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คํานํา 

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าถ้าต้องการให้งานด้านวิศวกรรมมีคุณภาพ และรักษาความเป็นมืออาชีพ
ระดับสูงของวิศวกร ทําได้โดยการปรับระดับความรู้และความชํานาญของวิศวกรอย่างสมํ่าเสมอ ระบบ 
การพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง (Continuing Professional Development : CPD) ช่วยให้วิศวกรสามารถรักษา
ความชํานาญในระดับมืออาชีพไว้ได้ตลอดอายุงานวิศวกรรมที่ทําอยู่ 

สภาวิศวกรถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่ต้องพัฒนาและรักษาความรู้ความสามารถของวิศวกรเพ่ือประกัน
ความสามารถตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งกระบวนการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองจะช่วยให้ 
การพัฒนาประสบความสําเร็จ 

 
ด้วยเหตุน้ี สภาวิศวกรได้กําหนดนโยบายการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองไว้ดังน้ี 

1. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากสภาวิศวกรควบคุมเฉพาะ 7 สาขา คือ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ดังน้ันวิศวกรที่อยู่ในสาขาดังกล่าวควรได้รับการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง 

2. วิศวกรควรได้รับการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกําหนด คือปฏิบัติกิจกรรม 
การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในการใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับจากระดับ
ภาคีวิศวกรเป็นระดับสามัญวิศวกร  

3. สภาวิศวกรเป็นผู้รับรองกิจกรรมของการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 
4. สภาวิศวกรจะเสนอให้โอกาสในการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
5. สภาวิศวกรจะสนับสนุนให้นายจ้างส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองของวิศวกร 
6. สภาวิศวกรมีหน้าที่ ให้ข้อมูลเ ก่ียวกับรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเ น่ืองที่ จัดขึ้ น โดย

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สภาวิศวกรรับรอง 
7. สภาวิศวกรมีหน้าที่บริหารระบบการตรวจสอบการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง ซึ่งแต่ละปีจะมีการสุ่ม

ตรวจสอบสมาชิกจํานวนร้อยละ 15 ของสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ต่อเน่ือง 
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คู่มือการพัฒนาวิชาชีพตอ่เนื่อง 
(Continuing Professional Development Manual) 

 
เกณฑ์การใหค้วามเห็นชอบองค์กรแม่ข่าย 

การให้ความเห็นชอบสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและฝึกอบรม หรือนิติบุคคล
ประเภทอ่ืนๆ ที่จัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองใช้ระบบของเครือข่าย กล่าวคือมีองค์กรแม่ข่าย  
 
1. คุณสมบัติขององค์กรแม่ขา่ย 

1.  มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถาบันการสอนและการฝึกอบรม หรือนิติบุคคล
ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

2.  มีหน่วยงาน ฝ่าย หรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการด้านพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง 
โดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เป็นหลัก 

3. มีระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม สําหรับสื่อสารกับสภาวิศวกร 
4.  มีศักยภาพในการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ สามารถสนับสนุนการจัดหลักสูตร หรือกิจกรรม

มาตรฐานอย่างเหมาะสม 
 
2. อํานาจหนา้ที่ขององค์กรแม่ข่าย 

1. ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยความรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐานที่
ตนจัดขึ้น 

2. รายงานแผนงานประจําปีต่อสภาวิศวกร โดยระบุการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานที่จะ
ดําเนินการ และกําหนดหน่วยความรู้ 

3. รับผิดชอบในการจัดทําระบบการรับรอง และกําหนดหน่วยความรู้ตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
4. บันทึกข้อมูลรายช่ือของบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร หรือกิจกรรมมาตรฐาน และจํานวนหน่วยความรู้ที่แต่

ละบุคคลได้รับเข้าสู่ระบบของสภาวิศวกรอย่างถูกต้อง 
5. ต้องรักษามาตรฐานการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐาน โดยยินยอมให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย

จากสภาวิศวกรเข้าตรวจประเมิน 
6. หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสภาวิศวกรมอบหมาย 

 
3. ขั้นตอนการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่าย 

1. ย่ืนคําขอสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายทางไปรษณีย์ หรือผ่านเวปไซต์ของสภาวิศวกร 
2.  สภาวิศวกรดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งผลให้องค์กรแม่ข่ายทราบ 
3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นองค์กรแม่ขา่ยแล้ว ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจากสภาวิศวกรเพ่ือให้

สามารถใช้ระบบพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองได้  
 
4. การพ้นสภาพเป็นองค์กรแม่ข่ายมีดังนี้ 

1. ไม่ย่ืนคําขอต่ออายุภายในกําหนด 
2. มีหนังสือลาออก 
3. สภาวิศวกรมีประกาศเพิกถอนเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ 



 

4 คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

 
5. ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่าย 

องค์กรแม่ข่ายที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ย่ืนหนังสือลาออกต่อสภาวิศวกรเพ่ือพิจารณา 
2. สภาวิศวกรดําเนินการพิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นองค์กรแม่ข่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตาม

ระเบียบการลาออกครบถ้วน 
 
หมายเหตุ 1. เน่ืองจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติติดต่อกันตลอดเวลา ดังน้ัน

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบตนเองว่าได้ปฏิบัติตามเป้าหมายหรือไม่ วิศวกรที่วางแผนและ
ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ไว้ ซึ่งอาจใช้แบบบันทึกของ 
สภาวิศวกร หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยัน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบต่อไป 

 2. ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง จะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเอง 
ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม 
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กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีต่อเนื่อง    

กิจกรรมที่จัดว่าเปน็กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีต่อเนื่องต้องมีลักษณะดังนี ้
1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
2. มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสม 
3. ต้องให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
4. เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรม 
5. ต้องไม่ใช่กิจกรรมที่เป็นงานประจําที่ทําอยู่ 
6. สามารถตรวจสอบได้โดยสภาวิศวกร 
 
เพ่ือช่วยให้วิศวกรสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมได้ง่ายขึ้น สภาวิศวกรได้แบ่งกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองออกเป็น 8 ประเภทดังน้ี 
ประเภทที่ 1  การศึกษาแบบเป็นทางการ  
ประเภทที่ 2  การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ  
ประเภทที่ 3  การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ประเภทที่ 4  การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ  
ประเภทที่ 5  กิจกรรมบริการวิชาชีพ  
ประเภทที่ 6   การมีส่วนร่วมในวงการอุตสาหกรรม  
ประเภทที่ 7  การสร้างสรรค์ความรู้  
ประเภทที่ 8  การจดสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
ประเภทที่ 9 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

 
หลักเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี ้

1. กรณีเป็นคะแนนพิเศษในการสอบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ทดสอบความรู้ฯ เพื่อเลื่อนระดับเป็น
สามัญวิศวกร 
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ที่มีสิทธ์ิเข้ารับ 

การทดสอบความรู้ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสภาวิศวกรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพ่ือ
ขอใช้สิทธินําหน่วยความรู้มาเป็นคะแนนเพ่ิมพิเศษ ในการทดสอบความรู้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของคะแนนเต็ม 
และเมื่อนําคะแนนเพ่ิมพิเศษไปรวมกับคะแนนทดสอบความรู้แล้วต้องไม่เกินคะแนนเต็มของการทดสอบความรู้
ดังกล่าว ดังต่อไปน้ี  

หน่วยความรู ้ อัตราคะแนนเพิ่มพิเศษ 
100 ขึ้นไป 15  คะแนน 
75 - 99 10  คะแนน 
51 - 74  5  คะแนน 

น้อยกว่า 50 ไม่มีคะแนนเพ่ิม 
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2. กรณีสอบแก้ตัว (จากการสอบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ทดสอบความรู้ฯ เพื่อเลื่อนระดับเป็นสามัญ
วิศวกร)  

   กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน โดยได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ถึง 70 คะแนน แต่มากกว่า 60 คะแนนขึ้นไป 
สามารถฝึกอบรมเฉพาะด้าน (PDU > 18)  เมื่อดําเนินการครบถ้วนแล้วให้ย่ืนคําร้องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ เพ่ือขอนําเสนอความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรม พร้อมตอบคําถามของคณะอนุกรรมการ  

- หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมต้องเป็นองค์กรแม่ขา่ยหรือลูกข่ายที่ได้รับรองจากสภาวิศวกร 
- มีหนังสือรับรองการได้รับความรู้ (PDU) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วย 
- ต้องดําเนินการให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

 
3. กรณีเป็นตัวคูณคะแนนในการสอบข้อเขียน สําหรับผู้ทดสอบความรู้ฯ เพื่อเลื่อนระดับเป็น

สามัญวิศวกร 
  เพ่ือให้สมาชิกสภาวิศวกรที่ได้สะสมหน่วยความรู้ (Professional Development Unit: PDU / 

CPD Units) นําหน่วยความรู้ที่สะสมภายในระยะเวลา 3 ปี มาประกอบการเลื่อนระดับเป็นตัวคูณคะแนนใน
กลุ่มวิชาบังคับหรือในกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ในการสอบข้อเขียน ดังต่อไปน้ี 

หน่วยความรู ้ อัตราคา่ตัวคณู 
200 ขึ้นไป 1.2 
175 - 199 1.15 
151 - 174 1.10 

น้อยกว่า 150 1.00 
 

 
หมายเหตุ  1.  หน่วยความรู้ที่จะนํามาใช้ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้ และต้องเป็น

หน่วยความรู้ที่ได้รับจากสภาวิศวกร องค์กรแม่ข่าย หรือองค์กรลูกข่ายเท่าน้ัน   
  2.  ในแต่ละปี วิศวกรต้องปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองแต่ละประเภทให้ได้

ตามเกณฑ์ตํ่าสุด และสามารถนําจํานวน PDU มาขึ้นทะเบียนได้ไม่เกินเกณฑ์สูงสุดที่กําหนดไว้
ในตารางที่ 1 ซึ่งสามารถนํามาขึ้นทะเบียนได้ที่สภาวิศวกร หรือองค์กรแม่ข่าย 

3.  กําหนดประเภทกิจกรรม เกณฑ์การนับจํานวนช่ัวโมงและการให้นํ้าหนักกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประเภทกิจกรรม การนับจํานวนชั่วโมง และการให้น้ําหนกักิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

กิจกรรม 
ท่ี ประเภทกิจกรรม กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับจํานวน

ชั่วโมง 
การให้
น้ําหนัก 

1 การศึกษาแบบเป็นทางการ 
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 
ต้องเข้าศึกษา/อบรม ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ท้ังหมด 
 

101 หลักสูตรท่ีเรียนในวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย 
(ท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาตรีใบท่ี 2) 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 
- หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมควบคุม 

 
2.0 

- หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมอ่ืนๆ (ไม่ควบคุม) 

1.0 

- หลักสูตรอ่ืนๆ เช่น MBA 0.5 

102 หลักสูตรการอบรมท่ีจัดโดยองค์กร 
ท่ีสภา วิศวกรใ ห้การ รับรอง ท่ี มี 
การสอบ  

กรณีสอบผ่าน 
นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 

2.0 

กรณีสอบไม่ผ่าน 
นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 

1.5 

103 หลักสูตรการอบรมท่ีจัดโดยองค์กร 
ท่ีสภาวิศวกรให้การรับรองท่ีไม่มี 
การสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 1.5 

104 หลักสูตรการอบรมในองค์กรของ
ตนเองท่ีสภาวิศวกรให้การรับรอง 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 1.0 

105 หลักสูตรอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงาน
อ่ืนท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ (ท่ีไม่ใช่ทางด้านวิศวกรรม) 

นับจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน 1.0 

2 การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ  
สูงสุด 20 PDU/CPD Units 
 
 

201 
 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ท่ี
ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง) โดยมีการจด
บันทึกสรุปด้วยการทําเป็นรายงาน
หรือคู่ มือการทํางานแสดง เ ป็น
ผลงาน  

นับ 2 ชั่วโมงต่อหน้าของ
รายงานหรือคู่มือการทํางาน 
 

1.0 

  
202 การศึกษาดูงาน นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีศึกษา 

ดูงาน โดยไม่นับเวลาเดินทาง 
0.5 

3 การเข้าร่วมสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
สูงสุด 60 PDU/CPD Units 

