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วิศวกรรมต่อเน่ือง
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อนกุรรมการพฒันาวิชาชีพต่อเน่ือง



วิศวกรตอ้งเรียนร ูต้ลอดชีวิตการประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหต้นเองตามทนั-เตรียมพรอ้ม

รบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน

การพฒันาความร ูแ้ละทกัษะของวิศวกร(และวิชาชีพอ่ืนๆ) จะท าไดดี้โดยกลไกกิจกรรม 

การศึกษาในหลกัสตูร การฝึกฝนอบรม ศึกษาดงูาน สมัมนา เป็นตน้

องคก์รท่ีก ากบัดแูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศต่างๆ ไดใ้ชก้ลไกของ CPD

ในการพิจารณาใหอ้นญุาตหรอืต่ออายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยอาจมี

รายละเอียดแนวทางแตกต่างกนัไปบา้ง โดยทัว่ไป CPD เป็นเง่ือนไขในการขอต่ออายแุละ

เลื่อนระดบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

การพฒันาวิชาชีพต่อเน่ือง

สภาวิศวกรก็มีขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง ขอ้บงัคบัในปัจจบุนั

ก าหนดใหใ้ชค้ะแนนหรอืหน่วย PDU เป็นคะแนนช่วยประกอบการขอเลื่อนระดบัใบอนญุาต 

และก าลงัอย ูใ่นระหว่างการปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บงัคบัใหท้นัสมยัมากยิง่ข้ึน



การต่ออาย/ุใชใ้บอนญุาตใหม ่

(renewal/restoration of registration) ของวิศวกร

จะตอ้งมี CPD มากกว่า 150 ชม

• ตอ้งท า minimum 150 ชม ของ structured 

CPD ในช่วง 3 ปี เพ่ือต่ออายหุรอืใช้

ใบอนญุาตใหม่

• ตอ้งมีอยา่งต ่า 75% (112.5 ชม) ท่ีเป็น 

technical CPD

• ตอ้งมีไมเ่กิน 25%(37.5 ชม) ท่ีเป็น

non technical CPD

• ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ชม ของ non technical 

CPD ท่ีเป็นเรือ่งจรรยาบรรณวิศวกร

• ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ชม ของ non technical 

CPD ท่ีเป็นเรือ่ง risk management

CPD สิงคโปร์



CPD มาเลเซีย

BEM ของมาเลเซียสนบัสนนุสง่เสรมิใหโ้อกาสในการศึกษาต่อเน่ืองแกวิ่ศวกร 

และผลกัดนัผ ูว่้าจา้งและอตุสาหกรรมใหส้ง่เสรมิสนบัสนนุการท ากิจกรรม CPD 

ของวิศวกรในหน่วยงาน

กิจกรรม CPD ถือเป็นเง่ือนไขขอ้บงัคบัส าหรบัวิศวกรและผ ูช้่วยวิศวกร 

(PEPC/PE/IOW) ท่ีข้ึนทะเบียนทกุคน

กิจกรรม CPD ก าหนดไว ้5 ประเภท คือ

1. การศึกษาและฝึกอบรมท่ีเป็นทางการ

2. การเรยีนร ูแ้บบไมเ่ป็นทางการ

3. การประชมุทางวิชาการ

4. การน าเสนอทางวิชาการ

5. การใหบ้รกิารสาธารณะท่ีเกี่ยวกบัวิชาชีพ (เช่น การบรรยายทางวิชาชีพ/

วิชาการ การรว่มเป็นคณะกรรมการ/อนกุรรมการ การท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลี้ยง/

ผ ูฝึ้กสอนวิศวกรใหม ่ใหค้ าปรกึษา/ท่ีปรกึษาใหแ้กห่น่วยงาน เป็นผ ูส้อนใน

หลกัสตูรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรม)



CPD ฟิลิปปินส์

▪ ประเทศฟิลิปปินส ์มีกฏหมายว่าดว้ย CPD โดยเฉพาะ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา

