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คํานํา 

สภาวิศวกรจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา 
การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 7 สาขา แตในปจจุบัน
ความกาวหนาทางวิชาการดานวิศวกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันสภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการสงเสริม
สาขาวิชาชีพวิศวกรรที่ไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจึงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
เพ่ิมเติม จํานวน 17 สาขา ไดแก วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมชายฝง วิศวกรรมชีว
การแพทย วิศวกรรมตอเรือ วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมปโตรเลียม 
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรม   แมคคาทรอนิกส วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมอาหารโดยออกเปนประกาศกฎกระทรวง
กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม ทั้งน้ียังเปนการ
สงเสริมตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. 2542 ใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลาน้ัน มีความ
พรอมและศักยภาพในการแขงขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับตางประเทศได เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สภาวิศวกรจึงจัดทําคูมือการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขึ้นเพ่ือให
องคกร หนวยงานวิชาชีพ สถาบัน และสมาชิกมีความเขาใจในเรื่องของวัตถุประสงค หลักเกณฑ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตางๆ ของการรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติ 

ก
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1. นิยาม
1.“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรอง ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

2. ใบรับรองมี 2 ระดับประกอบด้วย
2.1 ระดับวิศวกร (Registered Engineer) หมายความว่า ผู้มีความรู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานใน

ระบบงานดูแลซ่อมบํารุง และรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย"
2.2  ระดับวิศวกรวิชาชีพ (Registered Professional Engineer) หมายความว่า ผู้มีความรู้ความ

ชํานาญและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ ในการออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงาน
ใหม่ ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสาขานั้นได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
ตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการย่ืนขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม
2. เพ่ือให้องค์กร หน่วยงานราชการ หน่วยงานวิชาชีพ มีความมั่นใจในศักยภาพของวิศวกรที่ว่าจ้าง

เพราะมีใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรตามเกณฑ์
ที่กําหนดในแต่ละสาขา

3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง มีบทบาทและหน้าที่ในงานวิชาชีพวิศวกรรมไม่ควบคุม
17 สาขา

4. เพ่ือส่งเสริมวิศวกรไทยในสาขาวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมแต่มีศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

5. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้วิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้รับทราบและย่ืนขอใบรับรอง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3. ประโยชนพ์ึงได้รบัจากการออกใบรบัรองความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
1. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมจํานวนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยผ่านการประเมินความรู้ความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามท่ีได้รับการยอมรับจาก
สังคม

2. ผู้ที่ได้รับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน
จากสภาวิศวกร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์สภาวิศวกรเพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถ
สืบค้นได้

3. เสริมสร้างองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมให้มีบทบาทสามารถเกื้อหนุนในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม
ในแต่ละสาขา

4. ภาคสังคมในส่วนของผู้ประกอบการจะมีความมั่นใจในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เน่ืองจากได้ผ่านระบบการประเมินความรู้ความชํานาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกร
เรียบร้อยแล้ว

หน้า 1



4. ขอบเขตการออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา
ดังนี้

ลําดับ สาขาวิศวกรรม รายละเอียดงาน 
1. สาขาวิศวกรรมเกษตร  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร์ศาสตร์ ระบบ

วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ  เช่น ระบบเคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล GIS GPS มาบูรณาการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ทําเกษตรกรรม นําความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการ
เกษตรกรรม การจัดการดินและน้ํา การชลประทาน การให้น้ําอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการเกษตรกรรม อํานวยการใช้ กํากับดูแล ออกแบบ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม รวมท้ังการใช้เคมีเกษตรอย่างเหมาะสมตามข้อกําหนด
อย่างเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อสาธารณชน บริหารจัดการ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการเก็บเกี่ยวเพ่ือลดการสูญเสีย ให้ได้ผลผลิตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จัดให้มีการแปรสภาพ จัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ พร้อมส่งเข้าสู่ขบวนการผลิตอ่ืนต่อไป นอกจากนั้นยังทํา
หน้าท่ีในการบําบัดของเสียอันเนื่องมาจากการเกษตร ท้ังท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว
และก๊าซซ่ึงจะนําไปสู่การทําเชื้อเพลิงชีวมวล การหมักก๊าซชีวภาพ การหมักทําปุ๋ย  
มีการใช้ฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางอุตุนิยม  
สภาพอากาศ สภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้แก่
เกษตรกรในการตัดสินใจเลือกทําการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนําความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี เพ่ือออกแบบและสร้าง
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล
รวมถึงการให้คําปรึกษา การบริหารงานโครงการ การออกแบบ การควบคุมการสร้าง
และการผลิต การตรวจสอบ การอํานวยการใช้ตลอดจนถึงการบํารุงรักษา ระบบ
ซอฟต์แวร์ ระบบฮาร์ดแวร์ และระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ควบคุม 
และบริหารจัดการดังท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรวมถึงระบบอ่ืนๆ ท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์
อีก อาทิ 
1. วงจรและอิเล็กทรอนิกส์ (Circuits and Electronics)
2. อัลกอริทึม (Algorithms)
3. องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture and

Organization)
4. การออกแบบดิจิทัล (Digital Design)
5. ระบบฝังตัว (Embedded Systems)
6. โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
7. ความเป็นมืออาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Professionalism)
8. ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity)
9. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies)
10. การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
11. วิศวกรรมโครงการและระบบ (Systems and Project Engineering)
12. การบริหารจัดการทรัพยากรระบบ (Systems Resource Management)
13. การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)
ท้ังนี้ งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะไม่ซํ้าซ้อนกับงานวิศวกรรมควบคุมในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ในส่วนของงานไฟฟ้าสื่อสาร 
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คํานิยาม :  ศาสตร์ท่ีประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคณิตศาสตร์เข้า
ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ เพ่ือออกแบบและสร้าง
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล 

3. สาขาวิศวกรรมชายฝั่ง   เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมท่ีเป็นความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดิน
กับในทะเล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานขุดเจาะน้ํามัน 
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า การวางท่อ หรือสายเคเบิลในทะเล โครงสร้างป้องกันชายฝ่ัง
ทะเล ฯลฯ ซ่ึงต้องประยุกต์ใช้งานสาขาวิศวกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
การดํารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติท้ังสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและในทะเล ดังนั้น 
งานทางด้านวิศวกรรมชายฝั่งจะเก่ียวข้องกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ชายฝั่งและ
ในทะเล การท่ีจะต้องทํางานทางด้านวิศวกรรมทางการสร้างระบบขนส่งท่ีระดับ
เปลี่ยนแปลงตามการข้ึน-ลงของระดับน้ํา ระบบผลิตไฟฟ้า การมีพลังงานไฟฟ้าใช้
เพ่ือการขับเคลื่อน การควบคุมการสํารองไฟฟ้าในยามฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และ
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ฯลฯ สาขาวิศวกรรมชายฝ่ังจําเป็นต้องคํานึงถึง
มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบ เม่ือ
คาดว่าจะมาจากแผ่นดินไหว พายุและคล่ืนซึนามิ คลื่นซัดฝั่ง มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
และการเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติการในทะเล การเตรียม 
ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ 

4. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์  เป็นสหสาขาวิชาท่ีนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์
และแพทยศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ วิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
เพ่ือออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์  หรือเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริงรวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีมีความซับซ้อนเพื่อใช้สําหรับการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษาทาง
การแพทย์ การช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกและฟ้ืนฟูรวมท้ังการทดแทนชิ้นส่วน
ของร่างกายมนุษย์ รวมท้ังการควบคุมการผลิต การดําเนินการในเชิงพาณิชย์ บริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์จากวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีการแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

5. สาขาวิศวกรรมต่อเรือ  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อเรือ การดัดแปลงเรือ และซ่อมบํารุงเรือ 
โดยมีการวางโครงการ ออกแบบ ควบคุมการสร้าง การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 
เพ่ือให้เรือสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงจะต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเรือ ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบนําร่อง 
ระบบตรวจจับ ระบบสื่อสาร กระบวนการผลิตเรือ การทดสอบเรือ การปฏิบัติงาน
บนเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานในเรือ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทางนํ้า ฯลฯ 

6. สาขา วิศวกรรมบํ า รุ ง รั กษา
อาคาร  

เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมในอาคารซ่ึงเป็นการทํางานท่ี
ต้องมีองค์ความรู้จากวิทยาการต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในอาคาร เช่น งาน
ทางด้านโครงสร้างอาคาร น้ําประปาและน้ําเสีย เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองปรับอากาศ 
ลิฟต์ ระบบการระบายอากาศระบบเตือนป้องกันอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคาร 
ระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสาร ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบกระจายเสียง 
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ การจัดการพลังงาน การตรวจสอบอาคาร การทดสอบ
ระบบ การบํารุงรักษาระบบ การเดินระบบ คุณภาพอากาศภายใน การเตรียมพร้อม
และการอพยพ การตอบโต้ต่อสภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงในลักษณะของงานท่ีกล่าวมา
ข้างต้นจําเป็นต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรเฉพาะท่ีสามารถทํางานในวิชาชีพ
วิศวกรรมอาคารให้เกิดผลท้ังทางด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน 
มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัยใน
อาคาร และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม 
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7. สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในสถาน

ประกอบการต่างๆ เช่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาลโรงมหรสพ ฯลฯ เม่ือเกิดอัคคีภัยจะทําให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น วิชาชีพวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยต้องมี
องค์ความรู้เช่นการพัฒนาเพลิงไหม้และการจําลองการออกแบบและคํานวณเพ่ือ 
การป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะการอพยพและพฤติกรรมมนุษย์ในภาวะต่างๆ 
การออกแบบเส้นทางหนีไฟการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย การสอบสวนสาเหตุ 
ไฟไหม้การทดสอบวัสดุทนไฟมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
อัคคีภัย และอื่นๆ 

8. สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์กายภาพ ของ วิชา ฟิสิกส์ เคมี และศาสตร์ทางวิศวกรรม เพ่ือการ 
เสาะหาและประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม พัฒนา ผลิต และขนส่งปิโตรเลียม 
เก่ียวข้องโดยตรงกับการสํารวจและการผลิตปิโตรเลียมจากใต้พื้นพิภพ เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป วิศวกรปิโตรเลียม เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการสํารวจหาและประเมิน
ศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม วางแผนรูปแบบวิธีการเจาะหลุมและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียมเพ่ือท่ีจะผลิตน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ท้ังนี้รวมถึงการจัดการกับ
ผลิตผลท่ีไม่พึงประสงค์ โดยท่ัวไปจะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 ลักษณะ คือวิศวกรรม
แหล่งกักเก็บ วิศวกรรมการเจาะ และวิศวกรรมการผลิต นั่นคือหากมีการสํารวจพบ
ชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม วิศวกรแหล่งกักเก็บจะทําการประเมินศักยภาพของแหล่งท่ี
พบรวมท้ังพิจารณาและพัฒนาวิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้สามารถผลิต
ปิโตรเลียมได้ในปริมาณท่ีมากท่ีสุดท่ีคุ้มค่าต่อเงินลงทุน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรการเจาะทําหน้าท่ีในการออกแบบหลุมเจาะ
และจัดทํากระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้การเจาะหลุมสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
เป็นไปโดยประหยัดคุ้มค่าท่ีสุด สามารถจัดหาข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการวิเคราะห์และ
ประเมินแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หรือได้หลุมผลิตซ่ึงสามารถทําการผลิตได้ตามที่
ออกแบบไว้ ตลอดจนกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่า เม่ือการเจาะหลุม
เสร็จสิ้นก็จะเป็นหน้าท่ีของวิศวกรการผลิตท่ีจะต้องเข้ามาดําเนินการต่อไป หน้าท่ี
ของวิศวกรการผลิตคือการจัดการให้หลุมผลิตสามารถทําการผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพท่ีสุด รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตของ 
แต่ละหลุม วางแผนการผลิตให้ได้ตามอัตราการผลิตท่ีจะต้องส่งมอบ พิจารณา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้
งานของหลุมผลิตและอุปกรณ์ประกอบการผลิต 

9. สาขาวิศวกรรมพลังงาน   เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานชนิดต่างๆ ท่ีพร้อมนํามาใช้ เป็นงาน
วิศวกรรมท้ังภาคอาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนและพลังงานใหม่ 
รวมท้ังเทคโนโลยีพลังงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยทํางานเกี่ยวข้องกับ การแปลงรูป
พลังงาน การจัดการพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน รวมท้ังมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านพลังงาน 

10. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   เป็นศาสตร์ท่ีมีหลากหลายสาขาร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบ วิศวกรรม
ทางด้านแมคคาทรอนิกส์จะครอบคลุมการออกแบบระบบควบคุมการทํางานด้วย
คอมพิวเตอร์ของระบบไฟฟ้าเคร่ืองกล (electromechanical systems) หรือคือ
การออกแบบระบบเคร่ืองจักรกลสมัยใหม่เพ่ือให้ระบบเชิงกลทํางานด้วยกันได้อย่าง
สมบูรณ์ด้วยระบบควบคุมท่ีประกอบด้วยระบบทางไฟฟ้าและระบบควบคุมการ
ทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาทางวิศวกรรมท่ีเน้นการออกแบบ 
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ลําดับ สาขาวิศวกรรม รายละเอียดงาน 
การผลิต  และการบํา รุงรักษาผลิตภัณฑ์ท่ี มี ท้ังระบบเชิงกลและเชิ ง ไฟฟ้า
อิเลคทรอนิกส์ ทําให้ระบบเชิงกลสามารถทํางานได้แบบอัตโนมัติและมีความแม่นยํา
สูง ระบบแมคคาทรอนิกส์จะประกอบด้วย ระบบกลไก (system or plant) ระบบ
ขับเคล่ือน (Actuators) ระบบตรวจรู้ (sensors) ระบบควบคุม (controllers) และ
ระบบอัจฉริยะ (Intelligent) ดังนั้นวิศวกรแมคคาทรอนิกส์ควรจะมีความรู้ในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของระบบแมคคาทรอนิกส์ข้างต้น รวมถึงความรู้ด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. สาขาวิศวกรรมยานยนต์  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยานพาหนะทางบก เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส
รถมอเตอร์ไซด์ ฯลฯ ซ่ึงจะต้องมีองค์ประกอบระบบขับเคลื่อนทางกลที่อาจมาจาก
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน มอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้ผสมท้ังเคร่ืองยนต์และไฟฟ้า ระบบ
ส่งกําลัง พลังงานที่ใช้อาจมาจากนํ้ามันหรือพลังงานไฟฟ้าท่ีสะสมในแบตเตอร่ี ระบบ
ไฟฟ้าและระบบสมองกลฝังตัวในยานพาหนะ โครงสร้างตัวถัง อากาศพลศาสตร์ของ
ตัวถัง ระบบรองรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือน ล้อและยาง ระบบเลี้ยว ระบบห้าม
ล้อ กระบวนการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐาน
ความสุขสบายในการขับข่ีมาตรฐานการทดสอบ สมรรถนะข้ันตํ่าของยานยนต์ 
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

12. สาขาวิศวกรรมระบบราง   เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ ระบบรถไฟ หรือ ระบบขนส่งมวลชน ท่ีใช้ราง 
(Rail)  หรือระบบท่ีใช้ทางวิ่ งบังคับให้ยานพาหนะว่ิงไปตามทางนั้น (Fixed 
Guideway) ได้แก่ ระบบรถไฟ (Railway) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass 
Rapid Transit) ระบบรถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light 
Rail) ระบบรถราง (Tramway) ระบบรถกระเช้าท่ีใช้เชือกลวดดึงบนทางลาดข้ึนเขา 
(Funicular) และ ระบบรถไฟฟ้าว่ิงตามทางว่ิงอัตโนมัติ  (Automated Guideway 
Transit) โดยมีการดําเนินการทางวิศวกรรมตามประเภทงานระบบราง 12 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสํารวจ ด้านโยธา ด้านทางวิ่ง ด้านเคร่ืองกล ด้านล้อเลื่อน ด้านไฟฟ้า 
ด้านการสื่อสาร ด้านระบบอาณัติสัญญาณ ด้านระบบควบคุมและเก็บข้อมูล ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมโครงการ และด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม โดยมีรายละเอียด
งานตามท่ีได้กําหนดไว้ 

13. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  งานให้คําปรึกษางานวางโครงการ งานออกแบบ คํานวณ งานควบคุมการสร้างหรือ
การผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และงานอํานวยการใช้ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีนํามาประยุกต์ใช้ใน 
การประมวลผล การจัดเก็บ การสร้างสรรค์ และการสื่อสารส่งสารสนเทศผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกว่า
ฮาร์ดแวร์ ขณะที่โปรแกรมหรือชุดคําสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานหรือซอฟต์แวร์ เกิด
ปฏิสัมพันธ์การทํางานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพดังเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย 

14. สาขาวิศวกรรมสํารวจ  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการหาขนาดของรูปร่างวัตถุ พ้ืนท่ีผิวของโลก หรือ
ขนาดของโลก โดยใช้หลักคณิตศาสตร์ การรังวัด การสํารวจจากภาพถ่าย 
การสํารวจระยะไกลหรือเทคนิคอ่ืนๆ การกําหนดตําแหน่งและการจัดสร้างหมุด
ควบคุม หมุดอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมุดควบคุมหรือหมุดอ้างอิงในโครงการ
สํารวจและการจัดทําแผนท่ีงานรังวัดก่อสร้างหรือสํารวจรังวัดเพ่ือหาข้อเท็จจริง 
การรังวัดหาระดับความสูงของจุดและวัตถุ ฯลฯซ่ึงงานวิศวกรรมสํารวจจะนําไปสู่
การทํางานด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ําการออกแบบระบบขนส่งการทํา
โครงสร้าง การออกแบบพ้ืนท่ีการเกษตร การป้องกันภัยธรรมชาติจากการถล่มของ
ดินและน้ํา ฯลฯ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการสํารวจ โดยมีแขนงวิชาการทาง
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ลําดับ สาขาวิศวกรรม รายละเอียดงาน 
วิศวกรรมสํารวจ ประกอบด้วย 1) Surveying 2) GNSS (Global Navigation 
Satellite System)  :  GPS, Glonass, Galileo, Compass 3)  Remote sensing  
4) Photogrammetry 5) Cartography 6) GIS 7) Geodesy 8) Cadastral Survey 
9) Engineering Survey 10) Hydrographic Survey 

15. สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํา  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา เข่ือน และอาคารชลศาสตร์ 
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมสถิติน้ําฝนนํ้าท่าวิเคราะห์ปริมาณนํ้า ปริมาณแหล่งน้ํา 
การจัดเก็บ การนําน้ําท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การอุปโภคบริโภค 
การเกษตรและชลประทาน การอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ํ า 
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การรักษาระบบนิเวศน์ การระบายน้ํา การจัดการอุทกภัย
และภัยแล้ง6 การกัดเซาะและการตกตะกอน ฯลฯดังนั้นวิชาชีพวิศวกรรมแหล่งน้ํา
จึงสัมพันธ์กับวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ด้านปฐพีกลศาสตร์ฐานราก ด้านสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการ 
ด้านการแปลงรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้านการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
ด้านการวัดและควบคุมปริมาณนํ้า ด้านการจัดทําข้อมูลทางสถิติปริมาณฝน น้ําท่า 
น้ําใต้ดินและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบวิศวกรต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากระบบวิศวกรรมท่ีให้คําปรึกษา ศึกษา วางแผน ออกแบบ ควบคุม
งานก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและบํารุงรักษา โดยการตรวจสอบความปลอดภัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
สังคม 

16. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอากาศยาน เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือเหาะ 
อากาศยานไร้คนขับ ฯลฯ ซ่ึงจะต้องมีองค์ประกอบด้านระบบต้นกําลัง โครงสร้าง
อากาศยาน วัสดุท่ีใช้ในการสร้างอากาศยาน ระบบอากาศยาน ข้อกําหนดด้านการ
บินของประเทศและระหว่างประเทศ มาตรฐานความปลอดภัยท่ีต้องมีในการ
ปฏิบัติงาน และขอ้กําหนดด้านการซ่อมบํารุง 

17. สาขาวิศวกรรมอาหาร  เป็นสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในการให้คําปรึกษา 
การวางโครงการ การออกแบบ การคํานวณ การควบคุม การติดต้ัง การบํารุงรักษา 
และตรวจสอบสายการผลิตอาหาร ให้ได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 
และสุขลักษณะของอาหาร โดยครอบคลุมต้ังแต่อาคารผลิต กระบวนการผลิต 
เคร่ืองจักรในการผลิต และระบบสนับสนุนการผลิต ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 
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5. อํานาจหน้าท่ีของ คณะอนุกรรมการฯ คณะทํางานฯ องค์กรและสมาคมวิชาชีพ 
5.1 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบมีดังน้ี 
5.1.1    พัฒนาและส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5.1.2  ออกใบรับรองความรู้ความชํานาญให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรม

ควบคุม ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และข้อบังคับสภาวิศวกร 
5.1.3 ประสานงานสมาคมวิชาชีพ ส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนที่ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5.1.4  ขึ้นทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขา

วิศวกรรมควบคุม 
5.1.5  จัดทํายุทธศาสตร์และส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติในส่วนที่ไม่ใช่สาขา

วิศวกรรมควบคุม 
 5.1.6  พิจารณาแผนการดําเนินงานและงบประมาณเสนอต่อกรรมการสภาวิศวกร 

5.1.7  เสนอกรรมการสภาวิศวกรแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเป็น 
5.1.8  อาจแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช่วยกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการตามความจําเป็น และรายงานการแต่งต้ังคณะทํางานให้คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า 

5.1.9 ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 

5.2  คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับรองความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังน้ี 
5.2.1   พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับรองความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
5.2.2 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5.2.3 ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 

5.3  องค์กร สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังน้ี 
5.3.1   เป็นหน่วยทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา 
5.3.2  รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5.3.3 ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

ที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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6. รายละเอียดการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ระดับวิศวกร 

6.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
• เป็นสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ 
• สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
• ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยเหตุดังน้ี 

- แสดงข้อความหรือหลักฐานอันเป็นเท็จในคําขอใบรับรองหรือคําขอต่ออายุใบรับรองในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญ  

- มีการกระทําหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอันทําให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างร้ายแรง  

 
6.2 เงื่อนไขของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

6.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ย่ืนคําขอ โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร หรือองค์กรระดับสากลตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกําหนด 

6.2.2 กรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม (ข้อ 6.2.1) ผู้ย่ืนคําขอ
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ ในสาขาวิศวกรรมที่ย่ืนคําขอ โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
หกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้  

 
6.3 ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

6.3.1  กรอกแบบคําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญฯระดับวิศวกร ตามท่ีสภาวิศวกร
กาํหนดให้สมบูรณ์ พร้อมย่ืนหลักฐาน ดังน้ี 
• คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร 
• ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกแห่งที่ประจําอยู่จนถึงปัจจุบัน 
• คําขอสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร 
• สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

เทียบเท่า 
• สําเนาใบปริญญาบัตรหรือสําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ให้ระบุวิทยาเขต  

(ฉบับภาษาไทย) 
• รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 
• ใบรับรองแพทย์ 
•   สําเนาใบรับรองความชํานาญที่เคยได้รับการรับรอง (ถ้ามี) 

6.3.2  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ย่ืนคําขอรับใบรับรองความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร 
• เอกสารครบถ้วน นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติ 

 ในสาขาที่ย่ืนคําขอ 
• เอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งสมาชิกจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม  
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6.3.3    ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิก และค่าบํารุง (กรณีที่ไม่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร) 
6.3.4 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติในสาขาที่ย่ืนคําขอโดยแยกออกเป็น 

2 กรณีดังนี้ 
• กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอ สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ย่ืน
คําขอ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสภาวิศวกร หรือองค์กรระดับสากลโดยไม่ต้องเข้า
รับการทดสอบความรู้ความชํานาญสามารถนําเรื่องเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
พิจารณาอนุมัติออกใบรับรอง (ข้ามไปข้อ 6.3.9) หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
คณะอนุกรรมการ 

• กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามข้อที่ 1 ข้างต้น ผู้ย่ืนคําขอจะต้องทดสอบความรู้ความชํานาญ โดยย่ืน
เร่ืองขอสอบกับสภาวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิศวกร 

6.3.5   ชําระค่าทดสอบความรู้ความชํานาญ  
(สําหรับผู้ย่ืนคําขอสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา) 

6.3.6   การทดสอบความรู้ความชํานาญ 
  ให้มีการจัดการทดสอบความรู้ความชํานาญตามกรอบความสามารถที่ระบุในเอกสาร

ภาคผนวก ก. ของแต่ละสาขาวิศวกรรมโดยการทดสอบความรู้ความชํานาญต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะถือว่าผ่าน 
หมายเหตุ : สภาวิศวกรจะจดัการทดสอบเองหรือเหน็ชอบให้สมาคมวิชาชพีหรือนิติ

บุคคลอ่ืนเปน็ผู้จัดการทดสอบก็ได้ 
ประกาศผลการทดสอบความรู้ความชํานาญ 
กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอผ่านการทดสอบความรู้จากสภาวิศวกร หรือสมาคมวิชาชีพ หรือนิติบุคคล
อ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิศวกร ให้นําใบรับรองผลการทดสอบมาขึ้นทะเบียน
ใบรับรองความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุม
ที่สภาวิศวกร กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่ผ่านการทดสอบความรู้ความชํานาญให้ย่ืนเร่ืองใหม่  

6.3.7 คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอผลการทดสอบความรู้ความชํานาญฯ ของผู้ที่สอบผ่าน และ 
ผู้ที่ครบกําหนดระยะเวลาการสอบ ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.3.8 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืน
คําขอทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

6.3.9 ผู้ย่ืนคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติอนุมัติออกใบรับรอง ต้องชําระค่าธรรมเนียม 
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานสภาวิศวกร กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่
ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะขอใบรับรอง 

6.3.10 สํานักงานสภาวิศวกรจะดําเนินการออกใบรับรองให้แก่ผู้ย่ืนคําขอฯ ภายใน 15 วันทําการ
หลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว (ใบรับรองมีอายุ 5 ปี) 
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6.4  ระยะเวลาในการดําเนนิการขอขึ้นทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพี
วิศวกรรม 
6.4.1 สภาวิศวกรจะเริ่มดําเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบคําขอขึ้นทะเบียนฯ และเอกสาร

ประกอบการข้ึนทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน 
6.4.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานในสาขา

ที่ย่ืนคําขอภายใน 60 วันนับต้ังแต่ย่ืนคําขอ 
6.4.3 คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบผ่าน/ ผลสอบไม่ผ่าน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

สภาวิศวกรอนุมัติต่อไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่นําใบรับรองผลการทดสอบจากสมาคม/
องค์กรวิชาชีพมาข้ึนทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ที่ไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกร 

6.4.4 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ย่ืนคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

6.4.5 สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน 
15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว 

 
7. รายละเอียดการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 

ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
7.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

• มีใบรับรองความรู้ความชํานาญในระดับวิศวกร 
• มีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยย่ืนบัญชีแสดงผลงานและปริมาณ

งานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ย่ืนคําขอไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหน่วยความรู้ไม่
น้อยกว่า 50 หน่วยที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในสาขานั้น  

• ผ่านการทดสอบความรู้ความชํานาญในประสบการณ์และความสามารถโดยได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  

• กรณีผู้ย่ืนคําขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หรือมีประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยย่ืนบัญชีแสดงผลงานและ
ปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีย่ืนคําขอต้ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป โดยยกเว้นไม่
ต้องมีใบรับรองระดับวิศวกร 

 
7.2  ขั้นตอนการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

7.2.1  กรอกแบบคําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญฯระดับวิศวกรวิชาชีพ ตามท่ีสภาวิศวกร
กําหนดให้สมบูรณ์ พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 
•   คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับวิศวกร

วิชาชีพ 
• ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทุกแห่งที่ประจําอยู่จนถึงปัจจุบัน 
•   แบบรายการแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ย่ืน

คําขอ 
•   แบบประเมินความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมของตนเอง พร้อมแนบรายงานผลงาน

ตามกรอบความสามารถทางวิศวกรรมและรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวข้องในสาขาน้ัน 
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•   ประวัติการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองมีหน่วยความรู้ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย ที่ใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพในสาขานั้น (นับย้อนหลัง 3 ปี) 

• รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 
• ใบรับรองแพทย์ 
•   สําเนาหลักฐานผู้ลงนามรับรองผลงาน (ผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง) 
•   สําเนาใบรับรองความชํานาญที่เคยได้รับการรับรอง 

7.2.2  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ย่ืนคําขอรับใบรับรองความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
• เอกสารครบถ้วน นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณา

 คุณสมบัติในสาขาที่ย่ืนคําขอใบรับรองความชํานาญใน
 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

• เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนเอกสารทั้งหมดเพ่ือนําไปปรับแก้แล้วนํามาย่ืนใหม่
 ให้ครบถ้วนตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

7.2.3 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาผลงานและปริมาณงานในสาขาที่ย่ืนคําขอ 
• กรณีผลงานผ่าน มีสิทธ์ิเข้าทดสอบความรู้ ด้วยการสอบสัมภาษณ์โดย

 สภ า วิ ศ ว ก ร แ จ้ ง ใ ห้ ส ม า ชิ ก ท ร า บภ า ยห ลั ง จ า ก
 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานมีมติ 

• กรณีผลงานไม่ผ่าน คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน รับรองผลการพิจารณา
แล้ว นําเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

• กรณีผลงานยังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการจัดส่งเอกสาร
 หลั กฐาน เ พ่ิม เ ติม  ภาย ใน  60 วั น นับถั ดจาก วันที่
 คณะอนุกรรมการฯหรือคณะทํางานฯพิจารณาเอกสาร 

   7.2.4  ชําระค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์  
   เมื่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานพิจารณาผลงานและปริมาณงานในสาขาที่ย่ืนคําขอผ่าน

และเห็นชอบให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
   7.2.5  การสอบสัมภาษณ์ 
    เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 

• การสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
• กรณีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สามารถย่ืนผลงานใหม่ได้หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลจาก

สภาวิศวกร 
7.2.6  คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบของผู้ที่สอบสัมภาษณ์ / ผลงานไม่ผ่าน และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติต่อไป 
    7.2.7   คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบรับรองฯ หรือปฏิเสธคําขอรับใบรับรองฯ 

  7.2.8   เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้ง
  ให้ผู้ย่ืนคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

 7.2.9  ผู้ย่ืนคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติอนุมัติออกใบรับรอง ต้องชําระค่าธรรมเนียม 
ภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานสภาวิศวกร กรณีผู้ย่ืนคําขอไม่
ชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอไม่ประสงค์จะขอใบรับรอง 

7.2.10 สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน 
15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว 
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7.3  ระยะเวลาในการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
7.3.1 สภาวิศวกรจะเริ่มดําเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบคําขอขึ้นทะเบียนฯ และเอกสาร

ประกอบการข้ึนทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์และครบถ้วน 
7.3.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานและปริมาณงานใน

สาขาที่ย่ืนคําขอภายใน 60 วัน 
7.3.3 คณะอนุกรรมการฯ รับรองผลสอบของผู้ที่สอบสัมภาษณ์ / ผลงานไม่ผ่าน และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ สภาวิศวกรอนุมัติต่อไปภายใน 60 วันนับจากวันที่สอบสัมภาษณ์ 
7.3.4 เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ย่ืนคําขอฯ ทราบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 
7.3.5  สภาวิศวกรออกใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใน 

15 วันทําการหลังจากชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว 
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8.   แบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับการยื่นขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

8.1 คําขอสมัครสมาชิก 
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8.2 ใบรับเรื่องการพิจารณาการขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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8.3 คําขอรับใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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8.4 แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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8.5 ประวัติการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) 
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8.6 แบบรายการแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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8.7 แบบประเมินความสามารถทางวิชาชีพวิศวกรรมของตนเอง 
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8.8  คําขอต่อใบรับรองความรู้ความชํานาญ/สมาชิกสภาวิศวกร 
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8.9 ตัวอย่างใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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9. คําแนะนําการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
9.1  เงื่อนไขการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมีอายุ 5 ปี นับต้ังแต่วันที่อนุมัติ 
ขึ้นทะเบียน 
9.1.1 สามารถย่ืนคําขอต่ออายุใบรับรองก่อนหมดอายุ 180 วันพร้อมชําระค่าธรรมเนียม 
9.1.2 กรณีใบรับรองหมดอายุไปแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
9.1.3 กรณีย่ืนคําขอต่ออายุใบรับรองก่อน-หลังหมดอายุจะต้องมีหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพ

ต่อเน่ือง จํานวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วย 
9.2 ขั้นตอนการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

  9.2.1 กรอกแบบคําขอต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญฯตามท่ีสภาวิศวกรกําหนดให้สมบูรณ์ 
พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 
• แบบคําขอการต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ตามแบบที่สภาวิศวกรกําหนด 
• รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป 
• หากเปลี่ยนคํานําหน้า / ช่ือตัว - ช่ือสกุล /ยศ ต้องใช้หลักฐาน ดังน้ี 

- สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหน้า / ช่ือตัว - ช่ือสกุล /คําสั่งแต่งต้ังยศ 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาทะเบียนสมรส 

• ประวัติการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง 
 9.2.2  เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการต่ออายุใบรับรองความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
• เอกสารครบถ้วน นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณา

คุณสมบัติ 
• เอกสารไม่ครบถ้วน ส่งคืนเอกสารท้ังหมดเพ่ือนําไปปรับแก้แล้วนํามาย่ืน

 ใหม่ให้ครบถ้วนตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
9.2.3  คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน พิจารณาคุณสมบัติ 

• คุณสมบัติผ่าน ชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญ
 ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยสภาวิศวกรแจ้งให้
 สมาชิกทราบภายหลังจากคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
 มีมติ 

• คุณสมบัติไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอต่ออายุ ดําเนินการตาม
 ความเห็นของคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน หากมีการ
 ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ขอให้ส่งภายใน 60 วัน
 นับถัดจากวันที่คณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางานฯ 
 พิจารณาเอกสาร 
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9.2.4 ชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
• ต่ออายุก่อนใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ 

 ระดับวิศวกร   
ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 500 บาท + ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท= 1,500 บาท 
ระดับวิศวกรวิชาชีพ  
ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 1,000 บาท + ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท= 2,000 บาท 

• ต่ออายุหลังใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ 
หากต่ออายุหลังใบรับรองหมดอายุต้องเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมจํานวน 2,000 บาท 

9.2.5 เมื่อผู้ย่ืนคําขอฯ ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบรับรองแล้ว ให้สํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการ
ออกใบรับรองให้แก่ผู้ย่ืนคําขอฯ ภายใน 15 วันทําการ (ใบรับรองมีอายุ 5 ปี) 

 
10. อัตราค่าธรรมเนียม 

10.1 การขอใบรับรองความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ระดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม (บาท) 

วิศวกร ค่าจดทะเบียนสมาชิก และค่าบํารุง 1,500 
ค่าทดสอบความรู้ความชํานาญ  1,500 
ค่าใบรับรองระดับวิศวกร 1,000 

วิศวกรวิชาชีพ ค่าสอบสัมภาษณ์  1,500 
ค่าใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ 3,500 

หมายเหตุ : ใบรับรองมีอายุ 5 ปี  

10.2  การต่ออายุใบรับรองความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
• ต่ออายุก่อนใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ 

 

ระดับ ค่าธรรมเนียม
ใบรับรอง (บาท) 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
(บาท) 

รวม 
 (บาท) 

วิศวกร 500 1,000 1,500 
วิศวกรวิชาชีพ 1,000 1,000 2,000 

หมายเหตุ: -  อายุใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ ฉบับใหม่นับจากวันท่ีใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญฯ ฉบับเดิมหมดอายุ 

- สามารถขอต่ออายุก่อนหมดอายุ 180 วัน 

• ต่ออายุหลังใบรับรองความรู้ความชํานาญฯ หมดอายุ 
 

ระดับ ค่าธรรมเนียม
ใบรับรอง (บาท) 

ค่าธรรมเนียม 
สมาชิก(บาท) 

เพิ่มอัตรา
ค่าธรรมเนียม(บาท) 

รวม 
 (บาท) 

วิศวกร 500 1,000 2,000 3,500 
วิศวกรวิชาชีพ 1,000 1,000 2,000 4,000 

 หมายเหตุ:- อายุใบรับรองความรู้ความชํานาญฉบับใหม่นับจากวันท่ีชําระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว   
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ภาคผนวก ก. 

ราง  
ขอบังคบัสภาวิศวกร 

 วาดวยการรบัรองความรูความชาํนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
พ.ศ. .... 

