
 

 

หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงานหรือสังกัด________________________________________________ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นางสาว/นาง) ___________________________ สกุล ___________________________________ 
อายุ _____________ ปี เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน________________________________________________________ 
วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน _____________________________________วันท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ___________________________  

ลักษณะงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ 

 งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ ควบคุมการสร้างและการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ 

 งานงานอำนวยการใช้  อื่น ๆ (ระบุ) __________________________________________________________ 

   
กรอบความสามารถ เหมาะสม 

1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏบิัติวิชาชีพ 

: (มีความรู้วิศวกรรมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในแนวทางที่ดีท่ีสุด) 
 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบ
กฎหมาย 
: (รับผิดชอบงานวิศวกรรมตามกฎหมายและมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติที่ดีที่สดุ) 

 

2. ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ 
2.1 สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวเิคราะห์ปญัหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

: (กำหนดประเด็นปัญหา แสวงหาแนวทางการแก้ไข) 
 

2.2 สามารถออกแบบและแก้ปญัหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
: (กำหนดทางเลือกการแก้ปญัหา ประเมินผลเพื่อกำหนดรูปแบบ นำเสนอผลการออกแบบการแก้ปัญหา) 

 

2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
: (ประเมินผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและผลกระทบ ยืนยันผลลัพธ์สู่การปฏิบตัิและแกไ้ขปรับปรุง) 

 

2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพื่อคงสภาพและเพิ่มขดีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  

 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนไดอ้ย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  
3. การเป็นผู้นำการประกอบวิชาชีพ 

3.1 ประพฤติปฏบิัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
: (จัดทีมงาน วางแผนงานและเป็นผู้นำการประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ) 

 

3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีสว่นร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน 
: (วางแผนงานและกำหนดวิธีการ และขั้นตอนระบบการบริหาร เน้นสมรรถภาพท่ีประกันคุณภาพได้) 

 

3.3 สามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัติวชิาชีพได้อย่างชัดเจน 
: (เข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร ระบบการสื่อสาร ความเป็นมืออาชีพท่ีเดน่ชัด) 

 

3.4 รับผิดชอบต่อการตดัสินใจหรือมีสว่นร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
: (ตัดสินใจบนพ้ืนฐานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและตามกรอบกฎหมาย) 

 

4. ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน ต่อสังคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม และใหค้วามสำคญัต่อ

การคุ้มครองทางสังคมและการพฒันาที่ยั่งยืน 
 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจดัให้มีความปลอดภยัและชีวอนามยัต่อชุมชน
สาธารณะ  

 

สรุป  
 

 



 

 

 

ข้อดี 
 
 
 
ข้อเสีย 
 
 
 
ข้อวิตกกังวล 
 
 
 
ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

     วันท่ี ________________________   ผ่านเกณฑ์          ไม่ผ่านเกณฑ ์

   
ลงนาม 

 
(______________________________) 

ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล/หวัหน้าหน่วยงาน ______________________________ 
 

ลงนาม 
 

(______________________________) 
ผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ เลขทะเบียนใบอนุญาต ___________ 

 
หมายเหต ุ 1. ผู้ประเมินต้องประเมินทุกกรอบและทุกข้อย่อยของกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency framework) ทั้งหมด 4 กรอบ 

2. ผู้ได้รับการประเมินต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนภายใต้การกํากับของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคําขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมที่ผู้ยื่นคําขอสังกัดอยู่ 

3. คำอธิบายลักษณะงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
3.1 งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 
3.2 งานออกแบบและคำนวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาและความชำนาญเพื่อให้ได้มาซ่ึงรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผัง

โรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการคำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อกำหนด หรือประมาณการ 
3.3 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอำนวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต  การติดตั้ง การซ่อม 

การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
3.4 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบ  

การตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน 
3.5 งานอำนวยการใช้ หมายถึง การอำนวยการดูแลการใช้ การบำรุงรักษางาน ทั้งที่ เป็นชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และ

ข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
4. กรณีผู้ลงนามเป็นนิติบุคคลภาคเอกชน ให้เพิ่มเติมผู้ลงนามรับรองการประกอบวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ระดับสามัญ

วิศวกรขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมเดยวกันกับที่ยื่นคำขอ ท้ายหนังสือรับรองนี้ 
 

ตราประทับ 
นิติบุคคล/
หน่วยงาน 



 
 

 

ตารางแสดงระดับความสามารถในการประกอบวชิาชพี เพ่ือใช้ประกอบการประเมินความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 

กรอบความสามารถ (Professional Competency) ดัชนีแสดงระดับความสามารถ (Competency Level Indicators) 
หัวข้อ บัณฑิตวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 
Issues Engineering Graduate Associate Engineer Professional Engineer Senior Professional Engineer 

1. ความรู้ดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี      
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวชิาชีพ : (มีความรู้
วิศวกรรมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพใน
แนวทางที่ดีที่สุด) 

มาตรฐานการปฏบิัติวิชาชพี รู,้ เข้าใจหลักการ ใช้มาตรฐานได้ ใช,้ มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐาน ใช,้ มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐาน 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบ 
กฎหมาย : (รับผิดชอบงานวิศวกรรมตามกฎหมายและ
มาตรฐานการให้บริการวิชาชพีเพื่อการปฏิบัติที่ดีที่สุด) 

กฎหมายที่เกีย่วกับวิชาชีพ รู,้ เข้าใจหลักการ มีความรู้, เข้าใจหวัข้อกฎหมาย ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีภายใต้กรอบ
กฎหมาย 

"ประยุกต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยีภายใต้กรอบ
กฎหมาย 

2. ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์      
2.1 สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน : (กำหนดประเด็น
ปัญหา แสวงหาแนวทางการแก้ไข) 

การกำหนดปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

รู,้ เข้าใจวิธกีารทั่วไป สืบค้น, กำหนดขอบเขต, วิเคราะห์
ปัญหา 

แก้ไขปัญหา, ยืนยันผล, ประเมิน
ผลลัพธ์ 

แก้ไขปัญหา, ยืนยันผล, ประเมิน
ผลลัพธ์ 

2.2 สามารถออกแบบและแกป้ัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน : 
(กำหนดทางเลือกการแก้ปัญหา ประเมนิผลเพื่อกำหนด
รูปแบบ นำเสนอผลการออกแบบการแก้ปัญหา) 

การออกแบบ และแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน 

รู,้ เข้าใจวิธกีารทั่วไป กำหนดวธิีการ, วิเคราะห์, กำหนด
ทางเลือก 

วิเคราะห์, กำหนดทางเลือก, 
กำหนดรูปแบบ, ประเมินผลลัพธ ์

กำหนดทางเลือก, กำหนดรูปแบบ, 
ประเมินผลลัพธ์, ถ่ายโอน
ประสบการณ์ 

2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อน : (ประเมินผลลัพธ์ทีซั่บซ้อนและ
ผลกระทบ ยืนยันผลลัพธ์สูก่ารปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง) 

ประเมินผลกระทบการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน 

รู,้ เข้าใจวิธกีารทั่วไป รู,้ เข้าใจวิธกีารทั่วไป ประเมินผล, ยืนยันผล, นำผลลัพธ์สู่
การปฏิบัติ, แก้ไขปรับปรุง 

ประเมินผล, ยืนยันผล, นำผลลัพธ์สู่
การปฏิบัติ, แก้ไขปรับปรุง, ถา่ย
โอนประสบการณ์ 

2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพือ่
คงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรม 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ กำหนดความต้องการ ร่วมกิจกรรมม, รับการอบรม ร่วมกิจกรรมม, รับการอบรม, 
ถ่ายทอดประสบการณ์ 

ร่วมกิจกรรมม, รับการอบรม, 
ถ่ายทอดประสบการณ์, ชี้นำสังคม 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแกป้ัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 

"การเลือกใช้การแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

    



 
 

 

กรอบความสามารถ (Professional Competency) ดัชนีแสดงระดับความสามารถ (Competency Level Indicators) 
หัวข้อ บัณฑิตวิศวกร ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร 
Issues Engineering Graduate Associate Engineer Professional Engineer Senior Professional Engineer 

3. การเป็นผู้นำการประกอบวิชาชีพ      
3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ : (จัด
ทีมงาน วางแผนงานและเป็นผู้นำการประพฤติปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรแห่งวิชาชพี) 

จรรยาบรรณวิชาชีพ รู้ความผิดถูกทางจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนถูกต้องทางจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนถูกต้อง, วินิจฉยัความผิด
ถูก 

ปฏิบัติตนถูกต้อง, วินิจฉยัความผิด
ถูก, แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
งานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน : (วางแผนงานและกำหนด
วิธีการ และขั้นตอนระบบการบริหาร เนน้สมรรถภาพที่
ประกันคุณภาพได้) 

การจัดการงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อน 

รู,้ เข้าใจวิธกีารทั่วไป รู,้ เข้าใจวิธกีารวางแผนงาน 
บริหารงาน 

มีส่วนร่วม,เลือกวธิีการ, วางแผน
งาน, บริหารงาน 

มีส่วนร่วม หรือกำหนด ,เลือก
วิธีการ, วางแผนงาน, บริหารงาน 

3.3 สามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัตวิิชาชีพได้อย่างชัดเจน : 
(เข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร ระบบการสื่อสาร มืออาชีพที่
เด่นชัด) 

การสื่อสาร ทำรายงาน, นำเสนอผลงาน ทำรายงาน, นำเสนอผลงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ทำรายงาน, นำเสนอผลงานต่อ
องค์กร 

ทำรายงาน, นำเสนอผลงานต่อ
สาธารณะ 

3.4 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อน : (ตัดสินใจบนพื้นฐานตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพและตามกรอบกฎหมาย) 

ความรับผิดชอบและการ
ตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อน 

รู,้ เข้าใจหลักการ รู,้ เข้าใจหลักการตัดสินใจในงาน
วิศวกรรม 

ตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบ
ในงานวิศวกรรมตามกรอบ
มาตรฐานและกฎหมาย 

ตัดสินใจและแสดงความรับผิดชอบ
ในงานวิศวกรรมตามกรอบ
มาตรฐานและกฎหมาย 

4. ตระหนักในความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม 
สาธารณะและสิ่งแวดล้อม 

     

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน 
ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อ 
การคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
สังคม สาธารณะและ
สิ่งแวดล้อม 

รู้ความสำคัญของงานวิศวกรรม รู้ความสำคัญของงานวิศวกรรมต่อ 
การคุ้มครองทางสังคมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

รู้ผลกระทบของงานวิศวกรรมต่อ 
การคุ้มครองทางสังคมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

สร้างคุณค่าของงานวิศวกรรมต่อ
สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2 การประกอบวิชาชพีวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง และจัดให้มีความปลอดภัยและชีวอนามยัต่อชุมชน 
สาธารณะ 

กรอบกฎหมาย และความ
ปลอดภัยและชีวอนามัยตอ่
ชุมชน สาธารณะ 

มีความรู้ด้านความปลอดภยัในงาน
วิศวกรรม 

มีความรู้ด้านความปลอดภยัในงาน
วิศวกรรม 

จัดระบบงานวิศวกรรมที่มีความ
ปลอดภัย 

สร้างคุณค่าของงานวิศวกรรมที่มี
ความปลอดภยั ดา้นชีวอนามัยต่อ 
ชุมชน สาธารณะ 

 
 
 
 


