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หลักการและเหตุผล
1. มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย กรอบ

ความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(Competency framework) เพ่ือใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมให้ได้ตามมาตรฐานสากล

2. หลักการและแนวปฏิบัติของเอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมสาระของการพัฒนาความสามารถการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และข้อก าหนดที่
สภาวิศวกรจัดการทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพตาม
ระเบียบกรรมการสภาวิศวกร เรื่องการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

3. หลักการและแนวปฏบิตัิของเอกสารฉบบันี้ ประกอบดว้ยหัวข้อ หลักการ แนวปฏิบัติ รายงาน และ
รูปแบบรายการที่อนุกรรมการหรือคณะผู้ช านาญการพิเศษที่สภาวิศวกรแต่งตั้ง ต้องน าไปใช้
พิจารณาทดสอบเลื่อนระดับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร   
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Revamp & Expansion

Breakthrough Direction

Networking & Public Caring

Openly

Digital

COET

o สร้างความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน

o สร้างพลังนิติบคุคลสมาชิกและสมาคมพันธมิตรเครือข่าย

o เช่ือมโยงข้อมลูเปิดสู่สาธารณะ 

o มีธรรมาภิบาล มีจิตอาสาส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

o ปรับระบบบริหารจัดการสภาวิศวกรยุคใหม่ 

o ปรับปรงุระบบสารสนเทศและเครือข่ายดิจิตัล

o ก่อสร้างท่ีท าการส านักงานสภาวิศวกรยุคใหม่ 

o มาตรฐานการศึกษา (Track I & II)

o มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

o ยกระดับการประกอบวิชาชีพ

o Engineering Competency & CPD

แผนท่ีน าทางสภาวิศวกร 
(COET ROADMAP)
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นิยามและความหมายของค าศัพท์
ค าศัพท์ ความหมาย

ความรู้ทางวศิวกรรม
(Engineering knowledge)

ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นการจัดชุดความรู้ พื้นฐานทางวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่
น ามาใช้ในการประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขา โดยการประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  

กรอบความสามารถ
(Competency framework)

กรอบความสามารถของวิชาชีพวิศวกรรม เป็นความต้องการที่สังคมและอุตสาหกรรมคาดหวังจะได้รับ
จากการบริการวิชาชีพของวิศวกร   ประกอบด้วยความต้องการ  อาทิความสามารถด้านความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
ของแต่ละสาขา ความต้องการความสามารถในการแก้ไขปัญหา และออกแบบงานวศิวกรรมทีซั่บซ้อนทีม่ี
มาตรฐานการปฏบิัติวิชาชพี  ในบริบทของความปลอดภัยสาธารณะ ส่ิงแวดล้อม สังคม และการพัฒนาที่
ย่ังยืน ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ 

งานวิศวกรรมควบคุม งานวิศวกรรมที่ประกาศโดยกฎกระทรวงมหาดไทยให้เป็นงานวิศวกรรมควบคุม มี 6 ลักษณะงาน
ได้แก่ งานให้ค าปรึกษา  งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ   งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 
งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอ านวยการใช้   งานวิศวกรรมควบคุมนี้จะน าไปใช้ประเมินผลงาน
วิศวกรรมตามความสามารถการประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมส าหรับผูข้อมีใบอนุญาตระดับ สามัญ
วิศวกร และวุฒิวิศวกร
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นิยามและความหมายของค าศัพท์

ค าศัพท์ ความหมาย
งานวิชาชีพวิศวกรรมในความ
รับผิดชอบ (Responsible 
charge)

งานวิชาชีพวิศวกรรมที่วิศวกรรับผิดชอบปฏิบัติวิชาชีพ (Responsible charge) เป็น 
งานวิศวกรรมควบคุม 6 ลักษณะงานภายใต้ประกาศของกฏกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
งานวิศวกรรมควบคุม

ผลงานวิศวกรรมท่ีเด่นชัด 
(Significant engineering 
work)