 

โดยที่เปนการสมควรสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการรับรองความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือประโยชนตอการใหบริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงเพ่ือใหได
ประโยชนจากขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม รวมทั้งขอตกลงระหวางประเทศอ่ืนที่
เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมขามแดน จึงจําเปนตองออกขอบังคับน้ี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฎ) และมาตรา ๘ (๗) ประกอบมาตรา ๗ (๘)                      
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงกําหนดการดําเนินการอ่ืนอันเปนวัตถุประสงคของ         
สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                   
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ                 
ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ .......................... และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร                  
ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 

“ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรอง ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
ที่สภาวิศวกรออกใหแกบุคคลที่ผานการประเมินการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไข ที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี” 

“ระดับวิศวกร” หมายความวา ผูมีความรูซึ่งสามารถปฏิบัติงานในระบบงาน ดูแล ซอมบํารุง 
และรักษาระบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย" 

“ระดับวิศวกรวิชาชีพ” หมายความวา ผูมีความรูความชํานาญและประสบการณในการ
ประกอบวิชาชีพ ในการออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงานใหม ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซอนในสาขาน้ันไดอยางเหมาะสม รวมถึงตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการ
แกไขปญหาทางวิศวกรรมน้ัน 

หมวด  ๑  
ใบรับรอง 

 

ขอ ๔ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมและออกใบรับรอง ใหเปนไปตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ขอ ๕ ใบรับรองมี ๒ ระดับ คือ 

(๑) วิศวกร และใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “Registered Engineer”  
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(๒) วิศวกรวิชาชีพ และใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “Registered Professional Engineer”   

หลักเกณฑ ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแตละระดับ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ขอ ๖ ใบรับรองใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด โดยใหมีอายุหาปนับแต
วันที่สภาวิศวกรออกใบรับรอง     

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติ และลักษณะตองหาม  

  
ขอ ๗  ผูขอใบรับรองตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย  
(๒)  เปนสมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ 
(3)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทา 

(4)  ไมเคยถูกเพิกถอนใบรับรองดวยเหตุตามขอ ๑๔ (๓) (ข) (ค)” 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออกใบรับรอง 

 

ขอ ๘ ใหผูประสงคขอใบรับรอง ย่ืนคําขอตอสํานักงานสภาวิศวกร ตามแบบคําขอใบรับรองและ
หลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ขอ ๙  ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาออกใบรับรองในนามสภาวิศวกรเมื่อผูยื่นคําขอมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 

(๑) ระดับวิศวกร 
(ก)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทาปริญญา 

ในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่เปนหลักสูตรตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่ย่ืนคําขอ โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากสภาวิศวกร หรือองคกรระดับสากล ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

(ข)  กรณีหลักสูตรไมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตาม (ก) ผูยื่นคําขอตอง
ผานการทดสอบความรู ในสาขาวิศวกรรมที่ย่ืนคําขอ โดยไดคะแนนไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผาน
การทดสอบความรู  

(๒) ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
(ก)  มีใบรับรองระดับวิศวกร 
(ข)  มีประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยยื่นบัญชีแสดงผลงานและ

ปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ย่ืนคําขอไมนอยกวาสามป และมีหนวยความรูตาม
จํานวนที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  

(ค)  ผานการทดสอบความรูความชํานาญในประสบการณและความสามารถโดยไดคะแนน            
ไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผานการทดสอบความรู 
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กรณีผูย่ืนคําขอใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หรือมีประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยย่ืนบัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่ยื่นคําขอต้ังแตสามปขึ้นไป ใหยกเวนคุณสมบัติตาม (๒) (ก) 

(๓) การทดสอบความรูตาม (๑) (ข) และ (๒) (ค) สภาวิศวกรจะจัดการทดสอบเองหรือเห็นชอบ
ใหสมาคมวิชาชีพหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการทดสอบก็ได ทั้งน้ี คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการย่ืนขอความ
เห็นชอบในการจัดการทดสอบความรูใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ขอ ๑๐  การทดสอบความรูระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ ให เปนไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 
พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พรอมทั้งดําเนินการอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองหรือในกรณีที่มีมติไมออก
ใบรับรอง ใหสํานักงานสภาวิศวกรมีหนังสือแจงใหผูยื่นคําขอน้ัน ๆ ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติ 

หนังสือแจงตามวรรคหน่ึงอาจทําในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามที่ผูย่ืนคําขอแจงความประสงค
ไวก็ได 

ใหผูย่ืนคําขอที่คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเห็นสมควรออกใบรับรองชําระคาธรรมเนียม
ใบรับรองภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจากสํานักงานสภาวิศวกร 
กรณีผูย่ืนคําขอไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขอใบรับรอง 

เมื่อผูย่ืนคําขอไดชําระคาธรรมเนียมใบรับรองแลว ใหสํานักงานสภาวิศวกรดําเนินการออก
ใบรับรองใหแกผูน้ัน 

หมวด  ๔ 
การตออายุใบรับรอง 

 

ขอ ๑๓  ผูที่ประสงคจะตออายุใบรับรอง ใหย่ืนคําขอตออายุใบรับรองตอสํานักงานสภาวิศวกร 
ตามแบบคําขอตออายุใบรับรองและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน 
กอนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ และมีหนวยความรูตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการพัฒนาวิชาชีพ
ตอเน่ือง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เมื่อย่ืนคําขอตออายุใบรับรองแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการสภาวิศวกรจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบรับรอง 

ใหนําขอ ๑๒ วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชกับหนังสือแจงผลการพิจารณาตออายุ
ใบรับรองโดยอนุโลม 

เมื่อผูย่ืนคําขอไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบรับรองแลว ใหสํานักงานสภาวิศวกรออก
ใบรับรองการตออายุ ใหแกผูน้ัน 
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ใบรับรองการตออายุ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด โดยใหมีอายุหาป
นับจากวันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดและการเพิกถอนใบรับรอง 

ขอ ๑๔  ใบรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี   
(๑)  เมื่อผูไดรับใบรับรองตาย 
(๒)  ขาดตออายุใบรับรอง ตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
(๓)  คณะกรรมการสภาวิศวกรมีมติเพิกถอนใบรับรอง เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี   

(ก)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
(ข)  แสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอใบรับรองหรือคําขอตออายุใบรับรอง

ในสวนที่เปนสาระสําคัญ  
(ค)  มีการกระทําหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงอันทําใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อม

เสียแหงวิชาชีพวิศวกรรมอยางรายแรง   

ในกรณีที่ปรากฏเรื่องอันเขาขายการเพิกถอนใบรับรองตามวรรคหน่ึงใหเลขาธิการสภาวิศวกร
เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการสภาวิศวกรโดยไมชักชา 

หมวด ๖ 
เรื่องอ่ืน ๆ  

 

ขอ ๑๕  กรณีผูไดรับใบรับรองระดับวิศวกร หรือใบรับรองระดับวิศวกรวิชาชีพ ประสงคจะ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

หมวด ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๑๖  ในวาระเริ่มแรกของคณะอนุกรรมการหรือผูชํานาญการพิเศษ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอบังคับน้ี ใหคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูประสบการณ                          
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของแตละสาขา และออกใบรับรองใหเปนระดับวิศวกร
วิชาชีพ เพ่ือแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนคณะอนุกรรมการหรือผูชํานาญการพิเศษ แลวแตกรณี โดยใหยกเวนการ
บังคับใชขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ของขอบังคับน้ี   

 

ประกาศ ณ วันที่                         พ.ศ. ....  

    นายกสภาวิศวกร 

หน้า 28



ภาคผนวก ข. กรอบความสามารถความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรและรายละเอียด

งานสาขาวศิวกรรม 

1. วิศวกรรมเกษตร

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

3. วิศวกรรมชายฝง

4. วิศวกรรมชีวการแพทย

5. วิศวกรรมตอเรือ

6. วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย

7. วิศวกรรมปโตรเลียม

8. วิศวกรรมพลังงาน

9. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

10. วิศวกรรมยานยนต

11. วิศวกรรมระบบราง

12. วิศวกรรมสารสนเทศ

13. วิศวกรรมสํารวจ

14. วิศวกรรมแหลงนํ้า

15. วิศวกรรมอากาศยาน

16. วิศวกรรมอาหาร

17. วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร (ยังมิไดกําหนดกรอบความสามารถ)
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงาน สาขาวิศวกรรมเกษตร

ลําดับ
ที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน

1 การอนุรักษดินและพ้ืนที่ทางการ
เกษตรการใหน้ําและระบายน้ํา
( Land and Soil
Conservation Irrigation and
Drainage)

1 พื้นที่เกษตรกรรมประเภทตางๆ เชน การปลูกพืชอาหารสําหรับมนุษย พชือาหารสัตว พชืเสนใย พืชพลงังาน หรือปศุสัตวและประมง
2. ปฏิรูปพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมจากพื้นที่วางเปลาหรือพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพในการทําการเกษตรกรรม
3 องคประกอบสัดสวนตางๆในพื้นที่เกษตรกรรม ไดแกเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ทําปศุสัตว เนื้อทีกั่กเก็บน้ํา เนื้อที่กําจัด กักเก็บ บําบดัน้าํเสีย

และเนื้อที่ทําประโยชนอ่ืนๆ ไดแก ผลิตเชื้อเพลิง ผลิตพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน พลงังานไฟฟา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ
พลังงานทางกลเพื่อการเกษตรกรรม

4. ถนน ทางลําเลียง หรือที่พักอาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม
5. พื้นที่ที่ใชในกิจกรรมสาธารณประโยชนที่เก่ียวของกับการเกษตรกรรมและปศุสัตวขนาดเล็ก ไดแก ปาชุมชน เชน การดูแลบํารุงรักษา

พื้นที่ปลูกปาเพื่อการใชประโยชนรวมกันของชุมชน
6. พื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพ ดินเค็ม ดินเปร้ียว ดินแนน ดินเสื่อมสภาพ หรือดินที่ถูกบดยอยละเอียด เพือ่ปรับปรุงสภาพดินและพื้นที่ใหมี

ความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมผานกระบวนการอนุรักษหนาดิน กระบวนการเติมหนาดิน กระบวนการปลูกพืชรักษาหนาดิน หรือ
ปลูกพืชคลุมดิน รวมทั้งการออกแบบกระบวนการคืนความอุดมสมบูรณและรักษาสภาพดินใหสามารถใชในการทําเกษตรกรรมไดอยาง
ยั่งยืน กระบวนการปองกันการพังทลายของดินและหนาดินอันเกิดจากการกัดเซาะโดยการไหลของน้ําหรือฝน

7. พื้นที่เกษตรกรรมทีเ่หมาะสมกับประเภทของพืชโดยการจัดการความรูเก่ียวกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมอิากาศ สภาพภูมิประเทศ อุทกวิทยา
และความรูเก่ียวกับพืชและประเภทของพืช (พืชยืนตน พืชลมลุก ไมผล ไมดอก ธัญพืช พืชอาหาร พืชเสนใย)

8. ระบบการใหน้ําเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมตอความตองการน้ําของพืชและขอจํากัดของปริมาณน้ําที่มี เชน การใหน้ําแบบผิวดิน การใหน้ํา
แบบรองคู ระบบสปริงเกลอร ระบบมินิสปริงเกลอร ระบบน้ําหยด ระบบพนฝอย และระบบการใหน้ําในรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช

9. แหลงน้ําเพื่อการเกษตรและปศุสัตวในรูปแบบตางๆ เชน การขุดสระ การขุดบาดาล การกักเก็บน้ํา การบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอ
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว รวมทั้งการอุปโภคและบริโภค กําจัดของเสียและน้ําเสียภายในพื้นที่เกษตรกรรม

10. ระบบระบายน้ําในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอน้ําทวม หรือสภาพชื้นแฉะ และแกไขจัดการใหสามารถทําการเกษตรกรรม
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมได
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ลําดับ
ที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน

11. การปรับปรุงคุณภาพน้ําที่นํามาใช และบําบัดน้ําเหลือใช เชน น้ําเค็ม น้ํากรอย น้ําปนเปอน ที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว การตรวจสอบคุณภาพและปองกันไมใหน้ําเหลือใชที่มีสารปนเปอนจากปุย ยาฆาแมลง หรือสารพิษอ่ืนๆ
จากการเกษตรกรรมและปศุสัตว เล็ดลอดออกไปสูแหลงน้ําสาธารณะ ไมวาจะเปนแมน้ํา ลําธาร คู คลอง รวมทั้งระบบน้ําใตดนิ

2 วิศวกรรมเพ่ือการผลิตปศุสัตว
และสัตวน้ํา (Animal
Production and
Aquaculture Engineering)

1. การกอสรางและจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว ออกแบบ วางผัง เลือกประเภทวัสดุ เชน โรงเรือนคอนกรีต ไม เหล็ก อิฐ อิฐบล็อก กําหนดวัสดุ
ที่ใชทําพื้น ปูพื้น รองพื้น ใหเหมาะสมตอขนาด ปริมาณ และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว

2. เคร่ืองใหอาหารสัตว เคร่ืองใหน้ําสัตว เคร่ืองผสมอาหารสัตว
3. การผลิตสัตวในโรงเรือน ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมภายในโรงเรือน เชน อุณหภูมิ ความชื้น เสียง ปริมาณและ

ความเขมของแสง ฝุนละออง การระบายอากาศ การใหอาหารและน้ํา การเก็บรักษาอาหารสัตวรวมทั้งการจัดการพื้นที่ตอจํานวนสัตว
ภายในโรงเรือนใหเหมาะสม การกําจัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว การนํามูลสัตวและของเสียตางๆ มาใชประโยชน เชน การผลิตไบโอแกส
การทําปุย และการบําบัดน้ําเสีย

4. โรงงานแปรสภาพ แปรรูปเนื้อสัตวประเภทตางๆ รวมทั้งการเก็บรักษาเนื้อสัตวในหองเย็น
5. การเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ําธรรมชาติ เชน การขุดบอเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตวที่ตองจํากัดพื้นที่ในการเลี้ยง เชน การ

เลี้ยงกบ การใชอางน้ําหรือตูขนาดใหญในการเลี้ยงปลาที่ตองมีระบบการไหลเวียนของน้ํา ระบบการใหอาหาร ระบบการกรองของเสีย
การบําบัดน้ําเสียในขบวนการเลี้ยงสัตวน้ํา มีความรูเร่ืองปจจัยที่จําเปนตอการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ความตองการออกซิเจน สภาพน้ํา ความ
เปนกรดดาง และอันตรายอันเนื่องจากสัตวรบกวน เชน นก สัตวเลื้อยคลาน

3 วิศวกรรมเพ่ือการผลิตพืช
Plant Production
Engineering (Equipment,
tool and Machinery)

1. เคร่ืองจักรกลเกษตรที่ใชในการเกษตรกรรมชนิดตางๆ เชน เคร่ืองยนตสูบเดียว เคร่ืองยนตขนาดเล็ก รถแทรกเตอร เคร่ืองจักรกลเกษตรที่
ใชในการผลิตพืช เคร่ืองจักรกลเกษตรที่ใชในการเก็บเก่ียว รวมทั้งการออกแบบสรางเคร่ืองจักรกลเกษตร วางแผนการทดสอบสมรรถนะ
เคร่ืองจักรกลเกษตรที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิตในงานเกษตรกรรมรวมทั้งกลไกของอุปกรณตอพวงเพื่อการเตรียมพื้นที่ในเพาะปลูก
การปลูก การยายปลูก การกําจัดวัชพืช การใหปุย การใหน้ํา การบริหารจัดการการใชปุย การใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองตาม
ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ผูใชงาน และสิ่งแวดลอม

2. โรงจัดเก็บธัญพืชประเภทตางๆ เชน ยุงฉาง คลังสินคา ไซโล
3. โรงเรือนผลิตพืช การออกแบบ วางระบบ จัดการและควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือน การเลือกใชวัสดุในการกอสรางโรงเรือนให

เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
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ลําดับ
ที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน

4. การปลูกพืชในระบบปลอดเชื้อ (Plant factory) และการขยายพันธพืชดวยวิธีตางๆ โดยการควบคุมปจจัยที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตใหอยู
ในระดับสูงสุดเพื่อใหผลผลิตที่คุณภาพดีที่สุด

4 วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผล
การเกษตร
(Agricultural Processing
Engineering)

1. เคร่ืองจักรกลเกษตร เคร่ืองมือและกลไกที่ใชแปรสภาพผลิตผลทางการเกษตรตาง ๆ เชน เมล็ดพืช เมล็ดพนัธุพชื ผัก ผลไม นม อาหาร
ไวน กาแฟ สมุนไพร สารสกัด อาหารสัตว จุลนิทรีย โดยการแปรสภาพดวยความรอน ความเยน็ ความดนั ฟสิกส เคมี ไดแก การทําความ
สะอาด การคัดแยกขนาด การลดขนาด การสี การแยกเปลือก การเหวี่ยงแยก การหมัก การพาสเจอรไรส การสเตอรีไรส การฆาเชื้อดวย
อัลตราไฮเทมเปอรเรเจอร การโฮโมจิไนซ การทอด การคั่ว การกวน การกลั่น การสกัด การระเหย การตกผลึก การสกัดและผลิตน้ํามนั
จากพืชเพื่อการบริโภคและเพื่อใชเปนพลังงาน

2. การอบแหงเมล็ดพืช หรือผลิตผลทางการเกษตรไดแก การอบแหงแบบถาด(Tray dryer,) การอบแหงดวยลมรอนแบบตอเนื่อง
(Fluidized bed dryer), แบบพาหะลม (Pneumatic Conveying dryer), แบบถังหมุน (Rotary dryer), แบบไหลผาน (Through-
Flow dryer), แบบพนฝอย (Spray dryer), แบบนําความรอนชนิดรางกวน, แบบสุญญากาศ ( Vacuum dryer), Drum dryer, Solar
drying, Conveyer Dryers, Spouted Bed drying, Freeze drying, Microwave & dielectric drying, Impingement drying,
Indirect drying, Infrareddrying, Superheated Steam drying ฯลฯ

3 การจัดเก็บ ยืดอายุผลิตผลและผลติภัณฑทางการเกษตรดวยวิธีตางๆ เชนการเก็บโดยใชความเย็น การปรับสภาพบรรยากาศและการใช
บรรยากาศดัดแปลง (Controlled Atmosphere Storage, Modified Atmosphere Packaging) การเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร การเคลือบผิว การบรรจุหีบหอรวมทั้งการขนถาย การขนสงวัสดุทางการเกษตรหรือผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรักษา
คุณภาพของผลผลิต

4 โรงงานแปรรูปผลติผลทางการเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานผลิตอาหารสัตว และโรงงานแปรรูปน้ํานม

5 พลังงานและชีวมวล
(Energy and Biomass
Engineering)

1. การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร เชน การผลิตแอลกอฮอลดวยกระบวนการหมัก (Fermentation) การสกัดน้ํามันจากพืช
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเหลว (Bio Diesel) การผลิตกาซติดไฟดวยกระบวนการ Gasification การผลิตน้ํามันชีวภาพ (Bio Oil) จาก
กระบวนการไพโรไลสิส การผลิตไบโอแกสจากการบําบัดน้ําเสีย หรือวัสดุทางการเกษตรหรือของเสียจากการเลี้ยงสัตว การผลิตเชื้อเพลิง
กอนดวยการบดอัดกอน อัดแทง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเชน แกลบ ฟางขาวเปลือกขาวโพด กากมันสําปะหลัง ชานออย
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ลําดับ
ที่ ประเภทงาน รายละเอียดงาน

ทะลายปาลม หญาเนเปยร กาบมะพราว ใยมะพราว ขุยมะพราว
2. การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช เชนการใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหง การใชพลังงานอ่ืนๆเชน พลังงานลม พลังงานจากน้ําตก

และพลังงานจากการไหลของน้ํามาเปลี่ยนเปนพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการเกษตรกรรม
6 การจัดการและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเกษตร
(Information Technology
and Management for
Agriculture)

1. การใชเคร่ืองมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิก รวมกับกลไกตางๆเพื่อผสมผสานในการควบคุม บังคับ ดวยวิธีทางไฟฟา ทางกล หรือไฮโดรลิก
เพื่อลดการใชแรงงาน เพิ่มความสามารถในการผลิต ลดการสูญเสีย ลดตนทุนการผลิตและอํานวยความสะดวกแกการทําเกษตรกรรม

2. สรางโปรแกรมสมองกลฝงตัว (Embedded processor) เพื่อใหเคร่ืองจักรกลเกษตรสามารถทํางานไดอยางแมนยํา (Agricultural
Precision) โดยการจําลองแบบ (Modelling and Simulation) ระบบตรรกะ(Logic) เพื่อสั่งการ ควบคุมระบบไฟฟา ดวยวิธีการและ
เคร่ืองมือตางๆ เชน ระบบเซนเซอร, Image sensor, image processor, light sensor , thermal sensor, spectrum analysis, NIR,
remote sensing, satellite signal, GPS, GIS รวมทั้งการใชโดรน (Un-man vehicle, Artificial Inelegant (AI), IoT) เพื่อการ
เกษตรกรรม

3. ระบบการจัดการการเกษตร (Farm management) นโยบาย ขอกําหนด ขอจํากัด ขอมูลทางการคา มาตรฐานการผลิต มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย อุปาทาน อุปสงค หวงโซอุปาทาน (Supply chain) การตรวจ
ยอนกลับ (Traceability) และระบบการระบุตัวตน (Identification and tagging system) ของสินคาทางการเกษตร

4. การวางแผน (Planning) การ กําหนดกรอบเวลาการทํา งาน (Scheduling) การรวบรวมขอมูล (Organizing) การจัดตั้ ง
(Establishment) การนํา (Directing) การควบคุม (Controlling) การเฝาระวัง (Monitoring) การประเมิน (Assessment) การ
คาดการณ (Predicting) และและการสรางแบบจําลองโครงการ (Modeling) และสามารถใชขอมูลตางๆ มาใชในการวิเคราะหระบบ
การเกษตรหรือกิจการการเกษตรอยางบูรณการและครบวงจรเพื่อความสําเร็จของโครงการอยางมีประสิทธิผล
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ความสามารถดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเกษตร

ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
1 งานใหคําปรึกษา หมายถึง การให

ขอแนะนํา การตรวจวนิิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรองผลงาน

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ํา
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation
Irrigation and Drainage)

ใหคําปรึกษาเบื้องตนในการจําแนก
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม การปฏิรูปพื้นที่
องคประกอบสัดสวนพื้นทีถ่นนทางลาํเลียง
หรือที่พักอาศัย การปรับปรุงสภาพดิน
ระบบการใหน้ํา แหลงน้าํ ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยอยูภายใต
การกํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชพี

ใหคําปรึกษาการตรวจวินิจฉัยใน
การจําแนกประเภทพืน้ที่
เกษตรกรรม การปฏิรูปพื้นที่
องคประกอบสัดสวนพื้นทีถ่นน
ทางลาํเลียง หรือที่พักอาศัย การ
ปรับปรุงสภาพดนิ กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบการให
น้ํา แหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ใหคําปรึกษาเบื้องตนดานโรงเรือนเลี้ยง
สัตว เคร่ืองมือ เพื่อการผลิตปศสุัตว การ
ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ
และการเลี้ยงสัตวน้าํ ในพื้นที่เกษตรกรรม
และแหลงน้าํธรรมชาติ โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
ดานโรงเรือนเลี้ยงสัตว เคร่ืองมือ
เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and
Machinery)

ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานเคร่ืองจักรกล
เกษตรที่ใชในการผลิตและเก็บเก่ียวพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบ
การปลูกพืชปลอดเชื้อ โดยอยูภายใตการ

ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
ดานเคร่ือง จักรกลเกษตรที่ใชใน
การผลิตและเก็บเก่ียวพชื โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ และระบบการปลูกพืชปลอดเชือ้

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)

ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานเคร่ืองจักรกล
แปรสภาพผลิตผลทางการเกษตร, ระบบ
การอบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายผุลิตผลและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร เคร่ืองจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร โดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
หรือการตรวจรับรอง ดานเคร่ือง
จักรกลแปรสภาพผลติ ผล
ทางการเกษตร ระบบการอบแหง
เมล็ดพืชหรือผลิตผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยืดอายผุลิตผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร
เคร่ืองจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร

5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

ใหคําปรึกษาเบื้องตน ดานระบบการผลิต
เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร และ
ระบบการนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพื่อการเกษตร โดยอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
ดานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลติทางการเกษตร และ
ระบบการนําพลังงานจาก
ธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management
for Agriculture)

ใหคําปรึกษาเบื้องตนดานเคร่ืองมือทาง
ไฟฟาและอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการวางแผน
เพื่อการเกษตรกรรม โดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของ วิศวกรวิชาชีพ

ใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย
หรือตรวจรับรองผลงานดาน
เคร่ืองมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตวั
ระบบการจัดการและการ
วางแผนเพื่อการเกษตรกรรม
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
2 งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา

การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม
หรือการวางแผนของโครงการ

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ํา
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation
Irrigation and Drainage)

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่หมาะสม
ในการจําแนกประเภทพื้นที่เกษตรกรรม
การปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวนพืน้ที่
พื้นที่เก่ียวของกับกิจกรรม
สาธารณประโยชนถนน ทางลําเลียง หรือที่
พักอาศัย การปรับปรุงสภาพดนิ กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ ระบบการใหน้ํา แหลงน้ํา ระบบ
ระบายน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมในการวางแผนจาํแนก
ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม การ
ปฏิรูปพื้นที่องคประกอบสัดสวน
พื้นที่ พื้นที่เก่ียวของกับกิจกรรม
สาธารณ ประโยชน ถนน ทาง
ลําเลียง หรือที่พักอาศัย การ
ปรับปรุงสภาพดนิ กําหนด
ประเภทของพืชใหมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ ระบบการให
น้ํา แหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

2. วิศวกรรมเพื่อการผลิตปศุสัตวและสัตวน้ํา (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ศึกษารวบรวมขอมูลโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เคร่ืองมือ เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลี้ยงสัตวน้าํ ในพืน้ที่เกษตรกรรม และ
แหลงน้ําธรรมชาติ

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
ดานโรงเรือนเลี้ยงสัตว เคร่ืองมือ
เพื่อการผลิตปศุสัตว การผลิต
สัตวในโรงเรือน โรงงานแปร
สภาพ และการเลี้ยงสัตวน้ํา ใน
พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
3. วิศวกรรมเพื่อการผลิตพืช Plant Production

Engineering (Equipment, tool and
Machinery)

ศึกษารวบรวมขอมูลการจัดการแปลงและ
เคร่ืองจักรกลเกษตรที่ใชในการผลิตและ
เก็บเก่ียวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเชื้อ

ศึกษาวิเคราะห ทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนการจัดการ
แปลงและเคร่ืองจักรกลเกษตรที่
ใชในการผลิตและเก็บเก่ียวพืช
โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิต
พืช และระบบการปลูกพชืปลอด
เชื้อ

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)

ศึกษารวบรวมขอมูลดานเคร่ืองจักรกลแปร
สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยืด
อายุผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
เคร่ืองจักรกลในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร

ศึกษาวิเคราะหทาง เลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนแมบท
การออกแบบโรงงานและ
ระบบงานดานเคร่ือง จักรกลแปร
สภาพผลิต ผลทางการเกษตร
ระบบการอบแหงเมล็ดพชืหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการ
เกษตร ระบบการเก็บรักษาและ
ยืดอายุผลิตผลและผลติภัณฑ
ทางการเกษตร เคร่ืองจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการ
เกษตร

5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่หมาะสม
ดานระบบการผลิต เชือ้เพลิงจากผลผลิต
ทางการเกษตร และระบบการนาํพลังงาน

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
ดานระบบการผลิตเชื้อเพลิงจาก
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จากธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร ผลผลติทางการเกษตร และ

ระบบการนําพลังงานจาก
ธรรมชาติมาใชเพื่อการเกษตร

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
(Information Technology and Management
for Agriculture)

ศึกษารวบรวมขอมูลทางเลือกทีเ่หมาะสม
ดานเคร่ืองมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการ
และการวางแผนเพื่อการเกษตรกรรม

ศึกษาวิเคราะหทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนโครงการ
ดานการสรางหรือการผลิต หรือ
นโยบายเคร่ืองมือทางไฟฟาและ
อิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกล
ฝงตัว ระบบการจัดการและการ
วางแผนเพื่อการเกษตรกรรม

3 งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การ
ใชหลักวิชาและความชํานาญเพือ่ใหไดมา
ซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง
การผลิต หรือการวางผังโรงงานและ
เคร่ืองจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดง
เปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณ
การ

1. การอนุรักษดินและพื้นที่ทางการเกษตรการใหน้ํา
และระบายน้ํา(Land and Soil Conservation
Irrigation and Drainage)

ออกแบบเบื้องตน ถนน ทางลําเลียง หรือที่
พักอาศัย แหลงน้ํา ระบบระบายน้ําระบบ
การใหน้ํา และระบบบําบัดน้าํเสยี

ออกแบบและวางผังรายละเอียด
ในโครงการ ถนน ทางลําเลียง
หรือที่พักอาศัย แหลงน้ํา ระบบ
ระบายน้ําระบบการใหน้ํา และ
ระบบบําบัดน้าํเสีย
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2. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตปศุสัตวและสัตวนํ้า (Animal

Production and Aquaculture Engineering)
ออกแบบอุปกรณท่ีใชในโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เครื่องมือในการผลิตปศุสตัว อุปกรณท่ีใชใน
โรงงานแปรสภาพ และอุปกรณท่ีใชในการ
เลี้ยงสตัวนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและแหลงนํ้า
ธรรมชาติ

ออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสตัว
เครื่องมือเพ่ือการผลติปศุสตัว
โรงงานแปรสภาพ
การผลิตสัตวในโรงเรือน และการ
เลี้ยงสตัวนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
และแหลงนํ้าธรรมชาติ

3. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and Machinery)

ออกแบบอุปกรณตอพวง ออกแบบเบื้องตน
เครื่อง จักรกลเกษตรท่ีใชใน การผลิตและเก็บ
เก่ียวพืช ออกแบบอุปกรณท่ีใชในโรงจัดเก็บ
ธัญพืช อุปกรณท่ีใชในโรงเรือนผลติพืช และ
อุปกรณท่ีใชในระบบการปลูกพืชปลอดเช้ือ

ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใช
ในระบบการผลติและเก็บเก่ียวพืช
ออกแบบโรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืช
ปลอดเช้ือ

4. วิ ศ ว ก ร ร ม ด า น แ ป ร ส ภ า พผ ลิ ต ผ ล ก า ร เ ก ษ ต ร
(Agricultural Processing Engineering)

ออกแบบอุปกรณท่ีใชในโรงงานแปรสภาพ
ผลิต ผลทางการเกษตร อุปกรณอบแหงเมลด็
พืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
อุปกรณเก็บรักษาและยืดอายผุลิตผลและผลิต
ภัณฑทางการเกษตร อุปกรณในกระบวนการ
แปรรูปทางการเกษตร

ออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน
และระบบ งานดานการแปรสภาพ
ผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลติผลทาง
การเกษตร ระบบการเก็บรักษา
และยดือายุผลิตผลและผลติภณัฑ
ทางการเกษตร เครื่อง จักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร
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5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass

Engineering)
ออกแบบ และคํานวณงานกอสราง อุปกรณ
หรือเครื่องจักรในกระบวนการผลติเช้ือเพลิง
จากผลผลติทางการเกษตร และการนํา
พลังงานจากธรรมชาตมิาใชเพ่ือการเกษตร

ออกแบบ และคํานวณงานกอสราง
วางผังระบบการผลิต หรือผัง
โรงงาน ประมาณการเก่ียวกับ
ระบบการผลิต เช้ือเพลิงจาก
ผลผลติทางการเกษตร และระบบ
การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช
เพ่ือการเกษตร

6. การจัดการและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ
การเกษตร (Information Technology and
Management for Agriculture)

ออกแบบเบื้องตน หรือกําหนดแผนงานการ
สรางเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ
การวางแผนเพ่ือการเกษตรกรรม

ออกแบบ วางผังรายละเอียด หรือ
กําหนดแผนงานการสราง หรือผลติ
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
การจัดการและการวางแผนเพ่ือ
การเกษตรกรรม

4 งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการ
ควบคุมเก่ียวกับการกอสราง การสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การดัดแปลง
การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนยายงานให
เปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบและ
ขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

1. การอนุรักษดินและพ้ืนท่ีทางการเกษตรการใหนํ้าและ
ระบายนํ้า
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

ควบคุมการสรางในโครงการ ถนน ทาง
ลําเลียง หรือท่ีพักอาศัย การปฏิรปูท่ีดิน สราง
แหลงนํ้า ระบบระบายนํ้า และการติดตั้ง
ระบบการใหนํ้า

อํานวยการควบคุมการสรางใน
โครงการ ถนน ทางลําเลียง หรือท่ี
พักอาศัย การปฏิรูปท่ีดิน สราง
แหลงนํ้า ระบบระบายนํ้า และการ
ติดตั้งระบบการใหนํ้า

2. วิศวกรรมเพ่ือการผลติปศสุัตวและสตัวนํ้า (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ควบคุมการสราง การผลติ การตดิตั้ง การ
ซอมแซมโรงเรือนเลี้ยงสตัว เครื่องมือ เพ่ือการ
ผลิตปศุสตัว การผลิตสัตวในโรงเรอืน โรงงาน
แปรสภาพ และการเลี้ยงสัตวนํ้า ในพ้ืนท่ี

อํานวยการควบคุมการสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลงโรงเรือนเลี้ยงสัตว
เครื่องมือ เพ่ือการผลิตปศุสตัว การ
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เกษตรกรรม และแหลงนํ้าธรรมชาติ ผลิตสัตวในโรงเรือน โรงงานแปร

สภาพ และการเลี้ยงสัตวนํ้า ใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และแหลงนํ้า
ธรรมชาติ

3. วิศวกรรมเพ่ือการผลติพืช Plant Production
Engineering (Equipment, tool and Machinery)

ควบคุมการสราง การผลติ การตดิตั้ง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชในการผลิต
และเก็บเก่ียวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือน
ผลิตพืช และระบบการปลูกพืชปลอดเช้ือ

อํานวยการควบคุมการสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลงเครื่องจักรกลเกษตรท่ีใช
ในการผลติและเก็บเก่ียวพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช
และระบบการปลูกพืชปลอดเช้ือ

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)

ควบคุมการสราง การผลติ การตดิตั้ง การ
ซอมแซม เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมลด็พืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยดือายผุลติผลและ
ผลิตภณัฑทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร

อํานวยการควบคุม การสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลง เครื่องจักรกลแปรสภาพ
ผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลติผลทาง
การเกษตรทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยดือายผุลติผล
และผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร

5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

ควบคุมการสราง การผลติ การตดิตั้ง การ
ซอมแซมอุปกรณหรือเครื่องจักรในการผลิต
เช้ือเพลิงจากผลผลิตเกษตร และระบบ
พลังงานธรรมชาตเิพ่ือการเกษตร

อํานวยการควบคุมการสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลงเครื่องจักรในการผลติ
เช้ือเพลิงจากผลผลิตเกษตร และ
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ระบบพลังงานธรรมชาติเพ่ือ
การเกษตร

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

ควบคุมการสราง การผลติ การตดิตั้ง การ
ซอมแซมเครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ
การวางแผนเพ่ือการเกษตรกรรม

อํานวยการควบคุม การสราง การ
ผลิต การตดิตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
การจัดการและการวางแผนเพ่ือ
การเกษตรกรรม

5 งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การ
คนควา การวิเคราะหการทดสอบ การหา
ขอมูล และสถิตติางๆ เพ่ือใชเปนหลักเกณฑ
หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉยั หรือใน
การสอบทาน

1. การอนุรักษดินและพ้ืนท่ีทางการเกษตรการใหนํ้าและ
ระบายนํ้า
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

คนควาหาขอมูลในการตรวจสอบ การ
ปรับปรุงสภาพดิน การอนุรักษดิน ระบบการ
ใหนํ้า ระบบระบายนํ้า การปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าและการบําบัดนํ้าเสีย

คนควาหาขอมูลวิเคราะหการ
ทดสอบ เพ่ือการตรวจสอบ การ
ปรับปรุงสภาพดิน การอนุรักษดิน
ระบบการใหนํ้า ระบบระบายนํ้า
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าและการ
บําบัดนํ้าเสีย

2. วิศวกรรมเพ่ือการผลติปศสุัตวและสตัวนํ้า (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โรงเรือนเลี้ยงสตัว เครื่องมือเพ่ือการผลิตปศุ
สัตว การผลติสตัวในโรงเรือน โรงงานแปร
สภาพ และการเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีเกษตร
กรรมและแหลงนํ้าธรรมชาติ

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
โรงเรือนเลี้ยงสตัว เครื่องมือเพ่ือ
การผลิตปศสุัตว การผลติสตัวใน
โรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และ
การเลีย้งสัตวนํ้า ในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและแหลงนํ้าธรรมชาติ
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
3. วิศวกรรมเพ่ือการผลติพืช Plant Production

Engineering (Equipment, tool and Machinery)
คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชในการผลติและเก็บ
เก่ียวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช
และระบบการปลูกพืชปลอดเช้ือ

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
เครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชในการผลติ
และเก็บเก่ียวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช
โรงเรือนผลติพืช และระบบการ
ปลูกพืชปลอดเช้ือ

4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลิตผลการเกษตร
(Agricultural Processing Engineering)

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมลด็พืชหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรทางการเกษตร ระบบ
การเก็บรักษาและยดือายผุลติผลและ
ผลิตภณัฑทางการเกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
ระบบงานดานเครื่องจักรกลแปร
สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบ
การอบแหงเมล็ดพืชหรือผลิตผล
ทางการเกษตรทางการเกษตร
ระบบการเก็บรักษาและยดือายุ
ผลิตผลและผลิตภณัฑทางการ
เกษตร เครื่องจักรกลใน
กระบวนการแปรรูปทางการเกษตร

5. พลังงานและชีวมวล (Energy and Biomass
Engineering)

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
งานระบบการผลติเช้ือเพลิงจากผลผลิตเกษตร
การใชงานระบบพลังงานธรรมชาติเพ่ือ
การเกษตรในระดบัท่ีเปนช้ินงาน

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
งานระบบการผลติเช้ือเพลิงจาก
ผลผลติเกษตรการใชงานระบบ
พลังงานธรรมชาตเิพ่ือการเกษตรใน
ระดับท่ีเปนช้ินงานและระบบ
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
6. การจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

คนควาหาขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการจัดการและ
การวางแผนเพ่ือการเกษตรกรรม

คนควาหาขอมูล วิเคราะหการ
ทดสอบวิเคราะหขอมลูทางสถิติ
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทรนิค
โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบการ
จัดการและการวางแผนเพ่ือการ
เกษตรกรรม

6 งานอํานวยการใช หมายถึง การอํานวยการ
ดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ท้ังท่ีเปน
ช้ินงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตาม
รูปแบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม

1. การอนุรักษดินและพ้ืนท่ีทางการเกษตรการใหนํ้าและ
ระบายนํ้า
(Land and Soil Conservation Irrigation and
Drainage)

ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า
การใชและการบาํรุง รักษาแหลงนํ้า ระบบ
ระบายนํ้า ถนน ทางลําเลียง หรือท่ีพักอาศัย
ระบบการใหนํ้า ระบบบําบดันํ้าเสยี

ดูแลการปรับปรุงสภาพดิน และ
การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
การใชและการบาํรุง รักษาแหลงนํ้า
ระบบระบายนํ้า ถนน ทางลําเลียง
หรือท่ีพักอาศัย ระบบการใหนํ้า
ระบบบําบดันํ้าเสีย

2. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตปศสุัตวและสัตวนํ้า (Animal
Production and Aquaculture Engineering)

ดูแลการใชและบํารุงรักษาโรงเรือนเลี้ยงสตัว
เครื่องมือ เพ่ือการผลิตปศุสตัว การผลิตสตัว
ในโรงเรือน โรงงานแปรสภาพ และการเลี้ยง
สัตวนํ้า ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และแหลงนํ้า
ธรรมชาติ

ดูแลการใชและบํารุงรักษาโรงเรือน
เลี้ยงสตัว เครื่องมือ เพ่ือการผลติ
ปศุสัตว การผลติสตัวในโรงเรือน
โรงงานแปรสภาพ และการเลี้ยง
สัตวนํ้า ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ
แหลงนํ้าธรรมชาติ

3. วิศวกรรมเพ่ือการผลิตพืช (Plant Production
Engineering i.e. Equipment, Tool and Machinery

ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องจกัรกล
เกษตรท่ีใชในการผลิตและเก็บเก่ียวพืช โรง
จัดเก็บธัญพืช โรงเรือนผลิตพืช และระบบการ
ปลูกพืชปลอดเช้ือ

ดูแลการใชและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลเกษตรท่ีใชในการผลติ
และเก็บเก่ียวพืช โรงจัดเก็บธัญพืช
โรงเรือนผลติพืช และระบบการ
ปลกูพืชปลอดเช้ือ
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ลําดับ
ที่ งาน ประเภทงาน กรอบความสามารถ

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ
4. วิศวกรรมดานแปรสภาพผลติผลการเกษตร

(Agricultural Processing Engineering)
ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องจกัรกลแปร
สภาพผลิตผลทางการเกษตร ระบบการ
อบแหงเมล็ดพืชหรือผลติผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร ระบบการเก็บรักษาและยดื
อายุผลติผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปทางการ
เกษตร

ดูแลการใชและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลแปรสภาพผลิตผลทาง
การเกษตร ระบบการอบแหงเมลด็
พืชหรือผลิตผลทางการเกษตร
ทางการเกษตร, ระบบการเก็บ
รักษาและยืดอายผุลติผลและ
ผลิตภณัฑทางการเกษตร
เครื่องจักรกลในกระบวนการแปร
รูปทางการเกษตร

5. พลังงานและชีวมวล
(Energy and Biomass Engineering)

ดูแลการใชและบํารุงรักษาระบบการผลิต
เช้ือเพลิงจากผลผลิตเกษตรการใชงานระบบ
พลังงานธรรมชาตเิพ่ือการเกษตร
ในระดับท่ีเปนช้ืนงาน

ดูแลการใชและบํารุงรักษางาน
ระบบการผลิตเช้ือเพลิงจากผลผลติ
เกษตรการใชงานระบบพลงังาน
ธรรมชาตเิพ่ือการเกษตร
ในระดับท่ีเปนช้ืนงานและระบบ

6. การจัดการและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
การเกษตร
(Information Technology and Management for
Agriculture)

ดูแลการใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืทางไฟฟา
และอิเลคโทรนิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว
ระบบการจัดการและการวางแผนเพ่ือการ
เกษตรกรรม

ดูแลการใชและบํารุงรักษางาน
เครื่องมือทางไฟฟาและอิเลคโทร
นิค โปรแกรมสมองกลฝงตัว ระบบ
การจัดการและการวางแผนเพ่ือ
การเกษตรกรรม

