
Professional Development Unit, PDU

Organized by Own

1 Formal Learning  80 PDU
Eng Control:

Count by course 

hours.

2.0

Eng not control 1.0

others ex. MBA 0.5

hours, with exam 2.0

hours, without exam 1.0

103   Training courses approved by COE. Hours 1.5

104    In – house training approved by COE. Hours 1.0

105    Other training courses organized by other non-engineering units 

approved by governmental units.
Hours 1.0

2. Informal Learning  20 PDU

201 Self study with report or activity manual in new work involving high 

technology.

Count two hours

per page of report 

or activity manual.

1.0

202 Technical visit

Count by visiting 

hours, excluding 

traveling time.

0.5

3.Seminar, Conference and Meeting  60 PDU

301 Attending seminars and academic or professional conferences in the 

country.

Count by the 

seminar or 

conference hours.

1.0

302 Attending meetings as a committee or sub-committee member 

concerning academic or professional practice in the country.

Count by attending 

hours.
1.0

303 Attending international academic or professional seminars or conferences.

Count by the 

seminar or 

conference hours.

1.5

304 Attending international meetings as a committee or sub-committee 

member concerning academic or professional practice.

Count by attending 

hours.
1.5

4. Participation 60 PDU

401 Being a member of academic or professional societies accredited by COE. 10 hours per society 1.0

402 Being a committee of academic or professional societies accredited by 

COE.

(Must attend a meeting at least 50 % of total number of meetings.)

10 hours per society 2.0

403 Being a sub-committee or working group of academic or professional 

societies accredited by COE.

(Must attend a meeting at least 50 % of total number of meetings.)

10 hours per society 1.5

5. Service Activities  80 PDU

501 Being various academic committees concerning program of study of 

universities.

Count by hours of 

participation.
2.0

502 Being a member or a committee of a Continuing Professional 

Development program.

Count 10 hours per 

program
2.0

503 To participate in the process of setting up and inspecting a Continuing 

Professional Development program

Count by hours of 

participation.
2.0

504 Consider technical aspects of various engineering works, such as, 

consider and review ministry acts, standards of industrial products, etc.

Count by working 

hours
2.0

505 Being a committee of research projects at Bachelor, Master and Ph.D. 

levels in other universities where you do not belong.

Bachelor : count 5 

hours per project.

Master and Ph.D. : 

count 10 hours per 

project.

1.0

506 Vorantee in Professional Hours 1.0

6. Industry Involvement 80 PDU

601 Consultancy services to industrial sector. 10 hours per project 1.0

602 Research for industrial sector. 11 hours per project 2.0

7. Contribution to Knowledge  80 PDU

701 Developing the Code of Practice.

Count 5 hours per 

page for author.

Count 2 hours per 

page for reader.

1.0

702 Research, presentation, and writing articles in journals with peer review 

to be published in the country.

Count 5 hours per 

page of the article.

Count 40 hours per 

book.

1.0

703 Research, presentation and writing articles in international journals with 

peer review.

Count 5 hours per 

page of the article.

Count 40 hours per 

book.

1.5

704 Research, presentation and writing articles in journals without peer 

review.

Count 5 hours per 

page.
0.5

705 Being a reviewer of articles to be published in the country.
Count 5 hours per 

page.
1.0

Remark

PDU

102   Training courses with examinations organized by organizations 

approved by COE.

Type Activities
Hours Weight PDU

PDU

101    Courses taken in the University / College / Institute of Technology 

(higher than Bachelor’s degree).



