
การเพิม่พนูความรูเ้ร ือ่งมาตรฐาน
และองคค์วามรูใ้นการประกอบ
วชิาชพี
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อนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ 
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การเพิม่พนูความรูเ้ร ือ่งมาตรฐานและ
องคค์วามรูใ้นการประกอบวชิาชพี
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• องคค์วามรูใ้นการประกอบวชิาชพี

• การเพิม่พนูความรูเ้รือ่งมาตรฐาน

• การด าเนนิงานของสภาวศิวกร



องคค์วามรูใ้นการประกอบวชิาชพี
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• ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น สาขาวศิวกรรมเคมี

• องคค์วามรูใ้นการประกอบวชิาชพี ( Subject Matters expert- SME)

• Body of Knowledge AICHE or Industrial concept

• ระดบัความรูค้วามสามารถ Level of competency

• Body of Knowledge AICHE or Industrial concept



ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น สาขาวศิวกรรมเคมี
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1. อตุสาหกรรมเคม ีอตุสาหกรรมการกลั่นน ้ามัน อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
และการออกแบบอปุกรณ์กระบวนการผลติ

2. เทคโนโลยกีระบวนการผลติอาหาร/ยา/เภสชัภณัฑ/์กระบวนการชวีภาพ/กระบวนการ
เทคโนโลยชีัน้สงู และนวตักรรมใหม่

3. กระบวนการ/การปฏบิตังิานโรงงาน, การควบคมุ จดุคุม้คา่ และการท าใหเ้ป็นดจิทิัล
4. ความปลอดภยัในกระบวนการ และการจัดการความเสีย่ง
5. การจัดการความสญูเสยี โลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการพลงังาน การประเมนิวฏัจักร

ชวีติ การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์การประกนัคณุภาพ
6. การจัดการโครงการ, การปรับเปลีย่นกระบวนการ (ตดิตัง้เพิม่ ขยายขนาด ลดขนาด ท าใหม)่
7. การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์
8. การปรับปรงุกระบวนการผลติ การเลอืกใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมส าหรับภาคอตุสาหกรรม

โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื (เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสี

เขยีว)



Area of subject matter expert (SME)
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1. อปุกรณก์ระบวนการ Process equipment

2. หน่วยกระบวนการผลติ Processing unit

3. กระบวนการการควบคมุ และอปุกรณ์วัด Process control and Instrumentations

4. การจัดการโครงการ Project development

5. ความปลอดภยัในกระบวนการ และการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม Process safety and 

environment 

6. การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์process development 

7. ระบบการจัดการ Managing system

8. กฎหมายและ มาตรฐาน Law and standards ( Engineering code and Standards, Law 
and Regulations)



ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน สาขาวิศวกรรมเคมี
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Industry:Competency Framework

Chemical, petrochemical, 
refinery and related 
processes/plants, and 
process equipment design

Process technology of 
food/drug/pharmaceuticals
/bio-process/high tech and 
emerging processes

Process/plant 
operation, control, 
optimization and 
digitalization

Process safety and 
risk management

Process safety and 
risk management

Managing system 
loss/logistics and supply 
chain/energy/life cycle 
assessment/product 
quality/quality assurance

Project management, 
process modification 
(retrofit, scale-up, scale-
down, novel)

Product design and 
development

Process and 
resources system 
optimization for 
industry and BCG 
economy

Group Sub-group/Competency SME Ex:Aromatic Complex

Process technology,process
engineer  of 

food/drug/pharmaceuticals
;support for day to day 

operations

Process control 
Engineer

PSM Auditor
Process hazard 
analysis (PHA)

Energy and Loss 
Management

Project management

Product applications 
engineer (research) 
develops products 
& provides tech 

support to end‐user
BCG economy

Process 
Equipment

1.1 Basic equipment in 
chemical/process plant (Types 
and functions of equipment)

3 3 * * 3 3 *

Processing Units 2.1 Chemical, petrochemical, refinery 
and related processes/plants, 
and process equipment design