หมายเหตุ 1 การแบงระดับกรอบความสามารถ ยึดตามความหมายของสภาวิศวกรวาดวย ประเภทงาน
หมายเหตุ 2
รางรายละเอียดน้ีจัดทําข้ึนโดยอาศัยการแบงประเภทงานในสาขาวิศวกรรมเกษตรซึ่งกําหนดโดย International Commission of Agricultural and Biological Engineering (CIGR, http://www.cigr.org)
ซึ่งเปนองคกรสากลระดับโลกของสาขาวิศวกรรมเกษตร
CIGRไดจดัใหมี Hand book จํานวน 6 เลม ในแตละเลมจะมรีายละเอียดงานในแตละแขนงของวิศวกรรมเกษตร พรอมท้ังเน้ือหาและองคความรูในแขนงน้ันๆเพ่ือเปนแนวทางใหวิศวเกษตรไดทําการศึกษา
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
1. งำนฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  วิเครำะห์ วิจัย ออกแบบ พัฒนำ ทดสอบ และ

ควบคุมกำรผลิตและติดตั้งฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่ง
รวมถึง 
o วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ชิปคอมพิวเตอร์ แผง

ควบคุมวงจรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผงแป้นอักษร  อุปกรณ์จัดเส้นทำง
และเครื่องพิมพ์ 
o อุปกรณ์ควบคุม 
o เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
o สื่อประสม 
o ส่วนต่อประสำนระหว่ำงฮำร์ดแวร์ 

 ปรับปรุง เพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถของระบบที่มีอยู่
เดิม และพัฒนำระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม ่

 ท ำงำนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติกำร และซอฟต์แวร์ 

 วิ เครำะห์  วิจั ย  ออกแบบ 
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
กำรผลิตและติดตั้ง ฮำร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และ ระบบที่
เกี่ยวข้องโดยมีผู้ควบคุมหรือ
ให้ค ำปรึกษำ 

 ติดตั้งและบ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบ
เครือข่ำย และปรับระบบให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของ
องค์กร 

 วิ เครำะห์ วิจัย ออกแบบ 
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
ก ำ ร ผ ลิ ต แ ล ะ ติ ด ตั้ ง 
ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ 
ระบบที่ เกี่ ยวข้องโดยไม่
จ ำเป็นต้องมีผู้ควบคุมหรือ
ให้ค ำปรึกษำ 

 บริ หำร โครงกำร ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ 
ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ได้ 

2. งำนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  ออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์โดยใช้ทฤษฎีและ
หลักกำรของวิทยำกำรคอมพิวเตอร์กำรวิเครำะห์ทำง
คณิตศำสตร์ เพื่อสร้ำง ทดสอบ และประเมินผล
ซ อฟต์ แ ว ร์ แ อ ป พลิ เ ค ชั น แ ละ ระ บ บ ที่ ช่ ว ย ให้
คอมพิวเตอร์ท ำงำน    

 ออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์หลำยประเภท เช่น เกม
คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันทำงธุรกิจ ระบบปฏิบัติกำร 
ระบบควบคุมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และมิดเดิลแวร์ 

 วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ และน ำมำซึ่ง
กำรออกแบบ พัฒนำ ทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้โดยสร้ำงอัลกอริทึมขึ้นมำและ

 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้
โ ด ย มี ผู้ ค ว บ คุ ม ห รื อ ใ ห้
ค ำแนะน ำ 

 เป็นผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำร
ในกำรบริหำรงำนพัฒนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 รวบรวมและวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนระบบ 
แล้วน ำมำออกแบบ พัฒนำ 
ทดสอบซอฟต์แวร์ 

 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้
โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมหรือ
ให้ค ำแนะน ำ 

 บริ หำร โครงกำร ในกำร
พั ฒ น ำ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
คอมพิวเตอร์ 

 วำงสถำปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture)  

 ให้ค ำปรึกษำต่อผู้บริหำรใน
กำรก ำหนดทิศทำงด้ ำน
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ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
อำจจะเป็นผู้เขียนโปรแกรมจำกอัลกอริทึมนั้นเอง หรือ
ส่ งต่ อ ให้ นั ก เ ขี ยน โปรแกรมคอมพิ ว เ ตอร์ เ ป็ น
ผู้ด ำเนินกำร 

 วิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
วิศวกรแอปพลิเคชันและวิศวกรระบบ 

 วิศวกรซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน 
o วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ออกแบบ พัฒนำ 

น ำ ไปติดตั้ ง ให้ผู้ ใ ช้ ได้ ใ ช้ระบบงำน และกำร
บ ำรุ งรักษำระบบที่พัฒนำขึ้น ซึ่ งอำจจะเป็น
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันทั่วไป หรือโปรแกรม
อรรถประโยชน์พิเศษ 

o กำรพัฒนำแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ส่วน
ใหญ่มักสร้ำงหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันแบบ
เฉพำะเจำะจงส ำหรับธุรกิจและองค์กร 

o กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
 วิศวกรซอฟต์แวร์ระบบ 
o ประสำนงำนในกำรสร้ำง บ ำรุงรักษำ และขยำยขีด

ควำมสำมำรถระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร 
รวมทั้ งสำมำรถประสำนงำนได้ในด้ำนควำม
ต้องกำรของแผนกต่ำงๆ เช่นด้ำนใบสั่งซื้อ สต๊อก
สินค้ำใบแจ้งรำคำสินค้ำ และบัญชีเงินเดือนและให้
ค ำแนะในด้ำนเทคนิคคอมพิวเตอร์อื่น ๆ  เป็นต้น 

o อำจจะเป็นผู้ติดตั้งระบบอินทรำเน็ตขององค์กร 
รวมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนไซเบอร์ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร 
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ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
o ท ำหน้ำที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร

ต่ำงๆ 
 
 

3. งำนท่ีมีลักษณะเฉพำะ 
 

 ก ำ ร เ ข้ ำ ร หั ส ( Coding) , วิ ท ย ำ ก ำ ร ร หั ส ลั บ
( Cryptography)  แ ล ะ ก ำ ร ป ก ป้ อ ง ข้ อ มู ล 
(Information Protection) 

 คอมไพเลอร์  (Compiler)และ ระบบปฏิบัติกำร
(Operating Systems)  

 วิ ศ วกรรมและวิทยำศำสตร์ เ ชิ งคอมพิ ว เตอร์
(Computational Science and Engineering) 

 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Computer Networks),กำร
ประมวลผลแบบเคลื่อนที ่(Mobile Computing)และ
ระบบเชิงกระจำย (Distributed Systems) 

 ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ( Computer Systems)  : 
สถำปัตยกรรม (Architecture),กำรประมวลผลแบบ
ขนำน (Parallel Processing),และกำรประมวลผลที่
พึ่งได้(Dependable Computing) 

 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วิ ทั ศ น์  ( Computer Vision) แ ล ะ
วิทยำกำรหุ่นยนต์ (Robotics) 

 ระบบฝังตัว (Embedded Systems) 
 วงจรรวม (Integrated Circuit),กำรออกแบบวงจร

รวมควำมจุสู งมำก (VLSI Design) , กำรทดสอบ 
(Testing)และ กำรออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
(Computer-aided Design: CAD) 

 วิ เครำะห์  วิจั ย  ออกแบบ 
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
กำรผลิตและติดตั้ง ระบบที่มี
ลักษณะเฉพำะโดยมีผูค้วบคมุ
หรือให้ค ำปรึกษำ 

 

 วิ เครำะห์ วิจัย ออกแบบ 
พัฒนำ ทดสอบ และควบคุม
กำรผลิตและติดตั้ง ระบบที่
มี ลั กษณะ เฉพำะ โดยไม่
จ ำเป็นต้องมีผู้ควบคุมหรือ
ให้ค ำปรึกษำ 

 บริ หำร โครงกำร ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ระบบท่ีมีลักษณะเฉพำะได้ 
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ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 สัญญำณ (Signal),กำรประมวลผลค ำพูดและภำพ

(Image and Speech Processing) 
 งำนระบบอินเทอร์เน็ตประสำนสรรพสิ่ง (Internet of 

Things : IoT)   
 ง ำนประยุ กต์ บน โทรศั พท์ เ ค ลื่ อ นที่  (Mobile 

Application)   
 งำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนไอที (IT Infrastructure 

System)    

หมายเหตุ  *กรอบความสามารถ ก ำหนดให้สอดคล้องตำม 6 ลักษณะงำน ดังต่อไปนี้ 
1. งำนให้ค ำปรึกษำหมำยถึง กำรให้ข้อแนะน ำ กำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรองผลงำน 
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำรวำงแผนของโครงกำร 
3. งำนออกแบบและค ำนวณหมำยถึง กำรใช้หลักวิชำและควำมช ำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่งรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำนและ

เครื่องจักร โดนมีรำยกำรค ำนวณ แสดงเป็นรูปแบบ ข้อก ำหนด หรือประมำณกำร 
4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรควบคุม หรือกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง 

กำรรื้อถอนงำน หรือ กำรเคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ และข้อก ำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม 
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบหมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรว จสอบวินิจฉัย 

หรือในกำรสอบทำน 
6. งำนอ ำนวยกำรใช้หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นช้ินงำนหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ และข้ อก ำหนดของหลัก

วิชำชีพวิศวกรรม 

โดย 1.  ระดับ  1 หมำยถึงสำมำรถปฏิบัติงำนในระบบงำนท่ีมีกำรด ำเนินกำรแล้ว สำมำรถดูแลซ่อมบ ำรุงและรักษำระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย 
 2.  ระดับ  2 หมำยถึงสำมำรถ ออกแบบระบบงำนและติดตั้งระบบงำนใหม่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสำขำนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและ

ตระหนักถึงภำวะควำมเสี่ยงของผลกระทบของกำรแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมนั้น 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering )
ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
1. โครงสรางนอกชายฝง

(Offshore structure)
1. งานโครงสรางนอกชายฝงครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้

1.1. โครงสรางนอกชายฝงแบบติดตั้งถาวร (Fixed offshore structure)
1.2. โครงสรางนอกชายฝงแบบเคลื่อนยายได (Relocatable fixed offshore platform)
1.3. โครงสรางนอกชายฝงแบบลอยน้ํา (Floating offshore structure)

2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางนอกชายฝง (Offshore structural engineering) เทานั้น
3. งานไมครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) วิศวกรรมทอ (Piping

engineering) วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical
and Instruments engineering) วิศวกรรมความปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material
Engineering)

4. รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1. การใชโครงสรางกอนการใชงาน (Pre-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน

4.1.1.การเคลื่อนยายเพ่ือการขนสงบนเรือ (Loadout)
4.1.2.การเคลื่อนยายในทะล (Transportation)
4.1.3.การยก (Lift analysis)
4.1.4.การปลอยตัว (Launching analysis)
4.1.5.การยกตั้ง (Upending analysis)
4.1.6.เสถียรภาพบนพ้ืนทะเล (On-bottom stability)
4.1.7.การตอกเสาเข็ม (Pile driving)

4.2. การใชโครงสรางระหวางการใชงาน (In-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน
4.2.1.วิเคราะหการใชงานในท่ี (In-place analysis)
4.2.2.วิเคราะหกําลังตานการลม (Pushover analysis)
4.2.3.วิเคราะหความลา (Fatigue analysis)

5. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)
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ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น ลม และ แผนดินไหว
5.3. แรงกระทําเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากเรือ แรงระเบิดจากอุปกรณ

และ ความรอนจากเพลิงไหม
2. โครงสรางใตทะเล

(Subsea structure)
1. งานโครงสรางใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้

1.1. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบยกติดตั้ง (Lifted structure)
1.2. โครงสรางติดตั้งใตทะเลแบบติดตั้งพรอมทอ (In-line structure)
1.3. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบตื้น (Shallow subsea foundation)
1.4. ฐานรากโครงสรางใตทะเลแบบลึก (Deep subsea foundation)

2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะโครงสรางใตทะเล (Subsea structural engineering) และ ระบบ
ทอใตทะเล (Subsea piping engineering) เทานั้น

3. งานไมครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) วิศวกรรมกระบวนการ (Process
engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด (Electrical and Instruments engineering) วิศวกรรมความ
ปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering)

4. รายละเอียดงานท่ี ครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1. การใชโครงสรางกอนการใชงาน (Pre-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภท

งานโครงสรางนอกชายฝง
4.2. การใชโครงสรางระหวางการใชงาน (In-service condition) ซึ่งประกอบไปดวยงาน ดังแสดงในประเภท

งานโครงสรางนอกชายฝง
5. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดัง แสดงใน ประเภทงานโครงสรางนอกชายฝง และทอสงใตทะเล

3. ทอสงใตทะเล
(Subsea flowline)

1. งานโครงสรางใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้
1.1. ทอสงแนวนอนและแนวตั้งแบบแข็ง (Rigid flowline and riser)
1.2. ทอสงแนวนอนและแนวตั้งแบบออน (Flexible flowline and riser)

2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะทอสง (Subsea rigid/flexible flowline engineering) ทอสง
แนวตั้ง (Subsea rigid/flexible riser engineering)เทานั้น

3. งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering)
4. รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้
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ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
4.1. ทอสงแบบแข็ง (Rigid flowline)

4.1.1.วิเคราะหความหนา (Wall thickness analysis)
4.1.2.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.1.3.วิเคราะหการขยายตัว (Expansion analysis)
4.1.4.วิเคราะหการวิบัติของแบบโกงเดาะ (Lateral and upheaval buckling analysis)
4.1.5.วิเคราะหความยาวระยะแขวน (Free span analysis)
4.1.6.วิเคราะหความลา (Fatiuge analysis)
4.1.7.วิเคราะหความสามารถการใหตัวของระบบทอ (Riser and spool flexibility analysis)
4.1.8.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)

4.2. ทอสงแบบออน (Flexible flowline)1

4.2.1.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.2.2.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)

5. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น ลม และ แผนดินไหว
5.3. แรงกระทําเรื่องจากอุบัติเหต (Accidental load) เชน แรงกระแทกเนื่องจากอุปกรณประมงค หรือ

สมอเรือ
4. สายสัญญาณใตทะเล

(Subsea cable and umbilicals)
1. งานสายสัญญาณใตทะเลครอบคลุมถึงประเภทโครงสรางดังตอไปนี้

1.1. สายไฟฟากําลัง และสายไฟฟาสัญญาณ (Subsea cable)
1.2. สายรวม (Umbilical)

2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบเฉพาะการติดตั้งสายไฟฟากําลัง สายไฟฟาสัญญาณ และสายรวมเทานั้น
(Subsea Cable and umbilical “Installation” engineering)

3. งานไมครอบคลุมถึง วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) วิศวกรรมไฟฟาและเครื่องวัด
(Electrical and Instruments engineering) วิศวกรรมความปลอดภัย(Safety engineering) วิศวกรรม

1งานออกแบบรายละเอียดของท่อแบบออ่นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ผลิต
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ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
วัสดุ (Material Engineering))

4. รายละเอียดครอบคลุมงานดังตอไปนี้
4.1.1.วิเคราะหเสถียรภาพ (On-bottom stability analysis)
4.1.2.วิเคราะหวิธีการการติดตั้ง (Installation analysis)

5. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
5.1. แรงกระทําเนื่องจากการใชงาน (Functional load)
5.2. แรงกระทําจากสิ่งแวดลอม (Environmental load) เชน แรงจากกระแสน้ํา คลื่น และ ลม

5. อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง
(Offshore transportation and
installation aid equipment)

1. งานอํานวยการเคลื่อนยายและติดตั้งนอกชายฝงครอบคลุมถึงการติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้
1.1. โครงสรางนอกชายฝง (Offshore structure)
1.2. โครงสรางใตทะเล (Subsea structure)
1.3. ทอสงใตทะเล (Subsea flowline)
1.4. สายสัญญาณใตทะเล(Subsea cable and umbilicals)

2. งานครอบคลุมเฉพาะการออกแบบ อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและติดตั้งนอกชายฝง (Offshore
structural engineering) เทานั้น

3. รายละเอียดงานท่ี ครอบคลุมงานดังตอไปนี้
3.1. วิเคราะหและออกแบบระบบยึดโยงโครงสรางบนเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Grillage and

seafastening design during sea transportation)
3.2. วิเคราะหความเเข็งแรงเฉพาะจุดของเรือขณะเคลื่อนยายในทะเล (Barge local strength check

during sea transportation)
3.3. การออกแบบอุปกรณในการยกติดตั้งนอกชายฝง (Lifting gears design)
3.4. การออกแบบโครงสรางและอุปกรณชวยในการติดตั้ง (Installation aids design)

4. การออกแบบจะตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
4.1. ขอมูลจําเพาะของเรือหรือทุนลอย เชน แบบแปลน แบบภาคตัดตามยาว แบบภาคตัดตามขวาง แบบ

รายละเอียด และ คูมือรายการคํานวณความสามารถดานเสถียรภาพและความแข็งแรง คูมือใชงานและ
ซอมบํารุง (Vessel, barge or pontoon specific data, stability booklet and operation &
maintenance manual)
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ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมชายฝง (วิศวกรรมนอกชายฝง)
4.2. ขอมูลสํารวจสภาพจริงของอุปกรณบนเรือพรอมใบรับรองการใชงาน (Vessel equipment survey

report and certificates)
4.3. ขอมูลอุปกรณหนางานพรอมใบรับรองท่ีใชในการเคลื่อนยายเพ่ือการขนสง (Loadout gears data and

certificates)
4.4. ขอมูลสภาพแวดลอม ลม กระแสน้ํา และคลื่นของหนางานในทะเล (Site metocean data and Tidal

data)
4.5. ขอมูลเสนทางการขนสงในทะเลและสภาพแวดลอมตลอดเสนทาง (Tow route metocean data)
4.6. แบบรายละเอียดของโครงสรางท่ีจะทําการเคลื่อนยายในทะเล (Structural drawings)
4.7. รายงานควบคุมน้ําหนักโครงสราง (Weight control report)
4.8. รายการอุปกรณท่ีจะใชในการยกติดตั้ง (Lifting gears data and certificate )

6.

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง
(Offshore operation support)

1. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง ประกอบดวยการทํางานสนับสนุนบนเรือประเภทดังตอไปนี้
1.1. Oil Exploration and Drilling Vessels
1.2. Offshore Support Vessels
1.3. Offshore Production Vessels
1.4. Construction/Special Purpose Vessels
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมชายฝง
แขนงยอย วิศวกรรมนอกชายฝง (Offshore Engineering )

งาน ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)

กรอบความสามารถ
วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ

1. งานใหคําปรึกษา หมายถึง การให
ขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรองผลงาน

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง

ไมอนุญาติใหทํา สามารถใหคําปรึกษาเก่ียวกับงาน
วิศวกรรรมนอกชายฝงใน
มาตรฐานสากล ประกอบไปดวยงาน
การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย
หรือการตรวจรับรองผลงาน(Design
Verification) งานนิติ
วิศวกรรมศาสตร (Forensic
Engineering) งานวิเคราะหสภาพ
หลังถูก ใชงานนอกเหนือ เกินการ
ออกแบบ หรือเกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ5

2. งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การ
วิเคราะหหาทางเลือกท่ีเหมาะสม หรือ
การวางแผนของโครงการ

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง

สามารถทํางานวางโครงการในสวน
ของ การศึกษาวิเคราะห วาง
แผนการดําเนินงาน ของโครงการ
ภายใตการดูแล ของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถทําการศึกษาความเปนไปได
วางผังโครงการ วางแผนการ
ดําเนินงาน และ การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) ของ
โครงการ

3. งานออกแบบ และคํานวณ หมายถึง การ
ใชหลักวิชาและความชํานาญเพ่ือใหไดซึ่ง
รายละเอียดในการกอสราง การสราง การ
ผลิต หรือการวางผังโรงงานและ
เครื่องจักร โดยมีรายการคํานวณแสดง

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ

สามารถทํางานคํานวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการ
คํานวณ(Calculation) และ แบบ4ท่ี
ไมซับซอน ภายใต การดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ

สามารถทํางานคํานวณออกแบบ ซึ่ง
ประกอบไปดวย รายงาน รายการ
คํานวณ (Calculation) และ แบบ4

ขอกําหนดวัสดุและผลิตภัณฑ
(Material Specification and
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)

กรอบความสามารถ
วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ

เปนรูปแบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ ติดตั้งนอกชายฝง Product Specification) ขอ
กําหนดการใชงาน (Function
Specification) และ  ขอกําหนดการ
บํารุงรักษา3,5 (Maintenance
Specification) ขอกําหนดการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ3,5Acceptance
Specification such as Factory
Acceptance Test (FAT) and Site
Inspection Test (SIT)) และ
ขอกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
(Safety Specification/Safety
Standard) ในการออกแบบ

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
หมายถึง การอํานวยการควบคุมหรือการ
ควบคุมเก่ียวกับการกอสราง การสราง
การผลิต การติดตั้ง การซอมแซม การ
ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ
เคลื่อนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม
รูปแบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล

สามารถควบคุมการ การผลิต
(Fabrication) การขนสง
(Transportation) การติดตั้ง
(Installation) การรื้อถอน
(Decommission) และ การตอเติม
(Extension) ปรับปรุง
(Modification) และซอมแซม
(Repair) ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการ และสามารถแกไขปญหา
ระหวางการดําเนินงานไดถูกตอง
ตาม หลักวิศวกรรม ภายใตการดูแล
ของวิศวกร วิชาชีพ

สามารถควบคุมการ การผลิต
(Fabrication) การขนสง
(Transportation) การติดตั้ง
(Installation) การรื้อถอน
(Decommission) การตอเติม
(Extension) การปรับปรุง
(Modification) และซอมแซม
(Repair) การเตรียมการใชงาน (Pre-
commission) และการนําออกใช
งาน1,2,4 (Commission) ใหเปนไป
ตามแผนงาน โครงการ และสามารถ
แกไขปญหา ระหวางการดําเนินงาน
ไดถูกตองตาม หลักวิศวกรรม
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมชายฝง
(วิศวกรรมนอกชายฝง)

กรอบความสามารถ
วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ

5. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การ
คนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหา
ขอมูล และสถิติตางๆ เพ่ือใชเปน
หลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในการสอบทาน

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.อุปกรณอํานวยการเคลื่อนยายและ
ติดตั้งนอกชายฝง
5.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง

สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอน
การใชงาน ระหวางการใชงาน และ
หลังการใชงาน5, 6ภายใตการดูแล
ของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถพิจารณาตรวจสอบ กอนการ
ใชงาน ระหวางการใชงาน หลังการ
ใชงาน5, 6และ ตรวจสอบผลการ
ทดสอบระหวาง และหลังการใชงาน
5, 6

6. งานอํานวยการใช หมายถึง การ
อํานวยการดูแลการใข การบํารุงรักษา
งาน ท้ังท่ีเปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไป
โดยถูกตองตามรูปแบบ และขอกําหนด
ของหลักวิชาวิศวกรรม

1.โครงสรางนอกชายฝง
2.โครงสรางใตทะเล
3.ทอสงใตทะเล
4.สายสัญญาณใตทะเล
5.งานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
ชายฝง

สามารถอํานวยการดูแลการใช การ
บํารุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ
บํารุงรักษา ซอมแซม (Inspection
Maintenance and Repair)
ภายใต การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถอํานวยการดูแลการใช การ
บํารุงรักษา วางแผน ตรวจสอบ
บํารุงรักษา ซอมแซม

1. ยกเวนโครงสรางนอกชายฝง
2. ยกเวนโครงสรางใตทะเล
3. ยกเวนทอสงใตทะเล
4. ยกเวนสายสัญญาณใตทะเล
5. ยกเวนอุปกรณอํานวยการติดตั้งนอกชายฝง
6. ยกเวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝง
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2. ประเภทงานวิศวกรรมใกลชายฝง (Near shore Engineering)
ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชายฝง

แขนงยอย ใกลชายฝง (Nearshore)
ลําดับ ประเภทของงาน รายละเอียดของงาน

1. การปองกันชายฝงและปาก
แมน้ํา

หมายถึงการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝงและปากแมน้ํา ดวยมาตรการท่ีใชโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา อันไดแก
โครงสรางเข่ือนกันคลื่น (breakwaters), โครงสรางกําแพงกันคลื่น (seawalls), โครงสรางเข่ือนหินริมฝง (revetments), โครงสราง
คันดักตะกอน (groins), โครงสรางกันการตกตะกอนปากแมน้ํา (jetties) ฯลฯ หรือมาตรการท่ีไมใชโครงสราง
รายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง และธรณีสัญฐานชายฝง
2. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง และธรณีสัญฐานชายฝง
3. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝง
4. การเลือกประเภทและจุดท่ีตองของโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
5. การวางแนวโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
6. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
7. การออกแบบขนาดและรายละเอียดของโครงสรางปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
8. การตรวจสอบความม่ันคงของโครงสรางปองกันชายฝง
9. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
10. การวางแผนบริหารจัดการชายฝง
11. ระบบสารสนเทศชายฝงทะเล
12. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหมเพ่ือการพัฒนาและจัดการพ้ืนท่ีชายฝงทะล

2. โครงสรางพ้ืนฐานทางทะเล
และบริเวณชายฝง

หมายถึง การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ีอยูใกลหรือติดกับชายฝงทะเล อันไดแก การสรางทาเรือในทะเล การ
สรางโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในทะเล บนเกาะ หรือกลางทะเล ฯลฯรายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางพ้ืนฐาน
2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน
3. การวางแนว(Layout)โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
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ลําดับ ประเภทของงาน รายละเอียดของงาน
4. การออกแบบขนาดโครงสราง และอุปกรณประกอบโครงสราง
5. การตรวจสอบความม่ันคง (Stability)ของโครงสรางพ้ืนฐาน
6. การออกแบบรองน้ําเพ่ือการเขาเทียบของเรือ
7. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะกอสราง และระยะดําเนินการ
8. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน

3. การถมทะเล หมายถึง การถมทะเลเพ่ือการจัดสรางโครงสรางท่ียื่นไปในทะเล เชน สนามบิน โรงงานผลิตพลังงาน โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตนรายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ท่ีสงผลกระทบตอการถมทะเล
2. การวิเคราะหการชนิด และการเคลื่อนตัวของตะกอน
3. การวางแนว(Layout)การถมทะเล
4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอนและชนิดของวัสดุท่ีใชในการถมทะเล
5. การตรวจสอบความม่ันคงของฐานรากของการถมทะเล
6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทําการกอสราง และหลังการกอสราง
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน

4. การเสริมทรายชายหาด หมายถึง การสรางชายหาดเทียม (artificial beach nourishment) เพ่ือการสันทนาการ การปองกันชายฝงทะเล หรือทดแทน
ชายฝงทะเลท่ีถูกกัดเซาะไปรายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ท่ีสงผลกระทบตอการสรางหาดเทียม
2. การคัดเลือกชนิดของทรายท่ีใชในการสรางหาดเทียม
3. การวางแนว(Layout)การสรางหาดเทียม
4. การออกแบบโครงสรางกักตะกอน
5. การวิเคราะหปริมาณทรายท่ีใชในการสรางหาดเทียม และรอบการเติมทราย
6. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะทําการกอสราง และหลังการกอสราง
7. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
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ลําดับ ประเภทของงาน รายละเอียดของงาน
5. การปองกันภาวะน้ําทวม

ชายฝง (coastal flooding)
หมายถึง การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง จากคลื่นพายุซัดฝง (storm surge) หรือ สึนามิ (tsunami)
รายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การพยากรณการเกิดคลื่นซัดฝงและสึนามิ
2. การวิเคราะหการเคลื่อนตัวของคลื่นซัดฝงและสึนามิ
3. การออกแบบโครงสรางปองกันคลื่นซัดฝงและสึนามิ
4. การออกแบบระบบระบายน้ําท่ีออกสูชายฝงทะเล
5. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน

6. เสถียรภาพทางเดินเรือ หมายถึง การสรางเสถียรภาพของทางเดินเรือท่ีปากแมน้ํา อันประกอบดวยการวิเคราะหเสถียรภาพของรองน้ํา พยากรณกระแสน้ํา
และระดับน้ําบริเวณปากแมน้ํา เพ่ือศึกษาผลกระทบของกระแสน้ําและระดับน้ําตอเสถียรภาพของทางน้ํา (channel stability) และ
คุณภาพน้ํา (water quality)การออกแบบโครงสรางรองน้ํา รวมถึงการขุดลอกตะกอนทองน้ํา (dredging) และการใชโครงสรางขน
ยายตะกอนท่ีตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา (sediment bypassing)
รายละเอียดของงานประกอบดวย

1. การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปากแมน้ํา และรองเดินเรือ
2. การวิเคราะหคลื่น ลม กระแสน้ํา ระดับน้ําบริเวณปากแมน้ํา
3. การวิเคราะหการชนิด การเคลื่อนตัว และการตกตะกอนของตะกอนปากแมน้ํา
4. การวิเคราะหเสถียรภาพของทางน้ํา (channel stability) และคุณภาพน้ํา (water quality)
5. การออกแบบโครงสรางรองน้ํา
6. การวิเคราะหปริมาณและตําแหนงของตะกอนท่ีตกบริเวณปากแมน้ํา
7. การกําหนดท่ีท้ิงดินตะกอนท่ีขุดลอกรองน้ํา
8. การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากการขุดลอก
9. การออกแบบโครงสรางขนยายตะกอนบริเวณปากแมน้ํา (sediment bypassing)
10. การตรวจสอบความม่ันคง (Stability) ของรองน้ําเดินเรือ
11. การดําเนินการใชเรือเพ่ือการขุดลอก บํารุงรักษารองน้ํา
12. การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมชายฝง

งาน ประเภท วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ
แขนงยอย วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล (Nearshore Engineering)
1. งานใหคําปรึกษา 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา

2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถใหคําปรึกษา และแนะนําวิธีการ
ดําเนินงานเบื้องตนของงานได โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ัง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถใหคําปรึกษาเก่ียวกับกฎเกณฑและ
มาตรฐานท่ีใชในประเทศ หรือในระดับ
มาตรฐานสากล ในโครงการท่ีซับซอนไดทุก
ประเภท โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
ภาพรวมของการดําเนินงานโครงการท้ังทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม

2. งานวางโครงการ 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถทําการศึกษา การวิเคราะหหาทาง
เลือกท่ีเหมาะสม รวมท้ังการวางแผนการ
ดําเนินงานของโครงการ ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ังทางวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ

สามารถทําการศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกท่ี
เหมาะสม รวมท้ังการวางแผนการดําเนินงานของ
โครงการท่ีมีความซับซอนไดทุกประเภท โดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวมของ
การดําเนินงานโครงการท้ังทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม

3. งานออกแบบและ
คํานวณ

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถทําการคํานวณและออกแบบ
โครงการท่ีไมซับซอน ภายใตการดูแลของ
วิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ังทางวิศวกรรม
และสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลของวิศวกร
วิชาชีพ

สามารถทําการคํานวณและออกแบบโครงการท่ีมี
ความซับซอนไดทุกประเภท โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในภาพรวมของการ
ดําเนินงานโครงการท้ังทางวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอม
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งาน ประเภท วิศวกร วิศวกรวิชาชีพ
4. งานควบคุมการสราง
หรือการผลิต

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การ
ดําเนินการสรางใหเปนไปตามแผนงานของ
โครงการวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดย
ควบคุมท้ังผลการดําเนินงานภายในโครงการ
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
โครงการ ในกรณีท่ีเกิดปญหาระหวางการ
สราง สามารถแกไขปญหาทีเกิดข้ึนหนางาน
ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม
ภายใตการดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถควบคุมการเตรียมงาน การดําเนินการ
สรางใหเปนไปตามแผนงานของโครงการ
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยควบคุมท้ังผลการ
ดําเนินงานภายในโครงการและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมภายนอกโครงการ ในกรณีท่ีเกิด
ปญหาระหวางการสราง สามารถแกไขปญหาที
เกิดข้ึนหนางานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม

5. งานพิจารณา
ตรวจสอบ

1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การถมทะเล
4. การสรางหาดเทียม
5. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
6. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการ
พิจารณาตรวจสอบ การวางโครงการ การ
ออกแบบและคํานวณ เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
สําหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝงทะเล ภายใต
การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ัง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการพิจารณา
ตรวจสอบ การวางโครงการ การออกแบบและ
คํานวณ เพ่ือใชในการตรวจสอบวินิจฉัย หรือใน
การสอบทาน สําหรับงานวิศวกรรมใกลชายฝง
ทะเลท่ีมีความซับซอนไดทุกประเภท โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ังทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดลอม

6. งานอํานวยการใช 1. การปองกันชายฝงและปากแมน้ํา
2. โครงสรางพ้ืนฐานใกลชายฝง
3. การปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายฝง
4. เสถียรภาพทางเดินเรือ

สามารถอํานวยการดูแลการใช การ
บํารุงรักษาโครงสรางหรือเรือ ในงาน
วิศวกรรมใกลชายฝงทะเล โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานท้ัง
ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม ภายใตการ
ดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

สามารถอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษา
โครงสรางหรือเรือ ในงานวิศวกรรมใกลชายฝง
ทะเล โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานท้ังทางวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม
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ความสามารถด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ล ำดับ งำน ประเภทงำน กรอบควำมสำมำรถ 
   ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชำชีพ 

1. งำนให้ค ำปรึกษำหมำยถึงกำร
ให้ข้อแนะน ำ กำรตรวจ
วินิจฉัย หรือกำรตรวจรับรอง
ผลงำน 
 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

1.สำมำรถวิเครำะห์ระบบต่ำงๆทำงด้ำน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์เพื่อท ำกำรวิจัย
และพัฒนำได้ 
2.สำมำรถตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุม
กำรวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับควบคุมของวิศวกรวิชำชีพได้  
3.สำมำรถท ำกำรตรวจสอบ ทดสอบ 
วิเครำะห์และประเมินผลกำรวิจัย
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ โดยอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับควบคุมของวิศวกร
วิชำชีพได้  
4.ทรำบกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย 
และใช้เพ่ือวิจัยและพัฒนำทำงด้ำน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ได้ 
 

- สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในด้ำน
กำรออกแบบ กำรวำงแผน กำรก ำกับ
ควบคุมงำนวิชำกำร วิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ได้
อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยได้ 
-สำมำรถวิเครำะห์ ตรวจสอบ ใช้
เครื่องมือ และแก้ปัญหำงำนวิชำกำร 
วิจัยและพัฒนำทำงด้ำนวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ ได้ 

2 งำนวำงโครงกำร หมำยถึง 
กำรศึกษำวิเครำะห์หำทำง
เลือกที่เหมำะสมหรือกำร
วำงแผนของโครงกำร 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 

-สำมำรถปฏิบัติตำมแผนติดตำมควำม
คืบหน้ำของโครงกำรและวิเครำะห์แนว
ทำงแก้ไขงำนที่เกี่ยวข้องได้ 
-สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงด้ำน
กำรแพทย์ ทำงด้ำนธุรกิจ ทำงด้ำน

-สำมำรถวำงแผนแม่บท(Project 
Master Schedule)ของกำรพัฒนำ
และเตรียมกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ
ของงำนที่เก่ียวข้อง ได้ 
-สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงด้ำน
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3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

เทคโนโลยี ทรัพยำกรบุคคล และเวลำใน
กำรพัฒนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำร
รับรอง ให้ค ำปรึกษำของวิศวกร วิชำชีพ
ได้ 
 
 

กำรแพทย์ ทำงด้ำนธุรกิจ ทำงด้ำน
เทคโนโลยี ทรัพยำกรบุคคล และเวลำ
ในกำรพัฒนำโครงกำรที่เก่ียวข้องได้ 
-สำมำรถวำงแผนพัฒนำและ
เตรียมกำรด ำเนินงำน กำรน ำมำใช้ใน
ด้ำนต่ำงๆ(Daily Activity Planning)
และติดตำมประมวลผลควำมคืบหน้ำ
กำรท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วิเครำะห์ผลกระทบและกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุ
ตำมแผนที่ก ำหนดได้ 

3 งำนออกแบบและค ำนวณ 
หมำยถึงกำรใช้หลักวิชำและ
ควำมช ำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่ง
รำยละเอียดในกำรสร้ำง กำร
ผลิต หรือกำรวำงผังงำนต่ำงๆ
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักร
โดยมีกำรค ำนวณแสดงเป็น
รูปแบบ จ้อก ำหนดหรือ
ประมำณกำรที่เกี่ยวข้อง 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

-สำมำรถอธิบำยหลักกำรท ำงำนพื้นฐำน
ของระบบต่ำงๆได้ 
-สำมำรถออกแบบ ค ำนวณระบบต่ำงๆ
ของงำนที่เก่ียวข้องได้  
-สำมำรถอ่ำนและเขียนแบบองค์ประกอบ
ต่ำงๆ มำตรฐำนในกำรก ำหนดขนำด เส้น
ต่ำงๆในกำรเขียนแบบ กำรฉำยภำพ 
ภำพตัดขวำง ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมำย และมำตรฐำนต่ำงๆ
ของงำนที่เก่ียวข้องได้ 
-สำมำรถใช้งำนระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือช่วยในงำน
ออกแบบงำนที่เก่ียวข้องได้ 

-สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง ในกำรวิเครำะห์ออกแบบ งำนหรือ
ระบบต่ำงๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งจ ำลอง
กำรท ำงำนและกำรทดสอบงำน
(Simulation Test) เพ่ือประเมินผล
กำรออกแบบให้เป็นไปตำมเกณฑ์และ
มำตรฐำนที่ก ำหนด ให้สำมำรถ
ออกแบบงำน และผลิตงำนที่เกี่ยวข้อง 
ออกมำได้ 
-สำมำรถก ำหนดหัวข้อต่ำงๆในกำร
ทดสอบและวิธีกำรทดสอบรวมถึงกำร
วำงแผนกำรทดสอบชิ้นส่วนเครื่องมือ
หรือระบบงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง ที่ได้
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ออกแบบตำมคุณภำพและมำตรฐำนที่
ก ำหนด 
-สำมำรถปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบ 
งำน เครื่องมือหรือระบบ เพ่ือให้
สำมำรถผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ออกแบบที่ก ำหนดได้ 

4 งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำร
ผลิตหมำยถึง กำรอ ำนวยกำร
กำรควบคุม หรือกำรควบคุม
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร่ง 
กำรผลิต กำรติดตั้ง กำร
บ ำรุงรักษำและ/หรือซ่อมแซม
กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน 
หรือกำรเคลื่อนย้ำยงำนให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูปแบบ 
และข้อก ำหนดของหลัก
วิชำชีพวิศวกรรม 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

-สำมำรถท ำกำรผลิต กำรประกอบและ
กำรติดตั้งระบบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดได้ 
-สำมำรถปฏิบัติงำนให้มีควำมปลอดภัย 
และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

-สำมำรถให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 
ตรวจวินิจฉัย วิเครำะห์ผล กำรแก้ไข
ปัญหำ กำรก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอน 
หรือตรวจรับรองผลงำนรวมถึงกำร
ปรับปรุงและสอบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้ 
-สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ให้มีควำมปลอดภัย และใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุมค่ำและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

5 งำนพิจำรณำตรวจสอบ 
หมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำร
วิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำ
ข้อมูล และสถิติต่ำงๆเพ่ือใช้
เป็นหลักเกณฑ์หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบ 
วินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

-สำมำรถตรวจสอบคุณภำพวัสดุและ/
หรืออุปกรณ์งำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน ได้ 
-สำมำรถก ำหนดหัวข้อและมำตรฐำน
กำรตรวจสอบงำนหรือระบบต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ได้ 
- สำมำรถก ำหนดวิธีกำร และ 
กระบวนกำรตรวจสอบที่สำมำรถค้นหำ
ปัญหำของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้  