Professional Development Unit, PDU

Organized by Own

1 Formal Learning 

 80 PDU

การศกึษาแบบเป็นทางการ สงูสดุ ๘๐ PDU ตอ้งเขา้ศกึษา/อบรม ไมต่ า่กวา่ รอ้ยละ ๘๐

 ของระยะเวลาทัง้หมด(ผูท้ีเ่ป็นอาจารยแ์ละวทิยากร ไมจ่ าเป็นตอ้งไดช้ัว่โมงต า่สดุจาก 

กจิกรรมนี)้
นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน ดังนี้

-หลักสตูรทีเ่กีย่วกับวศิวกรรมควบคมุ
2.0

-หลักสตูรทีเ่กีย่วกับวศิวกรรมอืน่(ใมค่วบคมุ) 1.0

-หลักสตูรน่ๆเชน่ MBA 0.5

กรณีสอบผา่นนับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน 2.0

กรณีสอบไมผ่า่น

นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน
1.0

103   หลักสตูรการอบรมทีจั่ดโดยองคก์รทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรองทีไ่มม่กีารสอบ นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน 1.5

104    หลักสตูรการอบรมในองคก์รของตนเองทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรอง นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน 1.0

105    หลักสตูรอบรมทีจั่ดโดยหน่วยงานอืน่ทีไ่ดรั้บการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ(ที่

ไมใ่ชท่างดา้นวศิวกรรม)
นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน 1.0

การศกึษาแบบไมเ่ป็นทางการสงูสดุ ๒๐ PDU

201 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (ในงานใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู) โดยมกีารจดบนัทกึสรปุ

ดว้ยการท าเป็นรายงานหรอืคูม่อืการท างานแสดงเป็นผลงาน

นับ ๒ ชัว่โมงตอ่หนา้ของรายงานหรอืคูม่อื

การท างาน
1.0

202 การศกึษาดงูาน
นับตามจ านวนชัว่โมงทีศ่กึษาดงูาน โดยไม่

นับเวลาเดนิทาง
0.5

การเขา้รว่มสัมมนาและการประชมุทางวชิาการหรอืวชิาชพีสงูสดุ ๖๐ PDU

301การเขา้ฟังการสัมมนาและการประชมุทางวชิาการหรอืวชิาชพีภายในประเทศ นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้สัมมนาหรอืประชมุ 1.0

302 การเขา้ประชมุในคณะกรรมการหรอือนุกรรมการทีเ่กีย่วกับวชิาการหรอืวชิาชพี

ภายในประเทศ
นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้ประชมุ 1.0

303 การเขา้ฟังการสัมมนาและการประชมุทางวชิาการหรอืวชิาชพีระหวา่งประเทศ นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้สัมมนาหรอืประชมุ 1.5

304 การเขา้ประชมุในคณะกรรมการหรอือนุกรรมการทีเ่กีย่วกับวชิาการหรอืวชิาชพี 

ระหวา่งประเทศ
นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้ประชมุ 1.5

การเขา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมวชิาชพีสงูสดุ ๖๐ PDU

401 การเป็นสมาชกิในสมาคมทางวชิาการหรอืวชิาชพีทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรอง นับ ๑๐ ชัว่โมงตอ่ ๑ สมาคม 1.0

402 การเป็นกรรมการในสมาคมทางวชิาการหรอืวชิาชพีทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรอง(ตอ้ง

เขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๕๐ ของเวลาทัง้หมด)
นับ ๑๐ ชัว่โมงตอ่ ๑ สมาคม 2.0

403 การเป็นอนุกรรมการหรอืคณะท างานในสมาคมทางวชิาการหรอืวชิาชพีทีส่ภา

วศิวกรใหก้ารรับรอง(ตอ้งเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๕๐ ของเวลาทัง้หมด)
นับ ๑๐ ชัว่โมงตอ่ ๑ สมาคม 1.5

กจิกรรมบรกิารวชิาชพีสงูสดุ ๘๐ PDU

501 การพจิารณาการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัย (กรรมการตา่งๆ โดยเนน้ทาง

วชิาการในมหาวทิยาลัย)
นับตามจ านวนชัว่โมงทีร่ว่มพจิารณา 2.0

502 การเป็นสมาชกิหรอืกรรมการของหลักสตูรการพัฒนาวชิาชพีทีต่ัง้ข ึน้ นับ ๑๐ ชัว่โมงตอ่ หนึง่หลักสตูร 2.0

503 การมสีว่นรว่มในการก าหนดและตรวจสอบหลักสตูรการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนือ่ง
นับตามจ านวนชัว่โมงทีก่ าหนด และ

