              2 3 4  /     5   6 

             รหัสกิจกรรม  สาขาวิชา  องค์กรแม่ข่าย  ลูกข่าย / ปี เดือน        ลำดับกิจกรรม 

      -   -  -   / -  
 

ส่วนที่ 1 เป็นรหัสกิจกรรม 

ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ตามตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เช่น 

101  หมายถึง  หลักสูตรที ่เร ียนในวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย 
(ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีใบที่ 2) 

102 หมายถึง หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรที่สภาวิศวกรให้การรับรองที่มีการสอบ 
201 หมายถึง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจด

บันทึกสรุปด้วยการทำเป็นรายงานหรือคู่มือการทำงานแสดงเป็นผลงาน 

301 หมายถ ึง  การเข ้าฟ ังการส ัมมนาและการประช ุมทางว ิชาการหร ือว ิชาชีพ 
ภายในประเทศ 

 

ส่วนที่ 2 เป็นรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ซึ่งเป็นรหัสสาขาวิชา ดังนี้ 

 00 หมายถึง  สาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งานวิศวกรรม 

 01 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมโยธา 

 02 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 03 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 04 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 05 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
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06 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

07 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเคมี 

08 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

09 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 

10 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

11 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมพลังงาน 

12   หมายถึง  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
 

ส่วนที่ 3 เป็นรหัสองค์กรแม่ข่าย 

ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึงรหัสประจำองค์กรแม่ข่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิศวกร 

 รหัสตัวท่ี 1 แสดงกลุ่มองค์กรแม่ข่าย ดังนี้ 

1  หมายถึง สภาวิศวกร 

2  หมายถึง สมาคม 

3  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

4 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเอกชน 

5  หมายถึง หน่วยงานราชการ 

6  หมายถึง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

7  หมายถึง บริษัทเอกชน 

รหัสหลักที่ 2 ถึง 4 เป็นรหัสประจำองค์กรแม่ข่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิศวกร ตัวอย่าง 

1000  หมายถึง สภาวิศวกร 

2001 หมายถึง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3001  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 4 เป็นรหัสองค์กรลูกข่าย 

  ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว ซึ่งหมายถึงรหัสประจำองค์กรลูกข่าย ที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อองค์กรแม่ข่าย  

หากเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรแม่ข่าย ให้ลงตัวเลขเป็น 00 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5  เป็นรหัสเวลาที่เกิดกิจกรรม 
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  ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึง ปีและเดือนที่ดำเนินกิจกรรมนั้น 

 รหัส 2 หลักแรก หมายถึง ปี พ.ศ. เช่น 

  58  หมายถึง ปี พ.ศ. 2558 

  59 หมายถึง ปี พ.ศ. 2559 

  60 หมายถึง ปี พ.ศ. 2560 

  รหัส 2 ตัวหลัง หมายถึง เดือน เช่น 

  01  หมายถึง เดือนมกราคม 

  02 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

  03 หมายถึง เดือนมีนาคม 
 

ส่วนที่ 6 เป็นรหัสลำดับกิจกรรม 

 ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก  ซึ่งหมายถึง ลำดับกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดกิจกรรมได้มากกว่า
หนึ่งกิจกรรมในแต่ละเดือน 
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ภาคผนวก 
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ร่างระเบียบและประกาศสภาวิศวกร 
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แบบฟอร์มการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่าย 
สำหรับจัดสง่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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