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แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

บรรยายโดย…

นายกติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
อปุนายกสภาวศิวกร คนท1ี กรรมการสภาวศิวกรสมยัท ี7

แนะนําแนวทางการขอรับใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การขอรบัใบอนุญาตฯระดบัภาควีศิวกร
(แบบสอบ)
การขอรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกรแบบใหม่
(ทางเลอืก)

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

การประกอบวิชาชีพ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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งานวศิวกรรมควบคุม

ความรู ้

ความชํานาญ

ความระมดัระวงั

เป็นงานทมีคีวามเสยีงสงู มผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชวีติ
รา่งกาย และทรพัยส์นิของประชาชน

การประกอบวชิาชพี “วศิวกรรมควบคมุ”

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรับใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

โครงสรา้ง
การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

3 เสาหลกั oสถาบนัการศกึษา
• ผลติวศิวกรเพอืเขา้สูก่ารประกอบวชิาชพี

oสภาวศิวกร
• ควบคมุ คุม้ครอง สง่เสรมิการประกอบวชิาชพี

oสมาคมวชิาชพีดา้นวศิวกรรม
• ผลติมาตรฐานการประกอบวชิาชพี มาตรฐานการ

ใหบ้รกิารวชิาชพี คูม่อืการประกอบวชิาชพี
• การอบรมพฒันา การแลกเปลยีนความรูแ้ละประสบการณ์

ในการประกอบวชิาชพี

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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COE 02
การขอใบอนุญาต(Licensing)
§ Examination

§ Readiness for professional practices

§ Professional upgrading

01

03

รบัรองปริญญา(Education)
- Track 1: Outcome Based (OB)

- Track 2: TABEE (WA),SA

ระบบพฒันาวชิาชีพ(Professional Practice & Development)

§ Code of Services (COSs): มาตรฐานการให้บรกิารวชิาชีพ

§ Code of Conducts (COCs):มาตรฐานความประพฤติ

§ Code of Practices (COPs): มาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชีพ

* Continuing professional development (CPD):

4

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมตอ่เนือง

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

แนะนาํสภาวิศวกร และการขอรับใบอนญุาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

พรบ.วศิวกร พ.ศ.๒๕๔๒

สภาวศิวกร

งานวศิวกรรม

มสีถานะเป็นนติบิคุคล
ทําหนา้ทอีอกใบอนุญาต พกัใชใ้บอนญุาต/เพกิ

ถอนใบอนุญาต การรบัรองปรญิญา ในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ฯ

งานวศิวกรรมควบคมุ

งานวศิวกรรมไม่
ควบคมุ

ใบประกอบวชิาชพี

งานวศิวกรรม 7 สาขา

บุคคลธรรมดา/นติบุิคคล

CE, EE, ME, MinE, IE,
ENVE, CHE

ม ี6 ลกัษณะงาน

อํานาจหนา้ทขีองสภาวศิวกร(มาตรา 8)
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การพฒันาวชิาชพีฯ ตามกรอบความสามารถในระดบัสากล:
Engineering Competency Framework

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

· Professional
Practice

· Engineering
Service

· Professional
Business
Sectors

GRADUATE
ATTRIBUTES

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

พงึปฏบิตังิานอยูบ่นพนืฐาน กรอบความสามารถการประกอบ
วชิาชพี ดงัน.ี....
1) มคีวามรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยเีพอืการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม
2) มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูค้วามชํานาญในการแกป้ญัหา
ดา้นวศิวกรรม และการพฒันาวชิาชพี
3) มคีวามเป็นผูน้าํดา้นวชิาชพีวศิวกรรม การบรหิารจดัการ และการ
ใหบ้รกิารวชิาชพี
4) มคีวามตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม สาธารณะ และ
สงิแวดลอ้ม

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

1.มคีวามรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยเีพอืการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ไดแ้ก่

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ช้ หลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิตั ิ
วชิาชพี

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการประกอบ
วชิาชพีตามกรอบกฎหมาย

2.มคีวามสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามชํานาญในการแกไ้ขปญัหาดา้นวศิวกรรมและ
การพฒันาวชิาชพี ไดแ้ก่

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปญัหา การสบืคน้ และการวเิคราะหป์ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.2 สามารถออกแบบและแกป้ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.3 สามารถประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.4 รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีตอ่เนอืงอยา่งเพยีงพอเพอืคงสภาพและเพมิขดีความสามารถในการ

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
2.5 สามารถวนิจิฉยัและเลอืกใชก้ารแกป้ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกั

วศิวกรรม
แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

3. มคีวามเป็นผูน้าํดา้นวชิาชพีวศิวกรรม การบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิารวชิาชพี ไดแ้ก่

3.1 ประพฤตปิฏบิตัใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี
3.2 สามารถบรหิารจดัการและการมสีว่นรว่มในการจดัการงานวศิวกรรมทสีลบัซบัซอ้น
3.3 สามารถตดิตอ่สอืสารการปฏบิตัวิชิาชพีไดอ้ยา่งชดัเจน
3.4 รบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจหรอืมสีว่นรว่มตดัสนิใจในงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น

4. มคีวามตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคมสาธารณะและสงิแวดลอ้ม