-สำมำรถแนะน ำแก้ไข ปรับปรุง 
ยกระดับและอนุมัติมำตรฐำนของกำร
ตรวจสอบงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้อง ได้ 
-สำมำรถก ำหนดคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบ จัดท ำหลักสูตรพัฒนำ
ควำมสำมำรถ รวมถึงเป็นผู้ให้กำร
ฝึกอบรมของงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ 
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6 งำนอ ำนวยกำรหมำยถึง กำร
อ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำร
บ ำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็น
ชิ้นงำนหรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตำมรูปแบบและ
ข้อก ำหนดของหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม 

1.งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
2.งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
แนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
3.งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแล
รักษำสุขภำพ 

-ควบคุมกำรใช้งำน กำรบ ำรุงรักษำ และ
กำรซ่อมบ ำรุงให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์
พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลำได้ 
-สำมำรถจัดกำรออกแบบ กำรผลิต กำร
ประกอบ กำรทดสอบและกำรสอบเทียบ
หรืองำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนในด้ำนต่ำงๆได้ 
-ทรำบข้อกฎหมำย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรใช้
งำน กำรก ำจัดทิ้ง ข้อก ำหนดด้ำนควำม
ปลอดภัย ของงำนทำงด้ำนวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถ
ควบคุมให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดได้ 

-สำมำรถให้ค ำปรึกษำ และก ำกับดูแล
กำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิต กำรใช้งำน 
กำรบ ำรุงรักษำหลังกำรใช้งำน ส ำหรับ
ผลิภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
เพ่ือให้อยู่ในสภำพปลอดภัยพร้อมใช้
งำน สอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้ 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ล ำดับ ประเภทงำน รำยละเอียดงำนสำขำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
1 งำนวิชำกำร งำนวิจัยและพัฒนำทำงด้ำน

วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร ก ำกับ 
ควบคุม ติดตำมและประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับ งำน
วิชำกำร กำรวิจัย และพัฒนำทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลำย
ส่วนประกอบกันของวงจรชีวิต 

2 งำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและแนะน ำผลิตภัณฑ์
ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
 

วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร ติดตำมและ
ประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับ งำนอุตสำหกรรมกำรผลิต
และแนะน ำผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์รวมทั้งงำนบริกำรหลังกำรขำย 

3 งำนอุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแลรักษำสุขภำพ วำงแผนแม่บท บริหำรจัดกำร วิเครำะห์และประเมินควำมเหมำะสมของงำนหรือโครงกำร ก ำกับ 
ควบคุม ติดตำมและประเมินผล ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และ/หรือลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับงำน
อุตสำหกรรมบริกำรกำรดูแลรักษำสุขภำพเช่น กำรประเมินเทคโนโลยีทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
เพ่ือเลือกซ้ือ หรือเลิกใช้งำน กำรน ำเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์มำใช้งำน กำรติดตั้ง  กำร
ทดสอบและกำรสอบเทียบ กำรบ ำรุงรักษำ เครื่องมือและเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ เพ่ือกำรวินิจฉัย รักษำ เฝ้ำระวังผู้ป่วย และกำร
วิเครำะห์ทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
เป็นไปอย่ำงเป็นระบบได้มำตรฐำนที่ก ำหนด  กำรควบคุมคุณภำพและกำรก ำจัดที่มีควำมปลอดภัย แก่
นักวิทยำศำสตร์ ผู้บริหำรโรงพยำบำล วิศวกร เพื่อร่วมงำนและประชำชนทั่วไปท ำงำนร่วมกับ
โครงกำรวิจัยต่ำงๆกับนักวิจัยหรือบุคคลำกรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือใช้งำนเป็นกำรเฉพำะด้ำน และ/หรือเก็บรวมรวมข้อมูลของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำน
ทำงดำ้นวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมตอเรือ

งาน ประเภทของงานวิศวกรรมตอเรือ กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ

1. งานใหคําปรึกษาหมายถึง การใหขอแนะนาํ การตรวจวินิจฉยั
หรือการตรวจรับรองผลงาน

1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- - ใหคําปรึกษา แนะนําการเลือกประเภทเรือ ขนาดเรือ
ระบบเครื่องจักรกลตางๆ ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม
และใหคําปรึกษาแกปญหาทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเรือ
หรือโครงสรางลอยนํ้ารวมถึงการดัดแปลงในทุก
ประเภทของงาน

- วินิจฉัย หรือตรวจรับรองงานตอ, ซอม หรือดัดแปลง
เรือ หรือโครงสรางลอยนํ้าในทุกประเภทของงาน

- ปรากฏตัวตอศาลหรือคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือให
ความเห็นทางดานวิศวกรรมตอเรือ

2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือก
ที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ

1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- - วางแผนแมบท ของการตอใหมหรือการซอมหรือ
ดัดแปลงเรือ หรือโครงสรางลอยนํ้า

- วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ ในเงื่อนไขการ
บริหารธุรกิจและวิศวกรรมการผลิต

- วางแผนการตอเรือ (Schedule planning) และ
ขบวนการผลิต (Building strategy), ซอม และ
ดัดแปลงในทุกประเภทของงาน

- วางแผนการสรางเครื่องมือและสาธานูปโภคท่ีตองมี
เพ่ือโครงการ

3. งานออกแบบและคํานวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความ
ชํานาญเพื่อ ให ไดมา ซ่ึงรายละเอียดในการสราง การผลิต
หรือการดัดแปลง หรือการวางผังโรงงานและเคร่ืองจักร โดยมี
รายการคํานวณ แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ

1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- การคํานวณ การออกแบบในทุกประเภท
ของงานตามหลักวิศวกรรมภายใตการ
ควบคุมและแนะนําของวิศวกรวิชาชีพ

- การทวนสอบใหสัมพันธกับกฎขอบังคับของ
การตอเรือ และขอบังคับการเดินเรือ

- การคํานวณ การออกแบบในทุกประเภทของงานตาม
หลักวิศวกรรม

- การทวนสอบใหสัมพันธกับกฎ ขอบังคับของการตอ
เรือ และขอบังคับการเดินเรือ

- การใหคําแนะนํา และการรับรองแบบ
- ทําการประมาณการวัสดุและแรงงานท่ีจะใชในการ

สราง หรือดัดแปลงเรือ หรือโครงสรางลอยนํ้า
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมตอเรือ กรอบความสามารถ
ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิตหมายถึง การอํานวยการ
ควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการสราง การผลิต การติดตั้ง
การซอมแซม การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือ การเคลื่อนยาย
งานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม

1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- การควบคุมการผลิต การติดต้ัง การ
ดัดแปลง การซอมแซม ในทุกประเภทงาน
ใหเปนไปตามการออกแบบ และแผนท่ี
กําหนด

- ควบคุมการเคล่ือนยายเรือ หรือชิ้นสวนของ
งานระบบตาง

- การควบคุมใหการทํางานมีความปลอดภัย
- การควบคุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคาและมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด

- การควบคุมการผลิต การติดต้ัง การดัดแปลง การ
ซอมแซม ในทุกประเภทงานใหเปนไปตามการ
ออกแบบและแผนท่ีกําหนด

- ควบคุมการเคล่ือนยายเรือ หรือชิ้นสวนของงาน
ระบบตาง

- การควบคุมใหการทํางานมีความปลอดภัย
- การควบคุมใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
- และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด

5. งานพิจารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห
การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ
หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน

1) ตัวเรือและโครงสราง
2) ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล
3) ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
4) ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ
5) การทํางานในอูเรือ

- การตรวจสํารวจเพ่ือยืนยันความคงสภาพ
- การตรวจสํารวจเพ่ือยืนยันความสอดคลองกฎ

ขอบังคับ
- การทดสอบวามีความสอดคลองกับกฎหมาย
- การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบความ

ปลอดภัย และระบบเตือนภัย

- การตรวจสํารวจเพ่ือยืนยันความคงสภาพ
- การตรวจสํารวจเพ่ือยืนยันความสอดคลองกฎ

ขอบังคับ
- การทดสอบวามีความสอดคลองกับกฎหมาย
- การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบความ

ปลอดภัย และระบบ เตือนภัย
6. งานอํานวยการใชหมายถึง การอํานวยการดูแลการใช

การบํารุงรักษาเรือ หรือโครงสรางลอยน้ํา รวมถึงงานที่เปน
ชิ้นงานหรือระบบ ให เปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และ
ขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

1) การทํางานในอูเรือ
2) การทํางานในเรือ

- งานอํานวยการดูแลโรงงาน เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณขนยายเพ่ือการสรางเรือ
หรือโครงสรางลอยนํ้า

- ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักร
เครื่องมือมีความปลอดภัยตอการใชงาน

- สํารวจใหอุปกรณเพ่ือการเคล่ือนยายมีความ
ม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย

- ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร และ
อุปกรณ

- ท่ีอยูในเรือ และบนดาดฟา และสวนควบ
- ตรวจสอบความสมบูรณ และบํารุงรักษาให

เครื่องจักร อุปกรณมีความสมบูรณ และ
พรอมใชงาน

- งานอํานวยการดูแลโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณขนยายเพ่ือการสรางเรือหรือโครงสรางลอย
นํ้า

- ตรวจสอบใหโรงงานและเครื่องจักรเครื่องมือมีความ
ปลอดภัยตอการใชงาน

- สํารวจใหอุปกรณเพ่ือการเคล่ือนยายมีความม่ันคง
แข็งแรงและปลอดภัย

- ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร และอุปกรณท่ีอยู
ในเรือ และบนดาดฟา และสวนควบ

- ตรวจสอบความสมบูรณ และบํารุงรักษาให
เครื่องจักร อุปกรณมีความสมบูรณ และพรอมใชงาน
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมตอเรอื
ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ

1 ตัวเรือและโครงสราง - เปนงานท่ีประยุกตหลักวิศวกรรม เพ่ือออกแบบกําหนดรูปรางและขนาดของเรือหรือโครงสรางลอยนํ้าใหเหมาะสมกันงาน และเปนไปตามความตองการของเจาของเรือ ซ่ึง
ไดแก นํ้าหนักบรรทุก ความเร็วเรือ และอัตราความส้ินเปลืองของนํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตนโดยเรือหรือโครงสรางท่ีออกแบบน้ันจะตองมีเสถียรภาพและความคงทนทะเลในทุก
สภาวะการปฏิบัติงาน (Stability, Sea worthiness)

- เปนงานออกแบบโครงสราง เพ่ือใหเรือมีความแข็งแรงเพียงพอ ปลอดภัย ตอเรือ ผูโดยสาร สินคา แครื่องจักรอุปกรณ และส่ิงแวดลอม การเลือกใชวัสดุตัวเรือหรือโครงสราง
รวมถึงการออกแบบหรือกําหนดขบวนการตอเชื่อมวัสดุโครงสรางดวยขบวนการท่ีเหมาะสมกับวัสดุท่ีสรางเรือหรือโครงสรางลอยนํ้าน้ัน

- วางผังตัวเรือ (General Arrangement) ใหพ้ืนท่ีใชสอยและท่ีพักอาศัยมีความเหมาะสมกับภารกิจ และมีความสอดรับกับระบบตาง ๆ เชน ระบบถวงเรือ ระบบทอและปม
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา ระบบนํ้าและของเหลวตางๆ

- กําหนดวางผังและออกแบบเครื่องจักรกล และอุปกรณบนดาดฟา (deck machinery and equipment) การคํานวนเลือกขนาดสมอเรือ ขนาดและความยาวโซสมอ กําหนด
ขนาดและความยาวเชือกท่ีใชกับงานปากเรือ

- การทดสอบตัวเรือจําลอง หรือแบบจําลองทางคอมพิวเตอร เพ่ือศึกษาสมรรถนะทางตัวเรือ และสมรรถนะของใบจักร เปนตน (Seakeeping,Hydrodynamics, Resistance)
- งานปองกันการผุกรอนและงานสี (Corrosion control and coating)

2 ระบบขับเคล่ือนและเครื่องจักรกล - เปนงานท่ีประยุกตหลักวิศวกรรมเพ่ือเลือกหรือกําหนดประเภทและขนาดของระบบขับเคล่ือน (propulsion) กําหนดชนิดของเครื่องตนกําลังไดเหมาะสมกับเรือ หรือ
โครงสรางลอยนํ้า

- เปนการจับคูระหวางเครื่องตนกําลังกับชุดเฟองทดใหมีความเหมาะสมกับความเร็วเรือ หรือแรงท่ีตองการ การกําหนดขนาดชนิดและรูปทรงของใบจักรไดอยางเหมาะสม หรือ
ออกแบบการขับเคล่ือนอื่นๆเชนการใชลม หรือแสงแดด

- เปนงานกําหนดและออกแบบการบังคับเล้ียว (Steering,Manoeuvring) ของเรือใหเหมาะสมท้ังชนิดและขนาด รวมถึงสวนประกอบเพ่ือการบังคับเล้ียว งานระบบควบคุม
การบังคับเล้ียวท่ีไมใชระบบไฟฟา

- งานวางระบบเครื่องจักรกลตางๆ บนเรือ (Auxiliary systems) เพ่ือภารอยูอาศัยและภาระกิจของเรือ
- งานระบบทอของเหลวตางๆ ระบบทอเชื้อเพลิง ระบบทอนํ้าอับเฉา ระบบทอไฮดรอลิค และระบบดับเพลิงท้ังภายใน และภายนอกเรือ

3 ระบบไฟฟาและระบบควบคุม - เปนงานท่ีประยุกตหลักวิศวกรรมไฟฟากําลัง เพ่ือกําหนดจํานวนและขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟาไดเหมาะสมกับภาระบนเรือ
- กําหนดระบบไฟฟาควบคุมท่ีไมซับซอน เพ่ือเดินหรือหยุดเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ เชนระบบเครื่องกําเนิดไอนํ้า กวานสมอเรือ  เครน หรือ ระบบควบคุมนํ้าถังอับเฉา

รวมถึงงานไฟฟากําลังท่ีจายใหระบบส่ือสาร ระบบเดินเรือ  ระบบควบคุมแบบปอนคากลับเพ่ือการส่ังการอัตโนมัติ เปนตน
4 ระบบความปลอดภัย ส่ิงแวดลอมและ

อื่นๆ
วางโครงการ ออกแบบ ควบคุมการสรางการติดต้ัง ตรวจสอบและบํารุงรักษา อุปกรณเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และการปองกันมลพิษทางทะเล ใหเปนตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ และกฎหมายทองถิ่น

5 การทํางานในอูเรือ - การสราง ดัดแปลงและซอมบํารุงเรือและอุปกรณในอูเรือ
- การสรางชิ้นสวนของระบบตางๆในเรือ
- การติดต้ังเครื่องจักรกล อุปกรณ และชิ้นสวนของระบบตางๆในเรือ
- การเคล่ือนยายเรือ หรือชิ้นสวนของระบบตางๆ
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ลําดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมตอเรือ

- การทํางานระบบปองกันการผุกรอน
- ทําการทดสอบเรือกอนสงมอบเพ่ือใหแนใจวาเรือมีความสามารถตามท่ีกําหนดไว
- นําเรือขึ้นอู
- การปลอยเรือลงนํ้า

6 การทํางานในเรือ - ใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรกลและอุปกรณท้ังหมดท่ีอยูบนเรือเพ่ือใหเรือออกทะเลไดอยางปลอดภัย มีประสิทธิผล และเปนไปอยางประหยัด ระบบและอุปกรณท่ี
รับผิดชอบ ไดแก เครื่องจักรใหญและระบบขับเคล่ือน เครื่องจักรชวย เครื่องบําบัดส่ิงเจือปนในนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน เครื่องกําเนิดไอนํ้า ระบบนํ้า/อากาศ ระบบ
ปมและทอ เครื่องอัดอากาศ เปนตน ตลอดจนดูแลระบบสัญญาณอัตโนมัติ, อุปกรณเตือนภัยตางๆ ใหทํางานอยางถูกตอง ควบคุมดูแลความหมดเปลือง และจํานวนคงเหลือ
ของนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้าจืด นํ้ามันหลอล่ืน พัสดุ และชิ้นสวนอะไหลตางๆ

- ขอบขายของงานจะครอบคลุมไปถึงการใชงานอุปกรณในการจัดการและผูกรั้งสินคา อุปกรณผูกเรือ และ อุปกรณประจําดาดฟา เชน กวานสมอเรือ เครนขนถายของ
- ผูปฏิบัติงานบนเรือจะตองมีความรูงานปากเรือและสามารถใชงานอุปกรณในสถานการณฉุกเฉิน เชน ประตูกั้นนํ้า เครื่องไฟฟาฉุกเฉิน เครื่องมือและระบบดับเพลิง เรือชูชีพ

อุปกรณยังชีพในทะเล การใชวิทยุส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
 
 

งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
1. งำนให้ค ำปรึกษำ หมำยถึง กำร

ให้ข้อแนะน ำ กำรตรวจวินิจฉยั 
หรือกำรตรวจรับรองผลงำน 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
2. เส้นทำงหนีไฟ 
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 
5. พลศำสตร์อัคคีภัย 
6. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 
7. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
8. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
9. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร

สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 
10. กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 
11. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย 

 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 
1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อย

กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ 
กลไกในกำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย  

2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร  วิธีกำรหนีไฟ 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถให้ค ำแนะน ำวิธีกำรป้องกัน
อัคคีภัยรวมท้ังเลือกหรือแนะน ำวิธีกำรใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยพื้นฐำนในบ้ำนอยู่อำศัยท่ีไม่ซับซ้อน
ได้แก่ อำคำรท่ีอยู่อำศัย ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร 
และอำคำรแถว ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมี
พื้นท่ี ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร 
 
 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรวำงผังอำคำรเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัย กำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ
และเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว้ 

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถให้ค ำปรึกษำ กำรให้
ค ำแนะน ำ กำรตรวจวินิจฉัย ตรวจวิเครำะห์ผล 
กำรแก้ไขปัญหำ ก ำหนดวิธีกำรขั้นตอน และ
กำรตรวจรับรองผลงำนได้ ส ำหรับอำคำรหรือ
โรงงำนท่ีซับซ้อนได้ทุกประเภท  
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง 

กำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำง
เลือกที่เหมำะสม หรือกำร
วำงแผนของโครงกำร 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
2. เส้นทำงหนีไฟ 
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 
5. พลศำสตร์อัคคีภัย 
6. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 
7. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
8. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
9. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร

สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 
10. กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 
11. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย 

 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 

1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 
4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ในเรื่อง
พลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ กลไกใน
กำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย  

2. ควำมรู้ เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์
หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำรวำงแผนของ
โครงกำรป้องกันอัคคีภัย พื้นฐำนในบ้ำนอยู่อำศัยท่ีไม่
ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรท่ีอยู่อำศัย ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 
15 เมตร และอำคำรแถว ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 
เมตร และมีพื้นท่ี ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรวำงผังอำคำรเพื่อ
ป้องกันอัคคีภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว้ 

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำกำรศึกษำ กำร
วิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำร
วำงแผนของโครงกำรป้องกันอัคคีภัย ส ำหรับ
อำคำรหรือโรงงำนท่ีซับซ้อนได้ทุกประเภท 
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
3. งำนออกแบบและค ำนวณ

หมำยถึง กำรใช้หลักวิชำ
และควำมช ำนำญเพื่อให้
ได้มำซ่ึงรำยละเอียดในกำร
ก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต 
หรือกำรวำงผังโรงงำนและ
เครื่องจักร โดยมีรำยกำร
ค ำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ 
ข้อก ำหนด หรือประมำณ
กำร 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย  
2. เส้นทำงหนีไฟ 
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 
5. พลศำสตร์อัคคีภัย 
6. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 
7. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
8. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
9. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย  

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 

1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 
4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ในเรื่อง
พลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ กลไกใน
กำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย  

2. ควำมรู้ เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถงำนออกแบบและค ำนวณ เพื่อ
แสดงรูปแบบ ข้อก ำหนด รำยกำรค ำนวณ และ
ประมำณรำคำ ส ำหรับงำนบ้ำนอยู่อำศัย อำคำรแถว 
หรือบ้ำนแฝดท่ีไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรท่ีอยู่อำศัย ท่ีมี
ควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำรแถว ท่ีมีควำมสูง 
ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นท่ี ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว้ 

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถงำนออกแบบและ
ค ำนวณ เพ่ือแสดงรูปแบบ ข้อก ำหนด รำยกำร
ค ำนวณ และประมำณรำคำ ส ำหรับอำคำรหรือ
โรงงำนท่ีซับซ้อนได้ทุกประเภท 
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือ

กำรผลิ ตหมำยถึ ง  กำร
อ ำนวยกำรควบคุม หรือกำร
ควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง 
กำรสร้ ำ ง  กำรผลิต  กำร
ติดตั้ ง กำรซ่อมแซม กำร
ดัดแปลง กำรรื้อถอนงำน 
หรือกำรเคลื่อนย้ำยงำนให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป 
แบบ และข้อก ำหนดของ
หลักวิชำชีพวิศวกรรม 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
2. เส้นทำงหนีไฟ  
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 
5. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
6. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
7. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร

สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 
8. กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 
9. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย 

 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 

1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ 
กลไกในกำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย  

2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ 

 
สำมำรถควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต เพื่อกำร
ก่อสร้ำง กำรติดต้ัง และกำรซ่อมแซม ส ำหรับงำนบ้ำน
อยู่อำศัย อำคำรแถว หรือบ้ำนแฝดท่ีไม่ซับซ้อน ได้แก่ 
อำคำรที่อยู่อำศัย ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และ
อำคำรแถว ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นท่ี 
ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ในกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชงิเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว้ 

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถควบคุมกำรสร้ำงหรือ
กำรผลิตเพื่อกำรก่อสร้ำง กำรติดตั้ง กำร
ซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรรื้อถอนงำนหรือกำร
เคลื่อนย้ำยงำน ส ำหรับอำคำรหรือโรงงำนท่ี
ซับซ้อนได้ทุกประเภท  
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ

หมำยถึง กำรค้นคว้ำ กำร
วิเครำะห์ กำรทดสอบ กำร
หำข้อมูล และสถิติต่ำงๆ 
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉยั หรือในกำรสอบ
ทำน 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
2. เส้นทำงหนีไฟ 
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก 
5. พลศำสตร์อัคคีภัย 
6. กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ 
7. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
8. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
9. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร

สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 
10. กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 
11. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย 

 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 

1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ 
กลไกในกำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย  

2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำน
ออกแบบและค ำนวณ เพ่ือใช้ประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน ส ำหรับงำนบ้ำนอยู่อำศัย 
อำคำรแถว หรือบ้ำนแฝดท่ีไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรท่ี
อยู่อำศัย ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำร
แถว ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นท่ี ไม่เกิน 
500 ตำรำงเมตร 
 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ใน กำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย และกำรป้องกันอัคคีภัยเชิง
รับและเชิงรุก เพื่อควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว ้

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำน
ออกแบบและค ำนวณ เพ่ือใช้ประกอบกำร
ตรวจสอบวินิจฉัย หรือในกำรสอบทำน ส ำหรับ
อำคำรหรือโรงงำนท่ีซับซ้อนได้ทุกประเภท  
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
6. งำนอ ำนวยกำรใช้หมำยถึง 

กำรอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ 
กำรบ ำรุงรักษำงำน ทั้งที่
เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป 
แบบ และข้อก ำหนดของ
หลักวิชำชพีวิศวกรรม 

1. กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย  
2. เส้นทำงหนีไฟ 
3. พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
4. ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ

ประกอบอำคำร 
5. กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ 
6. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร

สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 
7. กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 
8. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย 

 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกร 

1. ควำมรู้พื้นฐำนตำมประเภทท่ีก ำหนดไม่น้อย
กว่ำ 4 ประเภท แต่อย่ำงน้อยต้องมีควำมรู้ใน
เรื่องพลศำสตร์อัคคีภัย (ธรรมชำติกำรเกิดไฟ 
กลไกในกำรดับเพลิง)  และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย  

2. ควำมรู้เฉพำะ ได้แก่ อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น 
อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ควำมเสี่ยงในอำคำร
อัคคีภัยในอำคำร วิธีกำรหนีไฟ 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำร
บ ำรุงรักษำงำนเพื่อให้ระบบอุปกรณ์ต่ำงๆพร้อมใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ ส ำหรับ งำนบ้ำนอยู่อำศัย อำคำรแถว 
หรือบ้ำนแฝดท่ีไม่ซับซ้อน ได้แก่ อำคำรท่ีอยู่อำศัย ท่ีมี
ควำมสูง ไม่เกิน 15 เมตร และอำคำรแถว ท่ีมีควำมสูง 
ไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นท่ี ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร 

เกณฑ์ส ำหรับระดับวิศวกรวิชำชีพ 
1. ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมประเภทท่ี

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 6 ประเภท แต่อย่ำง
น้อยต้องมีควำมรู้ใน กำรตรวจสอบ ทดสอบ 
และบ ำรุงรักษำระบบป้องกันอัคคีภัย 

2. สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรท่ีทันสมัยและเหมำะสมน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำร 

3. กำรสื่อสำรกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่น กำร
โน้มน้ำว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเจรจำ กำร
เขียนรำยงำนเชิงเทคนิค กำรน ำเสนอ กำร
ฟัง กำรอธิบำยได้อย่ำงชัดเจน 

4. กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน กำร
ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอย่ำงเหมำะสม
ภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีตั้งไว้ 

5. ควำมรับผิดชอบในงำนวิศวกรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ 
กำรบ ำรุงรักษำงำนเพื่อให้ระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ
พร้อมใช้งำน และถูกต้องตำมหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม ส ำหรับอำคำรหรือโรงงำนท่ีซับซ้อน
ได้ทุกประเภท  
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 

1 กำรวำงผังอำคำรเพื่อป้องกันอัคคีภัย กำรแบ่งประเภทกำรใช้พื้นท่ีอำคำร กำรค ำนวณปริมำณผู้ใช้พ้ืนท่ี กำรก ำหนดควำมเสี่ยงอันตรำยของพื้นท่ี และกำรแบ่งแยกควำมอันตรำยของพื้นท่ี 

2 เส้นทำงหนีไฟ กำรแบ่งประเภทพ้ืนท่ีครอบครอง จ ำนวนเส้นทำงหนีไฟ สมรรถนะของเส้นทำงหนีไฟ กำรจัดวำงเส้นทำงหนีไฟ ระยะสัญจร ระยะทำงบังคับ ระยะทำงตัน ส่วนประกอบเส้นทำง
หนีไฟ เช่น ประตู บันได ทำงลำด และอื่นๆ รวมท้ังกำรค ำนวณเวลำกำรอพยพ 

3 พฤติกรรมมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ของบุคคล กำรตีควำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยง และ กำรตัดสินใจของบุคคลเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ เพื่อน ำข้อมูลพฤติกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันอัคคีภัย 

4 กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับและเชิงรุก หลักกำรป้องกันอัคคีภัย และกำรน ำมำประยุกต์ เลือกใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม 
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ เช่น กำรแบ่งส่วนอำคำร โครงสร้ำงทนไฟ กำรควบคุมกำรใช้วัสดุ กำรป้องกันช่องเปิด เป็นต้น 
กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เช่น ระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 

5 พลศำสตร์อัคคีภัย ปรำกฏกำรณทำงพลศำสตร์อัคคีภัย อุณหพลศำสตร์ของกำรเผำไหม เคมีเชิงอัคคี เปลวไฟแบบPre-mix หรือแบบ Diffusion กำรแพรกระจำยควันหรือกำรลุกลำมของเพลิงไหม้
กำรเผำไหมของของแข็งและของเหลว กำรจุดติดไฟ กำรพุ่งของเปลวไฟใต้เพดำน (Ceiling Jet) ภำวะก่อนและหลังกำรแฟลชโอเวอร (Flashover) และกำรลุกไหมขั้นสุดท้ำย 

6 กำรป้องกันอัคคีภัยเชิงสมรรถนะ กำรออกแบบทำงวิศวกรรมโดยอำศัยเครื่องมือและ/หรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเครำะห์ ควำมเป็นไปได้ในกำรออกแบบกำรป้องกันอัคคีภัยท่ีนอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดในมำตรฐำน 
เช่น กำรท ำแบบจ ำลองกำรอพยพ กำรท ำแบบจ ำลองเพลิงไหม้ เป็นต้น 

7 ขั้นตอนและวิธีกำรตรวจจับและแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้รวมท้ังกำรสั่งกำรระบบ
ประกอบอำคำร 

ทฤษฎีและหลักกำรกำรตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น ควัน ควำมร้อน กำรแผ่รังสี และก๊ำซ เป็นต้น อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แจ้งเหตุ สัญญำณแจ้งเหตุ อุปกรณ์ควบคุมและ
ส่วนประกอบกำรท ำงำน ล ำดับขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ กำรสั่งกำรประสำนระบบประกอบอำคำร เช่น ระบบอัดอำกำศ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบส่งลมเย็น ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
เพื่อกำรหนีไฟ เป็นต้น 

8 กำรจัดกำรและควบคุมควันไฟ หลักกำรควบคุมควันไฟ ควำมแตกต่ำงของควำมดัน ระบบอัดอำกำศในช่องโถงบันได/โถงลิฟต์ กำรก ำหนดขอบเขตควันไฟ กำรค ำนวณปริมำณควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
และกำรควบคุมอุปกรณ์ 

9 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
รวมถึงงำนป้องกัน กำรตอบโต้และกำร
สื่อสำรระหว่ำงเกิดเหตุ และกำรฟื้นฟู 

หลักกำรและแนวทำงรับมือเหตุเพลิงไหม้ กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเผชิญเหตุ กำรระงับเหตุเพลิงไหม้ กำรกู้ภัย และ กำรฟื้นฟูอำคำรหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงสนับสนุน
และร่วมวำงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ แผนกำรตรวจตรำแผนกำรอบรม แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนกำรดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟ แผนบรรเทำทุกข์ 

10 กำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำ
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ กำรตรวจสอบด้วยเครื่องมือ กำรทดสอบอุปกรณ์ กำรทดสอบระบบ กำรทดสอบสมรรถนะระบบ กำรบ ำรุงรักษำ วงรอบและควำมถี่กำรตรวจสอบ 
กำรทดสอบ และกำรบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ท่ีต้องกำรกำรตรวจสอบทดสอบและบ ำรุงรักษำ 

11 กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัย กำรระบุอันตรำยจำกอัคคีภัย กำรแยกแยะบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ผล กำรก ำจัดหรือลดควำมเสี่ยง กำรบันทึกผลกำรประเมินเพื่อจัดท ำแผนฉุกเฉิน
และฝึกอบรม กำรทบทวนและปรับปรุงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนด้ำนอัคคีภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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กรอบความสามารถทางวิศวกรรมของวิศวกรสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
 

แขนงวิศวกรรมการเจาะ 
งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งำนให้ค ำปรึกษำ  1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม

ควบคุมทิศทำง 
3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน

ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ

กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด

ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และตรวจวินิจฉัยในเรื่องกำรเจำะและ
กำรปิดสละหลุมปิโตรเลียม รวมถึงกำรเลือกใช้ แท่นเจำะ หัวเจำะ  
ท่อกรุ ท่อผลิต อุปกรณ์ก้นหลุม วัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่องำนเจำะหลุมปิโตรเลียม รวมถึงกำรจัดเก็บอุปกรณ์ก่อน
ใช้งำน และใช้งำนแล้วให้เหมำะสมเพื่อควำมปลอดภัย ท้ังในกรณีท่ีต้อง
ปรึกษำทันทีท่ีหน้ำงำน และกำรให้ค ำปรึกษำก่อนกำรปฏิบัติงำนจะเริ่ม 
 
 
 

สำมำรถให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และมำตรฐำนท่ีใช้
กันภำยในบริษัท/องค์กร หรือในระดับมำตรฐำนสำกล  
ในเรื่องกำรเจำะและปิดสละหลุมปิโตรเลียม กำรควบคุม
แรงดันขณะเจำะของหลุมเจำะหลำกหลำยประเภท เช่นหลุม
แรงดันสูงผิดปกติ หลุมควำมลึกพิเศษ หลุมเจำะในทะเลท่ีมี
ระดับน้ ำทะเลลึกมำก เป็นต้น  

2. งำนวำงโครงกำร  1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม

ควบคุมทิศทำง 
3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน

ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ

กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด

ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำร
วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำสถำนท่ีเจำะหลุมปิโตรเลียม  กำรเลือกใช้
แท่นเจำะ เทคนิคกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม กระบวนกำรเจำะหลุม
ปิโตรเลียม และกำรปิดสละหลุม ทำงเลือกในกำรใช้อุปกรณ์ รวมถึงกำร
วำงแผนงำนโครงงำนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม และเขียนบันทึกแผนงำน
ในลักษณะ “แผนงำนหลุมเจำะ” เพื่อเป็นแนวทำงเพื่อให้ผู้รับเหมำ
ด ำเนินกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมปลอดภัย 

สำมำรถท ำกำรวำงแผนโครงงำนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม
เป็นกลุ่มหลุมเจำะท่ีต้องด ำเนินกำรต่อเน่ืองกันในหลำย
บริเวณ โดยทุกขั้นตอนต้องวำงแผนงำนภำยใต้กฎเกณฑ์ 
และมำตรฐำนท่ีใช้กันภำยในบริษัท/องค์กร หรือในระดับ
มำตรฐำนสำกล นอกจำกน้ียังต้องสำมำรถด ำเนินกำร
วำงแผน และเตรียมอุปกรณ์ ส ำหรับงำนกำรควบคุมหลุม
เจำะ เพื่อให้งำนเจำะและกำรปิดสละหลุมปิโตรเลียมมีควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนก ำกับ 

3. งำนออกแบบและค ำนวณ  1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม

ควบคุมทิศทำง 
3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน

ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ

กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด

ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถค ำนวณและออกแบบน้ ำหนัก แรงดันไฮโดรสแตติก และ
ปริมำณน้ ำโคลนท่ีใส่เข้ำไปในหลุมเจำะเพื่อควบคุมแรงดันในหลุม ไม่ให้
เกิดของไหลปนเปื้อนจำกชั้นหินทะลักขึ้นมำสู่พื้นดิน สำมำรถออกแบบ
เชิงกำยภำพภำยในหลุมเจำะปิโตรเลียม รวมถึงกำรก ำหนดและล ำดับ
กำรเรียงตัวของอุปกรณ์ก้นหลุม เพื่อใช้ในกำรผลิตและซ่อมบ ำรุงหลุม
ในอนำคต เตรียมงำนออกแบบชั้นวำงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรพลุ่ง 
โดยก ำหนดอุปกรณ์ มำตรวัด วำล์ว และท ำกำรค ำนวณข้อมูลกำร
ควบคุมหลุมด้วยกำรใช้น้ ำหนักน้ ำโคลนและแรงดันจำกปั๊มน้ ำโคลน
ล่วงหน้ำ ระดับกำรลงท่อกรุในแต่ละช่วง กำรออกแบบท่อกรุ ท่ี
เหมำะสมตำมสภำพแรงดัน อุณหภูมิ และสภำพกำรกัดกร่อน และ
สำมำรถค ำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมท่ีเหมำะสมได้ ก ำหนด
อุปกรณ์ก้นหลุม และอุปกรณ์ท่ีติดไว้กับก้ำนเจำะท่ีเหมำะสม 

สำมำรถค ำนวณน้ ำหนัก แรงดัน และปริมำณน้ ำโคลนท่ีใส่
เข้ำไปในหลุมเจำะ และสำมำรถออกแบบวิธีกำรหมุนเวียนน้ ำ
โคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อดึงเอำของไหลปนเปื้อนจำกในชั้น
หินท่ีไหลเข้ำมำในหลุมออกไป และยับยั้งไม่ให้ของไหล
ดังกล่ำวไหลขึ้นมำในหลุมอีก และในกรณีท่ีไม่สำมำรถ
ป้องกันได้ก็สำมำรถออกแบบวิธีกำรในกำรปิดหลุมด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ ท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อกักของไหลปนเปื้อน
ดังกล่ำวไว้ในหลุมเพื่อควำมปลอดภัย สำมำรถออกแบบ
ส่วนประกอบภำยในหลุมเจำะให้มีควำมแข็งแรงและ
ปลอดภัยตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนสำกล 
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งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
4. งำนควบคุมกำรสร้ำง 1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 

2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม
ควบคุมทิศทำง 

3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน
ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 

4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ
กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 

5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด
ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถควบคุมกำรเตรียมงำนเจำะ กำรเจำะหลุมน ำร่อง และกำรเจำะ
หลุมปิโตรเลียม ตลอดจนกำรปิดและสละหลุมในขั้นตอนต่ำงๆ 
ให้เป็นไปตำมแผนงำน และแบบหลุมเจำะ โดยควบคุมท้ังในส่วนของ
บุคลำกรท่ีท ำงำนบนพื้นแท่นเจำะและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องอื่น  ในกรณี
ท่ีเกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ ปัญหำ
กำรควบคุมหลุมเจำะท่ีเกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำชีพ
วิศวกรรม 
 

สำมำรถควบคุมกำรเตรียมงำนเจำะ กำรเจำะหลุมน ำร่อง 
และกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม ตลอดจนกำรปิดและสละหลุม 
ท่ีสลับซับซ้อนในขั้นตอนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน  
และแบบหลุมเจำะ โดยควบคุมท้ังในส่วนของบุคลำกรท่ี
ท ำงำนบนพื้นแท่นเจำะและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องอื่น  ในกรณี
ท่ีเกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำร
เจำะ ปัญหำกำรควบคุมหลุมเจำะท่ีเกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำง
ถูกต้องตำมหลักวิชำชีพวิศวกรรม 

5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ  1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม

ควบคุมทิศทำง 
3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน

ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ

กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด

ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบเลือกใช้ประเภทท่อกรุ ท่ี เ หมำะสม  
โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องท่ีโลหะสำมำรถทนแรงบีบอัด  
แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือสำรประกอบใต้ดินท่ีอำจท ำให้โลหะ
สึกกร่อน เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ น้ ำเค็มใต้ดิน สำมำรถหำวิธีกำรในกำรใช้
อุปกรณ์ หรือวัสดุทำงเลือกท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเจำะ และเพิ่ม
ควำมปลอดภัยในกำรเจำะท้ังท่ีกระทบกับคนท ำงำน และสิ่งแวดล้อม 
น ำแนวทำงทำงสถิติ และผลจำกกำรตรวจประเมินมำเพื่อใช้สนับสนุน
แนวทำงพัฒนำกระบวนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมให้มีควำมรวดเร็ว 
ประหยัด โดยท่ียังอยู่บนพื้นฐำนควำมปลอดภัย และยังคงสำมำรถใช้
งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบเลือกใช้ประเภทท่อกรุ ท่ี
เหมำะสม โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องท่ีโลหะ
สำมำรถทนแรงบีบอัด  แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือ
สำรประกอบใต้ดินท่ีอำจท ำให้โลหะสึกกร่อน เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ 
น้ ำเค็มใต้ดิน สำมำรถค้นคว้ำ ประดิษฐ์ หำวิธีกำรในกำรใช้
อุปกรณ์ หรือวัสดุทำงเลือกท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เจำะ และเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเจำะท้ังท่ีกระทบกับ
คนท ำงำน และสิ่งแวดล้อม น ำแนวทำงทำงสถิติ และผลจำก
กำรตรวจประเมินมำเพื่อใช้สนับสนุนแนวทำงพัฒนำ
กระบวนกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท่ีมีควำมสลับซับซ้อนให้มี
ควำมรวดเร็ว ประหยัด โดยที่ยังอยู่บนพื้นฐำนควำมปลอดภัย 
และยังคงสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ 

6. งำนอ ำนวยกำรใช้  1. กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิดสละหลุม 
2. กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ีเป็นหลุมตรงและหลุม

ควบคุมทิศทำง 
3. กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุมปิโตรเลียมและกำรท ำงำน

ผ่ำนระบบไฮโดรลิก 
4. กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำระหว่ำงกำรเจำะและ

กำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นหิน 
5. กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำรใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึด

ผนังหลุมกับท่อกรุ 

สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ ในงำนกำรเจำะหลุม
ปิโตรเลียม และกำรปิดสละหลุม รวมถึงกำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ ท่ีใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำม
ปลอดภัยและพร้อมใช้งำน 

สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ ในงำนกำร
เจำะ และกำรปิดสละหลุมปิโตรเลียมท่ีสลับซับซ้อน รวมถึง
กำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เฉพำะต่ำงๆ และกำรจัดเก็บ
อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อม
ใช้งำน รวมถึงกำรวำงแผนกำรขนย้ำยแท่นเจำะ และกำรสั่ง 
และจัดเก็บอุปกรณ์ กำรล ำเลียงอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อมำใช้งำน
ได้อย่ำงครบถ้วน ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
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แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 
งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งำนให้ค ำปรึกษำ  1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี 
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน

ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ

ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
5. กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซ

ธรรมชำติ 

สำมำรถให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
อย่ำงเป็นระบบ กำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงจำกกำรเก็บในระหว่ำงกำร
เจำะ ผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี ข้อมูลพฤติกรรมของปิโตรเลียมในสถำนะท่ี
แตกต่ำงกัน ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง 

สำมำรถให้ค ำปรึกษำคุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
อย่ำงเป็นระบบ กำรใช้ผลกำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงเพื่อ
กำรก ำหนดควำมหนำของชั้นปิโตรเลียมและช่วงระดับใต้ดิน
ท่ีแยกระหว่ำงน้ ำกับน้ ำมันดิบ ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลกำรผลิต
โดยใช้วิธีสมดุลมวลสำร กำรลดลงของอัตรำกำรกำรผลิต 
และแบบจ ำลองแหล่งกักเก็บเพื่อสำมำรถประมำณค่ำ
ปริมำณน้ ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียมท่ีอยู่ใต้พื้นดิน รวมถึงปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ 
และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถให้ค ำปรึกษำและ
รับรองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์และ
กำรประเมินปริมำณส ำรอง 

2. งำนวำงโครงกำร 1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี 
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน

ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ

ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
5. กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ 

สำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำร
วำงแผนกำรพัฒนำกำรประเมินและกำรเลือกแผนกำรพัฒนำของแหล่ง
กักเก็บปิโตรเลียมอย่ำงเป็นระบบ 

สำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสม
รวมท้ังกำรวำงแผนกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอย่ำง
เป็นระบบ สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์เพื่อให้ได้มำซ่ึงปริมำณ
ส ำรอง และประสิทธิภำพกำรผลิตของแต่ละแผนพัฒนำเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรเลือกแผนท่ีเหมะสมของโครงกำรน้ันๆ 
สำมำรถวิเครำะห์ผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ เข้ำใจและสำมำรถหำ
ข้อมูลพฤติกรรมของปิโตรเลียมในสถำนะท่ีแตกต่ำงกัน 
ก ำหนดค่ำและตัวแปรภำยใต้สภำพของแหล่งกักเก็บในระยะ
เริ่มต้น รวมถึงก ำหนดระดับกำรแยกชั้นของปิโตรเลียมท่ีอยู่
ใต้พื้นดินได้อย่ำงแม่นย ำ สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำรไหล
ของปิโตรเลียมหลำยประเภทภำยใต้สภำพในแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมใต้พื้นดินแหล่งเดียวกัน สำมำรถใช้ผลกำร
วิเครำะห์จำกกำรทดสอบหลุมเจำะแบบปกติเพื่อท ำควำม
เข้ำใจและวิเครำะห์คุณภำพและประสิทธิภำพแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมใต้พื้นดิน เข้ำใจและสำมำรถน ำเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซ่ึงปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบและก๊ำซ
ธรรมชำติ เข้ำใจกลไกของกำรขับเคลื่อนปิโตรเลียมโดย
ธรรมชำติในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พ้ืนดิน  
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งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
   เข้ำใจหลักกำรและคุณสมบัติ ในกำรไหลของของไหล

ปิโตรเลียมในแหล่งปิโตรเลียม รวมท้ังสำมำรถประเมิน
คุณภำพของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นดินได้ สำมำรถ
วิเครำะห์และหำค่ำประสิทธิภำพกำรผลิตของแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมใต้พื้นดินได้เมื่อมีกำรใช้วิธีกำรและกระบวนกำร
ทุติยภูมิ หรือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในรูปแบต่ำงๆ 
สำมำรถประเมินคุณภำพของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้
พื้นดินโดยกำรใช้แบบจ ำลองแหล่งกักเก็บ 

3. งำนออกแบบและค ำนวณ  1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี 
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน

ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ

ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
5. กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซ

ธรรมชำติ 

สำมำรถออกแบบและค ำนวณอัตรำกำรผลิตจำกแหล่งกัก เก็บ
ปิโตรเลียมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม สำมำรถค ำนวณค่ำควำมดัน 
ปริมำตร และอุณหภูมิ จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ ำมันดิบ 
และก๊ำซธรรมชำติ สำมำรถค ำนวณค่ำอัตรำกำรขยำยหรือหดปริมำตร
ของปิโตรเลียมประเภทต่ำงๆ ท่ีอยู่ในแหล่งกักเก็บ อันเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเน่ืองจำกถูกน ำขึ้นสู่ผิวดิน สำมำรถ
ประเมินค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก 
กำรค ำนวณอัตรำกำรไหลของของไหลในแหล่งกักเก็บ สำมำรถ
ประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียมท่ีอยู่ใต้พื้นดินได้ ด้วยวิธีค ำนวณปริมำตร โดยใช้ข้อมูล
จำกคุณสมบัติของชั้นหิน และปิโตรเลียมท่ีเก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและแผนท่ี
ธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน สำมำรถใช้หลักกำรสมดุลมวล มำใช้ใน
กำรประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่ง
กักเก็บปิโตรเลียมท่ีอยู่ใต้พื้นดินได้ สำมำรถค ำนวณปริมำณส ำรอง
น้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง 

สำมำรถออกแบบและค ำนวณอัตรำกำรผลิตจำกแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียมท่ีสลับซับซ้อนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
สำมำรถค ำนวณค่ำควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ จำกกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบของน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ 
สำมำรถค ำนวณค่ำอัตรำกำรขยำยหรือหดปริมำตรของ
ปิโตรเลียมประเภทต่ำงๆ ท่ีอยู่ในแหล่งกักเก็บ อันเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเน่ืองจำกถูกน ำขึ้นสู่
ผิวดิน สำมำรถประเมินค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง 
แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก กำรค ำนวณอัตรำกำรไหลของของ
ไหลในแหล่งกักเก็บ สำมำรถประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบ
หรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมท่ีอยู่
ใต้พื้นดินได้ ด้วยวิธีค ำนวณปริมำตร โดยใช้ข้อมูลจำก
คุณสมบัติของชั้นหิน และปิโตรเลียมท่ีเก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและ
แผนท่ีธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน สำมำรถใช้หลักกำร
สมดุลมวล รวมถึงกำรใช้แบบจ ำลองแหล่งกักเก็บมำใช้ในกำร
ประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ใน
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมท่ีสลับซับซ้อนท่ีอยู่ใต้พื้นดินได้ 
สำมำรถค ำนวณปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ
ได้อย่ำงถูกต้อง 

4. งำนควบคุมกำรสร้ำง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ  1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 

2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี 
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน

ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ

ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
5. กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซ

ธรรมชำติ 

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบรับรองปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซ
ธรรมชำติได้อย่ำงถูกต้อง 

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบรับรองปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ 
และก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมท่ีซับซ้อนได้
อย่ำงถูกต้อง 

6. งำนอ ำนวยกำรใช้  1. กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
2. กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี 
3. กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียมและกำรขับเคลื่อน

ของของไหลในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรประเมินคุณภำพ

ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
5. กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซ

ธรรมชำติ 

สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรเก็บข้อมูลกำรทดสอบหลุมปิโตรเลียม สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรเก็บข้อมูลกำรทดสอบหลุม
ปิโตรเลียม และให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้อย่ำงเหมำะสม 
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แขนงวิศวกรรมการผลิต 
งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 

1. งำนให้ค ำปรึกษำ  1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 
2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรกระตุ้นหลุม
ผลิต กระบวนกำรในกำรปิด และสละหลุมท่ีปลอดภัย กำรซ่อมหลุมโดย
กำรฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิตใหม่ กำรท ำกำรผลิตท่ี
เหมำะสมกับสภำพท่ัวไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำรผลิตบนพื้นดิน 

สำมำรถให้ค ำปรึกษำกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำร
กระตุ้นหลุมผลิต ภำยใต้อุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุมท่ีสูง
กว่ำปกติ กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมท่ีปลอดภัย 
กำรซ่อมหลุมโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิต
ใหม่ เป็นไปตำมมำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนก ำกับท่ีได้ก ำหนดไว้  กำรท ำกำร
ผลิตท่ีเหมำะสมกับสภำพท่ัวไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำร
ผลิตบนพื้นดิน 

2. งำนวำงโครงกำร  1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 
2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำร
วำงแผนในเรื่องกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
กระบวนกำรในกำรปิด และสละหลุมท่ีปลอดภัย กำรซ่อมหลุมโดยกำร
ฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิตใหม่ กำรท ำกำรผลิตท่ีเหมำะสม
กับสภำพท่ัวไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำรผลิตบนพื้นดินให้เหมำะสม 
เพื่อควำมปลอดภัยโดยท่ัวไป สำมำรถวำงแผนกำรเปิดและปิดหลุม
เพื่อให้ได้มำซ่ึงอัตรำกำรผลิตตำมควำมต้องกำร 

สำมำรถท ำกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสม
รวมท้ังกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต 
กำรกระตุ้นหลุมผลิต ภำยใต้อุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุมท่ี
สูงกว่ำปกติ กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมท่ีปลอดภัย 
กำรซ่อมหลุมโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์และกำรเตรียมหลุมผลิต
ใหม่ เป็นไปตำมมำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนก ำกับท่ีได้ก ำหนดไว้  กำรท ำกำร
ผลิตท่ีเหมำะสมกับสภำพท่ัวไปของหลุม รวมถึงอุปกรณ์กำร
ผลิตบนพื้นดินให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัย สำมำรถวำง
แผนกำรเปิดและปิดหลุมเพื่อให้ได้มำซ่ึงอัตรำกำรผลิตตำม
ควำมต้องกำรภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดท่ีซับซ้อน 

3. งำนออกแบบและ
ค ำนวณ  

1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 
2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถค ำนวณน้ ำหนัก และควำมหนำแน่นของของเหลวท่ีจะใช้ใน
กระบวนกำรปิดหลุม ค ำนวณอัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมท่ีต้องกำรใน
ภำวะท่ีด ำเนินกำรอัดชั้นหินให้เกิดรอยแตก โดยค ำนึงถึงแรงดันท่ีลดลง 
และข้อจ ำกัดในเรื่องควำมเร็วในกำรไหล สำมำรถออกแบบท่อผลิต 
ขนำดท่อผลิต และ/หรืออุปกรณ์ปำกหลุมท่ีเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถ
ผลิตปิโตรเลียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถค ำนวณน้ ำหนัก และควำมหนำแน่นของของเหลวท่ี
จะใช้ในกระบวนกำรปิดหลุม ค ำนวณอัตรำกำรไหลของ
ปิโตรเลียมท่ีต้องกำรในภำวะท่ีด ำเนินกำรอัดชั้นหินให้เกิด
รอยแตก โดยค ำนึงถึงแรงดันท่ีลดลง และข้อจ ำกัดในเรื่อง
ควำมเร็วในกำรไหล สำมำรถออกแบบท่อผลิต ในภำวะท่ีท่อ
ผลิตอำจเกิดควำมเสียหำยจำกอุณหภูมิ หรือควำมดันในหลุม
ท่ีสูงกว่ำปกติ และกำรสึกกร่อนเน่ืองจำกภำวะแวดล้อม
ภำยในหลุม เช่น มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ คำร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นต้น สำมำรถออกแบบขนำดท่อผลิต และ/หรืออุปกรณ์
ปำกหลุมท่ีเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถผลิตปิโตรเลียมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถออกแบบระบบกำรช่วยกำรไหลของ
ปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม 
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งาน ประเภทงาน ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
4. งำนควบคุมกำรสร้ำง 1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 

2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถก ำหนดช่วงบริเวณในกำรติดตั้งแพคเกอร์ท่ีเหมำะสม สำมำรถ
ควบคุมกระบวนกำรปิดและสละหลุมเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ปลอดภัย สำมำรถก ำหนดสำรเคมีท่ีใช้เติมของเหลวท่ีใช้ในกำรอัดชั้ น
หิน สำมำรถก ำหนดตำรำงใช้ปั๊มซีเมนต์เพื่องำนกำรฉีดอัดซีเมนต์ และ
สำมำรถส่งตัวปิดกั้นให้อยู่ในต ำแหน่งสมดุลและเหมำะสม 

สำมำรถก ำหนดช่วงบริเวณในกำรติดตั้งแพคเกอร์ท่ีเหมำะสม 
สำมำรถควบคุมกระบวนกำรปิดและสละหลุมเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สำมำรถก ำหนดสำรเคมี ท่ี
ใช้เติมของเหลวท่ีใช้ในกำรอัดชั้นหิน ในชั้นหินท่ีมีแรงดัน 
อุณหภูมิสูง สำมำรถก ำหนดตำรำงใช้ปั๊มซีเมนต์เพื่องำนกำร
ฉีดอัดซีเมนต์ และสำมำรถส่งตัวปิดกั้นให้อยู่ในต ำแหน่ง
สมดุลและเหมำะสม ภำยใต้สภำพกำรณ์ท่ีได้วำงแผนไว้ 

5. งำนพิจำรณำ
ตรวจสอบ  

1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 
2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำนกำรออกแบบท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต
และกำรกระตุ้นหลุมผลิต กำรปิดและสละหลุม สำรเคมี ท่ีใช้ เติม
ของเหลวท่ีใช้ในกำรอัดชั้นหิน ผลของกำรหยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึดของ
ซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ ระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียม
ภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม ผลกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต เป็นไปตำม
มำตรฐำนกฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำกับ
ท่ีได้ก ำหนดไว ้

สำมำรถพิจำรณำตรวจสอบงำนกำรออกแบบท่อผลิตเพื่อใช้
ในกำรผลิตและกำรกระตุ้นหลุมผลิต กำรปิดและสละหลุม 
สำรเคมีท่ีใช้เติมของเหลวท่ีใช้ในกำรอัดชั้นหิน ผลของกำร
หยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึดของซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ 
ระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำง
เหมำะสม ผลกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต เป็นไปตำมมำตรฐำน
กฎเกณฑ์ของบริษัท และ/หรือมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำกับ
ท่ีได้ก ำหนดไว้ 

6. งำนอ ำนวยกำรใช้  1. กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต 
2. กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต 
3. กำรช่วยกำรผลิต 
4. กำรกระตุ้นหลุมผลิต 
5. กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต 
6. ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน 
7. กำรปิดและสละหลุม 

สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ ในงำนกำรผลิต
ปิโตรเลียม รวมถึงกำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และกำรจัดเก็บ
อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน 

สำมำรถอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ ในงำนกำร
ผลิตปิโตรเลียมขั้นสูง รวมถึงกำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์เฉพำะต่ำงๆ และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วให้
เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมการเจาะ 

แขนงวิศวกรรมการเจาะ 

1 กำรควบคุมแรงดันขณะเจำะและปิด
สละหลุม 

กำรเลือกใช้ แท่นเจำะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่องำนเจำะหลุมปิโตรเลียม เตรียมงำนออกแบบชั้นวำงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกำรพลุ่ง โดยก ำหนดอุปกรณ์ มำตรวัด วำล์ว 
และท ำกำรค ำนวณข้อมูลกำรควบคุมหลุมด้วยกำรใช้น้ ำหนักน้ ำโคลนและแรงดันจำกปั๊มน้ ำโคลนล่วงหน้ำ และปริมำณน้ ำโคลนท่ีใส่เข้ำไปในหลุมเจำะเพื่อควบคุมแรงดันในหลุม 
ไม่ให้เกิดของไหลปนเปื้อนจำกชั้นหินทะลักขึ้นมำสู่พ้ืนดิน สำมำรถออกแบบวิธีกำรหมุนเวียนน้ ำโคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อดึงเอำของไหลปนเปื้อนจำกในช้ันหินท่ีไหลเข้ำมำใน
หลุมออกไป และยับยั้งไม่ให้ของไหลดังกล่ำวไหลขึ้นมำในหลุมอีก ค ำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมท่ีเหมำะสมได้เพื่อกำรปิดสละหลุม รวมถึงกำรดูแล กำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วให้เหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยและพร้อมใช้งำน ในกรณีท่ีเกิดปัญหำ สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ ปัญหำกำร
ควบคุมหลุมเจำะที่เกิดขึ้นหน้ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำชีพวิศวกรรม ควำมปลอดภัยในกำรเจำะท้ังที่กระทบกับคนท ำงำน และสิ่งแวดล้อม 

2 กำรเจำะหลุมปิโตรเลียมท้ังประเภทท่ี
เป็นหลุมตรงและหลุมควบคุมทิศทำง 

กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำรวำงแผนในเรื่องกำรจัดหำสถำนท่ีเจำะหลุมปิโตรเลียม กำรเลือกใช้แท่นเจำะ เทคนิคกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม กระบวนกำรเจำะ
หลุมปิโตรเลียม กำรออกแบบแนวหลุมเจำะปิโตรเลียมเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ รวมถึงกำรก ำหนดและล ำดับกำรเรียงตัวของอุปกรณ์ประกอบก้ำนเจำะ ทำงเลือกในกำรใช้
อุปกรณ์ สำมำรถควบคุมกำรเตรียมงำนเจำะ กำรเจำะหลุมน ำร่อง กำรควบคุมทิศทำงกำรเจำะ กำรรังวัดส ำรวจแนวหลุมระหว่ำงกำรเจำะ 

3 กำรใช้น้ ำโคลนเพื่อกำรเจำะหลุม
ปิโตรเลียมและกำรท ำงำนผ่ำนระบบ
ไฮโดรลิก 

กำรออกแบบและเลือกใช้โคลนเจำะท่ีเหมำะสมเพ่ือกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม และสำมำรถออกแบบกำรจัดกำรน้ ำโคลนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อก ำจัดส่ิงปนเปื้อนจำกในช้ันหินท่ีเข้ำ
มำในหลุมออกไป และยับยั้งไม่ให้โคลนเจำะเปลี่ยนสภำพจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ กำรออกแบบและควบคุมระบบไฮโดรลิกเพื่อกำรหมุนเวียนโคลนเจำะ 

4 กำรดูแลกำรควบคุมเศษหินท่ีขึ้นมำ
ระหว่ำงกำรเจำะและกำรวิเครำะห์
ล ำดับชั้นหิน 

กำรจัดกำรจัดเก็บเศษหินระหว่ำงกำรเจำะเพื่อน ำมำวิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพของล ำดับชั้นหินท่ีเจำะผ่ำน กำรคัดแยกและก ำจัดเศษหินจำกกำรเจำะหลุมปิโตรเลียม 

5 กำรลงท่อกรุในหลุมปิโตรเลียมและกำร
ใช้ซีเมนต์เพื่อกำรยึดผนังหลุมกับท่อกรุ 

ออกแบบเชิงกำยภำพภำยในหลุมเจำะ ระดับกำรลงท่อกรุในแต่ละช่วง กำรออกแบบท่อกรุที่เหมำะสมตำมสภำพแรงดัน อุณหภูมิ และสภำพกำรกัดกร่อน สำมำรถพิจำรณำ
ตรวจสอบเลือกใช้ประเภทท่อกรุท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำภำยใต้หลักกำรพื้นฐำนเรื่องที่โลหะสำมำรถทนแรงบีบอัด  แรงดัน อุณหภูมิ และของเหลวหรือสำรประกอบใต้ดินท่ี
อำจท ำให้โลหะสึกกร่อน เช่น ก๊ำซไข่เน่ำ น้ ำเค็มใต้ดิน สำมำรถค ำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมท่ีเหมำะสมได้ 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 

แขนงวิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 

1 กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียม 

กำรวิเครำะห์คุณสมบัติของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม กำรประเมินค่ำควำมดัน ปริมำตร และอุณหภูมิ ค่ำกำรไหลผ่ำนสัมพัทธ์ แรงโน้มถ่วง แรงหนืด แรงดึงตำมรูเล็ก ของแหล่งกัก
เก็บ 

2 กำรวิเครำะห์ชั้นหินและกำรหยั่งธรณี กำรวิเครำะห์ชั้นหินตัวอย่ำงจำกกำรเก็บในระหว่ำงกำรเจำะและผลข้อมูลกำรหยั่งธรณี กำรเก็บข้อมูลควำมดันในชั้นหิน กำรวิเครำะห์ระดับกำรแยกชั้นของปิโตรเลียมท่ีอยู่ใต้
พื้นดิน 

3 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของปิโตรเลียม
และกำรขับเคลื่อนของของไหลในแหล่ง
กักเก็บปิโตรเลียม 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ ข้อมูลพฤติกรรมของปิโตรเลียมในสถำนะท่ีแตกต่ำงกัน กำรค ำนวณค่ำและตัวแปรภำยใต้สภำพของแหล่งกักเก็บใน
ระยะเริ่มต้น รวมถึงอัตรำกำรขยำยหรือหดปริมำตรของปิโตรเลียมประเภทต่ำงๆ ท่ีอยู่ในแหล่งกักเก็บ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมดัน และอุณหภูมิเน่ืองจำกถูกน ำขึ้นสู่ผิว
ดิน กลไกกำรขับเคลื่อนของของไหลในแหล่งกักเก็บเมื่อเกิดกำรผลิต 

4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำร
ประเมินคุณภำพของแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม 

กำรวิเครำะห์กระบวนกำรไหลของปิโตรเลียมหลำยประเภทภำยใต้สภำพในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พ้ืนดินแหล่งเดียวกัน กำรทดสอบหลุมเจำะและกำรวิเครำะห์ผลลัพท์จำก
กำรทดสอบหลุมเจำะเพื่อท ำควำมเข้ำใจและวิเครำะห์คุณภำพและประสิทธิภำพแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พ้ืนดิน กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำรวำงแผนกำร
พัฒนำกำรประเมินและกำรเลือกแผนกำรพัฒนำของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอย่ำงเป็นระบบ 

5 กำรประมำณค่ำปริมำณส ำรอง
น้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติ 

กำรประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมท่ีอยู่ใต้พื้นดินได้ ด้วยวิธีค ำนวณปริมำตร โดยใช้ข้อมูลจำกคุณสมบัติของชั้นหิน และ
ปิโตรเลียมท่ีเก็บตัวอย่ำงขึ้นมำและแผนท่ีธรณีวิทยำใต้ดินมำประกอบกัน หลักกำรสมดุลมวล รวมถึงกำรใช้แบบจ ำลองแหล่งกักเก็บมำใช้ในกำรประมำณค่ำปริมำณน้ ำมันดิบ
หรือก๊ำซธรรมชำติท่ีสะสมอยู่ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมท่ีสลับซับซ้อนท่ีอยู่ใต้พื้นดินได้ กำรค ำนวณปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติเมื่อเกิดกำรผลิตแล้ว 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม แขนงวิศวกรรมการผลิต 

แขนงวิศวกรรมการผลิต 

1 กำรเตรียมหลุมเพ่ือกำรผลิต กำรวิเครำะห์หำทำงเลือกท่ีเหมำะสมรวมท้ังกำรวำงแผนในเรื่องกำรใช้ท่อผลิตเพื่อใช้ในกำรผลิต กำรเตรียมหลุมผลิตใหม่ กำรยิงทะลุท่อกรุเพื่อเปิดชั้นกำรผลิต กำรติดต้ังแพค
เกอร์และอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตท่ีเหมำะสม กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกำรไหลของทรำยจำกชั้นหิน 

2 กำรไหลและกำรหยั่งธรณีเพื่อกำรผลิต กำรค ำนวณและวิเครำะห์อัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมท่ีต้องกำร วำงแผนกำรเปิดและปิดหลุมเพ่ือให้ได้มำซ่ึงอัตรำกำรผลิตตำมควำมต้องกำร และสำมำรถผลิตปิโตรเลียมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรหยั่งธรณีเพื่อดูกำรยึดของซีเมนต์ระหว่ำงหลุมเจำะและท่อ กำรหยั่งธรณีหลุมผลิตเพื่อตรวจสอบอัตรำกำรไหลและชนิดของของไหลจำกชั้นกำรผลิต 

3 กำรช่วยกำรผลิต กำรออกแบบระบบกำรช่วยกำรไหลของปิโตรเลียมภำยในหลุมได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยกำรผลิตใต้พื้นผิว 

4 กำรกระตุ้นหลุมผลิต กำรอัดชั้นหินให้เกิดรอยแตก กำรใช้กรดเพ่ือกัดกร่อนชั้นหิน และกำรใช้เทคนิคต่ำงเพื่อเพิ่มอัตรำกำรไหลของปิโตรเลียมจำกแหล่งกักเก็บ 

5 กำรบริกำรซ่อมหลุมผลิต กำรซ่อมหลุมผลิตโดยใช้อุปกรณ์ปิดกั้นกำรไหล กำรซ่อมหลุมผลิตโดยกำรฉีดอัดซีเมนต์ กำรซ่อมหลุมผลิตโดยกำรรื้อถอนท่อผลิตเดิมและกำรติดต้ังท่อผลิตใหม่แทนท่ี  

6 ระบบกำรผลิตบนพื้นดิน กำรออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ปำกหลุม ตลอดจน วำล์ว และมำตรวัด กำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตบริเวณหลุมผลิต 

7 กำรปิดและสละหลุม กำรรื้อถอนท่อผลิตและอุปกรณ์ประกอบกำรผลิตใต้พ้ืนผิว กระบวนกำรในกำรปิดและสละหลุมผลิตท่ีปลอดภัย กำรค ำนวณและเลือกใช้ซีเมนต์และส่วนผสมท่ีเหมำะสมเพื่อกำร
ปิดหลุมผลิต 
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กรอบความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมพลังงาน

ลําดับ ประเภท รายละเอียดงาน
กรอบความสามารถ*

ระดับวิศวกร
(Engineer)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Professional Engineer)

1 งานวิศวกรรม
พลังงานในอาคาร

เปนงานทางดานพลังงานในอาคารท่ีเก่ียวของกับ กรอบอาคาร ระบบดําเนินการหลัก
และระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1.1 กรอบอาคาร จะเก่ียวของกับการออกแบบและกําหนดกรอบอาคารธุรกิจ
ดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการใชพลังงานภายในตัวอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ

1.2 ระบบการดําเนินงานหลักและระบบอํานวยความสะดวกของอาคารธุรกิจ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอาคารธุรกิจน้ัน ไดแก งานระบบซักผาและอบแหง
ของธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล เปนตน

1.3 ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของมนุษยในอาคาร ไดแก ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบลิฟตโดยสาร เปนตน

ลักษณะงานจะเก่ียวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารท่ีกลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เก่ียวกับ
ระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน

- ระบบซักผาและอบแหง ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องซักผา เครื่องอบผา
- ระบบทําความเย็นจากสวนกลางในอาคาร ใหมีประสิทธิภาพพลังงานและได

มาตรฐาน ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องทําความเย็น (chiller) เครื่องสงลมเย็น (air
handling unit) เครื่องสูบนํ้าหลอเย็น (pumping motor) หอผึ่งนํ้า (cooling
tower)

- ระบบลิฟตโดยสารภายในอาคาร ซึ่งรวมตั้งแต มอเตอรขับเคลื่อนและระบบทางกล

1. ตองเขาใจลักษณะการใช
พลังงานในระบบท่ีรับผดิชอบ

2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
พลังงาน ตามมาตรฐานการ
ติดตั้ง

3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน
พลังงานใหเหมาะสม

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน

5. สามารถอธิบายความรูพ้ืนฐาน
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เขาใจได

6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานท่ีเหมาะสมในระบบท่ี
รับผิดชอบ

2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ท่ีเหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐาน

3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
ตรวจสอบสมรรถนะ การ
วิเคราะห) การใชพลังงานท่ี
เหมาะสม

4. การวางโครงการ ในแงของการ
ใชเทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสม

5. การใหคําปรึกษา ในการ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ระบบทางดานพลังงาน

6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ
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ลําดับ ประเภท รายละเอียดงาน
กรอบความสามารถ*

ระดับวิศวกร
(Engineer)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Professional Engineer)

2 งานวิศวกรรม
พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

เปนงานทางดานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับ กรอบอาคาร ระบบ
ดําเนินการหลัก และระบบสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

2.1 กรอบอาคาร จะเก่ียวของกับการออกแบบและกําหนดกรอบอาคารของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการใชพลังงานภายในตัว
อาคารท่ีมีประสิทธิภาพ

2.2 ระบบการดําเนินงานกระบวนการผลิตหลักในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก
ระบบเตาเผาในโรงหลอมเหล็ก ระบบเครื่องเช่ือมอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน

2.3 ระบบอํานวยความสะดวกสําหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เชน ระบบผลิตไอนํ้า ระบบผลิตลมในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

2.4 ระบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับมนุษยตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง เปนตน

ลักษณะงานจะเก่ียวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารท่ีกลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เก่ียวกับ
ระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน

- ระบบซักผาและอบแหง ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องซักผา เครื่องอบผา
- ระบบเตาหลอมเหล็กในโรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต ระบบจายไฟใหกับเตา
หลอม (Power supply) อิเลคโทรด (Electrode) และเตาหลอม (Furnace)
- ระบบอัดอากาศในการผลิตลมในโรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต เครื่องอัดอากาศ
(Compressor) เครื่องกรองอากาศ (Filter) อุปกรณควบคุมแรงดัน (Regulator) และ
เครื่องเปาลม (Blower)
- ระบบแสงสวางในโรงงานอุตสาหรรม ซึ่งรวมตั้งแต หลอดไฟ ดวงโคม และ
องคประกอบอ่ืน ๆ เชน บัลลาสต เปนตน

1. ตองเขาใจลักษณะการใช
พลังงานในระบบท่ีรับผดิชอบ

2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
พลังงาน ตามมาตรฐานการ
ติดตั้ง

3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน
พลังงานใหเหมาะสม

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน

5. สามารถอธิบายความรูพ้ืนฐาน
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เขาใจได

6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานท่ีเหมาะสมในระบบท่ี
รับผิดชอบ

2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ท่ีเหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐาน

3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
วิเคราะห) การใชพลังงานท่ี
เหมาะสม

4. การวางโครงการ ในแงของการ
ใชเทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสม

5. การใหคําปรึกษา ในการ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ระบบทางดานพลังงาน

6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ
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ลําดับ ประเภท รายละเอียดงาน
กรอบความสามารถ*

ระดับวิศวกร
(Engineer)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Professional Engineer)

3 งานวิศวกรรมท่ี
เก่ียวของกับการ
แปลงรูปพลังงานและ
การสะสมพลังงาน

เปนลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับระบบและอุปกรณตาง ๆ ในการแปลงรูปพลังงานจลน
หรือพลังงานความรอน เปนพลังงานกล และการแปลงรูปพลังงานกลเปนพลังงาน
ไฟฟา และการสะสมพลังงานในอุปกรณกักเก็บพลังงาน เชน พลังงานถานหิน
พลังงานกาซธรรมชาติ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล ระบบเก็บ
สะสมพลังงาน เปนตน

ลักษณะงานจะเก่ียวของกับ กรอบอาคาร ระบบและอุปกรณตาง ๆ ในระบบทางดาน
พลังงานในอาคารท่ีกลาวถึงขางตน  ไดแก การออกแบบ ติดตั้ง ใหคําปรึกษา เก่ียวกับ
ระบบ รวมถึง การบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ วิเคราะห จัดการ ระบบ
ทางพลังงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย
เหมาะสมตามมาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร ตัวอยางเชน

- ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันแกซ ลักษณะงานจะเก่ียวของเริ่มตั้งแต เครื่องอัด
อากาศ (compressor) เครื่องเผาไหม (combustion unit) กังหันแกซ (gas turbine)
ระบบจัดการแกซท้ิง (exhaust gas) และเครื่องกําเนิดไฟฟา (generator)
- ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานลม ลักษณะงานจะเก่ียวของเริ่มตั้งแต กังหันลม
เครื่องกําเนิดไฟฟา การเช่ือมตอเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบไฟฟา ระบบเก็บสะสม
พลังงานในระบบท่ีไมตอเขากับระบบไฟฟา (stand-alone system)
- ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานลม ลักษณะงานจะเก่ียวของเริ่มตั้งแต เซลล
แสงอาทิตย อินเวอรเตอร การเช่ือมตอเขากับระบบไฟฟา ระบบเก็บสะสมพลังงานใน
ระบบท่ีไมตอเขากับระบบไฟฟา (stand-alone system)

1. ตองเขาใจลักษณะการใช
พลังงานในระบบท่ีรับผดิชอบ

2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
พลังงาน ตามมาตรฐานการ
ติดตั้ง

3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน
พลังงานใหเหมาะสม

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน

5. สามารถอธิบายความรูพ้ืนฐาน
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เขาใจได

7. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานท่ีเหมาะสมในระบบท่ี
รับผิดชอบ

2. ออกแบบระบบการใชพลังงาน
ท่ีเหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐาน

3. พิจารณาตรวจสอบ (การ
วิเคราะห) การใชพลังงานท่ี
เหมาะสม

4. การวางโครงการ ในแงของการ
ใชเทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสม

5. การใหคําปรึกษา ในการ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ระบบทางดานพลังงาน

7. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ

4 งานเทคโนโลยีตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับ
พลังงาน

เปนงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีทางดานระบบทางพลังงาน อุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
พลังงาน เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีนํามาใชในระบบทางพลังงาน ผูสรางผูพัฒนา
ผูทําวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางดานพลังงาน

ลักษณะงานจะเนนไปท่ีอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชในระบบพลังงาน ไดแก มี
ความเขาใจ สามารถออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ใหคําปรึกษา การใชงานเทคโนโลยีและ

1. ลักษณะการใชพลังงานใน
ระบบและอุปกรณท่ี
รับผิดชอบ

2. ติดตั้งอุปกรณทางดาน
พลังงาน ตามมาตรฐานการ
ติดตั้ง

1. สามารถตัดสินใจใหมีการใช
พลังงานท่ีเหมาะสมในระบบ
และอุปกรณท่ีรับผิดชอบ

2. ออกแบบ วิจัย พัฒนา ระบบ
และอุปกรณ ใหมีการใช
พลังงานท่ีเหมาะสม และ
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ลําดับ ประเภท รายละเอียดงาน
กรอบความสามารถ*

ระดับวิศวกร
(Engineer)

ระดับวิศวกรวิชาชีพ
(Professional Engineer)

อุปกรณในระบบ รวมท้ังสามารถตรวจสอบ วิเคราะห การใชงาน ระบบทางพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางดานพลังงาน มีความปลอดภัย เหมาะสมตาม
มาตรฐานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาทางเศรษฐศาตร เชน แผงเซลลแสงอาทิตย
กังหันแกซ กังหันลม เครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบการจดัการพลงังานในอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝงตัวท่ีใชงานทางดานพลังงาน เทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศทางพลังงาน เปนตน

3. อํานวยการใช ซึ่งรวมถึงการ
บํารุงรักษา อุปกรณทางดาน
พลังงานใหเหมาะสม

4. พิจารณาตรวจสอบ (ตรวจวัด
เก็บขอมูล) การใชพลังงาน

5. สามารถอธิบายความรูพ้ืนฐาน
ทางดานพลังงานใหผูรวมงาน
เขาใจได

6. มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ1.ตอง
เขาใจ

เปนไปตามมาตรฐาน
3. พิจารณาตรวจสอบ (การ

วิเคราะห)การใชพลังงานท่ี
เหมาะสม

4. การใหคําปรึกษา ในการ
ปรับปรุง พัฒนา แกปญหา
ระบบและอุปกรณทางดาน
พลังงาน

มีความเขาใจกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ

หมายเหตุ * กรอบความสามารถกําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน 6งาน ดังตอไปนี้
1 . งานใหคําปรึกษาหมายถึง การใหขอแนะนาํ การตรวจวินิจฉยั หรือการตรวจรับรองผลงาน

2 .งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
3 .งานออกแบบและคํานวณ หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเคร่ืองจักร โดนมีรายการคํานวณ

แสดงเปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ
4 .งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดต้ัง การซอมแซม การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือ การ

เคล่ือนยายงานใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
5 .งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน

6 .งานอํานวยการใช หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
โดย 1. ระดับ 1 หมายถึงสามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

2. ระดับ 2 หมายถึงสามารถ ออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนในสาขานั้นไดอยางเหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเส่ียงของ
ผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
งานใหคําปรึกษา งานออกแบบโครงการ งานออกแบบโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษา วิศวกรเมคคา

ทรอนิกสจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบหลักซ่ึงประกอบดวย ระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ของระบบเมคคาทรอนิกส  มีความเขาใจในระบบการ
ทํางานดังกลาว สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา และเขาใจการ
ประเมินโครงการ 

สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา 
ประเมิน และตรวจวินิจฉัยใน
งานออกแบบ ควบคุม และ
จัดการโครงการ ซ่ึง
ประกอบดวย ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ 

สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา 
ประเมิน และตรวจวินิจฉัยใน
งานออกแบบ ควบคุม และ
จัดการโครงการ ซ่ึง
ประกอบดวย ระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยจะคํานึงถึง 
ทางเลือกตางๆ มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ 
ความคุมคา ความเหมาะสม 
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ 

งานควบคุมโครงการ งานควบคุมโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษานั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหแผนงาน เขา
ใจความยากงายทางดานเทคนิคของระบบตาง ๆ ท่ีประกอบมาเปน
ระบบหลัก สามารถวิเคราะหการกําหนดประเด็นสําคัญในการ
ควบคุมโครงการท่ีมีการจัดทําข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นความ
เสียงในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตามเวลาท่ีกําหนด 

งานจัดการโครงการ งานจัดการโครงการในสวนของงานใหคําปรึกษานั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองทราบข้ันตอนตาง ๆ ของโครงการ มีความสามารถ
ในการวิเคราะหความยากงายของโครงการ การจัดหาอุปกรณท่ีจะ
เปนหัวใจสําคัญของโครงการ เขาใจการทํา System Integrator 
และสามารถวิเคราะหการประเมินความเสี่ยงของโครงการเพ่ือให
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงคตามเวลาท่ีกําหนด 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
งานวางโครงการ งานศึกษาและความ

เปนไปไดของการใชระบบ
เมคคาทรอนิกส 

งานศึกษาและความเปนไปไดของการใชระบบเมคคาทรอนิกส ใน
สวนของงานการวางโครงการนั้น จะตองมีความเขาใจทางดาน
เทคนิคของระบบยอยตาง เชน ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ ของระบบเมคคาทรอนิกส 
ท่ีใชในโครงการ ในบางประเภทของงานอาจจะตองมีการวาง
แผนการทดสอบเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการออกแบบ 
Concept เพ่ือใหแนนใจในงานท่ียังไมเคยทํามากกอน มีความเขาใจ
ในการทํา System Integration ของระบบเมคคาทรอนิกสท่ีเปน
การบูรณาการ ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ เขาดวยกัน 
 

สามารถทําการศึกษา การ
วิเคราะหออกแบบ Concept  
สําหรับโครงการ ในสวนของ 
การวางแผน การออกแบบ การ
ผลิต การวางกําลังคน รวมถึง
การเขียนแผนดําเนินการตางๆ 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับใหผูมี
สวนรับผิดชอบดําเนินการใน
สวนถัดไป 