301 การเข้าฟังการสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ภายในประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเข้า
สัมมนาหรือประชุม 

1.0 

 
 

302 การเข้าประชุมในคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับวิชาการ
หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเข้า
ประชุม 

1.0 

 
 

303 การเข้าฟังการสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระหว่างประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเข้า
สัมมนาหรือประชุม 

1.5 

 
 

304 การเข้าประชุมในคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับวิชาการหรือ
วิชาชีพ ระหว่างประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเข้า
ประชุม 

1.5 
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กิจกรรม 
ท่ี ประเภทกิจกรรม กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับจํานวน

ชั่วโมง 
การให้
น้ําหนัก 

4 การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาชีพ  
สูงสุด 60 PDU/CPD Units 

401 การเป็นสมาชิกในสมาคมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรให้
การรับรอง (ไม่นับรวมการเป็น
สมาชิกสภาวิศวกร) 

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม 
 

1.0 

 

 

402 การเป็นกรรมการในสมาคมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรให้
การรับรอง (ต้องเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเวลา
ท้ังหมด) 

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม 2.0 

403 ก า ร เ ป็ น อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางานในสมาคมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรให้การ
รับรอง (ต้องเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของเวลาท้ังหมด) 

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 สมาคม 1.5 
 

5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 
 

501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย (กรรมการต่างๆ โดย
เน้นทางวิชาการในมหาวิทยาลัย) 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีร่วม
พิจารณา 

2.0 

502 การเป็นสมาชิกหรือกรรมการของ
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพท่ีต้ังข้ึน 

นับ 10 ชั่วโมงต่อ 1 หลักสูตร 2.0 

503 การมีส่วนร่วมในการกําหนดและ
ตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีกําหนด 
และตรวจสอบหลักสูตร 

2.0 

504 การพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิค
ในงานต่างๆ เช่น การพิจารณาและ
แก้ ไขกฎกระทรวง  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ี
พิจารณา 

2.0 

505 เป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัย 
นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ  ปริญญาเอก  ในกรณี ต่าง
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 

นับตามโครงงาน (ปริญญาตรี
ให้ 5 ชั่วโมงต่อโครงงาน 
ปริญญาโท/เอก ให้ 10 ชั่วโมง
ต่อโครงงาน) 

1.0 
 
 

  
506 จิตอาสาในงานบริการวิ ชาชีพ

วิศวกรรม 
นับตามจํานวนชัว่โมงท่ี
ปฏิบัติงาน 

1..0 

6 การมีส่วนร่วมในวงการ
อุตสาหกรรม  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

601 การใ ห้คํ าป รึกษาใ ห้กับวงการ
อุตสาหกรรม  

10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน 1.0 

602 การทําวิจัยให้กับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงต่อ 1 งาน 2.0 

7 การสร้างสรรค์ความรู้  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(code of practice)       

5 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ทําและ 
2 ชั่วโมงต่อหน้าของผู้ตรวจ 

1.0 
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กิจกรรม 
ท่ี ประเภทกิจกรรม กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับจํานวน

ชั่วโมง 
การให้
น้ําหนัก 

7 
(ต่อ) 

การสร้างสรรค์ความรู้  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

702 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบท่ีต้องมีการตรวจทาน 
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ภายในประเทศ 

5 ชั่วโมงต่อหน้าของบทความ 
40 ชั่วโมงต่อเล่มของหนังสือ 

1.0 

  703 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบท่ีต้องมีการตรวจทาน 
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ต่างประเทศ 

5 ชั่วโมงต่อหน้าของบทความ 
40 ชั่วโมงต่อเล่มของหนังสือ 

1.5 
 

704 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
ว า ร ส า ร แ บ บ ท่ี ไ ม่ ต้ อ ง มี ก า ร
ตรวจทาน 

5 ชั่วโมงต่อหน้า 0.5 

705 การตรวจและปรับแก้บทความของ
ผู้อ่ืน ในประเทศ 

5 ชั่วโมงต่อหน้า 1.0 

706 การตรวจและปรับแก้บทความของ
ผู้อ่ืน ต่างประเทศ 

5 ชั่วโมงต่อหน้า 1.5 

707 การเป็นวิทยากรในการ  
อบรมท่ีมีการสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีให้การ
อบรม 