4.1 ตระหนกัถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทสีลบัซบัซอ้น ตอ่สงัคม วฒันธรรม และ
สงิแวดลอ้ม และใหค้วามสําคญัตอ่การคุม้ครองทางสงัคมและการพฒันาทยีงัยนื

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายทเีกยีวขอ้ง และจดัใหม้คีวาม
ปลอดภยัและ  ชวีอนามยัตอ่ชุมชนสาธารณะ
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วชิาชพีวศิวกรรม
5 6 7 8

ไมค่วบคมุ

ควบคมุ

วชิาชพีวศิวกรรมมี 24 สาขาวชิา

วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

 วศิวกรรม
ชายฝัง

 วศิวกรรม
ชวี

การแพทย์

วศิวกรรมตอ่
เรอื

วศิวกรรม
บํารุงรักษา

อาคาร

วศิวกรรม
ป้องกัน
อัคคภีัย

วศิวกรรม
ปิโตรเลยีม

วศิวกรรม
พลังงาน

 วศิวกรรม
แมคคาทรอ

นกิส์
 วศิวกรรม
ยานยนต์

 วศิวกรรม
ระบบราง

 วศิวกรรม
สารสนเทศ

 วศิวกรรม
สํารวจ

 วศิวกรรม
แหลง่นํา

 วศิวกรรม
อากาศยาน

 วศิวกรรม
อาหาร

วชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ

วศิวกรรมเคมีวศิวกรรมเคมี

วศิวกรรม
สงิแวดลอ้ม
วศิวกรรม

สงิแวดลอ้ม

วศิวกรรม
โยธา

วศิวกรรม
โยธา

วศิวกรรม
อตุสาหการ
วศิวกรรม

อตุสาหการ

วศิวกรรม
ไฟฟ้า

วศิวกรรม
ไฟฟ้า

วศิวกรรม
เครอืงกล
วศิวกรรม
เครอืงกล

วศิวกรรม
เหมอืงแร่
วศิวกรรม
เหมอืงแร่
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“งานวศิวกรรมควบคุม”

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550

ลกัษณะงานวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคมุแตล่ะสาขา ม ี6 ลกัษณะงานดงันี
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ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กติติพงษ ์วรีะโพธปิระสทิธิ

โครงสร้างสะพาน

โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ

งานเสริมความมันคงของฐานราก

โครงสร้างใต้ดิน

คลองส่งนาํ

ทางสาธารณะ หรือทางวิงสนามบิน

ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การถลุงแร่การทาํเหมอืงใตด้นิ
งานวศิวกรรมทมีกีารใชว้ตัถรุะเบดิทกุขนาด
การเจาะอโุมงคใ์นเหมอืง

การโม ่บด หรอืยอ่ยแรแ่ละหนิ

 ตย.งานเหมอืงแร่ ตย.งานโลหะการ



18/08/65

10

ตย.ของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

เครอืงกําเนดิไอนําหรอืไออยา่งอนื ภาชนะ
รับแรงดนั หรอืเตาอตุสาหกรรม เครอืงปรับภาวะอากาศหรอื

เครอืงทําความเย็น

วศิวกรรมไฟฟ้า

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

งานไฟฟ้ากําลงั งานไฟฟ้าสอืสาร
ระบบเครอืขา่ย สถานรีบั- สง่ และ
ถา่ยทอด เพอืกระจายคลนื
แมเ่หล็กไฟฟ้า

ระบบการผลติไฟฟ้า ระบบสง่
จาํหนา่ย และระบบการใชไ้ฟฟ้า
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วศิวกรรม
อุตสาหการ

ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

§ โรงงาน การผลติ การสรา้งหรอื
การประกอบสงิใดๆ
กระบวนการผลติวสัดุสําเร็จรปู
หรอืกงึสําเร็จรปู

ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

• ระบบประปา ระบบนําสะอาด ระบบนํา
เสยี ระบบนํานําทงิ

• ระบบการพฒันาพนืทหีรอืแหลง่นําทมีี
ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม

• ระบบควบคมุมลพษิทางอากาศ
• ระบบขยะมูลฝอย
• ระบบการฟืนฟสูภาพดนิ นํา
• ระบบการจดัการกากอุตสาหกรรม
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วศิวกรรมเคมี

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

กระบวนการผลติ ทใีชห้รอืกอ่ใหเ้กดิวตัถุ
อนัตราย สารเคม ี สารพษิ หรอืสารไวไฟ

เชน่ หอกลนั หอดดูซบั หอดูดซมึ อุปกรณ์
สกดัสาร ถงัตกตะกอน หรอืเครอืงตกผลกึ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
1. มแีละใชป้ัญญา (INTELLECTUAL)

2. มจีรรยาบรรณ (CODES OF ETHIC)

Ø มมีาตรฐานการใหบ้รกิาร (CODES OF SERVICES: COS)
Ø มมีาตรฐานประพฤตปิฏบิตั ิ(CODES OF CONDUCT: COC)

Æ ใหก้ารชว่ยเหลอืและพฒันาสงัคม (CSR)
Æ มกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนอืง (CONTINUOUS IMPROVEMENTS)

Ø มมีาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี (CODES OF PRACTICE: COP)

4. มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี (LICENCE)

3. มหีลกัปฏบิตั ิ(CODES)

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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25

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การขอรบัใบอนุญาตฯระดบัภาควีศิวกร
(แบบสอบ)
การขอรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกรแบบใหม่
(ทางเลอืก)

ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

คุม้ครองความปลอดภยัของสาธารณะ

สรา้งความเชอืมนัในการใหบ้รกิารดา้น
วศิวกรรม

รกัษามาตรฐานในการประกอบวชิาชพี

ได้รบัการส่งเสรมิและคุ้มครองในการ
ประกอบว ิชาชีพตามพระราชบญัญตัิ
วศิวกร พ.ศ. 2542
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27

ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ..?