สามารถทําการศึกษา การ
วิเคราะหออกแบบ Concept 
โดยหาการเปรียบเทียบ 
หาทางเลือกท่ีเหมาะสม
สําหรับโครงการ ในสวนของ 
การวางแผน การออกแบบ 
การผลิต การวางกําลังคน โดย
จะคํานึงถึง  มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/ตางประเทศ 
ความคุมคา ความเหมาะสม 
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ  งานควบคุมโครงการ งานควบคุมโครงการ ในสวนของงานการวางโครงการ นั้น จะตอง

สามารถทราบงานละเอียดปลีกยอยของงานตาง ๆ ในโครงการ 
สามารถวางแผนการทํางานของโครงการ สามารถกําหนดระยะเวลา
ของการทํางานของงานยอยตาง ๆ ของโครงการ และเขาใจประเด็น
หลัก ๆ ทีอาจจะเปนจุดเสี่ยงของโครงการ 
 

 

 งานออกแบบ Concept งานออกแบบ Concept ในสวนของงานวางแผนโครงการ งานเมค
คาทรอนิกสบอยคร้ังจะพบวาอาจจะเปนงานใหมท่ีอาจจะยังไมเคย
ทํามากอน เปนการออกแบบ Concept ซ่ึงจําเปนตองมีการทํา 
Concept evaluation ในการวางแผนโครงการนั้นอาจจะตองมี
ความจําเปนท่ีจะตองเขาใจการทํา concept evaluation เพ่ือใหมัน
ใจกอนวาท่ีระบบเมคคาทรอนิกสท่ีออกแบบนั้นสามารถทํางานได
ตามวัตถุประสงค 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 งานวางแผนการออกแบบ

ทางดานวิศวกรรม 
งานวางแผนการออกแบบทางดานวิศวกรรมในสวนของงานวางแผน
โครงการนั้น จะตองเขาใจหลักการการออกแบบทางดานวิศวกรรมท่ี
ออกแบบมาสําหรับโครงการนั้น เขาใจแนวทางและวิธีการออกแบบ
ของระบบยอยตาง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ รวมถึงการทํา System 
Integration ของระบบตาง ๆ เหลานั้น และสามารถประเมินความ
เปนไดและระยะเวลาในการจัดหา พัฒนา สรางระบบยอย ๆ ตาง ๆ 
เหลานั้น 
 

 

 งานวางแผนการผลิต งานวางแผนการผลิตในสวนของงานวางแผนโครงการนั้น จะตอง
เขาใจเทคนคิการผลิตของระบบยอยตาง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ ความ
ยากงาย ประสบการณของทีมงานท้ังในโครงการและนอกโครงการ 
)outsource) ท่ีเกี่ยวของการผลิตระบบยอยตาง ๆ เหลานั้น รวมถึง
เขาใจเคร่ืองมืออุปกรณเฉพาะท่ีจําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนท่ีมี
ลักษณะพิเศษ เชน ผลิตชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การใช
วัสดุเฉพาะ และการใชกระบวนการผลิตเฉพาะ เปนตน 
 

 

 งานวางแผนกาํลงัคน งานวางแผนกําลังคนในสวนของงานวางแผนโครงการนั้น ตอง
สามารถประเมินความสามารถ ความรูความชํานาญทางดานระบบ
ยอยตาง ๆ ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบ
ควบคุม และระบบอัจฉริยะ รวมถึงการทํา System Integration 
ของระบบตาง ๆ เหลานั้นท่ีประกอบกันมาเปนงานทางดานเมคคา
ทรอนิกส รวมถึงจํานวนบุคคลากรในโครงการเพ่ือใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตาง ๆ ของงานทางดานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
งานออกแบบและ
คํานวณ 

งานออกแบบวิศวกรรม งานออกแบบงานวิศวกรรม วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความ
เขาใจในศาสตรท่ีเกี่ยวของกับระบบยอยตาง ๆของระบบเมคคาทรอ
นิกส ไดแก ระบบกลไกท่ีครอบคลุมการวิเคราะหทางdynamic 
load ระบบ ขับ เคลื่ อน ท่ี เ ป น ท้ั ง ร ะบบ  Electromechanical 
system, Hydraulic systems แ ล ะ  pneumatic systemsก า ร
เลือกใชระบบตรวจรู(sensor) แบบตางๆ ท่ีเหมาะสม ระบบควบคุม
ท้ังเทคนิคการควบคุมระบบพลศาสตรและอุปกรณทางดาน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชในระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะครอบคลุม
โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีทําหนาท่ีเปนระบบ real-time servo 
control system, task control system, supervisor control 
system แ ล ะ  intelligent control systemแ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช
คอมพิวเตอรในการจําลองการทํางานของระบบกอนการสรางจริงได 
 
 

 สามารถคํานวณและออกแบบ
ระบบ เครื่องกล 
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา สําหรับ
โครงการ สําหรับระบบกลไก 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ  

 สามารถคํานวณและออกแบบ
ระบบควบคุมการทํางานของ
ระบบแตละสวนของโครงการ 
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ 

 สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางาน
ระบบดวยคอมพิวเตอร 
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ 

 สามารถเลือกอุปกรณตางๆ 
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 

 สามารถคํานวณและ
ออกแบบระบบ เครื่องกล 
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
สําหรับโครงการ สําหรับ
ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยคํานึงถึง 
มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา 
อายุใชงาน การซอมบํารุง 
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ 

 สามารถคํานวณและ
ออกแบบระบบควบคุมการ
ทํางานของระบบแตละสวน
ของโครงการ สําหรับระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน 
ระบบตรวจรู ระบบควบคุม 
และระบบอัจฉริยะ โดย
คํานึงถึง มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา 
อายุใชงาน การซอมบํารุง 

 งานออกแบบเพ่ือการผลิต งานออกแบบเพ่ือการผลิตในงานออกแบบและคํานวณ วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองมีความสามารถในการออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตไดคือ Design for manufacturing มีความ
เขาใจในการใชระบบ CAD/CAM (Computer Aided Design and 
Computer Aided Manufacturing)  เ ข า ใ จ เค ร่ื อ ง มือ อุปกรณ
เฉพาะท่ีจําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน ผลิต
ชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุเฉพาะ 
และการใชกระบวนการผลิตสมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน 
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 งานออกแบบระบบ

ควบคุมพลศาสตร 
งานออกแบบระบบควบคุมทางพลศาสตร  หรือ Control of 
Dynamic Systems วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความสามารถ
ในการออกแบบระบบควบคุมการทํางานของกลไกของเคร่ืองจักร
สมัยใหมท่ีควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร โดยจะตองมีความรู
ครอบคลุมท้ังระบบเชิงเสนและไมเชิงเสน (Linear system and 
Nonlinear system) สามารถจําลองการทํางานของระบบพลศาสตร
โดยใช ตัวควบคุมท่ีออกแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มี
ความสามารถในการ implement หรือการนําระบบควบคุมท่ี
ออกแบบไปใชในงานการควบคุมรวมกับอุปกรณท่ีสรางข้ึนและ
อุปกรณท่ีมีอยูในทองตลาดไดจริง สามารถออกแบบท้ังระบบ 
Continuous time และ Discrete time เข า ใจความเชื่ อม โยง
ระหว างระบบ Continuous time และระบบ Discrete time. 
สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีควบคุมการทํางานของระบบ
ตามท่ีออกแบบไวในระบบควบคุมพลศาสตรในลักษณะ real-time 
control system เขาใจระบบ Data Acquisition system ท่ีใชรับ
ขอมูลจากระบบตรวจรู (sensors) ตาง ๆ เพ่ือมาใชรวมกับระบบ
เซอรโวท่ีออกแบบไวของระบบเมคคาทรอนิกสนั้น 

ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม 

และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ 

 สามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมการ
ทํางานระบบดวย
คอมพิวเตอร สําหรับระบบ
กลไก ระบบขับเคลื่อน 
ระบบตรวจรู ระบบควบคุม 
และระบบอัจฉริยะ โดย
คํานึงถึง มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา 
อายุใชงาน การซอมบํารุง 
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ 

 สามารถเลือกอุปกรณตางๆ 
สําหรับระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสม 
โดยคํานึงถึง มาตรฐานท่ีใช
ภายในประเทศ/
ตางประเทศ ความคุมคา 
อายุใชงาน การซอมบํารุง 
และความปลอดภัยสําหรับ
โครงการ 

 งานออกแบบระบบ
อิเลคทรอนิกสเพ่ือการ
ควบคุม 

งานออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการควบคุมระบบพลศาสตร
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจการควบคุมระบบพลศาสตร 
สามารถเปลี่ยนระบบควบคุมแบบเวลาตอเนื่อง (continuous time) 
ใหเปนระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง (discrete time) เขาใจ
รูปแบบสัญญาณตางๆ ของระบบตรวจรูและสัญญาณ Transducer 
แบบตาง ๆ เขาใจการทํา signal conditioning และการขยาย
สัญญาณเขาใจลักษณะเฉพาะของระบบ Data acquisition ท่ีใช
สําหรับนําสัญญาณจากระบบตรวจรูและ transducer ท่ีนํามาใชใน
การประมวลผลรวมกับตัวควบคุมในดิจิตอลคอมพิวเตอร  และ
สามารถเลือกใชระบบตรวจรูไดอยางเหมาะสม รวมถึงการสราง
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ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
สัญญาณควบคุมจากระบบควบคุมท่ีออกแบบไวผานทางระบบ Data 
acquisition system สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนํา
ระบบควบคุมทางพลศาสตรและระบบโดยรวมท่ีออกแบบมาใชใน
การควบคุมแบบ real-time control 

 งาน System 
Integration 

งาน System Integration วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองสามารถ
เลือกหาอุปกรณท่ีเกี่ยวของท่ีใชในระบบเมคคาทรอนิกส ไดแก 
ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยสามารถเลือกหาอุปกรณท่ีมีอยูในทองตลาด นํามา
บูรณาการระบบโดยการพัฒนาสวนเชื่อมตอและโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีทําใหระบบตาง ๆ เหลานั้นสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคของระบบเมคคาทรอนิกสตามท่ีตองการ 

 งานออกแบบระบบเสริม งานออกแบบระบบเสริม วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจระบบ
เสริมท่ีจะติดต้ังเขากับระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดย
เครื่องมือกลสมัยใหมท่ีควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอรท่ีมีอยูใน
ทองตลาดเปนจํานวนมากท่ีตองการการออกแบบระบบเสริม เชน 
หุนยนตอุตสาหกรรมท่ีมีขายอยูในทองตลาด ถาจะนํามาใชใหเกิด
ประโยชนเต็มท่ี จะตองมีการออกแบบระบบเสริม เชน Gripper ชุด
เชื่อม ชุดทากาว Material Handling แบบตาง ๆ ระบบ in-line 
inspection ชุดจําอุปกรณท่ีใชในการทํางานเฉพาะอยาง เปนตน 
การออกแบบระบบ Jig & Fixture เพ่ือทําใหการผลิตโดยใชเคร่ือง 
CNC สามารถผลิตงานไดอยางตอเนื่องและอัตโนมัติระบบเสริม
จะตอง มีการออกแบบกลไก ระบบควบคุมการทํางานของ
อุปกรณเสริม และการเชื่อมโยงระหวางอุปกรณเสริมนั้นกับเครื่องมือ
กลสมัยใหมท่ีควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร พรอมท้ังระบบ
ตรวจรูแบบตาง ๆ เพ่ือใหระบบโดยรวมทํางานไดตามวัตถุประสงค
และเปนแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นเพ่ือเสริมใหระบบทํางานไดฉลาด
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ข้ึนจะตองมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทําใหระบบรวม
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 งานออกแบบการ
บํารุงรักษา 

งานออกแบบบํารุงรักษา ระบบเมคคาทรอนิกสทุกระบบจะตองมี
การบํารุงรักษา วิศวกรท่ีทําหนาท่ีในการออกแบบและคํานวณระบบ
จะตองสามารถออกแบบระบบเปนขั้นเปนตอนเพ่ือใหงายตอการวาง
แผนการบํารุงรักษาได เชนทราบอายุการใชงานและขอจํากัดของ
การใชงานของอุปกรณหรือระบบยอยตาง ๆ  เชน ระบบขับเคลื่อน 
ระบบสงกําลัง ระบบตรวจรูตาง ๆ การปรับจูนคาพารามิเตอรของ
ระบบควบคุม เปนตน 
 

 งานออกแบบ inline 
Inspection & Testing 

งานออกแบบ In-line inspection & Testing เนื่องจากระบบเมค
คาทรอนิกสจะเกี่ยวเนื่องกับการทํางานอยางตอเนื่องและอัตโนมัติ 
ดังนั้นระบบ in-line inspection & Testing จะชวยใหcycle time 
ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติสั้นลงไดเปนอยางมาก วิศวกรเมค
คาทรอนิกสจะตองมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบ in-line 
inspection โดยการนํ า ระบบ In- line inspection ร วมอ ยู ใน
ขบวนการการผลิตแบบอัตโนมัติดวย ซ่ึงถาอยูในสายการผลิตแบบ
อัตโนมัติระบบการภาพ (Vision and image processing) จะเปน
หัวใจสําคัญของการทํา In-line inspection ดังนั้นวิศวกรเมคคา
ทรอนิกสท่ีออกแบบระบบ in-line inspection ควรจะตองมีความรู
ทางดานระบบการภาพ คือท้ังเกี่ยวกับการจับภาพและการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือการประมวลผลภาพและการตีความหมาย เพ่ือให
ระบบทํางานตามวัตถุประสงคของการทาง inspection 
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งานควบคุมการ
สรางหรือการ
ผลิต 

งานควบคุมมาตรฐานการ
ผลิต 

ง านควบคุ มมาตรฐานการผลิ ต  วิศวกร เมคคาทรอนิ กส มี
ความสามารถในการออกแบบกระบวนการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ตาม
แบบท่ีไดออกแบบมา โดยเฉพาะงานท่ีไดจากการออกแบบโดย
วิธีการDesign for manufacturing มีความเขาใจในการใชระบบ 
CAD/ CAM (Computer Aided Design and Computer Aided 
Manufacturing)  เข า ใจการเลือกใช  processes และ  cutting 
tools ท่ีเหมาะสมกับการผลิต เขาใจการเลือง production tools 
เชนแมพิมพ ท่ีเหมาะสมกับวัสดุแบบตาง ๆ เขาใจเคร่ืองมืออุปกรณ
เฉพาะท่ีจําเปนสําหรับการผลิตชิ้นสวนท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน ผลิต
ชิ้นสวนตามมาตรฐานความแมนยํา การขึ้นรูปชิ้นงานดวยวัสดุเฉพาะ 
และการใชกระบวนการผลิตสมัยใหมและเฉพาะทาง เปนตน 
 

 สามารถควบคุมการเตรียม
งานสําหรับโครงงาน ในสวน
ของ ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะใหเปนไปตาม
แผนงาน ท้ังในสวนบุคลากรท่ี
ทํางานในโครงงานและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของอ่ืน ใน
กรณีท่ีเกิดปญหา สามารถแก
ไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวาง
ดําเนินโครงงาน ไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 สามารถควบคุมการเตรียม
งานสําหรับโครงงาน ใน
สวนของ ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ ท่ีมีความซับซอน 
ใหเปนไปตามแผนงาน ท้ัง
ในสวนบุคลากรท่ีทํางานใน
โครงงานและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของอ่ืน ในกรณีท่ีเกิด
ปญหา สามารถแกไขปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในระหวางดําเนิน
โครงงาน ไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

 งานควบคุม Supplier งานควบคุม supplier วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจงานสราง
และผลิตระบบเมคคาทรอนิกสวาจะมีท้ังท่ีทําเองin-house และ
จัดหา supplier มาทําในลักษณะoutsource การเลือก supplier ท่ี
มีความสามารถในการทํางานตามท่ีเราไดออกแบบไวถือเปนหัวใจ
สําคัญของการทํา outsource มีความเขาใจในการทํา Quality 
Control ท่ี เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นงาน นอกจากนั้นการทํา 
outsource ในสวนท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความสามารถในการแบงสวน
โปรแกรมของระบบ เพ่ือใหสามารถหา supplier หรือ outsource 
ท่ีเหมาะสม และรวมไปถึงการระบบโปรแกรมสวนตาง ๆ เหลานั้น
มาเชื่อมตอกัน รวมถึงการพัฒนาตอยอดและการบํารุงรักษา
โปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบดวย 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 งานควบคุม System 

integration 
งานควบคุม System Integration วิศวกรเมคคาทรอนิกสมีความ
เขาใจในการเลือกหาอุปกรณท่ีเกี่ยวของท่ีใชในระบบเมคคาทรอนิกส 
ไดแก ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคุม และ
ระบบ อัจฉ ริ ยะ  โ ดยสามา รถหาลั กษณะ เฉพาะ  ( system 
characteristic) ของอุปกรณท่ีมีอยูในทองตลาดท่ีถูกถูกเลือกมาใช
ในระบบเขาใจการออกแบบการบูรณาการระบบท่ีออกแบบไวโดย
คณะบุคคลอ่ืน เขาใจแนวทางในการพัฒนาสวนเชื่อมตอและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทําใหระบบตาง ๆ เหลานั้นสามารถทํางาน
ไดตามวัตถุประสงคของระบบเมคคาทรอนิกสตามท่ีตองการ 
 

 งานวางแผนการ
บํารุงรักษา 

งานวางแผนการบํารุงรักษา วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจวา
ระบบเมคคาทรอนิกสทุกระบบจะตองมีการออกแบบการบํารุงรักษา 
วิศวกรท่ีทําหนาท่ีในการออกแบบและคํานวณระบบจะตองสามารถ
ออกแบบระบบท่ีสามารถวางแผนการบํารุงรักษาได เชนอายุการใช
งานของอุปกรณอ่ืน เชนระบบขับเคลื่อน ระบบสงกําลัง ระบบตรวจ
รูตาง ๆ การปรับจูนคาพารามิเตอรของระบบควบคุม เปนตน งาน
วางแผนการบํารุงรักษาจึงจําเปนตองการเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบการบํา รุง รักษาและสามารถนํามาทําแผนงานการ
บํารุงรักษา ท้ังแบบ Preventive maintenance และแบบการซอม
บํารุงเม่ือเกิดความเสียหาย การวางแผนในการจัดหาชิ้นสวน 
อุปกรณ ในคลังเพ่ือการบํารุงรักษาใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง เสียเวลา downtime ใหนอยท่ีสุด 

 งานปรับปรุงระบบ งานปรับปรุงระบบ วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจวา ระบบ
เมคคาทรอนิกสท่ีออกแบบ สรางและใชงานยอมตองมีการปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับงานท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้นวิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตอง
เก็บขอมูลการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกสวิเคราะห และหา
แนวทางในการทําใหระบบเมคคาทรอนิกสทํางานไดดีข้ึน และนํามา
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
เปนหัวขอสําหรับการปรับปรุงระบบใหม หรืองานปรับปรุงบาง
ประเภทอาจจะตองการการปรับปรุงเรงดวนเพ่ือประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยก็จะอาจจะตองเรงดําเนินการดังนั้น วิศวกรเมคคา
ทรอนิกสจะตองมีความพรอมในศาสตรของระบบยอยตาง ๆ ของ
ระบบเมคคาทรอนิกสอันประกอบไปดวย ระบบกลไกแบบตาง ๆ 
ระบบขับเคลื่อน ระบบตรวจรู ระบบควบคมุ และระบบอัจฉริยะ 

 งานจัดหาอุปกรณทดแทน งานจัดหาอุปกรณทดแทน วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความ
พรอมในขอมูลอุปกรณทางดานเมคคาทรอนิกส ท่ีมีขายอยู ใน
ทองตลาด ทราบถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุดดอย เพ่ือสามารถ
เลือกอุปกรณมากทดแทนท่ีเหมาะสมได หรือนํามาปรับปรุงเพ่ือ
นํามาทดแทนระบบท่ีใชอยูเดิมได 
 

งานพิจารณา
ตรวจสอบ 

งานทดสอบคุณภาพการ
ทํางานของระบบ 

งานทดสอบคุณภาพการทํางานของระบบ วิศวกรเมคคาทรอนิกส
จะตองสามารถตรวจ เลือก การใชอุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับระบบ
เมคคาทรอนิกสท่ีประกอบดวย ระบบกลไก ระบบขับเคลื่อน ระบบ
ตรวจรู ระบบควบคุม และระบบอัจฉริยะ โดยสามารถพิจารณา
ภายใตหลัก เกณฑ พ้ืนฐานทาง วิศวกรรม เข า ใจ ถึงขอบเขต
ความสามารถของการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในระบบเมคคา
ทรอนิกส นอกจากจะตองเขาใจระบบเมคคาทรอนิกสโดยรวมแลว
ยังจะตองเขาใจเงื่อนไขการใชงานของระบบยอย ๆ ตาง ๆ เหลานั้น
ดวย 

 สามารถพิจารณาตรวจ
เลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม
สําหรับ ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยพิจารณาภายใต
หลักการพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

 สามารถใชเครื่องมือและ
อุปกรณไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
สําหรับคนทํางานและ
สิ่งแวดลอม 

 สามารถพิจารณาตรวจ
เลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม
สําหรับ ระบบกลไก ระบบ
ขับเคลื่อน ระบบตรวจรู 
ระบบควบคุม และระบบ
อัจฉริยะ โดยพิจารณา
ภายใตหลักการพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และคํานึงถึง
ผลกระทบทางทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

 สามารถใชเครื่องมือและ
อุปกรณไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และ

 งานจัดหาระบบทดแทน งานจัดหาระบบทดแทน วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองมีความพรอม
ในขอมูลอุปกรณทางดานเมคคาทรอนิกสท่ีมีขายอยูในทองตลาด 
ทราบถึงลักษณะเฉพาะ จุดเดน จุดดอย สามารถวิเคราะหการเลือก
อุปกรณมาทดแทนท่ีเหมาะสมได หรือแนวทางในการนํามาปรับปรุง
เพ่ือนํามาทดแทนระบบท่ีใชอยูเดิมได 
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งาน ประเภท รายละเอียดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
 งานจัดการเพ่ือเตรียมการ

ทดสอบระบบ 
งานจัดการเพ่ือเตรียมการทดสอบระบบ วิศวกรเมคคาทรอนิกส
จะตองสามารถเขาใจการทํางานของระบบเมคคาทรอนิกส เขาใจ
แนวทางในการออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส เพ่ือใหสามารถวาง
แผนการทดสอบระบบ ซ่ึงอาจจะเปนหลายข้ันตอนสําหรับระบบท่ีมี
ความสลับซับซอน มีการแบงข้ันตอนการทดสอบออกเปนหลาย
ขั้นตอน 
 

 สามารถตรวจประเมิน
โครงงานเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาโครงงานใหทํางานไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยัง
อยูบนพ้ืนฐานความปลอดภัย 
และยังคงสามารถใชงานได
ตรงตามวัตถุประสงค 

ปลอดภัยสําหรับคนทํางาน
และสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงผลกระทบทางทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม 

 สามารถตรวจ
ประเมินโครงงานเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาโครงงานให
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยยังอยูบน
พ้ืนฐานความปลอดภัย และ
ยังคงสามารถใชงานไดตรง
ตามวัตถุประสงค 

 
งานอํานวยการใช งานวางแผนการ

บํารุงรักษา 
งานวางแผนการบํารุงรักษา วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองสามารถ
เขาใจจุดเดน และขอจํากัดของการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกส 
เพ่ือชวยใหการการใชงานระบบเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
แผนการอํานวยการดูแลการใช แผนการบํารุงรักษาตามท่ีได
ออกแบบไว รวมถึงการดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณและการจัดเก็บ
อุปกรณท่ีใชแลวใหเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและพรอมใชงาน 
 

 สามารถอํานวยการดูแลการ
ใช การบํารุงรักษา ในงาน
ของโครงงาน รวมถึงการดูแล 
การบํารุงรักษาอุปกรณและ
การจัดเก็บอุปกรณท่ีใชแลว
ใหเหมาะสม เพ่ือความ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน 

 สามารถอํานวยการดูแล
การใช การบํารุงรักษา ใน
งานของโครงงานท่ีซับซอน 
รวมถึงการดูแล การ
บํารุงรักษาอุปกรณและการ
จัดเก็บอุปกรณท่ีใชแลวให
เหมาะสม เพ่ือความ
ปลอดภัยและพรอมใชงาน 
รวมถึงการวางแผนการขน
ยายโครงงาน การสั่ง และ
จัดเก็บอุปกรณ เพ่ือมาใช
งานไดอยางครบถวน 
ปลอดภัย  

 งานจัดหาวัสดุอุปกรณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ วิศวกรเมคคาทรอนิกสจะตองเขาใจแผนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานของระบบเมคคาทรอ
นิกสสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ควบคุมแผนการการบํารุงรักษา 
และบันทึกขอมูลการใชงานของระบบเมคคาทรอนิกสเพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการปรับปรุงระบบตอไป 
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หมายเหตุ * กรอบความสามารถ กําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน 6 งาน ดังตอไปนี้  
1 .งานใหคําปรกึษา  หมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน 
2 .งานวางโครงการ  หมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ 

3 .งานออกแบบและคํานวณ  หมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเคร่ืองจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดงเปนรูป 

แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ 
4 .งานควบคุมการสรางหรือการผลิต  หมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเก่ียวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดต้ัง การซอมแซม การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือ การเคล่ือนยายงาน

ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 
5 .งานพิจารณาตรวจสอบ  หมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพ่ือใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน 

6 .งานอํานวยการใช  หมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

โดย  1.  ระดับ  1 หมายถึงสามารถออกแบบระบบงานเมคคาทรอนิกสในลักษณะเด่ียวหรือ standalone workcell ได สามารถปฏิบัติงานในระบบงานที่มีการ
ดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

 2.  ระดับ  2 หมายถึง สามารถออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงานใหมที่มีความซับซอน และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนในสาขาน้ันได
อยางเหมาะสมและตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมน้ัน รวมถึงมาตรฐานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับระบบเมคคา
ทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น  
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ประเภทและลักษณะงานในวิศวกรสาขาเมคคาทรอนิกส 
  

ศาสตรทางดานเมคคาทรอนิกสเปนศาสตรที่มีหลากหลายสาขารวมกันระหวางศาสตรทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมระบบ วิศวกรรมทางดานเมคคาทรอ
นิกสจะครอบคลุมการออกแบบระบบควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอรของระบบไฟฟาเครื่องกล 
(electromechanical systems) หรือคือการออกแบบระบบเครื่องจักรกลสมัยใหมเพ่ือใหระบบเชิงกลทํางานดวยกัน
ไดอยางสมบูรณดวยระบบควบคุมที่ประกอบดวยระบบทางไฟฟาและระบบควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร เมคคา
ทรอนิกสเปนสาขาทางวิศวกรรมที่เนนการออกแบบ การผลิต และการบํารุงรักษาผลิตภัณฑที่มีทั้งระบบเชิงกลและเชิง
ไฟฟาอิเลคทรอนิกส ทําใหระบบเชิงกลสามารถทํางานไดแบบอัตโนมัติและมีความแมนยําสูง ระบบเมคคาทรอนิกสจะ
ประกอบดวย ระบบกลไก (system or plant) ระบบขับเคลื่อน (Actuators) ระบบตรวจรู (sensors) ระบบควบคุม 
(controllers) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent) ดังน้ันวิศวกรเมคคาทรอนิกสควรจะมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของระบบเมคคาทรอนิกสขางตน รวมถึงความรูดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และความสามารถในการบรหิารจัดการการใชเครื่องจักรกลสมัยใหมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

งานเมคคาทรอนิกสจะครอบคลุมประเภทและลักษณะงานในรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี 
1) ระบบอัตโนมัติและระบบหุนยนตตาง ๆ (Automation and Robotics System) 
2) ระบบเซอรโวทางดานเมคคามิกส (Servo-mechanics) 
3) ระบบตรวจรูและควบคุม (Sensing and control systems) 
4) ระบบการภาพ (Machine vision) 
5) ระบบตรวจสอบแบบอินไลนในระบบอัตโนมัติ (Automatic in-line inspection) 
6) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลที่ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร (Computer-machine control, ex 

various type of CNC machines) 
7) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (Computer aided and integrated manufacturing systems) 
8) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการจําลองการทํางานแบบดิจิทัล (Computer aided design 

and Digital Mockup) 
9) ระบบผลิตและระบบวิศวกรรมสมัยใหม (Engineering and modern manufacturing systems) 
10) ระบบอัตโนมัติในงานวิศวกรรมยานยนต (Automated System in Automotive engineering) 
11) ระบบเมคคาทรอนิกสในงานการแพทย (Medical mechatronics systems) 
12) ระบบภาพในการการแพทย (Medical imaging systems) 
13)  ระบบขนสงและระบบยานพาหนะสมัยใหม (Modern Transportation and vehicular system: focus on 
control, diagnosis, and supervision of functions in vehicles) 
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
 

ล าดับ งาน ประเภท 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
1 งำนให้ค ำปรึกษำ หมำยถึง กำรให้

ข้อแนะน ำ กำรตรวจวินจิฉยั หรือกำร
ตรวจรับรองผลงำน 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. กำรวำงแผน 
11. กำรผลิตและกำรประกอบ 
12. กำรตรวจสอบและควบคุม 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล 
14. กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน 

- วิเครำะหร์ะบบต่ำงๆ ของยำนยนต์ได ้
- สำมำรถตรวจสอบ ทดสอบ ควบคมุกำรผลิตตำม

มำตรฐำน 
- ท ำกำรตรวจสอบ ทดสอบ วิเครำะห์และประเมินผลได ้
- ทรำบกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย และใช้เพื่อวิจัย

และพัฒนำได ้

- สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับ
ออกแบบ กำรประกอบ กำรวำงแผนกำร
ผลิต กำรควบคุมกำรผลิตยำนยนต์และ
ระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับยำนยนต์ อย่ำง
เหมำะสมและปลอดภยั  

- สำมำรถวิเครำะห์ ตรวจสอบ ใช้เครื่องมือ
และแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมเกี่ยวกับยำน
ยนต์ (เฉพำะด้ำน) ได ้

 

2 งำนวำงโครงกำร หมำยถึง กำรศึกษำ 
กำรวิเครำะหห์ำทำงเลือกที่เหมำะสม 
หรือกำรวำงแผนของโครงกำร 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. กำรวำงแผน 
11. กำรผลิตและกำรประกอบ 
12. กำรตรวจสอบและควบคุม 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล 
14. – 

- สำมำรถปฏิบัตติำมแผนตดิตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรและวิเครำะห์เสนอแนวทำงแก้ไขเพื่อให้บรรลุ
ตำมแผนที่ก ำหนด 

- สำมำรถวำงแผนแม่บท (Project Master 
Schedule) ของกำรพัฒนำ และเตรียมกำร
ผลิตยำนยนต์ ช้ินส่วนหรือระบบยำนยนต์ 
ได ้

- สำมำรถวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของ
โครงกำรโดยพิจำรณำ เงื่อนไขทำงธุรกิจ, 
เทคโนโลยี,ทรัพยำกรบุคคล และเวลำใน
กำรพัฒนำโครงกำร 

- สำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำและเตรียมกำร
ผลิตยำนยนต์ ช้ินส่วนหรือระบบยำนยนต์ 
(Detail Activity Planning) และติดตำม
ประมวลผลกำรคืบหน้ำกำรท ำโครงกำรเพื่อ
วิเครำะห์ ผลกระทบและกำรแก้ปญัหำ
เพื่อให้บรรลตุำมแผนท่ีก ำหนด 
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ล าดับ งาน ประเภท 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
3 งำนออกแบบและค ำนวณ หมำยถึง 

กำรใช้หลักวิชำและควำมช ำนำญเพื่อให้
ได้มำซ่ึงรำยละเอียดในกำรก่อสรำ้ง กำร
สร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำน
และเครื่องจักร โดนมีรำยกำรค ำนวณ 
แสดงเป็นรูป แบบ ขอ้ก ำหนด หรือ
ประมำณกำร 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. – 
11. – 
12. – 
13. – 
14. – 

- สำมำรถอธิบำยหลักกำรท ำงำนพ้ืนฐำนของระบบต่ำงๆ 
ได ้

- สำมำรถออกแบบ ค ำนวณระบบตำ่งๆ ได ้
- สำมำรถอ่ำนและเขียนแบบช้ินส่วนในรถยนต์ได้, 

มำตรฐำนในกำรก ำหนดขนำด, เสน้ต่ำงๆ ในกำรเขียน
แบบ, กำรฉำยภำพ, ภำพตัดขวำง ให้เป็นไปไปตำม
กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมำย และมำตรฐำนต่ำงๆ 
เกี่ยวกบัรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ มำตรฐำนไอ
เสียรถยนต์ เป็นต้น 

- สำมำรถใช้งำนระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐำน เพื่อช่วยในงำนออกแบบช้ินงำนท่ีออกแบบ 

 
 

- สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง ใน
กำรวิเครำะห์ออกแบบช้ินส่วน หรอืระบบ
ต่ำง ๆ ของยำนยนต์ รวมถึงกำรจ ำลองกำร
ท ำงำนและกำรทดสอบในระบบ
คอมพิวเตอร์ (SIMULATION TEST) เพื่อ
ประเมินผลกำรออกแบบให้เป็นไปตำม
เกณฑ์และมำตรฐำนท่ีก ำหนด ใหส้ำมำรถ
ออกแบบช้ินงำน และผลิตออกมำได ้

- สำมำรถก ำหนดหัวข้อต่ำง ๆ ในกำรทดสอบ 
และวิธีกำรทดสอบรวมถึงกำรวำงแผนกำร
ทดสอบช้ินส่วน หรือระบบยำนยนต์ ที่
ออกแบบ ตำมคุณภำพและมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด 

- สำมำรถปรับปรุงแก้ไข กำรออกแบบ
ช้ินส่วน หรือระบบยำนยนต์ เพื่อให้สำมำรถ
ผ่ำนเกณฑ์หรือมำตรฐำนกำรออกแบบท่ี
ก ำหนด 

4 งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต 
หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรควบคุม หรือกำร
ควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง 
กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำร
ดัดแปลง กำรร้ือถอนงำน หรือ กำร
เคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำม
รูป แบบ และข้อก ำหนดของหลักวิชำชพี
วิศวกรรม 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเชื้อเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. กำรวำงแผน 
11. กำรผลิตและกำรประกอบ 
12. กำรตรวจสอบและควบคุม 
13. – 

- สำมำรถท ำกำรผลิต กำรประกอบและตดิตั้งช้ินส่วน
และรถยนต์ในทุกประเภทงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ี
ก ำหนด 

- สำมำรถปฏิบัติงำนให้มคีวำมปลอดภัย และใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 

- สำมำรถให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ ตรวจ
วินิจฉัย วิเครำะห์ผลกำรแกไ้ขปัญหำ 
ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอน และกำรตรวจ
รับรองผลงำนได้ รวมถึงกำรปรับปรุงและ
สอนงำนได ้

- สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภัย และใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
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ล าดับ งาน ประเภท 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
14. – 

5 งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง 
กำรค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ 
กำรหำขอ้มูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรวจสอบ
วินิจฉยั หรือในกำรสอบทำน 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ร / ระบบอตัโนมัต ิ
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. – 
11. กำรผลิตและกำรประกอบ 
12. กำรตรวจสอบและควบคุม 
13. – 
14. – 

- สำมำรถตรวจสอบคณุภำพช้ินส่วนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน 

- สำมำรถก ำหนดหัวข้อและมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
รถยนต์ที่ครอบคลุมกฎหมำยและควำมจ ำเป็นด้ำน
คุณภำพ 

- สำมำรถก ำหนดวิธีกำร และกระบวนกำรตรวจสอบที่
สำมำรถค้นหำปัญหำได ้

 

- สำมำรถแนะน ำแก้ไข ปรับปรุง ยกระดับ 
และอนุมัตมิำตรฐำนของกำรตรวจสอบกำร
ผลิตยำนยนต์ ช้ินส่วนหรือระบบยำนยนต์
ได ้

- สำมำรถก ำหนดคณุสมบัติของผูต้รวจสอบ 
จัดท ำหลักสูตรพัฒนำควำมสำมำรถ รวมถึง
เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมได ้

6 งำนอ ำนวยกำรใช้ หมำยถึง กำร
อ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ
งำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้
เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป แบบ และ
ข้อก ำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม 

1. ยำนยนต์ โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของยำนยนต์ 
2. ระบบต้นก ำลัง 
3. ระบบส่งถ่ำยก ำลัง 
4. ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำมล้อ 
5. ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น  
6. ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบอัตโนมัติ 
7. ระบบไฟ 
8. ระบบปรับอำกำศ 
9. ระบบพลังงำนทดแทน 
10. – 
11. – 
12. – 
13. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล 
14. กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน 

- ควบคุมกำรใช้งำน และกำรซ่อมบ ำรุงรถยนตต์ำมคูม่ือ
ได ้

- ดูแลกำรใช้งำนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อ
กำรผลิตยำนยนต์และชิ้นส่วนให้อยู่ในสภำพปลอดภัย
และพร้อมใช้งำน 

1. สำมำรถจัดกำรกำรออกแบบ กำรผลิต กำรประกอบ 
และกำรทดสอบให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น มำตรฐำนไอเสยี 
เป็นต้น 

2. ทรำบข้อกฎหมำย ขอ้ปฏบิัติ ข้อบงัคับเกี่ยวกับกำรใช้
รถบนถนน กำรบรรทุก กำรควบคมุควำมเร็ว 
ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย และควบคุมให้กำรใช้
รถเป็นไปตำมข้อก ำหนด 

- สำมำรถให้ค ำปรึกษำ และก ำกับดแูลกำร
ใช้งำนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรผลิตยำนยนต์ ช้ินส่วนและ
ระบบยำนยนต์ รวมถึงกำรบ ำรุงรกัษำยำน
ยนต์หลังใช้งำน เพื่อให้ยำนยนต์และ
ช้ินส่วนอยู่ในสภำพปลอดภัยและพร้อมใช้
งำน สอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
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1 ยำนยนต์ และโครงสร้ำง -  
องค์ประกอบของยำนยนต ์

1. กำรศึกษำ วิจัย และรวบรวมข้อมลูเพื่อวิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรออกแบบพัฒนำยำนยนต์ เช่น ตลำดยำนยนต์ พฤติกรรมและควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคยำนยนต์ของคู่แข่งในตลำด กฎหมำยและมำตรฐำนหรอืข้อก ำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับยำนยนต์ ต้นทุนในกำรออกแบบพัฒนำและผลิต เทคโนโลยี
ต่ำงๆ  เช่น วัสดุ กำรผลติเครื่องยนต์อุปกรณ์ควบคุมที่จะน ำมำใช้รวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช้ในกำรออกแบบพัฒนำยำนยนต์ 

2. กำรออกแบบช้ินส่วนและอุปกรณร์วมถึงระบบต่ำงๆ ในยำนยนตโ์ดยใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) ในกำรช่วยออกแบบ
ระบบสำมมติิ (3-DIMENSION) และแบบรำ่ง (DRAWING) ที่มีกำรก ำหนดค่ำทำงวิศวกรรมต่ำงๆ รวมถึงขนำด เพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรท ำช้ินงำนต้นแบบและ
กำรผลิตจริง 

3. กำรวิเครำะห์ตรวจสอบ และท ำกำรทดสอบช้ินส่วนหรือระบบท่ีออกแบบและท ำกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ CAE (COM AIDED ENGINEERING) มำช่วยในกำรงำนวิศวกรรม เพื่อให้ทรำบผลลัพธ์ ก่อนท ำกำรทดสอบจริง เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเวลำใน
กำรออกแบบและพัฒนำ 

4. กำรท ำช้ินงำนต้นแบบ (PROTOTYPE) เพื่อกำรทบทวนกำรออกแบบกำรทดลองประกอบ รวมถึง กำรทดสอบตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ เพือ่ให้งำนออกแบบมี
ควำมถูกต้องและได้คณุภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด ก่อนน ำไปผลิตจริง 

5. กำรออกแบบ และเลือกใช้วัสดุ ไดแ้ก่ เหล็ก กระจก ยำง พลำสติก ตำมลักษณะกำรท ำงำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อให้ช้ินส่วนมคีวำมแข็งแรง และ
คุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