ตรวจสอบ หลักสตูร
2.0

504 การพจิารณากฎเกณฑท์างเทคนคิในงานตา่งๆ เชน่ การพจิารณาและแกไ้ข

กฎกระทรวง มาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม เป็นตน้
นับตามจ านวนชัว่โมงทีพ่จิารณา 2.0

505 เป็นกรรมการสอบโครงงานวจัิย นักศกึษา ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ ปรญิญาเอก

 ในกรณีตา่งมหาวทิยาลัยเทา่นัน้

นับตามโครงงาน (ปรญิญาตรใีห ้๕ ชัว่โมง

ตอ่โครงงาน ปรญิญาโท/เอก ให ้๑๐ 

ชัว่โมงตอ่ โครงงาน)

1.0

506 จติอาสาในงานบรกิารวชิาชพีวศิวกรรม นับชัว่โมงทีป่ฎบิตังิาน 1.0

การมสีว่นรว่มในวงการอตุสาหกรรมสงูสดุ ๘๐ PDU

601 การใหค้ าปรกึษาใหก้ับวงการอตุสาหกรรม ๑๐ ชัว่โมงตอ่ ๑ งาน 1.0

602 การท าวจัิยใหก้ับวงการอตุสาหกรรม ๑๐ ชัว่โมงตอ่ ๑ งาน 2.0

การสรา้งสรรคค์วามรูส้งูสดุ ๘๐ PDU

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏบิตังิาน(code of practice)
๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ของผูท้ าและ

๒ ชัว่โมงตอ่หนา้ของผูต้รวจ
1.0

702 การท าวจัิย การน าเสนอ และการเขยีนบทความของงานวจัิยลงในวารสารแบบที่

ตอ้งมกีารตรวจทานการเขยีนหนังสอืหรอืเอกสารทางวชิาการ ภายในประเทศ

๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ของบทความ

๔๐ ชัว่โมงตอ่เลม่ของหนังสอื.
1.0

703 การท าวจัิย การน าเสนอ และการเขยีนบทความของงานวจัิยลงในวารสารแบบที่

ตอ้งมกีารตรวจทานการเขยีนหนังสอืหรอืเอกสารทางวชิาการ ตา่งประเทศ

๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ของบทความ

๔๐ ชัว่โมงตอ่เลม่ของหนังสอื.
1.5

704 การท าวจัิย การน าเสนอ และการเขยีนบทความของงานวจัิยลงในวารสารแบบทีไ่ม่

ตอ้งมกีารตรวจทาน
๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ 0.5

705 การตรวจและปรับแกบ้ทความของผูอ้ ืน่ ในประเทศ ๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ 1.0

706 การตรวจและปรับแกบ้ทความของผูอ้ ืน่ ตา่งประเทศ ๕ ชัว่โมงตอ่หนา้ 1.5

707 การเป็นวทิยากรในการอบรมทีม่กีารสอบ นับตามจ านวนชัว่โมงทีใ่หก้ารอบรม 2.0

708 การเป็นวทิยากรในการอบรมทีไ่มม่กีารสอบ นับตามจ านวนชัว่โมงทีใ่หก้ารอบรม 1.5

709 การเป็นวทิยากรในการสัมมนาและการประชมุทางวชิาการ นับตามจ านวนชัว่โมงทีใ่หก้ารสัมมนา 1.0

การจดสทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานวศิวกรรมสงูสดุ ๑๐๐ PDU

801 การจดสทิธบิตัรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานวศิวกรรม ๔๐ ชัว่โมงตอ่สทิธบิตัร 1.0

การศกึษาผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์E-learning  สงูสดุ 20 PDU

901 การศกึษาผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์E-learning  (ทีม่กีารวดัผลหลังการอบรมและ