ท างานวิศวกรรมที่มีความเด่นชัด (Significant engineering work) ในด้านบทบาท
และหน้าที่และความรับผิดชอบ มีระยะเวลาการท างานติดต่อกัน และได้ผลส าเร็จด้าน
งานวิศวกรรม

ผลงานทางวิศวกรรมดีเด่น สภาวิศวกรก าหนดให้วิศวกรผู้ขอเล่ือนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม จากระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร และจากระดับสามัญวิศวกรเป็นวุฒิ
วิศวกร ต้องเขียนรายงานและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมดีเด่น จ านวน ไม่น้อยกว่า 2
เ ร่ืองโ ดยพิจา รณาจา กการท า งาน วิศวกรรมที่ มีความเ ด่น ชัด (Significant 
engineering work) ในด้านบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรม 
(Responsible charge) ในงานวิศวกรรมควบคุม 6 ลักษณะงาน
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กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

1.  มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่
1.1 มคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพ
1.2 มคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย
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2.มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความช านาญในการแก้ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่

2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน

2.2 สามารถออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีซับซ้อน
2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพื่อคงสภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้

อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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3. มีความเป็นผู้น าด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการ
ให้บริการวิชาชีพ ได้แก่

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการงาน

วิศวกรรมที่สลับซับซ้อน
3.3 สามารถติดต่อส่ือสารการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน
3.4 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน

วิศวกรรมที่ซับซ้อน

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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4.  มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคมสาธารณะและ
ส่ิงแวดล้อม

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน ต่อ
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม และให้ความส าคัญต่อการคุ้มครอง
ทางสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
และจัดให้มีความปลอดภัยและชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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• มีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้วิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมเฉพาะ
ทาง และความรู้ใหม่ทางวิศวกรรม

• มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีอยู่ เทคโนโลยีใหม่ และการควบ
รวมเทคโนโลยี

• มีความเข้าใจถึงการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติ
วิชาชีพที่ดี (Good Practice)

• สืบค้นและศึกษาวิจัยเพื่อประเมินตนเอง เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพใน
แนวทางที่ดีที่สุด

ค าอธิบายทีบ่ง่ชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชพี
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ค าอธิบายทีบ่ง่ชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชพี

• ตรวจสอบประเดน็ปญัหาทางวศิวกรรม ภายใต้ขอบเขตความรบัผิดชอบและแยกแยะ 
ความซับซ้อนถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติวิชาชพี
• วิเคราะหป์ระเดน็ความสลับซับซ้อนของปัญหาทางวิศวกรรม เน้นผลงานวิศวกรรมและ
การให้บริการ
• แสวงหาแนวทางเพือ่การแกป้ญัหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน
• ก าหนดทางเลอืกเพือ่แกป้ญัหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อนควบคู่กับการทดสอบและ
ประเมินผลตามทรัพยากรท่ีจ าเป็น
• รวบรวมผลการประเมนิ และควบรวมเพือ่การก าหนด รูปแบบ การออกแบบ เน้น
คุณภาพ ความคุ้มทุน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ สอดรบักับเงื่อนไขของแต่ละ
ทางเลือก
• น าเสนอเปน็ผลการออกแบบของการแกป้ัญหาท่ีสลับซับซ้อนและปรบัปรุงให้ดียิ่งขึน้
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ค าอธิบายทีบ่ง่ชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชพี

• สามารถประกนัหรอืยนืยนัผลงานสู่การปฏิบัตวิชิาชีพได้
• จัดขัน้ตอน ล าดบังานในการสร้างการผลิตรองรับการออกแบบที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไข
• มีระบบการประเมนิผลลพัธ ์และผลกระทบเพือ่การแก้ไขปรับปรุงงานวศิวกรรมที่
ซับซ้อนได้
• ทบทวนความสามารถการประกอบวชิาชีพเพือ่การพฒันาวชิาชีพในสายการปฏิบัตงิาน
ตามความถนดัและต าแหนง่หนา้ที่
• ก าหนดวตัถปุระสงคข์ององคก์รเพือ่การพฒันาวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง
• วางแผนการพฒันาวชิาชพีเสริมสร้างความสามารถการประกอบวชิาชพี 
• บริหารจดัการใหม้กีารพฒันาวชิาชพีตอ่เนือ่งไดอ้ย่างเพยีงพอ
• จัดให้มีระบบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง
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ค าอธิบายทีบ่ง่ชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชพี

• วินจิฉยัการแกป้ญัหาทางวิศวกรรม เน้นผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถภาพและมีขบวนการจัดสู่
ภาคปฏิบัติที่ขจัดข้อโตแ้ย้งไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ
• ก าหนดวิธีการตรวจประเมินด้วยหลักการทางวิศวกรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
• ตรวจประเมินผลงานทางวิศวกรรม (Design Solution) ตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
• เรียนรูผ้ลการตรวจประเมนิจากกระบวนการเพือ่การปรบัปรงุและพฒันาใหเ้ปน็การ
ปฏิบัติวิชาชีพทีด่ทีี่สุด (Best Practice)
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งานวศิวกรรมควบคมุ

1) งานใหค้ าปรกึษา หมายถงึ การให้ค าแนะน า การตรวจวินิจฉัย การตรวจรับรองงานวิศวกรรม
2) งานวางโครงการ หมายถงึ การศึกษา การวิเคราะหท์างเลอืกที่เหมาะสม การวางแผนของโครงการ
3) งานออกแบบและค านวณ หมายถึง การใช้หลกัวิชาเพื่อใหไ้ด้มาซึง่รายละเอียด ในการก่อสรา้ง การ
สร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการค านวณ แสดงเปน็รปูแบบ ข้อก าหนด 
หรือประมาณการ
4) งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ หมายถงึ การอ านวยการควบคุม หรือการควบคุม เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง การสร้าง การผลติ การติดต้ัง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือการเคลือ่นยา้ยงาน
ให้เป็นไปโดยถกูต้องตามรูปแบบ และข้อก าหนดของหลกัวิชาชีพวศิวกรรม
5) งานพจิารณาตรวจสอบ หมายถงึ การค้นคว้า การวิเคราะห ์การทดสอบ การหาข้อมูล และสถติิต่างๆ 
หรือใช้หลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน
6) งานอ านวยการใช้ หมายถงึ การอ านวยการดูแลการใช้  การบ ารุงรักษางาน  ทั้งที่เป็นช้ินงาน หรือ
ระบบ ให้เป็นไปโดยถกูต้อง ตามรูปแบบ และข้อก าหนดของหลกัวิชาชีพวิศวกรรม
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งานวศิวกรรมควบคมุ

• งานวิศวกรรมควบคุมตามประกาศกฎกระทรวงฯ จะน าไปใช้ประเมินผลงาน
วิศวกรรมตามความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมส าหรับ    ผู้
ขอมีใบอนุญาตระดับ สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกรต่อไป
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การน าเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

ล าดับ หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย
1 ค าน า ค าแถลงภาพรวมของรายงานและการรายงานไปพิจารณาประกอบการประเมินผล

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพในการขอเล่ือนระดับใบอนุญาตวิศวกรรม
ควบคุม

2 กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) อธิบายและประกาศขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ และผู้มีส่วนร่วมในการท างาน

3 สารบัญ สารบัญหัวข้อรายงาน
4 บทน า 1. ลักษณะงานทางวิศวกรรม (ระบุขนาดและความส าคัญ)

2. รายละเอียดโครงการ /ต าแหน่งในโครงการ / อ านาจ /หน้าที่ การจัดการงาน  
วิศวกรรม หรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมการก าหนดภารกิจและความมี
ส่วนร่วมของการบริหารจัดการงานวิศวกรรม

5 ลักษณะและขอบเขตของ
งานทางวิศวกรรมดีเด่น

1. มีการก าหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวิศวกรรมและเง่ือนไขที่ชัดเจน
2. ก าหนดตัวแปรในระบบเพ่ือสามารถวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
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การน าเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