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

งานวศิวกรรมควบคมุผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตฯ จากสภาวศิวกร
Ø  บคุคลธรรมดา
Ø  นติบิคุคล

โยธา

เหมอืงแร่

เครอืงกล

ไฟฟ้า

อตุสาหการ

สงิแวดลอ้ม

เคมี

สมาชกิสภาวศิวกร

สมาชกิสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

หากขาดจากสมาชกิภาพเมอืใด
มผีลใหใ้บอนุญาตของผูน้นัสนิสุดลง

สมาชกิสามญั

สมาชกิวสิามญั

สมาชกิกติตมิศกัดิ

เป็นเงอืนไขสําคญั
ในการไดร้บั
ใบอนุญาต
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ใบอนญุาตฯ ประเภทบคุคลธรรมดา

แนะนาํสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

ตอ้งเป็นสมาชกิสามญั
หรอืสมาชกิวสิามญัของสภาวศิวกร

1. วุฒวิศิวกร
2. สามญัวศิวกร
3. ภาควีศิวกร
4. ภาควีศิวกรพเิศษ

คุณสมบตักิารสมคัร
ตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร

ระดบัใบอนุญาตฯ

ภาควีศิวกร
(Associate
Engineer)

สามญัวศิวกร
(Professional
Engineer)

วฒุวิศิวกร
(Senior
Professional
Engineer)

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม
บุคคลธรรมดา

ม ี3 ระดบั และ 1 สมทบ ...ไดแ้ก่

ภาควีศิวกรพเิศษ
(Adjunct Engineer)

ทํางานไดเ้ฉพาะตามทรีะบุไว ้

ในใบอนุญาตฯ เท่านัน

ทําไดท้กุงาน ทกุประเภท
และทกุขนาด

ทํางานไดต้าม ประเภท และขนาด
ทกํีาหนดตามขอ้บงัคบัสภาฯ

ทํางานไดต้าม ประเภท และขนาด
ทกํีาหนดตามขอ้บงัคบัสภาฯ

สมาชกิ
สามัญ

สมาชกิ
วสิามัญ
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จํานวนใบอนญุาตและสมาชกิ
ณ วนัท ี15 สงิหาคม 2565

สาขา/ระดบั ภาคี สามญั วฒุ ิ ภาคพีเิศษ รวม

• โยธา 66,503 10,538 1,070 1,943 80,054
• เครอืงกล 28,699 3,004 331 640 32,674
• ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากําลงั 38,409 4,499 580 805 44,293
• ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสอืสาร 4,924 123 21 161 5,229
• อตุสาหการ 7,860 430 56 64 8,410
• สงิแวดลอ้ม 4,676 382 98 46 5,202
• เคมี 2,391 170 55 12 2,628
• เหมอืงแร ่งานเหมอืงแร่ 553 180 26 14 773
• เหมอืงแร ่งานโลหะการ 112 7 2 121

รวม 15,4127 19,333 2,237 3,687 17,9384

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

“งานวศิวกรรมควบคุม” ถอืเป็นงานทมีคีวามเสยีงตอ่
ความปลอดภยัของสาธารณะ

หนา้ทแีละความรบัผดิชอบตามวชิาชพี

การศกึษาตลอดชวีติ

ศลีธรรม/จติสํานกึ

การปฏบิตัติามกฎหมาย

ความรบัผดิตามสญัญา/ขอ้ตกลง

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

วศิวกรคอืผูส้รา้ง..!

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีิศวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วีระโพธปิระสิทธิ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STS-
134_Roberto_Vittori_floats_through_the_Destiny_lab.jpg

SpaceX's Crew Dragon
astronauts arrive on board the
International Space Station April
24, 2021.

The four @SpaceX Crew-2 astronauts docked the #CrewDragon

วศิวกรคอืผูส้รา้ง..!
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Top Technology Trends for 2021

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

AI or Artificial Intelligence

RPA, Also Known as Robotic
Process Automation Quantum Computing

VR and AR (Virtual Reality
and Augmented Reality) Blockchain

Internet of Things

TRENDS AND TECHNOLOGIES

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

VIRTUAL REALITY (VR) /AUGMENTED
REALITY (AR) /MIXED REALITY (MR)

INTERNET OF THINGS (IOT)
AND EDGE COMPUTING

SENSORS/ IOT

COMMUNICATION NETWORKS

QUANTUM COMPUTING

REF.TECHNOLOGY OUTLOOK 2030
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How Augmented Reality fits into Industry 4.0

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
Source:https://www.mesmerix.co.uk/Articles/article4/

Source: https://www.ptc.com/en/blogs/ar/empower-frontline-workers-vuforia-instruct

Augmented Reality / Virtual Reality/ Engineering

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

Source: https://www.engineering.com/story/teamviewer-and-teamcenter-team-up-for-ar-enabled-plm
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3G-2G-5G-6G……!
5G vs 6G

1 : 0.1 ms.

