
แนะน ำวธิกีำรเขยีนผลงำนเพือ่เลือ่นระดบั
เป็นสำมญัวศิวกร และวุฒวิศิวกร สำขำ
วศิวกรรมเคม ีตำมกรอบควำมสำมำรถกำร
ประกอบวชิำชพี (Competency Framework)

โดย นำย วรีะวฒัน ์เพิม่สนัตธิรรม
อนกุรรมกำรทดสอบควำมรูค้วำมช ำนำญกำร
ประกอบวชิำชพี ระดบัสำมญัวศิวกร ระดบัวฒุิ

วศิวกร สำขำวศิวกรรมเคมี
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กรอบความสามารถการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม

(Competency Framework)

1. ความรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยี

1.1 มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถ

ประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยใีนการปฏบิตัวิชิาชพี

1.2 มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถ

ประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตาม

กรอบกฎหมาย

2. ความรูค้วามช านาญและประสบการณ์

2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา การสืบคน้ และการ
วิเคราะหปั์ญหาทางวิศวกรรมทีซ่บัซอ้น

2.2 สามารถออกแบบและแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น
2.3 สามารถประเมินผลลพัธแ์ละผลกระทบของงานวิศวกรรมที่

ซบัซอ้น
2.4 รว่มกิจกรรมการพฒันาวิชาชพีตอ่เน่ืองอยา่งเพียงพอเพือ่

คงสภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบวิชาชพี
วิศวกรรม 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใชก้ารแกปั้ญหาทางวิศวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม

3. การเป็นผูน้ าการประกอบวชิาชพี

3.1 ประพฤติปฏบิตัใินกรอบจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี

3.2 สามารถบรหิารจดัการและการมีส่วนร่วมในการ

จดัการงานวศิวกรรมทีส่ลบัซบัซอ้น
3.3 สามารถติดต่อสือ่สารการปฏบิตัิวชิาชพีได้อย่าง

ชดัเจน

3.4 รบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจหรอืมส่ีวนร่วมตดัสนิใจ

ในงานวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

4. ตระหนักในความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพ สงัคม สาธารณะ

และสิง่แวดลอ้ม

4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงานวิศวกรรมทีส่ลบัซบัซอ้น

ต่อสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคญัต่อ

การคุม้ครองทางสงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยืน

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้ีความปลอดภยัและชีวอนามยัต่อชุมชน

สาธารณะ 



ล ำด ั

บ

ชือ่เอกสำร รหสัเอกสำร

1 ประวัตยิอ่ (Resume)  ไม่ตอ้งใชแ้บบรายการ

2 แบบรายการประวัตกิารท างานและประสบการณ์วชิาชพี 

(Professional experience)

3 แบบรายการกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนือ่ง (CPD Activities)

4 แบบรายการแสดงความรับผดิชอบงานวชิาชพีวศิวกรรม 

(Responsible charge)

5 แบบรายการแสดงผลงานวศิวกรรมทีเ่ดน่ชัด (Significant 

engineering work)

6 รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ตามหัวขอ้รายงานทีก่ าหนด 2 เรือ่ง

7 แบบรายการค าแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี 

(Professional competency statement)

รายการเอกสารแสดงบัญชีแสดงผลงานและปริมาณ
งานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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แบบฟอรม์การขอเลื่อนระดบัใบอนุญาต
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แบบฟอรม์การขอเลือ่นระดับใบอนุญาต (ต่อ)

12



แบบฟอรม์การขอเล่ือนระดบใบอนุญาต (ตอ่)
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หวัข้อรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นท่ีสภาวิศวกรเสนอแนะ

ล ำดบั หวัขอ้รำยงำน ค ำอธบิำย

1 ค าน า ค าแถลงภาพรวมของรายงานและการน ารายงานไปพจิารณาประกอบการประเมนิผล

ความสามารถในการประกอบวชิาชพีในการขอเลือ่นระดับใบอนุญาตวศิวกรรมควบคุม

2 กติตกิรรมประกาศ(ถา้

ม)ี

ประกาศขอบคุณผูท้ ีใ่หค้วามอนุเคราะห ์และผุม้ส่ีวนร่วมในการท างาน

3 สารบญั สารบญัหวัขอ้รายงาน

4 บทน า 1. ลักษณะงานทางวศิวกรรม (ระบขุนาดและความส าคัญ)