2.0 

708 การเป็นวิทยากรในการ 
อบรมท่ีไม่มีการสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีให้การ
อบรม 

1.5 

709 การเป็นวิทยากรในการสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีให้การ
สัมมนา 

1.0 

8 การจดสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรม  
สูงสุด 100 PDU/CPD Units 

801 การจดสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม 

100 ชั่วโมงต่อสิทธิบัตร 
50 ชั่วโมงต่ออนุสิทธิบัตร 

1.0 

9 การศึกษาผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) 
(ท่ีมีการวัดผลหลังการอบรมและ
ต้องผ่านการวัดผล) 
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8 

901 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 1 
1) ระบบการลงทะเบียน 
2) ระบบการเรียนรู้ (แบบบรรยาย 

หรือแบบเชิงปฏิบัติการ) 
3) ระบบการประเมินผล (ด้วยวาจา 

หรือแบบข้อเขียน) 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
101-105 โดยคิดน้ําหนัก 50% 

 

  902 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 2 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
201-202 โดยคิดน้ําหนัก 50% 

 



 

10 คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (นิติบุคคล) 

 

กิจกรรม 
ท่ี ประเภทกิจกรรม กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับจํานวน

ชั่วโมง 
การให้
น้ําหนัก 

9 
(ต่อ) 

การศึกษาผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning)  
(ท่ีมีการวัดผลหลังการอบรมและ
ต้องผ่านการวัดผล) 
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8 

903 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 3 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
301-304 โดยคิดน้ําหนัก 
100% 

 

904 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 4 

ไม่มี  

  905 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 5 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
501-505 โดยคิดน้ําหนัก 
100% 

 

    สําหรับประเภทกิจกรรม 506 
โดยคิดน้ําหนัก 50% 

 

  906 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 6 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
601-602 โดยคิดน้ําหนัก 
100% 

 

  907 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 7 

ให้อิงตามประเภทกิจกรรม 
701-709 โดยคิดน้ําหนัก 
100% 

 

  908 การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 8 

ไม่มี  

 
หมายเหตุ  1.  จํานวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติกับน้ําหนัก 
 2.  สูงสุด หมายถึง จํานวนหน่วยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดท่ีวิศวกรสามารถนํามาข้ึนทะเบียนได้ในแต่ละปี 
 3.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องท่ีเข้าร่วมในต่างประเทศ สามารถนํานับเป็นหน่วยความรู้ได้      

โดยจะพิจารณาให้เป็นการเฉพาะราย 
 4. กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร ก่อนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมย้อนหลังได้) 
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การบันทึกรหสักิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
 

เน่ืองจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองเป็นการกระบวนการที่ต้องปฏิบัติติดต่อกันตลอดเวลา ดังน้ัน
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบตนเองว่าได้ปฏิบัติตามเป้าหมายหรือไม่ วิศวกรที่วางแผนและดําเนินการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ืองต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ไว้ ซึ่งอาจใช้สมุดบันทึกของสภาวิศวกร (CPD Logbook) หรือรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบ
ต่อไป 

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง จะถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจบันทึกโดยสถาบันที่จัดกิจกรรม และวิศวกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเอง ขึ้นอยู่กับประเภทของ
กิจกรรม 
 
การกําหนดรหัสกิจกรรม  
 

 ส่วนที่ 1              2 3 4  /     5   6 
             รหัสกิจกรรม  สาขาวิชา  องค์กรแม่ข่าย  ลูกข่าย / ปี เดือน        ลําดับกิจกรรม 

      -   -  -   / -  
 
ส่วนที่ 1 เป็นรหัสกิจกรรม 

ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก ตามตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง เช่น 
101  หมายถึง  หลักสูตรที่ เรียนในวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย 

(ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีใบที่ 2) 
102 หมายถึง หลักสูตรการอบรมท่ีจัดโดยองค์กรที่สภาวิศวกรให้การรับรองที่มีการสอบ 
201 หมายถึง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจด

บันทึกสรุปด้วยการทําเป็นรายงานหรือคู่มือการทํางานแสดงเป็นผลงาน 
301 หมายถึง   การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ภายในประเทศ 
 
ส่วนที่ 2 เป็นรหัสสาขาวิชา 
 ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ซึ่งเป็นรหัสสาขาวิชา ดังน้ี 

 00 หมายถึง  สาขาอ่ืนๆ ที่ไมใ่ช่งานวิศวกรรม 
 01 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมโยธา 
 02 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 03 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 04 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 05 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
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06 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
07 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมเคมี 
08 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
09 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 
10 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11 หมายถึง  สาขาวิศวกรรมพลังงาน 
12   หมายถึง  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

 
ส่วนที่ 3 เป็นรหสัองค์กรแม่ข่าย 

ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึงรหัสประจําองค์กรแม่ข่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิศวกร 
 รหัสตัวที่ 1 แสดงกลุ่มองค์กรแม่ข่าย ดังน้ี 

1  หมายถึง สภาวิศวกร 
2  หมายถึง สมาคม 
3  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
4 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเอกชน 
5  หมายถึง หน่วยงานราชการ 
6  หมายถึง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
7  หมายถึง บริษทัเอกชน 
รหัสหลักที่ 2 ถึง 4 เป็นรหัสประจําองค์กรแม่ข่ายที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิศวกร ตัวอย่าง 
1000  หมายถึง สภาวิศวกร 
2001 หมายถึง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3001  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ส่วนที่ 4 เป็นรหัสองค์กรลูกข่าย 
  ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว ซึง่หมายถึงรหัสประจําองค์กรลูกข่าย ที่ได้ขึน้ทะเบียนต่อองค์กรแม่ข่าย  
หากเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรแม่ข่าย ใหล้งตัวเลขเป็น 00 
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ส่วนที่ 5  เป็นรหัสเวลาท่ีเกิดกิจกรรม 
  ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก ซึ่งหมายถึง ปีและเดือนที่ดําเนินกิจกรรมน้ัน 
 รหัส 2 หลักแรก หมายถึง ปี พ.ศ. เช่น 
  58  หมายถึง ปี พ.ศ. 2558 
  59 หมายถึง ปี พ.ศ. 2559 
  60 หมายถึง ปี พ.ศ. 2560 
  รหัส 2 ตัวหลงั หมายถึง เดือน เช่น 
  01  หมายถึง เดือนมกราคม 
  02 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  03 หมายถึง เดือนมีนาคม 
 
ส่วนที่ 6 เป็นรหัสลําดับกิจกรรม 
 ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก  ซึ่งหมายถึง ลําดับกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดกิจกรรมได้มากกว่า
หน่ึงกิจกรรมในแต่ละเดือน 
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เริมต้น

สินสุด

นิตบิคุคลยืนใบสมคัรองค์กรแม่ขา่ย

เจ้าหน้าทีฝ่ายพฒันาวิชาชีพ
ตรวจสอบเอกสารเบืองต้น

คณะทํางานพฒันา
วิชาชีพวิศวกรรมตอ่เนืองพิจารณา

เอกสารการสมคัร

คณะทํางาน ฯ พิจารณา
เอกสาร,สถานทีอบรม,
หลกัสตูรทีจดั ฯลฯ

คณะทํางานฯ เดินทาง
ไปตรวจนิติบคุคลทียืนขอ

แจ้งขอเอกสารประกอบ 
เพิมเตมิจากนิติบคุคลทียืน

แจ้งผลการพิจารณารับรององค์กรแม่ขา่ย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร

นิติบคุคลสง่เอกสารเพิมเติมกลบัมา
สภาวิศวกร

เสนอคณะอนกุรรมการมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ

เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร

ขอเอกสารเพมิเตมิ

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ

ปฏเิสธ

ข ันตอนการสมัครเป็นองค์กรแม่ข่ายพฒันาวชิาชีพต่อเนือง

เอกสารครบ

แจ้งผลการพิจารณาให้นิติบคุคล
ทียืนขอทราบ
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ภาคผนวก 
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