วิชาชีพต่อเน่ืองเป็นอยา่งมาก 

• กฎหมาย “Continuing Professional Development (CPD) Act” ไดบ้งัคบัใหมี้การท า CPD

ในการขอต่ออายใุบอนญุาตของผ ูป้ระกอบวิชาชีพดา้นต่างๆ เช่น นกับญัชี วิศวกรสาขา

ต่างๆ สถาปนิก แพทย ์นกัเทคนิคการแพทย ์เภสชักร จกัษแุพทย ์นกัจิตวิทยา นกัสงัคม

วิทยา พยาบาล รวมไปถึง ผ ูป้ระกอบอาชีพครแูละผ ูใ้หบ้รกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์

เป็นตน้ 

• จ านวนหน่วย CPD ท่ีผ ูร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพตอ้งมีเม่ือขอต่ออายข้ึุนอย ูก่บัสาขา

อาชีพและอายขุองผ ูน้ัน้ แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดระเบียบของตนเอง 

• วิศวกรโยธาจะตอ้งมีจ านวนหน่วย CPD ไม่นอ้ยกว่า 45 หน่วย CU (Credit Unit )ในช่วง

compliance period (3 ปี) และ โปรแกรม CPD ของวิศวกรโยธาจะตอ้งจดัหลกัสตูรใหอ้ย ูใ่น

6 หมวดหลกัของวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไดแ้ก ่ (1) Construction Management and 

Engineering. (2) Energy and Environmental Engineering (3) Geotechnical Engineering

(4) Water Engineering (5) Structural Engineering (6) Transportation Engineering และ

ไดก้ าหนดจ านวนชัว่โมงเทียบเท่าส าหรบักิจกรรม CPD ต่างๆ ไวโ้ดยละเอียด



01. บทบาทขององคก์รแมข่า่ย

02.
กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง

ท่ีสอดคลอ้งตามกรอบความสามารถ

03.
การแบ่งประเภทกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ

วิศวกรรมอยา่งต่อเน่ือง

AGENDA



01. บทบาทขององคก์รแมข่า่ย



มีสถานะเป็นสถาบนัอดุมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบนัการสอนและการฝึกอบรม หรือ

นิติบคุคลประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงคด์า้นวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

มีหน่วยงาน ฝ่าย หรือคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเน่ือง โดยการจดักิจกรรมท่ีม ุง่เนน้ดา้นวิศวกรรม หรอืเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เป็นหลกั

มีระบบสารสนเทศอยา่งเหมาะสม ส าหรบัสื่อสารกบัสภาวิศวกร

มีศกัยภาพในการจดัการศึกษาการพฒันาวิชาชีพ สามารถสนบัสนนุการจดัหลกัสตูร 

หรือกิจกรรมมาตรฐานอยา่งเหมาะสม

คณุสมบติัขององคก์รแม่ข่าย



อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รแม่ขา่ย
ออกหนงัสือรบัรองการไดร้บัหน่วย