2. รายละเอยีดโครงการ /ต าแหน่งในโครงการ / อ านาจ /หนา้ที ่การจัดการงานวศิกรรม 

หรอืมส่ีวนร่วมในการจดัการงานวศิวกรรมการก าหนดภารกจิและความมส่ีวนร่วมของการ

บรหิารจัดการงานวศิวกรรม

5 ลักษณะและขอบเขต

ของงานทางวศิวกรรม

ดเีด่น

1. มกีารก าหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวศิวกรรมและเงือ่นไขทีช่ดัเจน

2. ก าหนดตัวแปรในระบบเพือ่สามารถวเิคราะหห์าผลลัพธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ

6 วัตถปุระสงค์ 1. อธบิายและก าหนดเป้าหมายความส าเรจ็ของงานหรอืการแกไ้ขปัญหาของงานทีไ่ด ้

รับผดิชอบ

7 การสบืคน้ทางเอกสาร

และขอ้เทจ็จรงิ

1. ครอบคลุมการวเิคราะหแ์ละยนืยันปัญหาทางวศิวกรรม

2. วธิแีละผลการสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิของขอ้มลู ก่อนน าไปวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาของาน

วศิวกรรม
14



ล ำดบั หวัขอ้รำยงำน ค ำอธบิำย

8 หลักการทางวศิวกรรม แนว

ทางการท างาน และ

เลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหา

1. อธบิายการก าหนด แนวทาง และเลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหาโดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละ

หลักการทางวศิวกรรม

2. การเลอืกใชข้อ้ก าหนดและขัน้ตอนวธิกีารดที ีสุ่ดในการแกไ้ขปัญหาหรอืการท างาน

ทางวศิวกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

3. การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเลอืกอย่างเหมาะสมตามหลักวชิาการ

9 ผลลัพธข์องการแกไ้ข

ปัญหาหรอืการท างานทาง

วศิวกรรม

1. การแจกแจงองคป์ระกอบ และเงือ่นไข

2. การวเิคราะหค์วามสัมพันธข์องตัวแปรเชงิทางคณติศาสตร ์หรอืการค านวณผลลัพธ์

ของปัญหาโดยใชโ้มเดลทางคณิตศาสตร์

10 การประเมนิผลลัพธแ์ละ

ผลกระทบของการแกไ้ข

ปัญหา

1. อธบิายกระบวนการประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด

2. วธิกีารตัดสนิใจหรอืมสี่วนร่วมตัดสนิใจในงานวศิวกรรมและแสดงผลการตัดสนิใจ

แกไ้ขปัญหาในงานวศิวกรรม

11 บทสรุป 1. สรุปองคค์วามรูค้วามช านาญการ บรูณาการการประกอบวชิาชพี

2. ผลส าเร็จและจุดเด่นของผลงาน เนน้ผลสัมฤทธิก์ารปฏบิตัวิชิาชพี 

3. ปัญหา อุปสรรค และการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีไ่ดผ้ลเชงิประจักษ์

12 เอกสารอา้งองิ รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพีทีน่ ามาใชอ้า้งองิ

หัวข้อรายงานผลงานวิศวกรรมดเีด่นทีส่ภาวิศวกรเสนอแนะ

15



แบบฟอรม์การขอเลือ่นระดับใบอนุญาต (ต่อ)

300 ค า

300 ค า
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แบบฟอรม์การขอเลือ่นระดับใบอนุญาต (ต่อ)

300 ค า
300 ค า
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ระดบัความรูค้วามสามารถ 
Competency Level  

1. สภาวิศวกร 
2. Body of Knowledge -AIChE 

1 

Score 1 2 3 4

Body of Knowledge -AIChE Stage 1 (Chemical engineer with 

Minimal Experience)

Stage 2 (Chemical Engineer with 

Some Experience)

Stage 3 (Chemical Engineer with 

Significant Experience)

Stage 4 (Expert Chemical Engineer)

ISC Process safety Guide- 

IChemE
Awareness Basic Application Skill application or Proficiency Mastery or Expert 

COE บญัฑติศกึษา Min 0 ภาควีศิวกร Min 1 สามญัวศิวกร min 2 วุฒวิศิวกร min 3

Experience: min 3 yrs. Experience: min 3+5 yrs.

