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แนวทางการประเมิน
ผลความสามารถการประกอบวิชาชีพ

ข้อ หวัข้อความสามารถ ค าอธิบายบ่งชีค้วามสามารถ

1. ความรูด้า้นวิศวกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1.1 มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยใีนการปฏิบตัวิิชาชีพ

• มีความรูค้วามเขา้ใจถึงองคค์วามรูวิ้ศวกรรมพ้ืนฐานวิศวกรรมเฉพาะทาง และความรูใ้หม่ทาง
วิศวกรรม
• มีความรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยทีี่มีอยู ่เทคโนโลยใีหม่ และการควบรวมเทคโนโลยี
• มีความเขา้ใจถึงการประยุกตห์ลกัการทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบตัวิิชาชีพที่ดี (Good 
Practice)
• สบืคน้และศึกษาวิจยัเพื่อประเมินตน เพื่อการปฏิบตัวิิชาชีพในแนวทางที่ดีที่สุด

1.2 มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยใีนการปฏิบตัวิิชาชีพตามกรอบกฎหมาย

• มีความเขา้ใจงานทางวิศวกรรม ขอบเขตและความรบัผิดชอบการประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมาย (พรบ. วิศวกร และกฎกระทรวงฯ)
• มีความรูค้วามเขา้ใจถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัวิิชาชีพในประเด็นปัญหาทาง
วิศวกรรมที่รบัผิดชอบ
• มีความเขา้ใจถึงการประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการปฏิบตัิวิชาชีพ
ในแนวการปฏิบตัทิี่ดีที่สุด



แนวทางการประเมิน
ผลความสามารถการประกอบวิชาชีพ

ข้อ หวัข้อความสามารถ ค าอธิบายบ่งชีค้วามสามารถ

2. ความสามารถในการประยุกตค์วามรูค้วามช านาญในการแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมและการพฒันาวิชาชีพ
2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา การสบืคน้ และวิเคราะหปั์ญหา
ทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้น

• ตรวจสอบประเด็นปัญหาทางวิศวกรรมภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบและแยกแยะความ
ซบัซอ้นถึงแนวทางการประพฤตปิฏิบตัวิิชาชีพ
• วิเคราะหป์ระเด็นความซบัซอ้นของปัญหาทางวิศวกรรม เนน้ผลงานวิศวกรรมและการ
ใหบ้รกิาร
• แสวงหาแนวทางเพื่อการแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้น

2.2 สามารถออกแบบและแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้น • ก าหนดทางเลือกเพื่อแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซบัซอ้นควบคู่กบัการทดสอบและ
ประเมินผลตามทรพัยากรที่จ  าเป็น
• รวบรวมผลการประเมิน และควบรวมเพื่อการก าหนดรูปแบบ การออกแบบ เนน้คุณภาพ 
ความคุม้ทุนความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือสอดรบักบัเงื่อนไขของแตล่ะทางเลือก
• น าเสนอเป็นผลการออกแบบของการแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นและปรบัปรุงใหด้ียิง่ข้ึน

2.3 สามารถประเมินผลลพัธแ์ละผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซบัซอ้น • สามารถประกนัหรอืยนืยนัผลงานสู่การปฏิบตัวิิชาชีพได้
• จดัขั้นตอน ล าดบังานในการสรา้งการผลิตรองรบัการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาหนดและ
เงื่อนไข
• มีระบบการประเมินผลลพัธ ์และผลกระทบเพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงงานวิศวกรรมที่ซับซอ้นได้



แนวทางการประเมิน
ผลความสามารถการประกอบวิชาชีพ

ข้อ หวัข้อความสามารถ ค าอธิบายบ่งชีค้วามสามารถ

3. ความเป็นผูน้  าดา้นวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจดัการ และการใหบ้ริการวิชาชีพ
3.1 ประพฤตปิฏิบตัใินกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม • มีความรูแ้ละความเขา้ใจบุคลิกภาพรายบุคคลเพื่อจดัทีมงานรองรบัการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคนิคและการบรหิารจดัการ
• ท าความเขา้ใจขอ้ตกลงรว่มของบุคคลากรและทีมงานถึงวตัถุประสงค ์แผนงานของโครงการ
หรอืองคก์ร
• เป็นผูน้  าและสนบัสนุนใหท้ีมงานประพฤตปิฏิบตัวิิชาชีพตามจรรยาบรรณฯ
• มีการตรวจสอบและประเมินผลจากการปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณฯ

3.2 สามารถจดัการ หรอืมีสว่นรว่มในการจดัการงานวิศวกรรมที่ซบัซอ้น • จ  าแนกผลกระทบอนัจะพึงมีจากการด าเนินงานสูภ่าคปฏิบตัิ
• เตรยีมงานความพรอ้มดว้ยการวางแผน กาหนดวิธีการและขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือการปฏิบตัิ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม
• สรา้งความมัน่ใจในความสามารถของบุคลากรในทีมงานและของโครงการ
• จดัระบบบรหิารจดัการดว้ยเอกสารขอ้ตกลง ความรบัผิดชอบ และการตรวจรบังานของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง
• จดัระบบประกนัคุณภาพและสมรรถภาพของการปฏิบตังิาน รวมถึงการพฒันาคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง



แนวทางการประเมิน
ผลความสามารถการประกอบวิชาชีพ

ข้อ หวัข้อความสามารถ ค าอธิบายบ่งชีค้วามสามารถ

3.
(ตอ่)

ความเป็นผูน้  าดา้นวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจดัการ และการใหบ้ริการวิชาชีพ

3.3 สามารถตดิตอ่สือ่สารในการปฏิบตัวิิชาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน • มีความเขา้ใจถึงการปฏิบตัวิิชาชีพในองคก์ร นโยบาย แผนยุทธศาสตร ์แผนด าเนินการ 
และแผนปฏิบตังิาน
• จดัระบบการสือ่สารของหน่วยงานและองคก์รดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการเสนองาน การ
ประชุม การท ารายงาน และการจดบนัทึก
• ฝึกฝนสรา้งความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การรวบรวมขอ้
โตแ้ยง้ และขอ้แนะนาทั้งทางเทคนิค และอยา่งอ่ืน เพ่ือความเขา้ใจในการสือ่สารไดเ้ด่นชดั
• จดัระบบการตรวจประเมิน รบัค าตชิมจากผลการปฏิบตังิานและการปรบัปรุงหรือพฒันาใหด้ี
ยิง่ข้ึน
• แสดงความเป็นมืออาชีพในการสือ่สารที่ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในทกัษะของตนต่อ
สงัคมและสาธารณะ

3.4 รบัผิดชอบตอ่การตดัสนิใจหรือมีสว่นรว่มตดัสนิใจในงานวิศวกรรม
ที่ซบัซอ้น

• รบัผิดชอบการตดัสนิใจงานวิศวกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิมาตรฐาน
การปฏิบตัวิิชาชีพ และมาตรฐานการใหบ้รกิารวิชาชีพ
• ผลกัดนังานวิศวกรรมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทุกอยา่งรวมไปถึงกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน



ดชันีช้ีวดัความสามารถในการประเมิน (Competency Indicators)



ดชันีช้ีวดัความสามารถในการประเมิน (Competency Indicators)



ดชันีช้ีวดัความสามารถในการประเมิน (Competency Indicators)



การตรวจสอบผลงานและการสอบสมัภาษณต์ามกรอบความสามารถ



การตรวจสอบผลงานและการสอบสมัภาษณต์ามกรอบความสามารถ



การตรวจสอบผลงานและการสอบสมัภาษณต์ามกรอบความสามารถ



การตรวจสอบผลงานและการสอบสมัภาษณต์ามกรอบความสามารถ



เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเลื่อนระดบัวิชาชีพ

1. แบบค าขอเล่ือนระดบัวิชาชีพ
2. บนัทึกงานหรือแฟ้มประวตัผิลงานการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม (Experience Portfolio)
3. รายงานผลงาน ปริมาณงาน บทบาทและหนา้ที่

ความรบัผิดชอบงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมท่ีเดน่ชดั (Responsible Charge and 
Significant Engineering)

4. หลกัฐานเการขา้รว่มกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ
ตอ่เน่ือง (CPD Activitie)