6. กำรทบทวนกำรออกแบบ (DESIGN REVIEW) โดยกำรตรวจสอบและทดสอบช้ินงำน , อุปกรณ์ และระบบ ท่ีได้จำกกำรผลิตจริง เพ่ือให้เป็นไปตำมคณุภำพ
และค่ำก ำหนดที่ออกแบบไว้ก่อนกำรอนุมัติ (DESIGN APPROVAL) ให้มีกำรผลิตจริง (MASS PRODUCTION)  

7. กำรศึกษำ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรออกแบบช้ินส่วนอุปกรณ์ และ ระบบในยำนยนต์ต่ำงๆ เพื่อให้ได้ประสทิธิภำพและสมรรถนะของยำนยนต์ที่ดีขึ้น เช่น ควำม
ปลอดภัยกำรประหยดัน้ ำมัน ต้นทนุกำรผลิตที่น้อยลง กำรลดแรงเสยีดทำน หรือ กำรลดน้ ำหนัก เพื่อให้ได้ยำนยนต์ในอนำคตทีม่ีสมรรถนะที่ดี ประหยัด
พลังงำน และเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

8. ออกแบบยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนไทยท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ มำตรฐำนมลพิษไอเสียยำนยนต์ มำตรฐำนเข็มขัดนิรภัย มำตรฐำน
กระจก เป็นต้น 

2 ระบบต้นก ำลัง - ออกแบบ หรือเลือกใช้ต้นก ำลังของยำนยนต์ทั้งเครื่องยนต์ และมอเตอร์ ให้เหมำะสมกับงำน 

3 ระบบส่งถ่ำยก ำลัง - ระบบส่งถ่ำยก ำลัง ประกอบด้วยระบบคลัซต์ ระบบขับเคลื่อน เกยีร ์เพลำ เฟืองท้ำย 
- เลือกระบบขับเคลื่อน ออกแบบและวิเครำะหร์ะบบได้ 

4 ระบบรองรับน้ ำหนัก บังคับเลีย้ว ห้ำม
ล้อ 

- ออกแบบและวิเครำะหร์ะบบรองรับน้ ำหนักได ้
- ออกแบบและวิเครำะหร์ะบบบังคบัเลี้ยว 
- ออกแบบและวิเครำะหร์ะบบห้ำมล้อได ้

5 ระบบเช้ือเพลิงและจ่ำยเช้ือเพลิง ระบบ
หล่อลื่น  

- วิเครำะหเ์ชื้อเพลิงที่ใช้ในยำนยนตไ์ด ้
- ออกแบบระบบหล่อลื่น เลือกชนิดสำรหล่อลื่น 
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6 ระบบควบคมุยำนยนต์ / ระบบ
อัตโนมัติ  

- ระบบควบคมุ ครอบคลมุถึง ระบบไฮโดรลิก ระบบนิวแมติก เซนเซอร์ ระบบช่วยกำรขับขีเ่ช่น traction control, cruise control, advance driving 
assistant system เป็นต้น 

- กำรออกแบบระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ วิเครำะห์และแกไ้ขปัญหำได้ 
7 ระบบไฟ - ระบบไฟ ครอบคลมุถึง ระบบไฟแสงสว่ำงทั้งนอกรถ ในรถ ระบบจ่ำยไฟเพื่อขับเคลื่อน ระบบกำรชำรต์ไฟฟ้ำ และระบบสตำร์ท 

- ออกแบบและวิเครำะหร์ะบบได ้

8 ระบบปรับอำกำศ ออกแบบและวิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศ และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ในระบบปรับอำกำศ 

9 ระบบพลังงำนทดแทน พลังงำนทดแทนครอบคลุมถึง แบตเตอรร์ี่ ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ ระบบเช้ือเพลิงไฮโดรเจน และพลังงำนทดแทนชนิดอื่นๆ 
วิเครำะห์พลังงำนทดแทนในยำนยนต์ 

10 กำรวำงแผน กำรศึกษำ กำรวิเครำะหค์วำมเหมำะสมกำรวำงแผนโครงกำร และตดิตำมควำมคืบหน้ำของกำรพัฒนำและกำรเตรียมกำรผลิตยำนยนตร์ุน่ใหม่และกำรผลิตยำน
ยนต ์

11 กำรผลิตและกำรประกอบช้ินส่วน - วัสดุที่ใช้ในกำรผลติ 
- กำรผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนและแม่พิมพ์หมำยถึง กำรขึ้นรูปโลหะแผ่น กำรเปลีย่นรูป (deformation) กำรพับหรือดัด (bending) กำรยืด (stretching) กำรปั๊ม 

(stamping) ด้วยแม่พิมพ์และเครือ่งกด (press)  
- กำรเช่ือมประกอบตัวถัง (Welding) หมำยถึง  กระบวนกำรน ำช้ินสว่นท่ีเป็นโลหะที่ผ่ำนกระบวนกำรขึ้นรูปมำแล้ว เชื่อมประกอบให้เปน็ตัวถังรถ โดยกำร

เชื่อมแบบควำมต้ำนทำน ได้แก่กระแสไฟฟ้ำ (Electric current)  แรงกด (Weld force) และเวลำในกำรเช่ือม (Weld time) 
- กำรพ่นสีตัวรถ (Body paint) หมำยถึง กระบวนกำรที่ได้ตัวถังรถจำกกำรเชื่อมประกอบแล้ว ตัวถังนี้เป็นโลหะจะต้องน ำมำพ่นสีให้เกดิควำมสวยงำม และ

เป็นกำรป้องกันสนิม ได้แก ่
1) ขั้นตอนกำรล้ำง และเตรียมผิวเหลก็ เพื่อเตรียมเข้ำสู่กระบวนกำรเตรียมผิว โดยสร้ำงให้เกดิปฏิกริิยำทำงเคมี เพื่อเพิ่มคณุภำพกำรยึดเกำะของสี 
2) ขั้นตอนกำรชุบสีด้วยกระแสไฟ EDP กระบวนกำรป้องกันกำรเกิดสนิม กำรชุบ EDP กำรตรวจเช็คสี EDP กำรพ่นเคลือบใต้ท้องรถ (UBC) กำรยำซลีเลอร ์
3) กำรพ่นสี กระบวนกำรที่มุ่งเน้นเพ่ิมควำมสวยงำม และคุณภำพสีของตัวถังรถ ได้แก่กำรพ่นสีพื้น (Primer) กำรขัดน้ ำ (Wet sanding) เป็นกำรเตรียม

พื้นผิวข้ันแรกเพื่อเพิ่มควำมสวยงำมในกำรพ่นสีจริง และ กำรพ่นสีจริง (Top coat) เป็นกำรพ่นสีเพื่อควำมสวยงำม 
- กำรประกอบ และจดัส่งช้ินส่วน (Assembly & Logistic) หมำยถึง กำรประกอบช้ินส่วนท่ีถูกจดัส่งมำจำกกระบวนกำรอื่น ภำยในและนอกโรงงำน รวมถึง

จำกซัพพลำยเออร์ ซึ่งเป็นกระบวนกำรประกอบ มตีัวถังที่ท ำสีแล้ว ได้แก่  
 1)  กำรประกอบโครงรถ (แชสซสี์ : Chassis) ส่วนของแชสซีส์ คือ ส่วนท่ีเป็นฐำนของยำนยนต์ซึ่งเปน็ท่ียึดประกอบของช้ินส่วนส ำคัญ ๆ  เช่น เครื่องยนต์ 

ระบบรองรับน้ ำหนักล้อหน้ำ ล้อหลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบขับเคลื่อน 
 2) กำรประกอบชุดส่งก ำลังล้อหลงั คือ ชุดเพลำ เสื้อเพลำ ชุดห้ำมลอ้หรือชุดเบรก ชุดเฟืองส่งก ำลัง 
 3) กำรประกอบยำง และกระทะล้อ ประกอบส่วนของตัวถังหรือหวัเก๋ง ส่วนของตัวถัง หรือหัวเก๋งหรือในห้องโดยสำร2) 
 4) กำรประกอบแชสซีส์กับส่วนของตัวถังเข้ำด้วยกัน เป็นกำรประกอบขั้นตอนสุดท้ำย กระบวนกำรประกอบกันชนหน้ำ ใบพัดลม ชุดรังผึ้ง ท่อน้ ำเข้ำออก 

ถังใส่น้ ำมันเชื้อเพลิง กระบวนกำรประกอบขั้นตอนสดุท้ำย กำรเติมน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำหล่อเย็น ใส่แบตเตอรี่ เติมน้ ำมันเบรก เติมน้ ำมันอื่น ๆ สำมำรถติด
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ล าดับ ประเภท รายละเอียดงานสาขาวิศวกรรมยานยนต ์

เครื่องยนต์และขับเคลื่อนได้ หลังจำกกำรประกอบจนเสร็จสมบรูณ ์
- กำรขนส่งช้ินส่วนและวัตถุดิบหมำยถึง กำรปฏิบัติกำรทุกอย่ำงท่ีจ ำเป็นต่อกำรส่งมอบสินค้ำ,ช้ินส่วน,วตัถุดิบ,วัสดุที่จ ำเป็นในกำรผลิตยำนยนต์รถยนต์ไปยัง

จุดบริโภคตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ โลจสิติกส์เกี่ยวข้องกับกำรผสมผสำนของ ข้อมูล กำรขนส่ง กำรบริหำรวัสดุคงคลัง กำรจดักำรวัตถุดิบ กำรบรรจุหีบ
ห่อ  เพื่อให้กำรส่งมอบนั้นทันต่อรอบเวลำกำรขนส่งที่ก ำหนดไว้ โดยใช้คน เวลำ และต้นทุนน้อยทีสุ่ดในกำรขนส่งต่อรอบ ซึ่งกำรขนส่งที่เกี่ยวข้องในกำรผลติ
ยำนยนต์ ได้แก ่
1) กำรส่งมอบสินค้ำ , ช้ินส่วน , วัตถดุิบ , วัสดุ จำก Supplier ไปยังจดุ Stock จดัเก็บของโรงงำน 
2) กำรส่งมอบสินค้ำ , ช้ินส่วน , วัตถดุิบ , วัสดุ ระหว่ำงโรงงำน และระหว่ำงสำยกำรผลติในโรงงำน 
3) กำรส่งมอบสินค้ำ , ช้ินส่วน , วัตถดุิบ , วัสดุ ระหว่ำง Process จำกจุดประกอบย่อยไปยังขบวนกำรผลิตถัดไปภำยในโรงงำน 

12 กำรตรวจสอบและควบคุม 
 

- กำรตรวจสอบและ ควบคุมคณุภำพช้ินส่วน 
1) ก ำหนดหัวข้อและ มำตรฐำนในกำรตรวจสอบช้ินส่วนโดยใช้ข้อก ำหนดจำก Drawing และ STD ต่ำงๆแสดงคุณลักษณะ ขอบเขตของกำรยอมรับรวมถึง 

วิธีกำร เครื่องมือ ระดับควำมส ำคญั และ ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ 
2) กฎระเบียบและกฎหมำยตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) กำรตรวจสอบคณุภำพช้ินส่วน (Dimension, Appearance, Function, etc) โดยใช้เครื่องมือ หรือประสำทสมัผสั คิดค ำนวณควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 

- กำรตรวจสอบและ ควบคุมกระบวนกำรผลิตยำนยนต ์
1) ก ำหนดหัวข้อและ ข้อก ำหนดที่จ ำเป็นในกำรประเมินกระบวนกำรผลิตยำนยนต์ ( Man , Machine , Material, Method ) 
2) กำรประเมินคณุภำพของกระบวนกำรผลิตยำนยนต์ ทั้งกำรสร้ำงระดับประกันคณุภำพของกำรผลติและกำรรักษำระดับประกันคณุภำพในกำรผลติ 
3) สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลติ 

- กำรตรวจสอบและ ประเมินคณุภำพยำนยนต ์
1) ก ำหนดหัวข้อและ มำตรฐำนในกำรตรวจสอบยำนยนต์ โดยใช้ข้อก ำหนดจำกกฎหมำยและ มำตรฐำนต่ำงๆสร้ำงคุณลักษณะ ขอบเขตของกำรยอมรับ

รวมถึง วิธีกำร เครื่องมือ ระดับควำมส ำคญั และ ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ 
2) ออกแบบกระบวนกำรตรวจสอบทั้ง กำรวำงผัง กำรไหลของกระบวนกำร เครื่องมือต่ำงๆ คน และอื่นๆ 
3) สร้ำงระบบกำรพัฒนำทักษะของผูต้รวจสอบ ตั้งแต่กำรคดักรองผู้ที่เหมำะสมในกำรเป็นผู้ตรวจสอบกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนในงำนตรวจสอบประเภทต่ำงๆ 

( Fitting , Appearance , Function, …etc. ) กำรรักษำทักษะในกำรตรวจสอบให้ดีอยูเ่สมอ 
13 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และกำรรีไซเคิล - ศึกษำข้อก ำหนดและแนวโน้มเทคโนโลยยีำนยนต์ในอนำคต กำรผลติยำนยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงกำรท ำลำยและกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ด้ำนควำมปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ และวำงแผนจัดกำรออกแบบ กำรผลติ และกำรประกอบให้มคีวำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตำมกฎหมำยของ

ภำครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ มำตรฐำนไอเสีย เป็นต้น 
14 กำรจัดกำรกำรใช้รถบนถนน กฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้รถบนถนน กำรบรรทุก กำรควบคุมควำมเรว็ ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยั 

กำรจัดกำรกำรจรำจร 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรระหว่ำงรถ  
car sharing 
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ความสามารถทางดานวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมระบบราง 

ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี
1 ดานการสํารวจ 

(สาขาที่เก่ียวของ : โยธา, สํารวจ)

เก็บบันทึก ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และใชสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงเพ่ือใชใน
การบริหารจัดการขอมูลเชิงขนาดของระบบรางและภูมิประเทศ เชน การกําหนดแนว
เสนทางรถไฟ และรายละเอียดเชิงเรขาคณิต การกําหนดขอบเขตของทางรถไฟ และ 
โครงสรางตางๆ ของระบบราง และ รายละเอียดเชิงเรขาคณิตของลักษณะภูมิประเทศตาม
แนวเสนทางรถไฟ เปนตน กําหนดคาในการออกแบบ และกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานของ
ระบบรางใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

สามารถเก็บบันทึก วิเคราะห และใช
งานขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
สํารวจทางรถไฟ และ ภูมิประเทศ เพ่ือ
ใชในการสรางแบบจําลองทางกายภาพ 

สามารถออกแบบแบบจําลองทาง
กายภาพ และออกแบบแนวเสนทาง
รถไฟตามหลักวิชาการ และสามารถ
ถายทอดงานสํารวจเปนขอมูลใน
รู ป แ บ บ ท่ี มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง ต า ม
มาตรฐานท่ีใชในงานสํารวจ 

2 ดานโยธา 
(สาขาที่เก่ียวของ : โยธา) 

มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในดาน งานวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษาองคประกอบตางๆ ของทางถาวร โครงสราง 
และ ฐานราก ของสถานี อาคาร ศูนยซอมบํารุง ยานสินคา อุโมงค สะพาน ทางระบายน้ํา 
งานดิน และ งานโยธาของสิ่งกอสรางตางๆ ในระบบราง   

สามารถบํารุงรักษาทางถาวร สะพาน 
อุโมงค ทางระบายน้ํา และสิ่งกอสรางท่ี
เกี่ยวของกับระบบราง ใหอยูในสภาพ
ใช ง า น ได อ ย า ง ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ 
เหมาะสม 

สาม ารถ วิ เค ราะห  ค วบ คุ ม ก าร
กอสรางออกแบบโครงสราง และฐาน
รากงานโยธาขององคประกอบทาง
ถาวร  และการกํ าหนดแนวทาง
บํารุงรักษา โครงสรางและฐานราก
ของสิ่งกอสรางตางๆ ในระบบราง 

3 ดานทางวิ่ง 
(สาขาที่เก่ียวของ : โยธา,เคร่ืองกล) 

ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาทางว่ิง(Track Work หรือ Guide Way) และองคประกอบ
ของทางวิ่งไดแก ราง เครื่องยึดเหนี่ยว แผนรองราง หมอน หินโรยทาง ประแจและ
องคประกอบของประแจ ลิ้นประแจ ตะเฆ รางกัน รางประคอง ทางตัด ทางผานเสมอระดับ 
โครงสรางของรางจายไฟฟากําลังใหกับรถไฟฟา (Third Rail) และ โครงสรางของระบบสาย
ลวดเหนือหัว (Overhead Catenary System)  เปนตน โดยทําใหทางว่ิงอยูในสภาพใชงาน
ไดอยางปลอดภัย และ เหมาะสม 

บํารุงรักษาทางว่ิง และองคประกอบ
ของทางวิ่ง โดยสามารถประเมิน เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณกอนเกิดความ
เสียหายแกทางว่ิง และองคประกอบให
อยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย 
และ เหมาะสม 

วิเคราะห ออกแบบควบคุมการสราง 
และบริหารจัดการการบํารุงรักษาทาง
ว่ิง และองคประกอบของทางวิ่ง ให
อยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย 
และ เหมาะสม 

4 ดานเครื่องกล 
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา, 
เคร่ืองกล)

ออกแบบ สราง และบํารุงรักษาระบบเคร่ืองกล ของ ลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา รถ
โดยสาร และระบบเคร่ืองกลของอาคารท่ีมีการใชงานในระบบราง ไดแก เคร่ืองจักรท่ีใชใน
การบํารุงรักษารถไฟ ระบบลางรถไฟ ระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศในอาคารและ
อุโมงคระบบระบายน้ําฝน ระบบน้ําดีและน้ําเสียระบบควบคุมมลพิษ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน และ ระบบปองกันอัคคีภัย เปนตน 

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมิน คุณลักษณะและ
สภาพอุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงาน
ของอุปกรณ   หรือปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ เม่ือเกิดความเสียหาย ของ
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ในอาคารและอุโมงคระบบระบาย
น้ํ าฝน ระบบน้ํ าดีและน้ํ าเสียระบบ
ควบคุ มมลพิษ  ระบบ รักษาความ

ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา 
ระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ
ในอาคารและอุโมงคระบบระบาย
น้ําฝน ระบบน้ําดีและน้ําเสีย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 
ระบบลางรถ เปนตน ท่ีใชงานสําหรับ
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ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี 
ปลอดภัย ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 
ระบบลางรถ เปนตน ท่ีใชงานสําหรับ
ระบบลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา รถ
โดยสาร และ ระบบเคร่ืองกล เพ่ือให
ระบบสามารถทํางานได  หรืออยูใน
สภาพพรอมใชงานตามมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของกับลอเลื่อนและลากเลื่อน 
และระบบเครื่องกล 

ระบบลากเลื่อน ลอเลื่อน รถสินคา 
รถโดยสาร และ ระบบเค ร่ืองกล 
เพ่ือใหระบบสามารถทํางานได หรือ
อ ยู ใน ส ภ า พ พ ร อ ม ใช ง า น ต า ม
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับลอเลื่อนและ
ลากเลื่อน และระบบเคร่ืองกล ใหอยู
ในสภาพ ใช งานตามมาตรฐาน ท่ี
เกี่ยวของกับลอเลื่อนและลากเลื่อน 
และระบบเครื่องกล 
 

5 ดานลอเล่ือน  
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา
,เคร่ืองกล) 

วางแผน ออกแบบ ควบคุม พัฒนา ประกอบ สราง ทดสอบ บํารุงรักษา และ ดําเนินการ
ทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อน ลากเลื่อน ขบวนรถไฟ และ พาหนะท่ีใชใน
ระบบราง รวมถึงอุปกรณท่ีเกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณท่ีเกี่ยวของ และอุปกรณทางกลอ่ืนๆ
ไดแก ลอ เพลาลอ ลูกปนลอ ระบบขับเคลื่อน แครลอ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต เครื่อง
กําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตูรถ ระบบขอพวง อุปกรณ
ควบคุมในหองคนขับ ระบบรับสงกระแสไฟฟาจากระบบรางกับลอเลื่อน (Collector Shoe 
หรือ Pantograph) เปนตน 

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมิน คุณลักษณะและ
สภาพอุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงาน
ของอุปกรณ   หรือปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณเม่ือเกิดความเสียหาย ตอ ลอ 
เพลาลอ ลูกปนลอ ระบบขับเคลื่อน 
แครลอ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต 
เครื่องกํ าเนิดไฟฟ า มอเตอรไฟฟ า 
ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตูรถ 
ระบบขอพวง อุปกรณควบคุมในหอง
คนขับ ระบบรับสงกระแสไฟฟาจาก
ระบ บ รางกั บ ล อ เลื่ อ น  (Collector 
Shoe / Pantograph) เพ่ื อให ระบบ
สามารถทํางานได หรืออยูในสภาพ
พรอมใชงานตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ
กับ  รถจักร ลอเลื่อนและลากเลื่อน 
และระบบเครื่องกล 

ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา ลอ 
เพลาลอ ลูกปนลอ ระบบขับเคลื่อน 
แครลอ โครงสรางรถไฟ เครื่องยนต 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
ระบบลม ระบบหามลอ ระบบประตู
รถ ระบบขอพวง อุปกรณควบคุมใน
หองคนขับ ระบบรับสงกระแสไฟฟา
จ า ก ร ะ บ บ ร า ง กั บ ล อ เ ลื่ อ น 
( Collector Shoe /  Pantograph) 
เพ่ือใหระบบสามารถทํางานได หรือ
อ ยู ใน ส ภ า พ พ ร อ ม ใช ง า น ต า ม
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับลอเลื่อนและ
ลากเลื่อน และระบบเคร่ืองกล ใหอยู
ในสภาพ ใช งานตามมาตรฐาน ท่ี
เกี่ยวของกับ รถจักร ลอเลื่อนและ
ลากเลื่อน และระบบเครื่องกล 

6 ดานไฟฟา  ออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา รวมถึงสถานีไฟฟายอย บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบจาย ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
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ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี 
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา) และควบคุมกระแสไฟฟา กอสราง บํารุงรักษา ปรับปรุง สถานีไฟฟายอยหลัก (Substation) 

สถานีไฟฟายอยสําหรับอุปกรณและระบบตางๆ (Service Substation) ในสถานีรถไฟฟา 
ศูนยควบคุมการเดินรถ(OCC) ศูนยซอมบํารุงรักษา (Depot and Depot Workshop) และ
สถานีไฟฟายอยสําหรับขับเคลื่อนรถไฟฟา (Traction Substation) และรางจายไฟฟากําลัง
ใหกับรถไฟฟา (Third Rail)และ ระบบสายลวดเหนือหัว (Overhead Catenary System)
ซ่ึงเปนการบริการ อธิบายคุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน และขอกําหนด ท่ีเกี่ยวของกับ
อุปกรณไฟฟา บริหารจัดการโครงขายระบบไฟฟา และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับระบบไฟฟา 

สามารถประเมิน คุณลักษณะและ
สภาพอุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงาน
ของอุปกรณ  หรือปรับ เปลี่ ยนวัส ดุ
อุปกรณเม่ือเกิดความเสียหาย สถานี
ไฟฟายอยหลัก (Substation) สถานี
ไฟฟายอยสําหรับอุปกรณและระบบ
ตางๆ (Service Substation) ในสถานี
รถ ไฟฟ า  ศู นย ควบคุ มการเดิน รถ 
(OCC) ศูนยซอมบํารุงรักษา (Depot 
and Depot Workshop) และสถานี
ไฟฟายอยสําหรับขับเคลื่อนรถไฟฟา 
(Traction Substation) รางจายไฟฟา
กําลังใหกับรถไฟฟา (Third Rail) และ
ระบบสายลวดเหนือหัว (Overhead 
Catenary System)ซ่ึงเปนการบริการ 
อธิบายคุณสมบัติเฉพาะ แบบมาตรฐาน 
และขอกําหนด ท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณ
ไฟฟา บริหารจัดการโครงขายระบบ
ไฟฟา และประสานงานการตอบสนอง
ตอเหตุการณตางๆ หรือความเสียหาย
ตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับระบบ
ไฟฟา 

แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา 
สถานีไฟฟายอยหลัก (Substation) 
สถานีไฟฟายอยสําหรับอุปกรณและ
ระบบตางๆ (Service Substation) 
ในสถานีรถไฟฟา ศูนยควบคุมการ
เดินรถ(OCC) ศูนยซอมบํารุงรักษา 
( Depot and Depot Workshop) 
แ ล ะ ส ถ า นี ไฟ ฟ า ย อ ย สํ า ห รั บ
ขั บ เค ลื่ อ น ร ถ ไฟ ฟ า  (Traction 
Substation) รางจ าย ไฟ ฟ ากํ าลั ง
ให กั บ รถ ไฟฟ า  (Third Rail) และ
ระบบสายลวดเหนือหัว (Overhead 
Catenary System) ซ่ึ ง เ ป น ก า ร
บริการ อธิบายคุณสมบัติ  เฉพาะ 
แบบมาตรฐานและขอกํ าหนด ท่ี
เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟา บริหาร
จัดการโครงขายระบบไฟฟา และ
ป ระสาน งาน การตอบ สน องต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ
อุปกรณ ต างๆ ท่ี เกิดขึ้นกับระบบ
ไฟฟา 

7 ดานการส่ือสาร 
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา) 

วางแผน ออกแบบ ติดต้ังและบํารุงรักษาระบบเครือขายการสื่อสารและอุปกรณสื่อสารท่ีใช
งานในระบบรางเชนระบบชุมสายโทรศัพท ระบบโทรศัพทควบคุมการเดินรถ ระบบ
โทรศัพทเคร่ืองกั้นถนน ระบบอินเตอรคอม ระบบวิทยุสําหรับขบวนรถ ระบบวิทยุสําหรับ
งานบํารุงรักษา ระบบเสาสาย ระบบเคเบิ้ลใยแกวนําแสง ระบบแสดงขอมูลโดยสาร ระบบ
ประกาศสาธารณะ ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับระบบราง ระบบอินทราเน็ต ระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด ระบบนาฬิกาฯ เปนตน 

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เม่ือเกิดความเสียหาย ระบบเครือขาย 
ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม ท่ีใชกับ
ระบ บ ราง และป ระสาน งาน การ

ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา 
ระบบเครือขาย ระบบสื่อสาร ระบบ
ควบ คุ ม  ท่ี ใช กั บ ระบ บราง และ
ป ระสาน งาน การตอบ สน องต อ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ
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ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี 
ตอบสนองตอเหตุการณตางๆ หรือ
ความเสียหายตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร 
ไฟฟาควบคุม 

อุปกรณ ต างๆ ท่ี เกิดขึ้นกับระบบ
ไฟฟ ากํ าลั ง  ไฟฟ าสื่ อสาร ไฟฟ า
ควบคุม 

8 ดานระบบอาณตัิสัญญาณ 
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา) 

ออกแบบ สราง ทดสอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษา ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบควบคุมการ
เดินรถจากศูนยกลาง ระบบอาณัติสัญญาณท่ีสถานี ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวนรถ 
ระบบการเดินรถอัตโนมัติ ระบบตอนอัตโนมัติ ระบบหยุดขบวนรถอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร
ขอมูลระหวางอุปกรณขางทางและอุปกรณอาณัติสัญญาณบนขบวนรถไฟ ระบบบังคับ
สัมพันธ ระบบประแจ ระบบตรวจสอบตําแหนงขบวนรถ ระบบปองกันอุบัติเหตุบริเวณ
ทางผานเสมอระดับถนน ระบบไฟฟาสํารองและระบบยอยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการ
ตรวจสอบและเปดใชงานระบบอาณัติสัญญาณท่ีติดตั้งหรือปรับปรุงใหม 

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เม่ื อ เกิ ดความ เสี ยหาย ของระบบ
ควบคุมการเดินรถจากศูนยกลาง 
ระบบไฟฟ าสํ ารอง ระบบป องกัน
อุบัติเหตุบริเวณทางผานเสมอระดับ
ถนน ระบบสื่ อสารกับขบวนรถไฟ 
ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวนรถไฟ
และระบบยอยอ่ืนๆ ท่ีใชกับระบบราง 
และประสานงานการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ หรือความเสียหายตอ
อุปกรณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับระบบไฟฟา
กําลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟาควบคุม 

ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา 
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร เดิ น ร ถ จ า ก
ศูนยกลาง ระบบไฟฟาสํารอง ระบบ
ปองกันอุบัติเหตุบริเวณทางผานเสมอ
ระดับถนน ระบบสื่อสารกับขบวน
รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวน
รถไฟและระบบยอยอ่ืนๆ ท่ีใชกับ
ระบบราง และประสานงานการ
ตอบสนองตอเหตุการณตางๆ หรือ
ความเสียหาย ตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร 
ไฟฟาควบคุม 
 

9 ดานระบบควบคุมและเก็บ
ขอมูล (SCADA) 
(สาขาที่เก่ียวของ : ไฟฟา) 

ออกแบบ บริหารจัดการ ปรับปรุง และบํารุงรักษา ระบบควบคุมและเก็บขอมูล ไดแก 
ระบบควบคุมหลักและอุปกรณ  อุปกรณ  RTU การประสานงานระหวางระบบตางๆ  
ท่ีถูกควบคุม ซอฟแวรท่ีเกี่ยวของ ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล เปนตน 

ออกแบบเบื้องตน และบํารุงรักษา โดย
สามารถประเมินคุณลักษณะและสภาพ
อุปกรณเพ่ือใหรองรับการใชงานของ
อุปกรณ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
เม่ือเกิดความเสียหาย ระบบควบคุม
และเก็บขอมูล ไดแก ระบบควบคุม
หลักและอุปกรณ อุปกรณ RTU การ
ประสานงานระหวางระบบตางๆ ท่ีถูก
ค ว บ คุ ม ซ อ ฟ แ ว ร ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง 
ระบบสื่อสาร ระบบเก็บขอมูล เปนตน 

ให คํ าป รึกษ า แนะนํ า  และการ
แกปญหา รวมถึง สามารถออกแบบ 
ควบคุมการสราง และบํารุงรักษา 
ระบบควบคุมและเก็บขอมูล ไดแก 
ระบ บ ควบ คุ มหลั กและ อุป กรณ 
อุ ป ก รณ  RTU การป ระสาน งาน
ระหวางระบบตางๆ ท่ีถูกควบคุม 
ซอฟแวรท่ี เกี่ยวของ ระบบสื่อสาร 
ระบบเก็บขอมูล เปนตน  ท่ี ใชกับ
ระบบราง และประสานงานการ
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ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี
ท่ีใชกับระบบราง และประสานงานการ
ตอบสนองตอเหตุการณตางๆ หรือ
ความเสียหายตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร 
ไฟฟาควบคุม 

ตอบสนองตอเหตุการณตางๆ หรือ
ความเสียหาย ตออุปกรณตางๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร 
ไฟฟาควบคุม 

10 ดานส่ิงแวดลอม 
(สาขาที่ เก่ียวของ : ส่ิงแวดลอม 
เคร่ืองกล ไฟฟา) 

ดําเนินการทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมของระบบราง ไดแก ดานเสียง ดาน
คุณภาพอากาศ ดานฝุนละออง ดานน้ําเสีย ดานกฎหมายและขอบังคับดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

สามารถใหบริการทางดานวิศวกรรม
เบื้องตน ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง
ดําเนินการ กําหนดกรอบการทํางาน
และการออกแบบ และใหทําแนะนํา
แนวทางการแกปญหาดานระบบราง 
ท่ี เกี่ยวของกับดานสิ่ งแวดลอมของ
ระบ บ ราง  ได แ ก  ด าน เสี ย ง  ด าน
คุณภาพอากาศ ดานฝุนละออง ดาน 
น้ําเสีย ดานสภาวะสนามแมเหล็กไฟฟา 
ต าม กฎ ห ม ายแล ะข อบั งคั บ ด าน
สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและหรือแกไข
ปญหาตางๆ แก ผูออกแบบ ฝายเดิน
รถ ผูรับเหมา และผูเกี่ยวของ 

สามารถใหบริการทางดานวิศวกรรม 
ให คํ าป รึกษ า  กํ าหนดแนวทาง
ดําเนินการ กําหนดกรอบการทํางาน
และการออกแบบ และใหทําแนะนํา
แนวทางการแกปญหาดานระบบราง
ท่ีเกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมของ
ระบบรางขนาดใหญ ไดแก ดานเสียง 
ดานคุณภาพอากาศ ดานฝุนละออง 
ด า น น้ํ า เสี ย  ด า น ส ภ าวะส น าม 
แม เหล็กไฟฟา ตามกฎหมายและ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกัน
และห รื อ แก ไขป ญ ห าต า งๆ  แก 
ผูออกแบบ ฝายเดินรถ ผู รับเหมา 
และผู เกี่ ยวของ สําห รับโครงการ
ระบบรางขนาดใหญ 

11 ดานวิศวกรรมโครงการ 
(สาขาที่เก่ียวของ : ทุกสาขา)

ดําเนินการทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการระบบราง ไดแก การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการการประเมินมูลคาโครงการ การทํานายอุปสงค (Demand 
Forecast) การทํานายปริมาณผูโดยสาร (Ridership Prediction) การวางแผนระบบการ
เดินรถ (System Operation Planning) การพัฒนาโครงการ การกําหนดขอบเขตงาน  
การกําหนดระยะเวลา การกําหนดคาใชจาย การควบคุมคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร
บุคคล การสื่อสารในการดําเนินโครงการ การควบคุมเอกสารโครงการ การประเมินและ
บริหารความเสี่ยงโครงการ การจดัซ้ือจัดจางของโครงการ การบริหารจัดการรวมระบบ 
(System Integration) การสงมอบโครงการ และการตรวจรับโครงการ เปนตน 

ใหบริการเบื้องตน ดานการดําเนินงาน 
ใหคําปรึกษาและหรือการออกแบบ 
ดานวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการระบบราง ไดแก การศึกษา
ความ เป น ไป ได ของโครงการการ
ประเมินมูลคาโครงการ การทํานายอุป
ส ง ค  ( Demand Forecast)   ก า ร
ทํานายปริมาณผูโดยสาร (Ridership 
Prediction) การวางแผนระบบการ

ใหบริการ ดานการดําเนินงาน ให
คําปรึกษาและหรือการออกแบบ 
ด า น วิ ศ วก ร รม ท่ี เกี่ ย ว ข อ งกั บ 
การดําเนินโครงการระบบราง ไดแก 
ก ารศึ กษ าค วาม เป น ไป ได ขอ ง
โครงการการประเมินมูลคาโครงการ 
ก า ร ทํ าน าย อุ ป ส งค  (Demand 
Forecast)  การทํ าน ายป ริม าณ
ผูโดยสาร (Ridership Prediction) 

หน้า 116



ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี 
เ ดิ น ร ถ  ( System Operation 
Planning) การพัฒนาโครงการ การ
กํ าหนดขอบ เขตงาน  การกํ าหนด
ระยะเวลา การกําหนดคาใชจาย การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร
บุ ค คล  ก ารสื่ อ ส าร ในก าร ดํ า เนิ น
โครงการ การควบคุมเอกสารโครงการ 
การประเมินและบริหารความเสี่ยง
โค ร งก าร  ก ารจั ด ซ้ื อ จั ด จ า งข อ ง
โครงการ การบริหารจัดการรวมระบบ 
(System Integration) ก ารส งม อ บ
โครงการการตรวจรับโครงการ การ
ตรวจสอบและหรือการควบคุมคุณภาพ
ระบบราง เปนตน 

การวางแผน ระบ บ การ เดิ น รถ 
( System Operation Planning) 
การพัฒนาโครงการ การกําหนด
ขอบเขตงาน การกําหนดระยะเวลา 
การกําหนดคาใชจาย การควบคุม
คุณ ภาพ  การจัดสรรทรัพยากร
บุคคล การสื่อสารในการดําเนิน
โค รงก าร  ก ารค วบ คุ ม เอกส าร
โครงการ การประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงโครงการ การจัดซ้ือจัด
จางของโครงการการบริหารจัดการ
รวมระบบ  (System Integration) 
การสงมอบโครงการ การตรวจรับ
โครงการ การตรวจสอบและหรือ
การควบคุมคุณภาพระบบราง เปน
ตน สําหรับโครงการระบบรางขนาด
ใหญ  

12 ดานเทคโนโลยีวิศวกรรม 
(สาขาที่เก่ียวของ : ทุกสาขา) 

ดําเนินการทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมท่ีมีอยู และ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมใหม การรองรับการถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิต และการดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาดานระบบราง 

ใหบริการทางวิศวกรรมเบื้องตน ไดแก 
การให บ ริการด าน  การออกแบบ 
ก าร ให คํ า ป รึ ก ษ า  ก า รถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี การคํานวณดานวิศวกรรมท่ี
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ร ะ บ บ ร า ง  ร ว ม ถึ ง 
การประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมท่ีมี
อยูและเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม ในทุก
สาขา เชน ดานวิศวกรรมโยธา ดาน
วิศวกรรม เคร่ืองกล ดานวิศวกรรม 
ไฟฟากําลัง ดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
และควบคุม เปนตน ซ่ึงเปนระบบท่ี
เกี่ยวของกับระบบรางและหรือการ

ให บ ริ ก ารท า ง วิศ วก รรม  ได แ ก 
การใหบ ริการดาน การออกแบบ 
การให คํ าป รึกษ า การถ ายทอด
เทคโนโลยี การคํานวณดานวิศวกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับระบบราง รวมถึงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีวิศวกรรมท่ีมีอยู
และเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม ในทุก
สาขา เชน ดานวิศวกรรมโยธา ดาน
วิศวกรรมเครื่องกล ดานวิศวกรรม 
ไฟฟ ากํ าลั ง ด านวิศวกรรมไฟฟ า
สื่อสารและควบคุม เปนตน ซ่ึงเปน
ระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบรางและ
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ลําดับ ประเภทงานระบบราง รายละเอยีดงาน 
กรอบความสามารถ* 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชพี
รองรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ผูผลิต และการดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาดานราง   

ห รื อ ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร ถ า ย ท อ ด
เท ค โ น โ ล ยี จ า ก ผู ผ ลิ ต  แ ล ะ 
การดําเนินการวิจัยและพัฒนาดาน
ราง ชั้นสูง 

หมายเหตุ * กรอบความสามารถกําหนดใหสอดคลองตามลักษณะงาน 6 งาน ดังตอไปนี้ 
1. งานใหคําปรกึษาหมายถึง การใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน

2. งานวางโครงการหมายถึง การศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ

3. งานออกแบบและคํานวณหมายถึง การใชหลักวิชาและความชํานาญเพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเคร่ืองจักร โดนมีรายการคํานวณ แสดงเปนรูป แบบ

ขอกําหนด หรือประมาณการ

4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิตหมายถึง การอํานวยการควบคุม หรือการควบคุมเก่ียวกับการกอสราง การสราง การผลิต การติดต้ัง การซอมแซม การดัดแปลง การร้ือถอนงาน หรือ การเคล่ือนยายงานให

เปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

5. งานพจิารณาตรวจสอบหมายถึง การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพ่ือใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน

6. งานอํานวยการใชหมายถึง การอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษางาน ทั้งที่เปนชิ้นงานหรือระบบ ใหเปนไปโดยถูกตองตามรูป แบบ และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม

โดย 1.  ระดับวิศวกร หมายถึงสามารถปฏิบัติงานในระบบงานท่ีมีการดําเนินการแลว สามารถดูแลซอมบํารุงและรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
2. ระดับวิศวกรวิชาชีพ หมายถึงสามารถ ออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงานใหม และสามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอนในสาขานั้นไดอยางเหมาะสมและตระหนักถึง

ภาวะความเสี่ยงของผลกระทบของการแกไขปญหาทางวิศวกรรมนั้น
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ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ 

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ* 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

1  กำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพ
เครือข่ำยสำรสนเทศ  

สำมำรถน ำควำมต้องกำรใช้ข้อมูลมำออกแบบเครือข่ำยสำรสนเทศภำยใน
องค์กรเฝ้ำระวัง วิเครำะห์ ปรับเปลี่ยน (Upgrade) สถำปัตยกรรม และ
ซอฟท์แวร์ที่ใช้เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนเครือข่ำยสำรสนเทศให้เกิดประสิทธิภำพ (Efficiency) สูงสุด โดยมีควำม
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่ำง ๆ อำทิ เช่น 