(1)งานใหค้ าปรกึษา

(2)งานวางโครงการ (2)งานวางโครงการ

(3)งานออกแบบและค านวณ(ยกเวน้ 4&7) (3)งานออกแบบและค านวณ

(4)งานควบคมุการผลติ (4)งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ (4)งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ

(5)งานพจิารณาตรวจสอบ (5)งานพจิารณาตรวจสอบ (5)งานพจิารณาตรวจสอบ

(6)งานอ านวยการใช ้(ยกเวน้ 4&7) (6)งานอ านวยการใช้ (6)งานอ านวยการใช้

Remark and Definition:

1 (Awareness) 2 (Knowledge) 3 (Skill) 4 (Expert or Mastery)

Experience (Industry) 1-2 years 4-5 years 8-10 years >10 years

Ability Under supervisory Senior level: supervise subordinate Senior level: supervise subordinate

Mentor/coaching Mentor/coaching

Training Attend class room training as Trainee As Trainer/Instructor As Trainer/Instructor

Attend technical conference Presentation in conference Presentation in conference

4. กระบวนการผลติของโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานหรอืสถานประกอบการทีใ่ชห้รอื กอ่ใหเ้กดิสารพษิ หรอืสารไวไฟ หรอืวัตถอุันตรายชนดิที ่๓ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวัตถอุันตราย ทกุขนาด 

7. ระบบการเก็บ ขนสง่ หรอืขนถา่ยซึง่วัตถอุันตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยวัตถอุันตรายสารเคม ีหรอืวัตถผุงหรอืวัตถเุม็ด ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการระเบดิหรอืเกดิไฟฟ้าสถติได ้ทีม่ขีนาดตัง้แต ่ ๒๐ เมตรกิตันขึน้ไป



ระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถ 
AICHE Definition

Stage 1(Chemical 
engineer with 
Minimal 
Experience)

The engineer with minimal experience should be proficient at Remembering, Understanding 
and Applying knowledge. A person at this level would be making simple, straightforward 
calculations under the direction of an experienced engineer. People at this level are generally 

recent engineering graduates or making a major career change. They require help in applying the knowledge to 
new areas. They also may need help in defining the required calculations and in making valid assumptions. They 
are capable of performing relatively complex calculations when procedures are clearly defined.

Stage 2(Chemical 
Engineer with 
Some Experience)

The engineer with some experience should be developing proficiency in Application, Analysis, 
Synthesis and Evaluation. People at this level make simple and complex calculations. They have the 

experience to properly analyze major and minor components, to make the valid assumptions and proper decisions 
with little or no assistance from others on simple systems, but may require more help on complex problems. They 
provide guidance and training to Stage 1 personnel.

Stage 3(Chemical 
Engineer with 
Significant 
Experience)

A person at this level is proficient in Analyzing Evaluating and Creating. They perform complex calculations 
and solve complex problems. They supervise and check (coaches) others the work of less experienced 

engineers. These people include seasoned faculty, lead engineers and  engineering supervisors.

Stage 4(Expert 
Chemical 
Engineer)

These people are the experts that others come to for help with complex problems. People at this level 
have such in‐depth knowledge and experience that they require no assistance and frequently assist others. They 
are Policy Setters, Technical Stewards and Creators. People at Stage 4 in technical knowledge are 

senior scientists and highly regarded faculty. Often these people are recognized outside of their organization. 
They usually have the most vividly clear understanding of basic concepts underlying the  knowledge. 19



ตารางแสดงระดบัความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบการประเมินความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ภาควีศิวกร สามญัวศิวกร วฒุวิศิวกร 

หวัขอ้
2 3 4

1. ความรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยี

1.1มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลักการทาง

วศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบัิตวิชิาชพี

  Process equipment,  Processing unit,  Process control 

and instrumentations,  Project management,  Process 

safety and environment,  Process development,  

Managing systems

มาตรฐานการ

ประกอบวชิาชพี

มคีวามสามารถประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห ์และประเมนิ

ความรูข้ัน้สงูทางวศิวกรรมภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถวเิคราะห ์ประเมนิ และสรา้งองคค์วามรูข้ัน้

สงูทางวศิวกรรมดว้ยตนเอง สามารถร่วมแกปั้ญหา

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

มคีวามสามารถระดับช านาญการ มคีวามรูข้ัน้สงูทาง

วศิวกรรม ใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ในการแกปั้ญหาวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลักการทาง

วศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการประกอบวชิาชพีตามกรอบ 

กฎหมาย

  Law and standards

ทักษะทางกฎหมาย มคีวามสามารถประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห ์และประเมนิ

ความรูข้ัน้สงูทางวศิวกรรมรวมทัง้ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

ในการออกแบบและการปฏบัิตวิชิาชพีทางวศิวกรรมภายใต ้

การแนะน า

มคีวามสามารถวเิคราะห ์ประเมนิ และใชค้วามรูข้ัน้สงูทาง

วศิวกรรมรวมทัง้ขอ้ก าหนดทางกฎหมายในการออกแบบ

และการปฏบัิตวิชิาชพีทางวศิวกรรมดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใชค้วามรูข้ัน้สงูทาง