ตอ้งผา่นการวดัผล)
นับตามจ านวนชัว่โมงทีเ่รยีน 0.5

Total 0

7. Contribution to 

Knowledge  80 

PDU

8.Patents  100 

PDU

9.E-learning 20 

PDU

2. Informal 

Learning  20 PDU

3.Seminar, 

Conference and 

Meeting  60 PDU

4. Participation 60 

PDU

5. Service 

Activities  80 PDU

6. Industry 

Involvement 80 

PDU

102  หลักสตูรการอบรมทีจั่ดโดยองคก์รทีส่ภาวศิวกรใหก้ารรับรองทีม่กีารสอบ

101    หลักสตูรทีเ่รยีนในวทิยาลัย สถาบนัเทคโนโลย ีหรอื

มหาวทิยาลัย (ทีส่งูกวา่ระดับปรญิญาตร)ี

Type Activities

PDU

Hours Weight 
PDU

PDU Remark



DD/MM/YY Activities Code Details Organizer Venue Hrs Weight PDU

13 May 19

23 Jul 19

1 Jan 19

1 Jan 19

1 Jan 19

1 Jan 19

9 Apr 19

4 Jul 19

0

Activities actual PDU

การเขา้ร่วมสมัมนาและการประชมุทางวชิาการหรอืวชิาชพี

สงูสดุ ๖๐ PDU
0 0

การเขา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมวชิาชพีสงูสดุ ๖๐ PDU 0 0

กจิกรรมบรกิารวชิาชพีสงูสดุ ๘๐ PDU 0 0

การสรา้งสรรคค์วามรูส้งูสดุ ๘๐ PDU 0 0

0



แบบรายการกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีตอ่เนือ่ง (CPD Activities)

ขอ้ กรอบความสามารถ กจิกรรม CPD หนว่ย CPD จ านวนช ัว่โมง เอกสารประกอบ

1 ความรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การประกอบวชิาชพี

วศิวกรรม

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลักการทาง

วศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิตัวิชิาชพี

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลักการทาง

วศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการประกอบวชิาชพีตามกรอบ

กฎหมาย

2 มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูค้วามช านาญในการ

แกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมและการพัฒนาวชิาชพี

2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา การสบืคน้ และการ

วเิคราะหปั์ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

Define, investigate and analyse complex problems.

2.2 สามารถออกแบบและแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

 Design or develop solutions to complex problems.

2.3 สามารถประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของงานวศิวกรรมที่

ซบัซอ้น

 Evaluate the outcomes and impacts of complex 

activities

2.4 ร่วมกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีตอ่เนือ่งอยา่งเพยีงพอเพือ่

คงสภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการประกอบวชิาชพี

วศิวกรรม
Undertake CPD activities sufficient to maintain and

extend his or her competence.

2.5 สามารถวนิจิฉยัและเลอืกใชก้ารแกปั้ญหาทางวศิวกรรมที่

ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม

Recognize complexity and assess alternatives in light 

of competing requirements and incomplete 

knowledge. Exercise sound judgement in the course 

of his or her complex activities.

3 มคีวามเป็นผูน้ าดา้นวชิาชพีวศิวกรรม การบรหิารจดัการ 

และการใหบ้รกิารวชิาชพี

3.1 ประพฤตปิฏบัิตใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี

Ethically conduct

3.2 สามารถบรหิารจดัการและการมสีว่นร่วมในการจัดการงาน

วศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น

Manage complex activities

3.3 สามารถตดิตอ่สือ่สารการปฏบัิตวิชิาชพีไดอ้ยา่งชดัเจน

Clearly communication

3.4 รับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจหรอืมสีว่นรว่มตัดสนิใจในงาน

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น

Decision making (complex solutions)

4 มคีวามตระหนักในความรับผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม

สาธารณะและสิง่แวดลอ้ม

4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทีส่ลับซบัซอ้น ตอ่

สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคัญตอ่การ

คุม้ครองทางสังคมและการพัฒนาทีย่ั่งยนื

Social / Economic / Environment / Sustainability

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

และจัดใหม้คีวามปลอดภัยและ  ชวีอนามยัตอ่ชมุชนสาธารณะ

4.2 Legal aspect on health public safety

รวมหน่วย CPD 0 ชัว่โมง