20 : 1000 Gbps.

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

Internet แห่งอนาคต Elon Musk’s Starlink

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

https://www.techtimes.com/articles/257503/20210228/starlink-coverage-map-2021-elon-
musks-satellite-internet-connection-already.htm

Starlink Coverage Map 2021: Elon Musk's Satellite
Internet Connection Already Has 10,000 Beta Testers

As of July 2022, Starlink consists of over
2,500 mass-produced small satellites
in low Earth orbit (LEO)

• Phase I (2024) SpaceX has around
12,000 satellites

• Phase II (2027) SpaceX has around
42,000 satellites
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TRENDS AND TECHNOLOGIES

https://www.linkedin.com/pulse/switch-lithium-race-electric-boom-dozens-ev-models-available-klip/แนะนาํสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

In 2022, Thailand is aiming for EVs
to make up to 4% of their total
market or to produce 30,000
units and they are on the verge of
achieving 4,00,000 units by 2030.

Ref,https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022

โลกของมนุษยท์ใีชแ้รงงานกําลงัจะหมดไป!

กระบวนการทํางานแบบอตัโนมตั ิ(Robotic Process Automation - RPA)

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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43

อนาคตของการทํางาน:Future of Work 2030…!

Artificial Robot4Co-Worker ► Cobot

AI in knowledge works.

4G-5G-6G

Exoskeletons

Re-skills, Up-skills

STEAM Career.

Multipotentials.

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
Sourec:NIA ไดร้ว่มกบั MQDC ในโครงการ “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”

New S-Curve :New Engine of Growth

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

https://www.tcijthai.com/news/2018/29/watch/8193
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ความตอ้งการวศิวกรในอนาคต

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

Multidisciplin
ary function

Complex
engineering

problem
solving

Creativity Design and
innovation

Work under
multi-cultural
environment

Teamworking

Multitasking Informatics
technology

เสน้ทางชวีติวศิวกร (Career Path)

วฒุวิศิวกร

สามญัวศิวกร

ภาควีศิวกร
ภาคพีเิศษ

เรยีนรู ้    เรยีนรู ้ / พฒันาอยา่งตอ่เนอืง

ขีเกียจ เก่งงาน ไม่เก่งคน

รอบรู้มาก,ขยนั
รู้น้อย,ขยนั

เกษียณ

รู้น้อย,ขีเกียจ

หัวหนา้อาวุโส

ขีเกียจหวัหน้าขีเกียจ

เกษียณYoung Engineer

ขีเกียจ/เบือขีเกียจ

หัวหน้าเก่งงาน เก่งคน

เกษียณ

ขยนั

เจา้ของกิจการเก่งงาน+เก่งคน

ขยนั
ทีปรึกษา

เกษียณ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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กระบวนการใดทจีะพัฒนาวศิวกรใหม้คีุณภาพสูงขนึ

ความรู ้

วศิวกรทไีดรั้บการ
พัฒนาจาก
กระบวนการทเีป็น
ระบบ

C

นักศกึษาจบจาก
สถาบันทสีภา
วศิวกรรับรอง

Eวศิวกรไมไ่ดรั้บการพัฒนา
จากกระบวนการทเีป็นระบบ

D

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

กระบวนการทยีอมรบัในสากล ในการพฒันาวศิวกรใหม้คีณุภาพคอื
CPD – Continuing Professional Development

48

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การขอรบัใบอนุญาตฯระดบัภาควีศิวกร
(แบบสอบ)
การขอรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกรแบบใหม่
(ทางเลอืก)
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แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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51

การยนืคําขอรบัใบอนุญาต ระดบัภาควีศิวกร

• สําเร็จการศกึษาจากหลกัสตูรทสีภาวศิวกรรบัรอง
• ตรวจสอบหลกัสตูรทรีบัรองไดท้ี
(https://service.coe.or.th/check_course_certification/VertifyFrom)

• มผีลการศกึษาเป็นไปตามแผนการเรยีนทไีดร้บัการอนมุตัหิลกัสตูร

กรณีผูย้นืคําขอตงัแต ่1 มกราคม 2552
ตอ้งมหีนว่ยกติรวมไมน่อ้ยกวา่ 105 หนว่ยกติ

การเป็นสมาชกิสภาวศิวกร: สามารถสมคัรสมาชกิได้
พรอ้มกบัการยนืคําขอรบัใบอนุญาต

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

52

การยนืคําขอรบัใบอนุญาต ระดบัภาควีศิวกร

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

ตรวจสอบหลกัสตูรทรีบัรองไดท้(ีhttps://service.coe.or.th/check_course_certification/VertifyFrom)
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53

การยนืคําขอรบัใบอนุญาต ระดบัภาควีศิวกร

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

• สําเร็จการศกึษาจากหลกัสูตรทสีภาวศิวกรรบัรอง
• ตรวจสอบหลกัสูตรทรีบัรองไดท้ี
(https://service.coe.or.th/check_course_certification/VertifyFrom)