วศิวกรรม รวมทัง้ขอ้ก าหนดทางกฎหมายใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่

ในการประยกุต ์ประเมนิ และพัฒนางานการออกแบบและ

การปฏบัิตวิชิาชพีทางวศิวกรรม

2. ความรูค้วามช านาญและประสบการณ์

2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา การสบืคน้ และการ

วเิคราะหปั์ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

การก าหนดประเด็น

ปัญหา การแสวงหา

แนวทางแกไ้ข และ

การวเิคราะหปั์ญหา

ทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

มคีวามสามารถก าหนดประเด็นปัญหา มทัีกษะในการ

ประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห ์ความรูท้างวศิวกรรมในการ

ร่วมแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

ภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถก าหนดประเด็นปัญหา มทัีกษะในการ

ประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห ์ความรูท้างวศิวกรรมในการ

แสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การก าหนดประเด็นปัญหา การประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห์

 ความรูท้างวศิวกรรมเพือ่แสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

2.2 สามารถออกแบบและแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น ออกแบบหรอืพัฒนา

ปัญหาวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

มคีวามสามารถพัฒนา ประยกุตว์เิคราะห ์สังเคราะหค์วามรู ้

เพือ่การค านวณออกแบบ และการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถค านวณออกแบบ ประยกุต ์วเิคราะห ์

สังเคราะหค์วามรูเ้พือ่การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

ดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การค านวณออกแบบ ประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะหค์วามรู ้

เพือ่การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

2.3 สามารถประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของงานวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

ประเมนิผลกระทบ

การแกไ้ขปัญหาทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 

มคีวามสามารถท าความเขา้ใจเพือ่ประยกุต ์การวเิคราะห ์

สังเคราะห ์และประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของปัญหา

ทางวศิวกรรมและการด าเนนิงานทีซ่บัซอ้นภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถค านวณออกแบบ แสวงหาแนวทางแกปั้ญหา

 ประยกุต ์และประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของปัญหาทาง

วศิวกรรมและการด าเนนิงานทีซ่บัซอ้นดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การค านวณออกแบบ แสวงหาแนวทางแกปั้ญหา ประยกุต ์

และประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของปัญหาทางวศิวกรรม

และการด าเนนิงานทีซ่บัซอ้นดว้ยตนเอง

2.4 ร่วมกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนื่องอยา่งเพยีงพอเพือ่คง

สภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบวชิาชพี วศิวกรรม

กจิกรรมการ

พัฒนาการเรยีนรูท้าง

วชิาชพีอยา่งตอ่เนื่อง

มคีวามสามารถก าหนดรูปแบบ รวบรวม น าเสนอ และ

แลกเปลีย่นกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนรูท้างวชิาชพีอยา่ง

ตอ่เนื่องเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะของตนเองไดอ้ยา่ง

เหมาะสม

มคีวามสามารถก าหนดรูปแบบ รวบรวม แลกเปลีย่น และ

เป็นผูจั้ดกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนรูท้างวชิาชพีอยา่ง

ตอ่เนื่องไดอ้ยา่งเหมาะสม

มคีวามสามารถก าหนดรูปแบบ รวบรวม แลกเปลีย่น เป็นผู ้

จัด ถา่ยทอดประสบการณ์และสรา้งแรงบันดาลใจใหผู้อ้ ืน่

เห็นความส าคัญของกจิกรรมการพัฒนาการเรยีนรูท้าง

วชิาชพีอยา่งตอ่เนื่องไดอ้ยา่งเหมาะสม

กรอบความสามารถ (Professional 

Competency)

ดชันแีสดงระดบั

ความสามารถ 
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ตารางแสดงระดบัความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบการประเมินความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ดชันแีสดงระดบัความสามารถ (Competency Level Indicators)

หวัขอ้ สามญัวศิวกร วุฒวิศิวกร

2.4 ร่วมกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนื่องอยา่งเพยีงพอเพือ่คง

สภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบวชิาชพี วศิวกรรม

กจิกรรมการพัฒนาวชิาชพี ร่วมกจิกรรมม, รับการอบรม

, ถ่ายทอดประสบการณ์

ร่วมกจิกรรมม, รับการอบรม, 

ถ่ายทอดประสบการณ์, ชีน้ าสังคม 2 2

2.5 สามารถวนิจิฉัยและเลอืกใชก้ารแกปั้ญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