5. แบบรายการค าแถลงความสามารถประกอบ
วิชาชีพ (Professional competency statement)

6. รูปถ่าย

เอกสารประกอบ
1.รายงานผลงาน ปริมาณงาน บทบาท
และหนา้ที่ความรบัผิดชอบงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีเดน่ชดั
(Responsible Charge and Significant 
Engineering work)
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 เรื่อง โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรท ำงำนวิศวกรรมที่เด่นชัด 
(Significant engineering work) ในด้ำน
บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำน
วิชำชีพวิศวกรรม (Responsible charge) 
ในงำนวิศวกรรมควบคมุ 6 ลักษณะงำน



แบบค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (เลื่อนระดบัวิชาชีพ) 



ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลบญัชีแสดงผลงานฯ (เล่ือนระดบัวิชาชีพ) 

- ควบคุมการติดตั้ง
- งานอ านวยการใช้

เป็นผูร้บัผิดชอบตามสาย
บงัคบับญัชาหรือ
เป็นผูป้ฏิบติังานดว้ยตนเอง

งานติดตั้งระบบปรบัอากาศ 
ระบายอากาศ ท่อลมความดนั ท่อ
สุญญากาศ และหอ้งสะอาด 
ช่ือโครงการ............. สถานท่ีตั้ง 
...............เงินลงทุน .......................
ประเภทและขนาดงาน
Water Cooler Chiller ขนาด......
ตนั......kW จ านวน ......... เคร่ือง
Cooling Tower  ขนาด..........ตนั  
จ านวน.........เคร่ือง
Outside Air Handling Unit ขนาด
.....ตนั จ านวน... เคร่ือง
Chilled And Condenser Water 
Pump  ขนาด … KW จ านวน ....... 
เคร่ือง

มกราคม 64
ธนัวาคม 65

(ระบุการปฏิบติังาน
วิศวกรรม ท่ีเด่นชดั 
เนน้ผลสมัฤทธ์ิตามส านึก
รบัผิดชอบในวิชาชีพ) 

(บันทึกความเห็น
ก่อนการรับรอง)

ลงช่ือ 
เลขทะเบียน 
สก.........หรือ 
วก..............

* กรณีปฏิบติังานเกินขอบเขตของระดบัภาคีวิศวกร ตอ้งปฏิบติัภายใต ้
การก ากบัดูแลของวิศวกรระดบัสามญัหรือวุฒิวิศวกร



ตวัอยา่งแบบรายการค าแถลงความสามารถ

Professional competency statement(สาขาเครื่องกล)



ตวัอยา่งแบบรายการคาแถลงความสามารถ

Professional competency statement(สาขาเครื่องกล)



ตวัอยา่งการจดัท ารายงานผลงานวิศวกรรมที่เด่นชดั
(Significant engineering work)

✓ ช่ือโครงการ และระยะเวลาการปฏิบติังาน

✓บญัชีแสดงประเภท ปริมาณ ขนาดของงาน เงิน
ลงทุน รายละเอียดของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ฯลฯ

✓ งานท่ีรบัผิดชอบ และผลของงานท่ีปฏิบติั

✓ จุดเด่นของงาน ตวัอยา่งงาน ภาพถ่ายประกอบ

✓ อุปสรรคและการแกปั้ญหา





วิธีการประเมิน 
ผ่าน     ไม่ผ่าน

















รายการประเมินผลการสอบสมัภาษณเ์ล่ือนระดบัใบอนุญาต



การสอบสมัภาษณอ์อนไลน์

▪ กรรมการสอบ 3 ท่าน
▪ ถามในงานท่ีน าเสนอ

1. ผูข้อเลื่อนระดบัใบอนุญาตตอ้งผ่านการประเมินทุก

กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(Competency framework) ทั้งหมด 4 กรอบ

2. เกณฑก์ารประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน ข้ึนอยูก่บัดลุพินิจ
ของอนุกรรมการที่ท  าหนา้ที่เป็นผูส้อบสมัภาษณแ์ตล่ะ
สาขา โดยใหมี้การลงมติเสียง 2 ใน 3 เสียง จงึถือว่า
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน



Thank you.