การสมคัรสอบและเขา้สอบภาควีศิวกร

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

เขา้ใชง้านระบบไดท้ี https://service.coe.or.th/ หรอื https://coe.or.th/
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ขนัตอนการขอรบัใบอนุญาตฯ (บุคคลธรรมดา)

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

1. สมคัรสมาชกิ
ตรวจสอบ transcript ตาม

ปรญิญาทสีภาวศิวกรให้
การรบัรอง

2. ทดสอบความรูใ้นหมวดวชิาพนืฐาน
ทางดา้นวศิวกรรม และหมวดวชิา

วศิวกรรมหลกัเฉพาะสาขา

3. อบรมและทดสอบความรู ้
เกยีวกบัความพรอ้มในการ

ประกอบวชิาชพี

พจิารณาออกใบอนุญาตฯ

ผา่น

ผา่น

(คา่จดทะเบยีนสมาชกิ+
คา่บํารุง = 1,500 บาท)

(1,500 บาท/ครงั)(คา่อบรม = 1,500 บาท)

(คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต = 1,000 บาท)

ยนืขอรบัใบอนุญาตฯ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/ หรอื https://coe.or.th/

การขอสมคัร สะดวกออนไลนไ์ด ้24 ชม..!
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57

เอกสารทตีอ้งใชใ้นการขอใบอนุญาตฯ

1. หลกัฐานแสดงผลการศกึษา (transcript) ตวัจรงิฉบบัภาษาองักฤษ
o สําหรบัผูท้สีําเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศใหย้นืรายละเอยีดหลกัสูตรการศกึษา

(course descriptions) ดว้ย
o กรณีที transcript มกีาร transfer วชิา ตอ้งแนบรายละเอยีดผลการศกึษาของ

รายวชิาที transfer มาดว้ย (ไฟล์ pdf.)
2. รปูถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ดาํ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 1 ปี (ไฟล์ jpg.)

3. ลายเซ็น “ลายเซ็นของผูส้มคัร ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส”์ (ไฟล์ pdf.)

4. แบบรบัรองตนเอง “กรณีสําเร็จการศกึษาในหลกัสูตรรบัรองแบบมเีงอืนไข”

(ไฟล์ pdf.)

5. หนงัสอืรบัรองหรอืใบผา่นการอบรม (ไฟล์ pdf.) ถา้ม ี

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาคีวศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

วชิาที
สอบ

ปรนยั

เวลา
สอบ

ขอ้สอบ

• ห ม ว ด วิช า พื น ฐ า น ท า ง ด้า นวศิวกรรม
•  หมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม

เกณฑ์
การสอบ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหกสบิ(60%)
ในแตล่ะหมวดวชิา

3 ชวัโมงในแต่
ละหมวดวชิา

ผูท้ยีนืขอรบัใบอนุญาตฯ ตงัแตว่นัที 1 มกราคม พ.ศ. 2552
(จากทุกหลกัสูตรทผีา่นการรบัรองจากสภาวศิวกร หรอื ก.ว. )

จะตอ้งผา่นการทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกรทกุคน

การทดสอบความรู ้ระดบัภาควีศิวกร

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ
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แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

เกณฑก์ารทดสอบความรูฯ้
ระดบัภาควีศิวกร

1. หมวดวชิา
พนืฐานทาง
วศิวกรรม

จํานวน 4 วชิา
2. หมวดวชิาเฉพาะ

ทางวศิวกรรม
จํานวน 4 วชิา/กลุม่

(วชิาบงัคบัสอบ 3
วชิา เลอืกได ้1 วชิา)

แบง่เป็น 2
หมวด

Ø แตล่ะหมวดวชิา มขีอ้สอบรวม 100 ขอ้ๆ 1 คะแนน
Ø เวลาสอบหมวดวชิาละ  3 ชวัโมง
Ø ขอ้สอบเป็น ปรนยั 4 ตวัเลอืก (ตอบผดิได ้ศนูย)์

60%

ผา่น

60%

ผา่น

เกณฑก์ารทดสอบความรูฯ้ ระดบัภาควีศิวกร
ผา่นระบบออนไลน์

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

• เมอืสอบเสร็จระบบจะประมวลผลการสอบและแสดงผล
อยา่งไมเ่ป็นทางการเป็นรอ้ยละใหท้ราบทนัที

• ผูท้ผีา่นการสอบสามารถชําระเงนิคา่อบรมและทดสอบ
ความพรอ้มฯ ไดท้นัที

• ผูท้สีอบไม่ผา่นจะสมคัรสอบใหมไ่ดท้นัที
• ** หากสอบไมผ่่านหมวดวชิาใด ให ้
สมคัรสอบใหมใ่นหมวดวชิานัน **
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ระบบทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกร
ผา่นระบบออนไลน์

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

เขา้ใชง้านระบบไดท้ี https://service.coe.or.th/ หรอื
https://coe.or.th/

ระบบทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกร ผ่านระบบ
ออนไลน.์...!