การเลอืกใชก้ารแกไ้ข

ปัญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

วนิจิฉัย, สังเคราะห,์ 

ตัดสนิใจ

วนิจิฉัย, สังเคราะห,์ ตัดสนิใจ, 

สรา้งคณุคา่ 2 3

3. การเป็นผูน้ าการประกอบวชิาชพี

3.1 ประพฤตปิฏบัิตใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี : จรรยาบรรณวชิาชพี ปฏบิตัตินถูกตอ้ง, วนิจิฉัย

ความผดิถูก

ปฏบัิตตินถูกตอ้ง, วนิจิฉัย

ความผดิถูก, แสดงตนเป็น

แบบอย่างทีด่ ี

2 3

3.2 สามารถบรหิารจัดการและการมสีว่นร่วมในการจัดการงาน

วศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น :

การจัดการงานวศิวกรรม

ทีซ่บัซอ้น

มสีว่นร่วม,เลอืกวธิกีาร, 

วางแผนงาน, บรหิารงาน

มสีว่นร่วม หรือก าหนด ,เลอืก

วธิกีาร, วางแผนงาน, บรหิารงาน 2 3

3.3 สามารถตดิตอ่สือ่สารการปฏบัิตวิชิาชพีไดอ้ยา่งชดัเจน : การสือ่สาร ท ารายงาน, น าเสนอ

ผลงานตอ่องคก์ร

ท ารายงาน, น าเสนอผลงานตอ่

สาธารณะ 2 3

3.4 รับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจหรอืมสีว่นร่วมตัดสนิใจในงาน

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น :

ความรับผดิชอบและการ

ตัดสนิใจในงาน

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

ตัดสนิใจและแสดงความ

รับผดิชอบในงานวศิวกรรม

ตามกรอบมาตรฐานและ

กฎหมาย

ตัดสนิใจและแสดงความ

รับผดิชอบในงานวศิวกรรมตาม

กรอบมาตรฐานและกฎหมาย
2 2

4. ตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม สาธารณะและสิง่แวดลอ้ม

4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น ตอ่สังคม

 วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคัญตอ่ การคุม้ครอง

ทางสังคมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

ความรับผดิชอบตอ่

วชิาชพี สังคม สาธารณะ

และสิง่แวดลอ้ม

รูผ้ลกระทบของงาน

วศิวกรรมตอ่ การคุม้ครอง

ทางสังคมและการพัฒนาที่

ยั่งยืน

สรา้งคณุคา่ของงานวศิวกรรมตอ่

สังคมและการพัฒนาทีย่ั่งยืน
2 3

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ

จัดใหม้คีวามปลอดภัยและชวีอนามัยตอ่ชมุชน สาธารณะ

กรอบกฎหมาย และ

ความปลอดภัยและชวีอ

นามัยตอ่ชมุชน สาธารณะ

จัดระบบงานวศิวกรรมทีม่ี

ความปลอดภัย

สรา้งคณุคา่ของงานวศิวกรรมทีม่ี

ความปลอดภัย ดา้นชวีอนามัยตอ่

 ชมุชน สาธารณะ
2 3

กรอบความสามารถ (Professional Competency) Level

สามญั

วศิวกร
วุฒวิศิวกรIssues Professional 

Engineer

Senior Professional 

Engineer

ภาควีศิวกร สามญัวศิวกร วฒุวิศิวกร 

หวัขอ้
2 3 4

2.5 สามารถวนิจิฉัยและเลอืกใชก้ารแกปั้ญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

เลอืกใชก้ารแกไ้ข

ปัญหาทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

มคีวามสามารถพัฒนา การประยกุต ์วเิคราะห ์และสังเคราะห์

 เพือ่ก าหนดประเด็นการวนิจิฉัยความซบัซอ้นของงานและ

กจิกรรม และใชค้วามรูห้าวธิกีารแกปั้ญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรมภายใตก้าร

แนะน า

มคีวามสามารถวเิคราะห ์และประเมนิเพือ่ก าหนดประเด็น

การวนิจิฉัยความซบัซอ้นของงานและกจิกรรมในการ

แกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม

หลักวศิวกรรม

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การประยกุต ์วเิคราะห ์สังเคราะห ์และประเมนิความ

ซบัซอ้นของงานและกจิกรรมเพือ่การแกปั้ญหาทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

3. ภาวะผูน้ าและการจดัการอยา่งมอือาชพี

3.1 ประพฤตปิฏบัิตใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี จรรยาบรรณ ปฏบัิตติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีและการวนิจิฉัยความผดิ

ถกูทางจรรยาบรรณ

ปฏบัิตติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีการวนิจิฉัยความผดิถกู

ทางจรรยาบรรณและประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ี

ปฏบัิตติามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีการวนิจิฉัยความผดิถกู

ทางจรรยาบรรณ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีและการ

ชีน้ าการปฏบัิตทิีถ่กูตอ้ง

3.2 สามารถบรหิารจัดการและการมสีว่นร่วมในการจัดการงาน

วศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น

การจัดการงาน

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

มคีวามสามารถพัฒนาการบรหิารจัดการงานอยา่งมสีว่นร่วม

 และจัดการทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

และจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม

มคีวามสามารถบรหิารจัดการงาน และก าหนดขัน้ตอน

ตัดสนิใจในการจัดการทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลัก

วศิวกรรมและจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การบรหิารจัดการงาน และก าหนดขัน้ตอนตัดสนิใจในการ

จัดการทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรมและ

จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีวศิวกรรม

3.3 สามารถตดิตอ่สือ่สารการปฏบัิตวิชิาชพีไดอ้ยา่งชดัเจน การสือ่สารทีช่ดัเจน มคีวามสามารถพัฒนา การประยกุต ์วเิคราะห ์และสังเคราะห์

 ทักษะในการสือ่สารขอ้มูลในการจัดการและการประกอบ

วชิาชพีวศิวกรรมในองคก์รไดต้ามวัตถปุระสงค์

มคีวามสามารถก าหนดประเด็นปัญหา การแสวงหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา มทัีกษะในการประยกุตก์ารสือ่สารขอ้มูล

ตอ่สาธารณะ

มคีวามสามารถก าหนดประเด็นปัญหา แสวงหาแนวทาง

แกไ้ขปัญหา ประยกุตก์ารจัดการ มทัีกษะในชีน้ าการสือ่สาร

ขอ้มูลตอ่สาธารณะ

3.4 รับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจหรอืมสีว่นร่วมตัดสนิใจในงาน

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

การตัดสนิใจ มคีวามสามารถพัฒนาการบรหิารจัดการงานอยา่งมสีว่นร่วม

 การตัดสนิใจในการจัดการงานและกจิกรรมทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรมภายใตก้าร

แนะน า

มคีวามสามารถบรหิารจัดการงานอยา่งมสีว่นร่วม การ

ตัดสนิใจในการจัดการงานและกจิกรรมทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรมดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การบรหิารจัดการงาน การตัดสนิใจในการจัดการงานและ

กจิกรรมทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลัก

วศิวกรรม

4. ตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม 

สาธารณะและสิง่แวดลอ้ม

4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น ตอ่

เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคัญ

ตอ่ การคุม้ครองทางสังคมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

รับผดิชอบตอ่

เศรษฐกจิ สังคม 

วัฒนธรรม และ

สิง่แวดลอ้ม

มคีวามสามารถพัฒนาการบรหิารจัดการงานอยา่งมสีว่นร่วม

 มคีวามรับผดิชอบผลกระทบของงานและกจิกรรมทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นตอ่เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และ

สิง่แวดลอ้มภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถในการบรหิารจัดการงานอยา่งมสีว่นร่วม มี

ความรับผดิชอบผลกระทบของงานและกจิกรรมทาง

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นตอ่เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และ

สิง่แวดลอ้ม

มคีวามสามารถระดับช านาญการในการใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่ใน

การสรา้งคณุคา่ของงานวศิวกรรมและรับผชิอบผลกระทบ

ของงานและกจิกรรมทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นตอ่เศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจัดใหม้คีวามปลอดภัยและชวีอนามัยตอ่ชมุชน สาธารณะ

กฎหมายชวีอนา

มัย และความ

ปลอดภัยสาธารณะ

มสีามารถใชค้วามรูด้า้นชวีอนามัย และความปลอดภัยใน

การท างานวศิวกรรมภายใตก้ารแนะน า

มคีวามสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นชวีอนามัย 

และความปลอดภัยในการท างานวศิวกรรมดว้ยตนเอง

มคีวามสามารถและมปีระสบการณ์ระดับช านาญการดา้นอา

ชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างานวศิวกรรม และ

สามารถใหค้ าแนะน าผูอ้ ืน่

กรอบความสามารถ (Professional 

Competency)

ดชันแีสดง

ระดบั

21



แบบรายการการตัดสนิผลการทดสอบความรู้ใน
ประสบการณ ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
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หลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(Zoom Meeting)

ด้วยระบบบริการสมาชิก
service.coe.or.th
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ข้อแนะน ำในกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสอบแบบ Online