3 3 3 3 3 3

2.2 Process technology of 
food/drug/pharmaceuticals/bio-
process

3

2.3 High Tech and emerging markets

2.4 Materials science
Process control 
and 
Instrumentations

3.1 Process control and 
instrumentations

3

3.2 Functionality and Safeguarding 3

3.3 Digital twin technology/Data 
science

Project 
management

4.1 Project management 3

4.2 Identity/Select/Define 

4.3 Execution

4.4 Plant modification
Safety, health and 
environment

5.1 Site Safety Practices * *

5.2 Process safety engineering

5.3 Process safety management 3 3

5.4 Environmental protection 
management

Process 
development

3

6.1 Intelectual property 

6.2 Technical Assessment and 
Development

6.3 License development

6.4 Plant scale up

Managing Systems 7.0 Managing Systems 3 3
Law and 
Standards 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8.1 Law and Regulations

8.2 International engineering codes 
and standards

Total 8 8 11 8 8 8 8 8 8



การเ พ่ิมพูนความรู้ เ รื่ องมาตรฐาน
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• Curve ความรูค้วามสามารถ

• Competency Profile

• เราจะบรรลคุวามรูค้วามสามารถไดอ้ยา่งไร

• สภาวศิวกรไดด้ าเนนิการเรือ่งการเพิม่พนูความรูเ้รือ่งมาตรฐาน

และองคค์วามรูใ้นการประกอบวชิาชพี



ระดบัความรูค้วามสามารถ
Competency Level

1. สภาวศิวกร
2. Body of Knowledge -AIChE
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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



ระดบัความรูค้วามสามารถ 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.

11



วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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ความรู ้
Knowledge

ความช านาญ
Skill

ความระมัดระวัง

งานวศิวกรรมควบคมุ

เป็นงานทีม่คีวามเสีย่งสงู มผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชวีติ รา่งกาย 
และทรัพยส์นิของประชาชนทั่วไป

- โดยใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดภิาพ
ของสาธารณชน ตลอดจนทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้มอนัเป็น
สาธารณะดว้ย 

- ความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวามรับผดิชอบ และระมดัระวงั 
- ปฏบิตังิานตามหลกัปฏบิตัแิละวชิาการ 
- ตอ้งไมป่ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมเกนิความสามารถและความ

เชีย่วชาญทีต่นเองจะกระท าได ้
etc



Curve ความรูค้วามสามารถ
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Awareness

Knowledge

Skill

12 to18 

months

4 to 5

years 

8-10 years +

Mastery/Expert

BoK AICHE



Competency Profile
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Awareness/Stage 1 Knowledge/Stage 2 Skill/Stage 3 Expert/Mastery/Stage 4

ปฏบิตังิานประจ าดว้ยการ
ควบคมุดแูลทีส่ าคญั 

เพิม่ความสามารถดา้นการ
ท างาน และความเชีย่วชาญ

ผูท้ีม่ปีระสบการณ ์หวัหนา้วศิวกร 
และหวัหนา้งานวศิวกรรม

ผูก้ าหนดนโยบาย ผูด้แูลดา้น
เทคนคิ และผูส้รา้งสรรค์

เขา้ใจดสี ิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเชีย่วชาญในพืน้ทีแ่ละ
ความเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

สามารถตคีวามและประเมนิ
ขอ้มลูและค าแนะน าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่ชีย่วชาญ

ผูส้นับสนุนอสิระ ผสานการ
ท างานกบัสาขาวชิาอืน่ๆ 

เป็นตวัแทนขององคก์รทัง้ภายใน
และภายนอก

อธบิายองคป์ระกอบหลกัและ
ความส าคญัของธรุกจิได ้

รู ้และ สามารถใชศ้พัทบ์ญัญัติ
ถกูตอ้ง 

สามารถด าเนนิกจิกรรมสว่นใหญ่
ดว้ยตนเองทีน่่าพอใจ 

ใชว้ธิแีกปั้ญหาทีส่รา้งสรรคก์บั
ปัญหาทีซ่บัซอ้น

ตระหนักวา่ความสามารถ
เกีย่วขอ้งกบังานของตวัเอง
ไดอ้ยา่งไรและทีไ่หน 

สามารถจัดการอภปิรายอยา่งมี
ขอ้มลูกบัผูเ้ชีย่วชาญ  

สามารถน าเสนอแนวปฏบิตัแิละ
มาตรฐานสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

สามารถวนิจิฉัยปัญหาทีซ่บัซอ้นและ
ด าเนนิการในทางปฏบิตัแิละเสนอ
แนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในระยะยาว 