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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ระบบทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกร ผ่านระบบ
ออนไลน…์..แจง้ผลการทดสอบทนัททีสีอบเสร็จ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

64

หมวดวชิาพนืฐานทางวศิวกรรมศาสตร์
สอบเหมอืนกนัทุกสาขา

Ø สอบทงัสนิ 4 วชิา ใชเ้วลา 3 ชวัโมง
Ø วชิาละ 25 ขอ้ รวม 4 วชิา 100 ขอ้ @ 1 คะแนน
Ø เฉลยี 60% ผา่น

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

• Engineering Drawing
• Engineering Mechanics
• Engineering Materials
• Computer Programming

รายวชิาวชิา
พนืฐานทาง

วศิวกรรมศาสตร์
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65

วชิาสอบขอ้เขยีน
ในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม ทุกสาขา

ผูข้อรบัใบอนุญาต
Ø ตอ้งสอบขอ้เขยีนวชิาบงัคบั จํานวน 3

กลุม่วชิา และ
Ø สามารถเลอืกสอบขอ้เขยีนวชิาเลอืกได้

จํานวน 1 กลุม่วชิา ทงันี
Ø สอบขอ้เขยีนกลุม่วชิาละ 25 ขอ้ รวม

100 คะแนน (คะแนนแตล่ะขอ้เทา่กนั)

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

66

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมโยธา

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

หมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม ประกอบดว้ย
1. สาขาวศิวกรรมโยธา

(ก) วชิาบงัคบั จํานวน 3 กลุม่วชิา  ดงันี
กลุ่มวชิา รายวชิา

1) Structures Theory of Structures

Structural Analysis

2) Structural Design Reinforced Concrete Design

Timber and Steel Design

3) Soil Mechanics Soil Mechanics
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67

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมโยธา

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

(ข) วชิาเลอืก 4 กลุ่มวชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจาํนวน 1 กลุม่วชิา ดงันี

กลุม่วชิา รายวชิา

1) Highway Engineering Highway Engineering

2) Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering

3) Survey Engineering Route Surveying

4) Construction Construction Engineering and
Management

68

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมเครอืงกล

2. สาขาวศิวกรรมเครอืงกล
(ก) วชิาบงัคบั จาํนวน 3 วชิา ดงันี

1) Mechanics of Machinery
         2) Machine Design
         3) Heat Transfer

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

    (ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจํานวน 1 วชิา ดงันี
         1) Automatic Control
         2) Internal Combustion Engines
         3) Refrigeration and Air Conditioning
         4) Power Plant Engineering
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69

3. สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
    (ก) วชิาบงัคบั จํานวน 3 วชิา ดงันี

งานไฟฟ้ากําลงั งานไฟฟ้าสอืสาร

1) Electrical Machines 1) Principle of Communication

2) Electrical System Design 2) Data Communication and
Networking

3) Electrical Power System 3) Digital Communication

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวศิวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

70

(ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจํานวน 1 วชิา ดงันี
งานไฟฟ้ากําลงั งานไฟฟ้าสอืสาร

1) Electrical Instruments and
Measurements

1) Electrical Instruments and
Measurements

2) Power Electronics 2) Optical Communication

3) High Voltage Engineering 3) Microwave Engineering

4) Power System Protection 4) Antenna Engineering

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
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4. สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ
(ก) วชิาบงัคบั จํานวน 3 วชิา ดงันี

         1) Safety Engineering
         2) Production Planning and Control
         3) Quality Control

(ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจาํนวน 1 วชิา ดงันี
     1) Industrial Plant Design
     2) Industrial Work Study
     3) Engineering Economy
     4) Maintenance Engineering

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ

72

5. สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
    (ก) วชิาบงัคบั จํานวน 3 วชิา ดงันี

งานเหมอืงแร่ งานโลหะการ

1) Surface Mining and Mine Design 1) Chemical Metallurgy

2) Underground Mining and Mine
Design 2) Physical Metallurgy

3) Mineral Processing I 3) Mechanical Behavior of Materials

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวศิวกร(แนวทางใหม)่... กิตติพงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
 สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
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(ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจํานวน 1 วชิา ดงันี

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่

งานเหมอืงแร่ งานโลหะการ
1) Mine Economics 1) Materials Characterization

2) Geotechniques 2) Metal Forming

3) Mineral Processing II 3) Corrosion of Metals

4) Mine Planning and Design 4) Failure Analysis

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

74

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมสงิแวดลอ้ม

6. สาขาวศิวกรรมสงิแวดลอ้ม
(ก) วชิาบงัคบั จาํนวน 3 วชิา ดงันี

         1) Water Supply Engineering
         2) Wastewater Engineering
         3) Solid Waste Engineering

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

(ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจํานวน 1 วชิา ดงันี
     1) Air Pollution Control and Design
     2) Hazardous Waste Treatment
    3) Building Sanitation

     4) Noise and Vibration Control
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7. สาขาวศิวกรรมเคมี
(ก) วชิาบงัคบั จาํนวน 3 วชิา ดงันี

1) Fluid Flow
         2) Heat Transfer and Mass Transfer
         3) Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design

(ข) วชิาเลอืก 4 วชิา โดยใหเ้ลอืกสอบจํานวน 1 วชิา ดงันี
     1) Chemical Engineering Thermodynamics
     2) Process Dynamics and Control
     3) Chemical Engineering Plant Design
     4) Safety in Chemical Operation /Environmental  Chemical