ความร ูใ้หแ้กผ่ ูเ้ขา้รว่มอบรมในหลกัสตูร

หรอืกิจกรรมมาตรฐานท่ีตนจดัข้ึน

รายงานแผนงานประจ าปีต่อสภาวิศวกรโดย

ระบกุารจดัหลกัสตูรหรอืกิจกรรมมาตรฐานท่ี

จะด าเนินการและก าหนดหน่วยความร ู้

รบัผิดชอบในการจดัท าระบบการ

รบัรอง และก าหนดหน่วยความร ู้

ตามท่ีสภาวิศวกรก าหนด

บนัทึกขอ้มลูรายช่ือของบคุคลท่ีเขา้รว่ม

หลกัสตูรหรอืกิจกรรมมาตรฐานและจ านวน

หน่วยความร ูท่ี้แต่ละบคุคลไดร้บัเขา้ส ูร่ะบบ

ของสภาวิศวกรอยา่งถกูตอ้ง

ตอ้งรกัษามาตรฐานการจดัหลกัสตูร

หรอืกิจกรรมมาตรฐานโดยยนิยอม

ใหบ้คุคลซ่ึงไดร้บัมอบหมายจากสภา

วิศวกรเขา้ตรวจประเมิน



02.
กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองท่ี

สอดคลอ้งตามกรอบความสามารถ



กล ุม่พฒันาความร ูด้า้น

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

กล ุม่ท่ี 1

กล ุม่พฒันาทกัษะความสามารถ

ในการประยกุตค์วามร ูค้วาม

ช านาญในการแกไ้ขปัญหาดา้น

วิศวกรรมและการพฒันาวิชาชีพ

กล ุม่ท่ี 2

กล ุม่พฒันาทกัษะความร ูก้าร

บรหิารจดัการ และการให ้

บรกิารวิชาชีพ

กล ุม่ท่ี 3

กล ุม่พฒันาความตระหนกัความ

รบัผิดชอบต่อวิชาชีพ สงัคม

สาธารณะ และสิ่งแวดลอ้ม

กล ุม่ท่ี 4

กล ุม่ลกัษณะกิจกรรม



ประเภทท่ี 6

การมีสว่นรว่ม

ในวงการอตุสาหกรรม

ประเภทท่ี 4

การเขา้มีสว่นรว่ม

ในกิจกรรมวิชาชีพ

ประเภทท่ี 5

กิจกรรมบรกิารวิชาชีพ

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 

ประเภทท่ี 2

การศึกษาแบบไมเ่ป็น

ทางการ

ประเภทท่ี 3

การเขา้รว่มสมัมนาและ

การประชมุทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ

ประเภทท่ี 7

การสรา้งสรรคค์วามร ู้

ประเภทท่ี 8

การจดสิทธิบตัรท่ี

เกี่ยวขอ้งกบังานวิศวกรรม

ประเภทท่ี 9

กิจกรรมนอกเหนือจาก

ประเภทกิจกรรม 1 - 8

ประเภทท่ี 1

การศึกษาแบบเป็น

ทางการ



03.
การแบ่งประเภทกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ

วิศวกรรมต่อเน่ือง



องคก์รแม่ขา่ยสามารถจดักิจกรรม

การพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองภายในองคก์รของตนเองได้

หลกัสตูรการอบรมท่ีจดัโดย

องคก์รแมข่า่ยหรอืหน่วยงานใดๆ 

หรอืในองคก์รของตนเอง

ท่ีมีการสอบ

กิจกรรม 102

หลกัสตูรการอบรมท่ีจดัโดย

องคก์รแมข่า่ยหรอืหน่วยงานใดๆ

หรอืในองคก์รของตนเอง

ท่ีไมมี่การสอบ

กิจกรรม 103













องคก์รแมข่า่ยเปิดกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ

วิศวกรรมต่อเน่ือง ผา่นระบบ COE SERVICE

สามารถตรวจสอบกิจกรรมไดท่ี้ www.coe.or.th/ บรกิาร/ 

ดา้นการพฒันาวิชาชีพ CPD/ หวัขอ้การอบรม

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองขององคก์รแม่ข่าย 



สภาวิศวกรไดพ้ฒันาระบบ

การพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้

สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนน CPD Units

ท่ีเขา้รว่มกบัองคก์รแมข่า่ย ไดท่ี้ 

https://service.coe.or.th/cpd/user/login

และศึกษาค ู่มือการใชง้านระบบ ไดท่ี้ 

https://coe.or.th/report_form/26-manual/

การตรวจสอบคะแนน CPD Units ดว้ยตนเอง

https://service.coe.or.th/cpd/user/login
https://coe.or.th/report_form/26-manual/


Thank you!
cpdadmin@coe.or.th
https://th-th.facebook.com/coethailand/