1) ระบบแสดงข้อมูล สถำนะรำยกำรยื่นขอใบอนญุำตล่ำสุด เมื่อเจ้ำหน้ำที่อนมุัตเิอกสำรเรียบรอ้ยแล้ว สมำชิกจะต้อง ช ำระเงินค่ำสอบสัมภำษณ์

2) เมื่อช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว กด เข้ำดูรอบสอบสัมภำษณ์
3) สถำนะรำยกำร รอเจ้ำหน้ำที่นัดสอบสัมภำษณ์ สมำชิกรอเจ้ำหน้ำที่ตดิตอ่เพื่อ

นัดสอบสัมภำษณ์

4) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ยืนยันกำรนดัสอบสัมภำษณแ์ล้ว ระบบจะปรำกฏข้อมูลรอบสอบ
สัมภำษณ์ วัน และเวลำที่เข้ำสอบสัมภำษณ์ พร้อมสถำนะ รอเข้ำสอบสัมภำษณ์

5) ณ วัน ซ้อมสัมภำษณ์ เม่ือถึงวันที่ซ้อมสัมภำษณ์ 
ตำมวันและเวลำที่นัดหมำย สมำชิกสำมำรถเข้ำสู่ระบบสอบ

ออนไลน์ผ่ำน Zoom ด้วยกำรกดที่ปุ่ม เข้ำห้องสอบ จำกนั้นเข้ำ
พูดคุยซักซ้อมกฏกติกำกับเจ้ำหน้ำที่ผู้คุมสอบ

6) ณ วัน สอบสัมภำษณ์ 
วันจริง เมื่อถึงวันที่สอบ
สัมภำษณ์ ตำมวันและ
เวลำที่นัดหมำย สมำชิก

จะต้อง ยืนยันตวัตน ผ่ำน
ระบบบริกำรสมำชิก

7) สมำชิกเข้ำห้องสอบ
ด้วยกำรกดปุ่ม เข้ำห้อง
สอบ ระบบจะเปิด Tab 
เข้ำห้องประชุม Zoom 
เพื่อพูดคุยกับกรรมกำร 
และด ำเนินกำรสอบ

สัมภำษณ์

8) เมื่อสอบสัมภำษณ์เรียบร้อยแล้ว สถำนะรำยกำรจะแสดงเป็น 
รอผลสอบสัมภำษณ์ ซึ่งจะประกำศตำมวันท่ีก ำหนดไว้ 

เมื่อสอบสัมภำษณ์ผ่ำน ระบบจะแจ้งเพ่ือให้ท ำรำยกำรต่อไปตำมกระบวนกำรขอใบอนุญำต 
หำกสอบสัมภำษณ์ไม่ผ่ำน ระบบจะแจ้งผล และสมำชิกอำจต้องท ำรำยงำนหรือแก้ไขเอกสำร
เอกสำรเพ่ิมเติม และเตรียมตัวเข้ำสัมภำษณ์ใหมอ่ีกคร้ัง โดยกำรช ำระเงินค่ำสอบสัมภำษณ์

ใหม่ และรอเจ้ำหน้ำท่ีนัดหมำยอีกคร้ัง

ด้วยระบบบริการสมาชิก service.coe.or.th



1.แนวปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 ให้ผู้เ ข้าสอบสัมภาษณ์แสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม หรือบัตรประจ าตัวประชาชนต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อ
เป็นการแสดงตนก่อนสอบสัมภาษณ์

1.2 ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เปิดหน้าจอแสดงผลตลอดการสอบสัมภาษณ์
1.3 ห้ามผู้เ ข้าสอบสัมภาษณ์ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสอบถาม

บุคคลอ่ืนในขณะสอบสัมภาษณ์
1.4 สภาวิศวกรไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บันทึกภาพ เสียง หรือท า

ส าเนาไม่ว่ารูปแบบใด กรณีฝ่าฝืนสภาวิศวกรสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

1.5 หากพบเห็นพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือพฤติการณ์อ่ืนใดท่ีไม่
สามารถด าเนินการสอบได้เป็นปกติ สภาวิศวกรจะพิจารณาให้ไม่ผ่าน
การสัมภาษณ์ 28



1. ขอให้ท่านดาวน์โหลด Application Zoom ไว้บน Notebook หรือ PC
ที่มีกล้องหน้า เท่าน้ัน

2. ศึกษาวิธีการใช้ Application Zoom
3. เตรียมไฟล์ผลงานดีเด่น รวมทั้งเอกสารประกอบเพิม่เติมที่จ าเปน็ที่เกี่ยวข้อง