Engineering (ใหเ้ลอืกสอบวชิาหนงึวชิาใดเท่านนั)
แนะนําสภาวิศวกร และการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสิทธิ

วชิาสอบขอ้เขยีนในหมวดวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม
สาขาวศิวกรรมเคมี

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

เขา้ใชง้านระบบไดท้ี https://service.coe.or.th/ หรอื https://coe.or.th/
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วชิาทสีอบ เวลาทใีชใ้นการอบรมและทดสอบ

เกณฑก์ารทดสอบ

1.กฎหมาย 10 ขอ้
2.จรรยาบรรณ 10 ขอ้
3.สงิแวดลอ้ม 10 ขอ้
4.ความปลอดภยั 20 ขอ้

§ การอบรม (Online e-learning)
§ การทดสอบ : 1.5 ชม. หลงัจาก

อบรม
§ ทดสอบแบบออนไลนท์ราบผล

ทนัทใีนวนัทสีอบ
§ กรณีไมผ่า่น
§ สามารถลงทะเบยีนสอบซ่อมภายใน 3 วนั
§ สามารถเลอืกวนัสอบซ่อมภายใน 30 วนันบั

จากวนัลงทะเบยีน

§ ไดค้ะแนนไมน่อ้ยกวา่ 60 % ในแตล่ะวชิา
§ สอบตกวชิาใดสามารถสอบซอ่มในรายวชิานนั

ฟร ี1 ครงั

50 ขอ้

การอบรมและทดสอบความพรอ้มในการประกอบวชิาชพี

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรับใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ระบบอบรมและทดสอบความรูเ้กยีวกบัความพรอ้ม
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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1. 1. เขา้ระบบขอใบอนุญาตฯ ผา่นระบบออนไลน์

o ผูข้อใบอนุญาตฯ ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

1. ขอ้แนะนําการขอรบัใบอนุญาต
เพอืประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

หรอืผา่นหนา้ website ของ“สภาวศิวกร”
https://coe.or.th/

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/ หรอื https://coe.or.th/
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ระบบอบรมและทดสอบความรูเ้กยีวกบัความพรอ้ม
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

ทันททีจีบการอบรม หรอืการทดสอบ ท่านสามารถ
ตรวจสอบผลไดจ้าก เมนูตดิตามสถานะ เลอืกรอบสอบ
และดูขอ้มูลผลสอบของท่านแนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

1
หนา้เขา้สูบ่รกิาร สําหรบั บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย สามารถเลอืก
ประเภทบรกิาร เเละอา่นคาํเเนะนาํเพมิเตมิ
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แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

หนา้ยอมรบัเงอืนไข สมาชกิกดยอมรบัเงอืนไข การเปิดเผยขอ้มลู

2

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

3
คลกิเลอืกเมนขูอใบอนญุาตตา่งๆ
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แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

4
เลอืก ขอใบอนญุาตภาควีศิวกร

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

กรอกรายละเอยีดของสมาชกิสภาวศิวกร5
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หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

การขอรบัใบอนุญาตฯระดบัภาควีศิวกร
(แบบสอบ)
การขอรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกรแบบใหม่
(ทางเลอืก)

ร่างขอ้บังคับสภาวศิวกร
วา่ดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคมุระดบัภาควีศิวกร (ฉบบัท ี..)
พ.ศ. ....(2565)

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

• เนอืงดว้ยทปีระชมุใหญส่ามัญสภาวศิวกร ประจําปี ๒๕๖๔ เมอืวันท ี๑๑
กมุภาพันธ ์๒๕๖๔

• ทปีระชมุมมีตเิห็นชอบการยกเวน้การทดสอบความรูร้ะดับภาควีศิวกร
สําหรับผูข้อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วศิวกร

• จงึเป็นเหตสุมควรแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บังคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการออก
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุระดับภาควีศิวกร พ.ศ.
๒๕๖๑

• เพอืกําหนดหลักเกณฑก์ารยกเวน้การทดสอบความรูร้ะดับภาควีศิวกร
• เพอืประโยชน์ในการสง่เสรมิและพัฒนาวชิาชพีวศิวกรรมในประเทศและ

ระดับสากล
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แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ

เนอืหาสําคญั สําหรบัขอ้บงัคบัใหม.่......(ทางเลอืก)
กําหนดทางเลอืกเพมิเตมิในการยนืคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาควีศิวกร สําหรับ
ผูข้อรับใบอนุญาตทีสําเร็จการศกึษาทีสภาวศิวกรรับรองปรญิญา และมหีนังสือ
รับรองการทํางานทเีกยีวขอ้งกับวชิาชพีวศิวกรรมไมน่อ้ยกวา่สบิสองเดอืนภายใต ้
การกํากับของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตังแตร่ะดับสามัญวศิวกรขนึไป ในสาขาวศิวกรรม
เดยีวกันกับทยีนืคําขอ หรอืหัวหนา้สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอนืของ
รัฐทเีกยีวขอ้งกับการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมทผูีย้นืคําขอสังกัดอยู่ ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้การทดสอบความรูใ้นหมวดวชิาพืนฐานทางดา้นวศิวกรรมและหมวดวชิา
เฉพาะทางวศิวกรรม