ล าดบั หัวขอ้รายงาน ค าอธบิาย

6 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของงานหรือการแก้ไขปัญหาของ
งานที่ได้รับผิดชอบ

7 การสืบค้นทางเอกสารและ
ข้อเท็จจริง

1. ครอบคลุมการวิเคราะห์และยืนยันปัญหาทางวิศวกรรม
2. วิธีและผลการสืบค้นข้อเท็จจริงของข้อมูล ก่อนน าไปวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาของงานวิศวกรรม

8 หลักการทางวิศวกรรม แนว
ทางการท างาน และเลือกใช้
วิธีการแก้ไขปัญหา

1. อธิบายการก าหนด แนวทาง และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์
ความรู้และหลักการทางวิศวกรรม
2. การเลือกใช้ข้อก าหนดและข้ันตอนวิธีการดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือการ
ท างานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
3. การศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

9 ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา
หรือการท างานทางวิศวกรรม

1. การแจกแจงองค์ประกอบ และเง่ือนไข
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงทางคณิตศาสตร์ หรือการค านวณ
ผลลัพธ์ของปัญหาโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์
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การน าเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

ล าดับ หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย

10 การประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของการแก้ไขปัญหา

1. อธิบายกระบวนการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด
2. วิธีการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมและแสดงผลการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรม

11 บทสรุป 1. สรุปองค์ความรู้ความช านาญการ บูรณาการการประกอบวิชาชีพ
2. ผลส าเร็จและจุดเด่นของผลงาน เน้นผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติวิชาชีพ
3. ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ได้ผลเชิงประจักษ์

12 เอกสารอ้างอิง รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีน ามาใช้อ้างอิง
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รายการเอกสารบญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงาน             
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ล าดบั ชื่อเอกสาร
1 แบบรายการประวัตกิารท างานและประสบการณ์วิชาชีพ (Professional experience)

2 แบบรายการกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD Activities)

3 แบบรายการแสดงความรบัผดิชอบงานวชิาชีพวิศวกรรม (Responsible charge)

4 แบบรายการแสดงผลงานวิศวกรรมทีเ่ด่นชัด (Significant engineering work)

7 รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นตามหัวขอ้รายงานทีก่ าหนด 2 เรื่อง

6 แบบรายการค าแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ (Professional competency
statement)
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การตัดสนิผลการทดสอบความรูใ้นประสบการณ ์  
และความสามารถในการประกอบวชิาชพี

1. อ่านทบทวนรายการเอกสารแสดงบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม รวมทั้งรายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯส่งมาให้พิจารณา

2. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อใหผู้้ขอด าเนินการ ส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือการปรับปรุงแก้ไขเอกสารและ
ส่งกลับคืนให้สภาวิศวกรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

3. กรณีที่ได้รับเอกสารเพิ่มเติมจากผูข้อฯแลว้ และอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษพิจารณาแล้ว
ว่าเอกสารเพิม่เติมหรอืการปรบัปรงุแก้ไขเอกสารยังไม่มีรายละเอียดและเนื้อหาตามที่แจ้งขอไป ให้
อนุกรรมการอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษพิจารณาแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมหรือพิจารณา
ปฏิเสธค าขอฯ

4. กรณีที่อนกุรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรม ได้รับเอกสารเพิ่มเติมหรือมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขที่เหมาะสมแลว้ ให้ด าเนินการนัดหมายสมัภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ความช านาญใน
ประสบการณ์ และความสามารถประกอบวิชาชีพของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต่อไป

5. รายงานผลการทดสอบความรู้ความช านาญฯ  และใช้แบบรายการการตัดสินผลการทดสอบความรู้
ในประสบการณ์ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และลงนาม เสนอให้อนุกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้กรรมการสภาวิศวกรพิจารณาต่อไป
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แบบรายการการตดัสนิผลการทดสอบ
ความรูใ้นประสบการณแ์ละความสามารถ

ในการประกอบวชิาชพี
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