สามารถถามค าถามทีท่ดสอบ
ความเป็นไปไดข้องขอ้เสนอ 

สามารถแกปั้ญหาและปัญหา
ประจ าอยา่งทันทว่งทแีละมี
ประสทิธภิาพ 

สามารถน าเสนอโซลชูัน่ที่
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบภายนอก
และกฎภายใน นโยบาย และ
ขัน้ตอนของความเชีย่วชาญ

สามารถแนะน าและแนะน าผูอ้ืน่
ในการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ 

สามารถปรับแนวปฏบิตัจิากตลาด
หรอืประเทศอืน่ ๆ เพือ่การใชง้าน

สามารถสรา้งการปรับปรงุทีส่ าคญั
ในการปฏบิตัแิละขัน้ตอนในทอ้งถิน่ 

ถกูขอค าแนะน าหรอืความชว่ยเหลอื
จากกลุม่อืน่เสมอ 



เราจะบรรลคุวามรูค้วามสามารถไดอ้ยา่งไร
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Traditional courses

กจิกรรมจากการท างาน

Blended LearningTraditional courses

การแบง่ปนัความรู ้

ผา่นเครอืขา่ย และ ทกัษะการโคช้

ประสบการณ์การท างานBlended Learning

การเรยีนแบบ

ผสมผสานการฝึกอบรมแบบระบบหอ้งเรยีน

Stage 2 Stage 3 Stage 4Stage 1

ความรูค้วามสามารถ



Stage 1 (Awareness) และ Stage 2
(Knowledge) 

Stage 1

1. การอา่น/ศกึษาดว้ยตนเอง
2. การฝึกอบรมแบบระบบหอ้งเรยีน
3. Online Course

ตอ้งการสือ่การเรยีนการสอนในดา้นวชิาจ าเพาะ

Stage 2

1. การฝึกอบรมแบบระบบหอ้งเรยีน
2. การฝึกอบรมในงาน On-The-Job Training
3. การฝึกจ าลองสถานการณ์ Simulation 

Training
4. Peer Training/Coaching

ตอ้งการสือ่การเรยีนการสอนในดา้นวชิาจ าเพาะ/ 
เนือ้หาตรงกบังาน
ม ีCoach ท าขอ้ 2 & 4 ใหเ้วลาดแูลมอบหมาย
งาน ก ากบัการเรยีนรู ้และประเมนิผล

16



Stage 3 (Skill) และ
Stage 4 (Expert/Mastery)
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Stage 4
1. Development Assignment
2. Target Assignment
3. Mentoring/Membership of the 

practitioner (practice leader)

ตอ้งการโอกาสในการสรา้งผลงาน
มอบหมายใหส้รา้งสรรคผ์ลงาน ท า manual, 
code and standards, Coaching

Stage 3
1. Coaching
2. On The Job Experiences
3. Special Project/Task force
4. Job rotation
5. Blending Learning/ Action Learning

ตอ้งการโอกาสในการสรา้งผลงาน 
ไป Coach stage 1&2 เวทแีสดงออก พดูใน
Conference, COP



ความตอ้งการ สรา้งใหเ้กดิโอกาส
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• ตอ้งการสือ่การเรยีนการสอนในดา้นวชิาจ าเพาะ Stage 1&2
• ตอ้งการวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณม์าสรา้งสือ่การเรยีนการสอนในดา้นวชิาจ าเพาะ

Stage 3&4 
• ตอ้งการวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์มาด าเนนิการเรยีนการสอนในดา้นวชิาจ าเพาะ

Stage 3&4 
• การมเีวทใีหแ้สดงออกส าหรับผูพ้ดูและผูฟั้งใน Conference, COP



การด าเนนิงานของสภาวศิวกร
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สภาวศิวกรไดด้ าเนนิการเร ือ่งการเพิม่พนูความรูเ้ร ือ่งมาตรฐานและ องคค์วามรูใ้นการประกอบ

วชิาชพี

 Competency Framework สาขาวศิวกรรมเคมี

 ผูเ้ชีย่วชาญ เฉพาะดา้นสาขาวศิวกรรมเคมี

 สภาวศิวกร สนบัสนนุการจดัท ามาตรฐานการประกอบวชิาชพี (Code standards)

 COP สภาวศิวกร สนบัสนนุการแบง่ปนัความรู ้

 เสรมิใหก้ารจดัการการเรยีนการสอนดา้นวศิวกรรม สอดรบักบัความตอ้งการภาคอตุสาหกรรม

 สภาวศิวกร สนบัสนนุการสรา้งหลกัสตูรความรูด้า้น ?



Thank you.
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