ขอ้บงัคบันฯี ขณะนรีอวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเร็วๆ นี

ร่างขอ้บังคับสภาวศิวกร
วา่ดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมระดับภาควีศิวกร (ฉบับท ี..)พ.ศ. ....(2565)

ขนัตอนการขอรบัใบอนุญาตฯ (บุคคลธรรมดา)

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

1. สมคัรสมาชกิ
ตรวจสอบ transcript ตาม

ปรญิญาทสีภาวศิวกรให้
การรบัรอง

2. ทดสอบความรูใ้นหมวดวชิาพนืฐาน
ทางดา้นวศิวกรรม และหมวดวชิา

วศิวกรรมหลกัเฉพาะสาขา

3. อบรมและทดสอบความรู ้
เกยีวกบัความพรอ้มในการ

ประกอบวชิาชพี

พจิารณาออกใบอนุญาตฯ

ผา่น

ผา่น

(คา่จดทะเบยีนสมาชกิ+
คา่บํารุง = 1,500 บาท)

(1,500 บาท/ครงั)(คา่อบรม = 1,500 บาท)

(คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต = 1,000 บาท)

ยนืขอรบัใบอนุญาตฯ

เขา้ใชง้านระบบไดท้ี https://service.coe.or.th/ หรอื https://coe.or.th/
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ขนัตอนการขอรบัใบอนุญาตฯ (บุคคลธรรมดา)

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

1. สมคัรสมาชกิ
ตรวจสอบ transcript ตาม

ปรญิญาทสีภาวศิวกรให้
การรบัรอง

2. ผา่นการทดลองการทาํงานทเีกยีวขอ้ง
กบัวชิาชพีวศิวกรรมไมน่อ้ยกวา่สบิสอง

เดอืนภายใตก้ารกาํกบัของผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตตงัแตร่ะดบัสามญัวศิวกรขนึไป

3. อบรมและทดสอบความรู ้
เกยีวกบัความพรอ้มในการ

ประกอบวชิาชพี

พจิารณาออกใบอนุญาตฯ

ผา่น

ผา่น

(คา่จดทะเบยีนสมาชกิ+
คา่บํารุง = 1,500 บาท)

(คา่อบรม = 1,500 บาท)

(คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต = 1,000 บาท)

ยนืขอรบัใบอนุญาตฯ

Thank you.
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Thank you.

• กติตพิงษ ์วรีะโพธปิระสทิธิ
- กรรมการสภาวศิวกร (สมยัที 7)
-  เหรญัญกิสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ้
ระดบัสามญัวศิวกรและ ระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

ดว้ยความปรารถนาดี

แนะนําสภาวิศวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีิศวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วีระโพธปิระสิทธิ

นายกติตพิงษ์  วรีะโพธปิระสทิธิ
อุปนายกสภาวศิวกร คนท1ี
กรรมการสภาวศิวกร

ประวตักิารศกึษา
• ปรญิญาตร ี  วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  มจธ.
• ปรญิญาโท   สาขาวชิาทางการจัดการภาครัฐและเอกชน (NIDA)
• Graduate Level programs in Power Engineering in Electrical Power

Distribution (The Pennsylvania State University )

ประวตักิารทาํงาน
• ประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ้ ระดับสามัญวศิวกร วฒุวิศิวกร และ

ระดับภาคพีเิศษ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สภาวศิวกร
• อดตีผูอํ้านวยการ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมทุรปราการ
• อดตีกรรมการวชิาการประจาํภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  มจธ.
• อดตีประธานสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วสท.
• อดตีกรรมการอํานวยการ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วสท.
• อดตีคณะกรรมการแหง่ชาตว่ิาดว้ยมาตรฐานเทคนคิดา้นไฟฟ้าระหวา่ง

ประเทศ สมอ.
• ทปีรกึษาและคณะกรรมการ IEEE Power & Energy Society-Thailand
• ไดร้ับรางวัล AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN Federation

of Engineering Organizations(AFEO),Philippines 2016
• ประธานและทปีรกึษาอนุกรรมการรา่งมาตรฐาน อกีหลายฉบับ ของ วสท.

ฯลฯ
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COE-Sevices: งานบรกิารออนไลนเ์ต็มรปูแบบ

แนะนําสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนุญาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กติตพิงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ
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พรบ.สภาวศิวกร กฎกระทรวงและขอ้บังคบัสภาวศิวกร

• กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ.2550 https://coe.or.th/professional-law/, https://coe.or.th/

• ขอ้บังคับสภาวศิวกร วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละคุณสมบัตขิองผูป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุแตล่ะระดับ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551

• งานบรกิารสมาชกิสภาวศิวกรสามารถเขา้ใชร้ะบบไดท้ี
https://service.coe.or.th/

• กฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
พ.ศ.2565 https://coe.or.th/pro-law/13126/

แนะนาํสภาวศิวกร และการขอรบัใบอนญุาตภาควีศิวกร(แนวทางใหม่)... กิตติพงษ์ วรีะโพธิประสทิธิ