กับผลงาน ไว้ใน Notebook หรือ PC เพื่อใช้ Share Screen ผ่านระบบ 
Zoom

4. เตรียมสายหูฟัง (เพื่อช่วยให้ระบบเสียงในการสอบสัมภาษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น)
5. เตรียมใบอนุญาตหรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนก่อนสอบสัมภาษณ์
6. ขอให้ท่าน Rename ชื่อ-นามสกุล เป็นชื่อจริงของท่าน เพื่อแสดงตัวตนว่า

เป็นท่าน
ขอให้ท่านตรวจสอบอปุกรณ์ของท่านใหพ้รอ้มหมายเหตุ
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1. เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรจะท าการซักซ้อมการใช้ระบบ Zoom ในการสอบสัมภาษณ์
ให้ท่าน โดยลิงก์ Test ระบบสามารถเข้าไปทีร่ะบบบริการสมาชกิ
service.coe.or.th หลังจากได้รบัแจ้งวันสอบสัมภาษณ์ผา่น E-Mail

2. ลิงก์เข้าระบบสอบสัมภาษณก์ับคณะอนุกรรมการทดสอบความรูค้วามช านาญฯ 
สามารถตรวจสอบโดยเขา้ไปที่ service.coe.or.th ก่อนวันสอบสัมภาษณ ์1-2 วัน

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ ขอให้ท่านเข้าระบบ Zoom ตามหนังสือเชิญสอบสัมภาษณ์

ซ่ึงลิงก์ท่ีส่งให้น้ันเวลาเร่ิมสอบสัมภาษณ์จะไม่
ตรงกับในหนังสือเชิญสอบสัมภาษณ์ ขอให้ท่าน
ยึดเวลาตามท่ีแจ้งในหนังสือเชิญสอบสัมภาษณ์

เน้นค่ะ
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ขั้นตอนการใช้ Application Zoom
ในการสอบสัมภาษณ์

1. สมาชิกเข้าระบบบริการสมาชิก เพื่อกดลิงค์เข้าระบบ Zoom และรอ
เจ้าหน้าที่กดรับตามเวลาในหนังสือเชิญสอบสัมภาษณ์

รอเจ้าหน้าท่ีกดรับ
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2. เมื่อสมาชิกเข้าหอ้ง Zoom แล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบอปุกรณ์ของทา่น
- Microphone  

ขั้นตอนการใช้ Application Zoom ในการ
สอบสัมภาษณ์

หากขึ้นสญัลกัษณน์ีใ้ห้ทา่น
กดที่รปูหูฟงั 1 คร ัง้

กรณีเสยีงไมไ่ดย้ินให้ทา่น
ไปที่ Audio setting

Select a  
Microphone 

Microphone

Select a Speakers Speakers/Headphone
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- กล้อง VDO

ขั้นตอนการใช้ Application Zoom ในการ
สอบสัมภาษณ์

ไปท่ี Video 
Setting

เลือก HD 
Webcam

ไม่อนุญาตให้ท่านใช้ภาพพืน้หลังหมายเหตุ

กรณีกล้อง VDO หน้าจอด า 
ไม่เหน็รปูท่าน
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การ Share Screen ไฟล์ผลงานดีเด่น

กดส าหรบัโชว์ไฟลผ์ลงานดเีดน่
1
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การ Share Screen ไฟล์ผลงานดีเด่น

2

3

ใ ห้กด Screen และ กด 
Share เพื่อเสนอผลงานดเีดน่

ของทา่นให้กรรมการ

ค าแนะน า ขอให้ท่านเปิด
ไฟลผ์ลงานดีเด่นเตรียมไว้
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กรณีกรรมการให้วาดรปูหรอืค านวณ

1

2

ใ ห้กด Whiteboard และ กด 
Share เพื่อวาดรปูหรอืค  านวณ
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กด Stop Share 

เพื่อยกเลิกการแชรผ์ลงาน
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- หำกอนุมัติออกใบอนุญำต สมำชิกช ำระเงินค่ำใบอนุญำต
ระดับสำมัญวิศวกร 3,500 บำท
ระดับวุฒิวิศวกร 5,000 บำท 

(ภำยใน 90 วัน หลังจำกมติคณะกรรมกำรสภำวิศวกรอนุมัติ)

- หำกปฏิเสธค ำขอรับใบอนุญำตฯ สภำวิศวกรจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบ

คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา
อนุมัตใิบอนุญาต หรือ ปฏิเสธค าขอรับใบอนุญาตฯ
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หากเกิดข้อขัดข้อง
สามารถติดต่อ 086-369-6021

เจ้าหน้าที่เล่ือนระดับและใบอนุญาต 
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Thank you.
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