- LAN/WAN Switch, Router  
- Physical Communication Network  
- End Device  
- IT Support 

 
 

วิ เ ค ร ำะห์  พัฒนำ  ทดสอบ 
ควบคุมกำรผลิ ตและติดตั้ ง 
บ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ ซอฟท์แวร์ 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของ
องค์กร  
 

- ออกแบบ วิเครำะห์ พัฒนำ 
ทดสอบ ควบคุมกำรผลิต
และติดตั้ง บ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ ำย
สำรสนเทศ ซอฟท์แวร์ และ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของ
องค์กร  

- ส ำมำ รถบริ ห ำ ร จั ดกำร
โครงกำรเพ่ือบริหำรจัดกำร
ประสิทธิภำพของเครือข่ำย
สำรสนเทศได้ 

2  กำรวำงระบบรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ  

สำมำรถออกแบบ คัดเลือก ติดตั้ง พัฒนำซอฟท์แวร์ แพลตฟอร์ม และ
ฮำร์ดแวร์ เพ่ือป้องกันภัยคุกคำมที่มีต่อองค์กร หน่วยงำน สำมำรถพัฒนำ
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริหำรจัดกำรและป้องกันภัยคุกคำมเหล่ำนี้ได้ 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อองค์กรและสังคม ตำมมำตรฐำนสำกล 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับประเด็นต่ำง ๆ อำทิ เช่น  

- Network Security 
- End Device Security 
- Cyber Security 

 

วิ เครำะห์  พัฒนำ คัด เลื อก
โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์เพ่ือรักษำ
ควำมปลอดภัยขององค์กรได้ 
  

- ออกแบบ พัฒนำ คัดเลือก
โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
รักษำควำมปลอดภัยของ
องค์กรได ้

- บริหำรงำนสนับสนุนทำง
เทคนิคหรือคัดเลือกโซลูชั่น
กำรรักษำควำมปลอดภัย
ให้กับคู่ค้ำทำงธุรกิจ 
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ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ* 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

- บริหำรจัดกำรโครงกำร
รั กษำควำมปลอดภั ย ใน
ระดับองค์กร 

3  กำรออกแบบโปรแกรม
สำรสนเทศ  

หำข้อมูล เก็บข้อมูล ประเมินผล ออกแบบ พัฒนำ แก้ไข และปรับปรุง
ซอฟท์แวร์ด้ำนสำรสนเทศเพ่ือใช้งำนภำยในกิจกำรขององค์กรหรือธุรกิจ 
โดยใช้ศำสตร์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรม ซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องกับศำสตร์ต่ำง ๆ อำทิ 

- Software Programming 
- Software DevelopmentProcess 
- Software Project Development 

 
 

เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
วิเครำะห์ พัฒนำ แก้ไข และ
ปรับปรุงซอฟท์แวร์เพ่ือใช้งำน
ภำยในองค์กรหรือธุรกิจ  

- เ ก็ บ ข้ อมู ล  ป ร ะ เ มิ น ผล 
ออกแบบ พัฒนำ แก้ไข และ
ปรับปรุงซอฟท์แวร์เพ่ือใช้
งำนภำยในองค์กรหรือธุรกิจ 
โดยไม่มีผู้ ควบคุมหรือให้
ค ำปรึกษำ  

- ส ำมำ รถบริ ห ำ ร จั ดกำร
โครงกำรออกแบบโปรแกรม
สำรสนเทศ โดยสำมำรถ
สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ต ำ ม ค ว ำ ม
ต้องกำรขององค์กรและ
ธุรกิจได้ 

4  กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำร
สื่อสำร  

ออกแบบ ติดตั้ง เฝ้ำระวัง วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุงคุณภำพของ
เครือข่ำยกำรสื่อสำรเพ่ือรองรับสำรสนเทศระหว่ำงองค์กร โดยเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีต่ำง ๆ อำทิเช่น 

- Internetworking  
- Content Delivery Network 
- Streaming Technology 

วิ เครำะห์  ติ ดตั้ ง  เฝ้ ำระวั ง 
วิเครำะห์ พัฒนำ และปรับปรุง
คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย
สำรสนเทศระหว่ำงองค์กร  

- ออกแบบ ติดตั้ง เฝ้ำระวัง 
วิ เ ค ร ำ ะห์  พัฒนำ  แล ะ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ำ ร ส น เ ท ศ
ระหว่ำงองค์กร 

- ส ำมำ รถบริ ห ำ ร จั ดกำร
เ ค รื อ ข่ ำ ย ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร
ระหว่ำงองค์กรหรือ เ พ่ือ
ธุรกิจได้ 
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ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ* 
ระดับวิศวกร  ระดับวิศวกรวิชาชีพ  

5  กำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศ และ
คลังข้อมูล  

หำข้อมูล ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ์ บริหำรจัดกำร โดยเข้ำใจควำม
เกี่ยวเนื่องทั้งทำงเทคโนโลยีธุรกิจ เพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
คลังข้อมูล และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น 

- Cloud Management 
- Block Chain 
- Smart City 
- IoT Eco-System Management 
- Big Data, Data Analytics 

วิ เ ครำะห์  เ ลื อกผลิ ตภัณฑ์  
พัฒนำ และบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
และคลังข้อมูล 

- ออกแบบ เลือกผลิตภัณฑ์ 
พัฒนำ และบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศและคลังข้อมูล 

- ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น ได้ ฝ่ ำ ย
องค์กรและฝ่ำยผู้ผลิตสินค้ำ
หรือบริกำร 

- บริหำรจัดกำรโครงกำรและ
นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำ
และบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ และคลังข้อมูล 

 
หมายเหตุ * กรอบความสามารถก ำหนดให้สอดคล้องตำมลกัษณะงำน 6 งำน ดังต่อไปนี้   

1. งำนให้ค ำปรึกษำหมำยถึง กำรให้ข้อแนะน ำ กำรตรวจวินิจฉยั หรือกำรตรวจรับรองผลงำน  
2. งำนวำงโครงกำรหมำยถึง กำรศึกษำ กำรวิเครำะหห์ำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำรวำงแผนของโครงกำร  
3. งำนออกแบบและค ำนวณหมำยถึง กำรใช้หลักวิชำและควำมช ำนำญเพื่อให้ได้มำซ่ึงรำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต หรือกำรวำงผังโรงงำนและเครื่องจักร โดนมีรำยกำรค ำนวณ แสดง

เป็นรูป แบบ ข้อก ำหนด หรือประมำณกำร  
4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิตหมำยถึง กำรอ ำนวยกำรควบคมุ หรือกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรก่อสรำ้ง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรร้ือถอนงำน หรือ กำร

เคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมรูป แบบ และข้อก ำหนดของหลักวิชำชพีวิศวกรรม  
5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถึง กำรค้นควำ้ กำรวิเครำะห ์กำรทดสอบ กำรหำขอ้มูล และสถิติต่ำงๆ เพื่อใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉยั หรือในกำรสอบทำน  
6. งำนอ ำนวยกำรใช้หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำนหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตำมรูป แบบ และข้อก ำหนดของหลักวิชำชพีวิศวกรรม  

โดย 1. ระดับ 1 หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติงำนในระบบงำนที่มีกำรด ำเนินกำรแล้ว สำมำรถดูแลซ่อมบ ำรุงและรักษำระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย  
   2. ระดับ 2 หมำยถึง สำมำรถ ออกแบบระบบงำนและติดตั้งระบบงำนใหม่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อนในสำขำนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและ

ตระหนักถึงภำวะควำมเสี่ยงของผลกระทบของกำรแก้ไขปัญหำทำงวิศวกรรมนั้น 
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วิศวกร (ระดับ 1) วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)
1 การส ารวจรังวัด (Surveying) 

และ การส ารวจเพ่ืองาน
วิศวกรรม (Engineering 
Surveying)

เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ก าหนดค่าพิกัดและ
รายละเอียดในการจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดสร้างหมุดหลักฐาน ส าหรับการส ารวจ
รังวัดควบคุมค่าพิกัดทางราบ ทางด่ิง หรือโครงข่ายหมุดหลักฐาน และการ
จัดเก็บรายละเอียด การบริหารจัดการข้อมูล 3 มิติ ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ
ส ารวจ จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพงาน ผลลัพธ์ท่ีต้องการ และ
งบประมาณท่ีเหมาะสม การน าเสนอการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
แผนผัง แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีเฉพาะ ข้อมูลเชิงเลข (digital data) หรือ
แบบจ าลอง digital model รวมถึงการวัดสอบ (Calibration) เคร่ืองมือส ารวจ
รังวัดทุกประเภท

การส ารวจรังวัดท่ีเก่ียวข้องกับการหาและก าหนดต าแหน่งท้ังทางราบและทางด่ิง
 การจัดท าฐานข้อมูล ระบบภูมิสารสนเทศ แผนท่ี แผนผัง ค านวณหาพ้ืนท่ี 
ปริมาณ การจัดวางต าแหน่ง การให้ต าแหน่งท้ังทางราบและทางด่ิง เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง อ านวยการใช้ 
บ ารุงรักษา และตรวจติดตามงานโครงการทางวิศวกรรม

 - สามารถเก็บบันทึก วิเคราะห์และใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับต าแหน่งและเวลา
 - วางแผนในการด าเนินงานโครงการท่ีความโค้งของผิวโลกไม่มีผลต่อ
การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
 - บริหารจัดการบุคลากร วิธีการส ารวจและจัดการข้อมูล
 - อ านวยการใช้และถ่ายทอดการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือส ารวจทุกประเภท
 -  สามารถเลือกใช้ระบบอุปกรณ์เคร่ืองมือส ารวจ เทคนิค วิธีการส ารวจ
ท่ีตอบสนองช้ันความถูกต้องตามท่ีต้องการตามหลักวิชาการ
 -  สามารถประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคแบบต่างๆ ได้                  

-  สามารถวัดสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจรังวัด

 - เข้าใจแบบจ าลองทางกายภาพและสามารถถ่ายทอด
ส่ิงเหล่าน้ันลงมาเป็นข้อมูลในรูปแบบท่ีมีความถูกต้อง 
 - วางแผนและวิเคราะห์โครงการเพ่ือน าไปสู่บทสรุปของ
ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์
 - ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการวางแผน การ
ออกแบบระบบงานส ารวจข้ันตอนการท างานทุกข้ันตอน
 การควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการ
งบประมาณให้มีคุณค่าสูงสุด
- รู้ถึงขีดจ ากัดอุปกรณ์ วิธีการ และเง่ือนเวลา วางแผน
และก าหนดวิธีการ งบประมาณให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับประเภทของงาน บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ

-  ก าหนดวิธีการ แผนงาน งบประมาณ โครงการทุก
ขนาด
-  ผู้อ านวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรม
ส ารวจ

2 การส ารวจด้วยดาวเทียมน าหน
(GNSS - Global Navigation 
Satellite System) และ ยีออ
เดซี (Geodesy)

การส ารวจเพ่ือหาค่าพิกัดทางราบและทางด่ิง โดยใช้เคร่ืองรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมรับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียมน าหน (GNSS) ต่างๆ เช่น GPS 
(สหรัฐอเมริกา), GLONASS (รัสเซีย), Galileo (สหภาพยุโรป), Beidou (จีน), 
QZSS (ญ่ีปุ่น) ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีรับสัญญาณน้ีจะมีรูปแบบการรับสัญญาณต้ังแต่ 
เคร่ืองเดียว หรือหลายเคร่ือง ซ่ึงจะให้ความถูกต้องทางพิกัดท่ีแตกต่างกัน 
ผู้ใช้งานระบบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบการรับสัญญาณดาวเทียม
น าหน เทคนิคการรับสัญญาณและการประมวลผลท้ังในรูปแบบการรับสัญญาณ
แบบสถิต (Static) การรับสัญญาณแบบจลน์ (RTK) และการประยุกต์ GNSS ใน
งานส ารวจรังวัด

 - สามารถเลือกใช้ระบบอุปกรณ์เคร่ืองมือ และเทคนิครับสัญญาณ
ดาวเทียมน าหน เพ่ือตอบสนองช้ันความถูกต้องตามท่ีต้องการ
- ตระหนักรู้การใช้เทคนิคการรับสัญญาณแบบต่างๆ เพ่ืองานส ารวจรังวัด
  
- สามารถประมวลผลข้อมูลจากเทคนิคการรับสัญญาณแบบต่างๆ ได้ 
(GNSS Post Process)
- สามารถประยุกต์ใช้งานเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมกับเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือค านวณและหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle), USV (Unmanned Surface Vehicle)
 และ MMS (Mobile Mapping System) เป็นต้น

 - สามารถให้ค าปรึกษาและควบคุมตรวจสอบงาน
ส ารวจด้วย GNSS ได้
 - สามารถวินิจฉัยหรือค านวณ ตรวจสอบโครงข่ายหมุด
ดาวเทียมในงานรังวัดช้ันสูง (Geodetic Survey)
 - สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานของ
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
- สามารถวางต าแหน่งและก าหนดระยะเวลาและ
เง่ือนไขต่างๆ ในการส ารวจฯ ให้เหมาะสมกับงานใน
ลักษณะต่างๆ เช่น งานส ารวจแบบ Static, แบบ RTK, 
แบบ RTK Network เป็นต้น       
- สามารถก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ด้านการส ารวจ
ด้วยดาวเทียมน าหน

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมส ารวจ (Draft Final)

ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน
กรอบความสามารถ*
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ยีออเดซี เป็นการส ารวจรังวัดท่ีเก่ียวข้องกับรูปทรงสัณฐานของโลก (Reference 
ellipsoid) พ้ืนผิวโลก (Geoid) สนามแรงโน้มถ่วง (Gravitation Field), การค านวณ
รังวัดด้วยดาวเทียม (Satellite Geodesy) เพ่ือให้ได้ค่าพิกัดต าแหน่งบนผิวโลก มีการ
ค านวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์เฉพาะท่ีคิดค านวณตัวแปรต่างๆ ท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการส ารวจรังวัดท่ัวๆ ไป (Surveying) อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรังวัด
จะต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เฉพาะกับงาน Geodesy เท่าน้ัน การรังวัดจะต้องมี
ขบวนการ วิธีการและข้ันตอนท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับงานรังวัดข้ันสูง การค านวณ
พิกัดและต าแหน่งจะถูกก าหนดเป็นต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude) 
หรือพิกัดอ้างอิงกับรูปทรงรี (Reference Ellipsoid)

-  สามารถท าการรังวัดค่าพิกัดตามขบวนการและข้ันตอนท่ีก าหนดโดยวิศวกร
วิชาชีพ 
-  ค านวณและรายงานผล แต่ต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรวิชาชีพ
-  ด าเนินการปฏิบัติและวัดสอบความละเอียดของอุปกรณ์รังวัดภายใต้การ
ก ากับของวิศวกรวิชาชีพ

- ให้ค าปรึกษารูปแบบ สูตรการค านวณ วิธีการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือ แนวทางปฏิบัติในการส ารวจรังวัด

3. การส ารวจระยะไกล
(Remote Sensing) และ  
การส ารวจด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry) 

ตรวจวัด ประมวลผล วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลการส ารวจระยะไกลจากคล่ืน
เสียงและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านต่างๆ ท่ีแผ่หรือสะท้อนมาจากส่ิงท่ีต้องการ
ส ารวจแล้วท าการแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีความถูกต้องน่าเช่ือถือเม่ือตรวจสอบภายใต้
กระบวนการทางสถิติ

วางแผนก าหนดแนวบินหรือเส้นทางส ารวจท่ีเหมาะสม การก าหนดจุดบังคับ
ภาพถ่ายด้วยการส ารวจภาคสนามเพ่ือการส ารวจด้วยภาพถ่ายทุกประเภท การ
ประมวลผลจุดควบคุมและจุดตรวจสอบ จัดสร้าง รังวัด ตรวจวัด ประมวลผล 
วิเคราะห์ อ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายจากการส ารวจด้วยภาพถ่าย โดยเป็น
ถ่ายภาพจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เลเซอร์ หรือคล่ืนแสง ซ่ึงติดต้ังกล้องถ่ายภาพ 
กล้องบันทึกภาพบนอากาศยาน ยานพาหนะหรือติดต้ังบนพ้ืนดิน (Terrestrial) 
เพ่ือหาขนาดของวัตถุ จัดท าแผนท่ี  แผนท่ีภูมิประเทศ  ความสูงภูมิประเทศ 
แบบจ าลองสามมิติ หรือรูปทรงเสมือนต่างๆ รวมถึงการวัดสอบกล้องถ่ายภาพ  
(Camera Calibration)

-  สามารถตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลคล่ืนเสียงหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการท างานจากปัจจัยดังต่อไปน้ี ช่วงคล่ืน ค่าระดับ
พลังงาน ขนาดจุดภาพ ช่วงเวลาและฤดูกาล และราคาของข้อมูล
- สามารถคัดกรองการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีเหมาะสมต่องานท่ีท าและ
ถูกต้องตามหลักวิชาสถิติ
-  สามารถออกแบบและวางแผนการส ารวจระยะไกลและข้อมูลสนามท่ี
ผิดพลาดก่อนการประมวลผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาสถิติ
-  สามารถประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล ข้อมูลเชิงเลขท่ีได้จาก
ส ารวจระยะไกลด้วยซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมได้โดยมีความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในแต่ละข้ันตอนของการท างาน
- สามารถสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและข้อมูลสนามได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาสถิติ
- สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ตามหลักวิชาสถิติและแปล
ความหมายตารางค่าความถูกต้องได้อย่างแม่นย า
- สามารถวางแผนการก าหนดแผนการบิน แนวบิน เส้นทางส ารวจ 
ก าหนดจุดบังคับภาพถ่ายส าหรับเคร่ืองมือส ารวจด้วยภาพถ่ายทุกประเภท
- สามารถวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามโดยภาพถ่าย                

- สามารถบริหารจัดการโครงการส ารวจจากระยะไกล
แบบครบวงจร ต้ังแต่เลือกใช้ข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม
 วิเคราะห์ข้อมูล จัดสรรก าลังคน และก าหนด
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  สามารถให้ค าปรึกษาโครงการส ารวจ โดยใช้ข้อมูล
จากการส ารวจระยะไกลเพ่ือวางแผนและด าเนินการ 
ด้านเกษตรกรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
- สามารถสร้างหรือพัฒนาวิธีการประมวลผลข้อมูล
เชิงเลขท่ีได้จากการส ารวจระยะไกลด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยท่ีทันสมัย
-  ออกแบบหรือใช้กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวิเคราะห์หรือ
การแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาหรือสร้าง
ฐานข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากการ
ด าเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจด้วยภาพถ่าย
- สามารถวิเคราะห์ ให้ค าปรึกษา โครงการการส ารวจ
โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายเพ่ือใช้สร้างแบบจ าลองหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

- สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น  แผนท่ี 
 แบบจ าลองสามมิติ เป็นต้น                                    
- สามารถอ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายได้
- สามารถใช้เทคนิค ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในระดับพร้อมใช้
เพ่ือให้ได้ค่าความสูงภูมิประเทศ ทรวดทรงและขนาดของวัตถุ เป็นต้น

- สามารถก าหนดมาตรฐานการรังวัด และการจัดท า
แผนท่ีด้วยภาพถ่าย
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4 ระบบภูมิสารสนเทศและการ
แผนท่ี
(GIS-Geographic 
Information system & 
Cartography)

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี (geospatial 
data) ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลเชิงต าแหน่งและข้อมูลอรรถาธิบาย (attribute) 
โดยการจัดการข้อมูลน้ันประกอบด้วยการน าเข้าข้อมูล การกรองและปรับแต่ง
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
น าเสนอโดยการผลิตแผนท่ีและออกแบบแผนท่ี ท้ังในรูปแบบกระดาษและ
ดิจิตอล เพ่ือให้ได้แผนท่ีท่ีตรงวัตถุประสงค์ (Thematic Map) โดยใช้ศาสตร์การ
แผนท่ี (Cartography) ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมกับมาตราส่วนและ
วัตถุประสงค์การใช้แผนท่ี สามารถส่ือสารกับผู้ใช้งานแผนท่ีให้เข้าใจและเข้าถึง
แผนท่ีและข้อมูลบนแผนท่ีได้ง่าย  รวมถึงการจัดท าแผนท่ีดิจิตอล เพ่ือให้บริการ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 - สามารถน าเข้า แปลง วิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
กรองข้อมูล ปรับแต่งข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบดิจิตอลได้อย่าง
เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เพ่ือระบุความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ี
หรือแสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้แผนท่ี กราฟหรือข้อมูลแบบตารางเพ่ือ
ระบุแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- สามารถควบคุมคุณภาพข้อมูลได้
 - สามารถเลือกแบบจ าลองข้อมูล (Data model) ท่ีเหมาะสมในการ
แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
- ตระหนักในการประยุกต์ใช้ระบบพิกัดและการฉายแผนท่ี(Projections)
-สามารถวางแผน ออกแบบ และผลิตแผนท่ีตามมาตราส่วน ได้อย่าง
เหมาะสม
-สามารถใช้เคร่ืองมือและวัสดุท่ีเก่ียวกับการผลิตแผนท่ีได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม

 -ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมคุณภาพข้อมูล
ได้
 - สามารถพัฒนาแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือการตรวจทานและประเมินคุณภาพ
ข้อมูล
 - สามารถจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ 
 - สามารถประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศกับงานต่างๆ 
วิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีในสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านได้
 - สามารถก าหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การ
ผลิตแผนท่ีให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FDGS-Fundamental Geographic Data Set)
 - ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการวางแผน การ
วิเคราะห์ การใช้ข้อมูล การออกแบบแผนท่ี การควบคุม
และตรวจสอบความถูกต้อง การจัดการงบประมาณให้มี
คุณค่าสูงสุด
 - สามารถออกแบบ และพัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

5. การรังวัดท่ีดิน
(Cadastral Surveying)

- เก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวกับการรังวัดท่ีดิน 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
- การส ารวจรังวัดและก าหนดขอบเขตแปลงท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมาย
เก่ียวกับท่ีดิน
- การค านวณเน้ือท่ี ประโยชน์ใช้สอย รายละเอียดของผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิ
- ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือในการส ารวจ จัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพงาน ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการและงบประมาณ
- การสร้างและปรับปรุงแผนท่ีท่ีดินต่อเน่ือง (Adjoining Properties Map) โดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการส ารวจแบบต่างๆ

- สามารถเก็บ บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สารสนเทศท่ี
เก่ียวกับการรังวัดท่ีดิน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
- สามารถควบคุมงานส ารวจรังวัดและก าหนดขอบเขตแปลงท่ีดินและ
อสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน
- สามารถรังวัดและค านวณหาค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ค่าพิกัดฉากระบบ UTM
 ขอบเขตและเน้ือท่ีของแปลงท่ีดินด้วยเคร่ืองมือส ารวจท่ีมีความถูกต้องใน
ระดับเซนติเมตร ได้แก่ เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมและกล้องส ารวจ เป็นต้น
- สามารถส ารวจตรวจสอบขอบเขตและเน้ือท่ีแปลงท่ีดิน
- สามารถด าเนินการสร้างและปรับปรุงแผนท่ีท่ีดินต่อเน่ือง ได้อย่างเหมาะสม

- สามารถก าหนดมาตรฐานการรังวัด และการจัดท าแผนท่ีให้
เหมาะสมกับการรังวัดท่ีดิน
- สามารถวางแผน และควบคุมงานส ารวจรังวัดและก าหนด
ขอบเขตแปลงท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมาย
เก่ียวกับท่ีดิน 
- สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานงานรังวัดท่ีดิน
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
- สามารถให้ค าปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศใน
เร่ืองเก่ียวกับงานรังวัดก าหนดขอบเขตแปลงท่ีดิน การสร้าง
และปรับปรุงแผนท่ีท่ีดินต่อเน่ือง
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วิศวกร (ระดับ 1) วิศวกรวิชาชีพ (ระดับ 2)
ล าดับ ประเภทงาน รายละเอียดงาน

กรอบความสามารถ*

6. การส ารวจอุทกศาสตร์
(Hydrographic Surveying)

การส ารวจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับน้ า แหล่งน้ า ทะเล และมหาสมุทร ได้แก่ 
ความลึกของน้ า ทิศทางและแรงของกระแสน้ า ความสูงและเวลาของน้ าข้ึน -ลง และ
รอบน้ าลักษณะและธรรมชาติของพ้ืนท้องน้ า การก าหนดต าแหน่งของรูปลักษณ์ของ
ภูมิประเทศและวัตถุท่ีมีต าบลท่ีแน่นอน การจัดท าฐานข้อมูล แผนท่ี และแผนผัง
ทางด้านอุทกศาสตร์ (hydrographic charts) เพ่ือการเดินเรือ การก่อสร้างในน้ า 
การขุดลอก การจัดการชายฝ่ัง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและส่ิงแวดล้อม

-  การส ารวจจัดเก็บข้อมูลทางน้ า
-  การใช้อุปกรณ์เพ่ือการส ารวจด้านอุทกศาสตร์ทุกชนิดประเภท
-  การบริหารจัดการข้อมูลส ารวจ
-  ควบคุมทีมงานภาคสนาม
-  วางแผนเพ่ือเตรียมการจัดการเคร่ืองมือ อัตราก าลังและงบประมาณ

-  การให้ค าปรึกษาในการออกแบบงานส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูล
-  ให้ความรู้และถ่ายทอดอบรมวิธีการท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
-  วางแผนและวิเคราะห์ระบบงานเพ่ือการส ารวจและผลลัพธ์
-  วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการโครงการ

หมายหตุ * กรอบความสามารถ ก าหนให้สอดคล้องตามลักษณะงาน 6 งาน ดังต่อไปน้ี
1. งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ข้อแนะน า การตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจรับรองผลงาน
2. งานวางโครงการ หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีเหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ
3. งานออกแบบและค านวณ หมายถึง การใช้หลักวิชาการและความช านาญเพ่ือให้ได้มาซ่ึงรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเคร่ืองจักร
    โดยมีรายการค านวณ แสดงเป็นรูป แบบ ข้อก าหนด หรือประมาณการ
4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หมายถึง การอ านวยการควบคุม หรือการควบคุมเก่ียวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดต้ัง การซ่อมแซม การดัดแปลงการร้ือถอนงาน
    หรือ การเคล่ือนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
5. งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูล และสถิติต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย หรือในการสอบทาน
6. งานอ านวยการใช้ หมายถึง การอ านวยการดูแลการใช้ การบ ารุงรักษางาน ท้ังท่ีเป็นช้ินงานหรือระบบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ และข้อก าหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
โดย 1. ระดับ 1 หมายถึง สามารถปฏิบัติงานในระบบงานท่ีมีการด าเนินการแล้ว สามารถดูแลซ่อมบ ารุงและรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
      2. ระดับ 2 หมายถึง สามารถ ออกแบบระบบงานและติดต้ังระบบงานใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อนในสาขาน้ันได้อย่างเหมาะสมและตระหนักถึง
          ภาวะความเส่ียงของผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมน้ัน
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมแหล่งน  า 
 

 เนื่องด้วยงำนทำงวิศวกรรมแหล่งน  ำมีกำรใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญที่แตกต่ำงกัน ดังนั นทำงสำขำวิศวกรรมแหล่งน  ำจึงมีกำรแบ่งแขนงย่อยของสำขำออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ 
แขนงย่อยกำรวำงแผนแหล่งน  ำ (Water Resources Planning) และ แขนงย่อยชลศำสตร์ (Hydraulics) โดยทั งสองแขนงนี มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้ด้ำนอุทกวิทยำ 
(Hydrology) ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้พื นฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมแหล่งน  ำ ส ำหรับรำยละเอียดประเภทของงำนของงำนสำขำวิศวกรรมแหล่งน  ำ ในบำงประเภทของงำนมีควำม
ซ้อนทับกันทั งสองแขนง แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันที่บริบทของกำรปฏิบัติงำน โดยในแขนงกำรวำงแผนแหล่งน  ำจะเน้นในเร่ืองของกำรวำงแผนงำน กำรบริหำรจัดกำร วำงระบบงำน 
เป็นต้น ส่วนในแขนงชลศำสตร์จะเน้นในเร่ืองของแรงของน  ำ พฤติกรรมกำรไหลและออกแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ดังแสดงในตำรำง 
 

ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
แขนงย่อย การวางแผนแหล่งน ้า (Water Resources Planning) 

1. กำรบริหำรและจัดกำรน  ำ 
(Water Administration and 
Management) 

ประกอบด้วย กำรจัดกำรน  ำแบบบูรณำกำร (Integrated Water Resources Management) กำรจัดกำรโครงกำรแหล่งน  ำ (Water 
Resources Project Management) กำรจัดกำรน  ำระดบัประเทศ (National Water Management) กำรจัดกำรน  ำระดับลุม่น  ำ (Watershed 
Management) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรประเมินน  ำตน้ทนุ และควำมต้องกำรน  ำ (Assessment of Water Budget and Water Demand) 
2. กำรศึกษำสมดุลน  ำ (Water Balance Study) 
3. กำรจัดสรรน  ำ (Water Allocation) 
4. กำรบริหำร กำรจัดกำรน  ำ ภำยใต้สภำวะปกติและภำวะวิกฤต (น  ำท่วม น  ำแล้ง น  ำเสีย) หรือภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ

โลก (Water Management under Normal or Critical Situation (Flood, Drought, Waste Water) or Water Management under 
Climate Change) 

5. กำรประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรจัดกำรน  ำ (Water Management Effectiveness) 
6. กำรศึกษำกำรปฏิบัติกำรอ่ำงเก็บน  ำ (Reservoir Operation Study) 
7. กำรจ ำลองระบบลุ่มน  ำ (Simulation of Watershed System) 
8. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
9. กำรบริหำรจัดกำรน  ำร่วมระหว่ำงน  ำผิวดนิและน  ำใต้ดนิ (Groundwater and Surface Water Conjunctive Management) 
10. กำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ (Risk Assessment in Water Management) 
11. กำรศึกษำเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรน  ำเพื่อกำรประหยัดน  ำ (Study on Water Management Techniques for Saving Water) 
12. ระบบสำรสนเทศทำงน  ำ (Water Information Systems) 
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ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
13. กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีใหม่เพื่อกำรพัฒนำและจัดกำรแหล่งน  ำ (Research and Development of New Technologies for the 

Water Resources Development) 
 

2. กำรระบำยน  ำและกำรบรรเทำ
อุทกภัย(Drainage and Flood 
Mitigation) 

ประกอบด้วย ระบบระบำยน  ำฝนเนื่องจำกพำยุ (Storm Drain) ระบบระบำยน  ำหลำก (Flood Drainage System) สถำนีสบูระบำยน  ำ
(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันน  ำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันล้อมป้องกันน  ำท่วม (Polder System) ระบบอุโมงค์
ระบำยน  ำ (Drain Tunnel System) ก ำแพงป้องกันน  ำท่วม (Flood Protection Dike) ทำงระบำยน  ำหลำก (Floodway) ทำงผนัน  ำ (Flood 
Bypass) กำรปรับปรุงสภำพทำงน  ำ (River Training) แก้มลงิ (Flood Detention Area) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรระบำยน  ำ (Drainage) 
1.1 กำรวำงแนว ระบบระบำยน  ำ (Layout of Drainage System) 
1.2 กำรประเมินปริมำณน  ำส ำหรับกำรออกแบบ (Water Assessment for Design) 
1.3 กำรจ ำลองระบบระบำยน  ำทำงอุทกศำสตร์ (Hydrological Drainage Modeling) 
1.4 วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 

2. กำรบรรเทำอุทกภัย (Flood Mitigation) 
2.1 กำรค ำนวณ Flood Hydrograph (Flood Hydrograph Calculation) 
2.2 กำรค ำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation) 
2.3 กำรค ำนวณระดบัน  ำท่วมสูงสุด และกำรประเมินอิทธิพลของระดับน  ำทะเลต่อกำรระบำยน  ำ (Maximum Flood Level 

Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage) 
2.4 กำรพิจำรณำคัดเลือกแนวทำงกำรบรรเทำอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures)  
2.5 กำรจ ำลองระบบป้องกนั และบรรเทำอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood Mitigation) 
2.6 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
 

3. ระบบชลประทำน (Irrigation 
System) 

ครอบคลุมเฉพำะระบบส่งน  ำและระบบระบำยน  ำเพื่อกำรชลประทำน โดยไม่รวมงำนชลประทำนระดับไร่นำ ซึง่ประกอบด้วย อำคำรหัวงำน 
(Head Work) ระบบคลองส่งน  ำ (Canal System) ส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงคลองและอำคำร (Transition) รำงน  ำ (Bench Flume) สะพำนน  ำ 
(Elevated Flume) อำคำรน  ำตก (Drop Structure) ท่อลอด (Culvert) ประตูระบำยน  ำ (Canal Regulator) อำคำรรับน  ำปำ่ (Drain Inlet) 
อำคำรทิ งน  ำส่วนเกิน (Canal Spillway) ระบบท่อส่งน  ำเพื่อกำรชลประทำนและอุปกรณ์ประกอบ(Pipe Irrigation System and Pipe 
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ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
Equipments) ระบบคลองระบำยน  ำในพื นที่เกษตรกรรมและอำคำรประกอบ (Agricultural Drainage System and Appurtenant 
Structures)  
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรวำงแนวระบบชลประทำน และระบบระบำยน  ำในพื นที่ชลประทำน (Layout of Irrigation System and Drainage System in 
Irrigation Area) 

2. กำรหำค่ำชลภำระ และกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยน  ำ (Water Duty Calculation and Runoff Coefficient Calculation)   
3. กำรวำงแผนกำรสง่น  ำรำยฤดกูำล และรำยสัปดำห์ (Water Delivery Planning for Seasonal and Weekly) 
4. กำรติดตำม และประเมินผลกำรส่งน  ำ (Monitoring and Evaluation of Water Delivery) 
5. กำรบ ำรุงรักษำระบบส่งน  ำ และระบบระบำยน  ำ (Water Delivery Maintenance and Drainage System) 
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

4. ระบบรวบรวมน  ำเสีย (Waste 
Water Collection System) 

ประกอบด้วย ระบบรวบรวมน  ำเสียแบบแยก (Separated System) ระบบรวบรวมน  ำเสียแบบรวม (Combined System) ระบบรวบรวมน  ำ
เสียแบบผสมสำน (Integrated System) ระบบท่อดักน  ำเสีย (Intercepting Sewer System) สถำนีสบูยกระดบัน  ำเสีย (Wastewater 
Pumping Station) อำคำรผนัน  ำเสีย (Storm Overflow Drain) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร (Population Estimation) 
2. กำรศึกษำลักษณะสมบัติน  ำเสีย (Wastewater Characteristics Study) 
3. กำรวิเครำะห์ปริมำณน  ำสูงสดุและต่ ำสุดที่จะไหลลงท่อ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the Pipelines) 
4. กำรดักขยะ (Screening) 
5. กำรวิเครำะห์แบบจ ำลองระบบรวบรวมน  ำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System) 
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

5. ระบบสง่และกระจำยน  ำ 
(Transmission and Distribution 
System) 

ประกอบไปด้วย ระบบสง่น  ำดิบ (Water Delivery) ระบบส่งน  ำเพื่อกำรประปำ (Water Supply) และอุตสำหกรรม  
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรประเมินปริมำณ และคุณภำพน  ำต้นทนุ (Quantity and Quality Assessment of Water Budget) 
2. กำรคำดกำรณ์ประชำกร (Population Estimation) 
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ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
3. กำรประเมินควำมต้องกำรน  ำ (Water Demand Assessment) 
4. กำรบ ำรุงรักษำ และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System) 
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

6. เข่ือนและอำคำรชลศำสตร์ (Dam 
and Hydraulic Structure) 

ประกอบด้วย เขื่อน (Dam) อำคำรระบำยน  ำล้น (Spillways) อำคำรสลำยพลังงำน (Energy Dissipater) ประตูระบำยน  ำหัวงำน (Head 
Regulator) อำคำรระบำยน  ำออกจำกเขื่อน (Dam Outlet Works) บนัไดปลำ (Fish Ladder)  
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย  

1. กำรหำขนำดอ่ำงเก็บน  ำ (Reservoirs Capacity Analysis) 
2. กำรเลือก ประเภท และจุดที่ตั งของเขื่อน และอำคำรประกอบ (Selection Types and Site Locations of Hydraulic Structures) 
3. กำรศึกษำกำรตกตะกอน ในอ่ำงเก็บน  ำ (Sediment Transport Study in Reservoirs) 
4. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

7. ระบบไฟฟ้ำพลังน  ำ (Hydropower 
System) 

ประกอบด้วย ระบบกังหันน  ำ (Water Turbine)   
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร (Population Estimation) 
2. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกระแสไฟฟำ้ (Electricity Demand Analysis) 
3. กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ (Potential Analysis in Electricity Generation) 
4. กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

8. ระบบน  ำใต้ดนิ (Groundwater 
System) 

ประกอบด้วย ระบบน  ำใต้ดินแบบบ่อน  ำตื น (Shallow Well) ระบบน  ำบำดำล (Groundwater Systems) ระบบเข่ือนใต้ดิน (Underground 
Dam) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรส ำรวจแหล่งน  ำใต้ดนิ (Groundwater Survey) 
2. กำรประเมินศักยภำพ และคณุภำพน  ำใต้ดิน (Assessment of Potential and Quality of Groundwater) 
3. กำรออกแบบระบบและก่อสร้ำงบ่อน  ำตื น และบ่อน  ำบำดำล (Design and Construction of Shallow and Groundwater wells) 
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4. กำรประเมิน ปริมำณน  ำทดแทนสูช่ั นใต้ดนิ (Assessment of Groundwater Recharge) 
5. กำรจ ำลองระบบน  ำใต้ดนิ (Groundwater Modelling) 
6. กำรวำงระบบกำรจัดกำรน  ำบำดำล (Groundwater Management System) 
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
8. กำรศึกษำรูปแบบและผลกระทบในกำรใช้น  ำบำดำลในพื นทีข่นำดใหญ่ (Study on Patterns and Impacts of Groundwater Use 

in Large Areas) 
 

แขนงย่อย ชลศาสตร์ (Hydraulics) 
1. กำรระบำยน  ำและกำรบรรเทำ

อุทกภัย(Drainage and Flood 
Mitigation) 

ประกอบด้วย ระบบระบำยน  ำฝนเนื่องจำกพำยุ (Storm Drain) ระบบระบำยน  ำหลำก (Flood Drainage System) สถำนีสบูระบำยน  ำ
(Drainage Pumping Station) เครื่องผลักดันน  ำ (Flow Increasing Machine) ระบบคันล้อมป้องกันน  ำท่วม (Polder System) ระบบอุโมงค์
ระบำยน  ำ (Drain Tunnel System) ก ำแพงป้องกันน  ำท่วม (Flood Protection Dike)ทำงระบำยน  ำหลำก (Floodway) ทำงผันน  ำ (Flood 
Bypass) กำรปรับปรุงสภำพทำงน  ำ (River Training) แก้มลงิ (Flood Detention Area) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรระบำยน  ำ 
1.1 กำรวำงแนวระบบระบำยน  ำ (Layout of Drainage System) 
1.2 กำรประเมินปริมำณน  ำส ำหรับกำรออกแบบ (Water Assessment for Design) 
1.3 กำรค ำนวณดำ้นชลศำสตร์ และกำรออกแบบระบบระบำยน  ำทั งระบบคลอง และระบบท่อ (Hydraulic Design Analysis and 

Channel and Pipe Design) 
1.4 กำรค ำนวณหำขนำดเครื่องสูบน  ำในงำนระบำยน  ำ (Pump Size Calculation in Drainage Work) 
1.5 กำรจ ำลองระบบระบำยน  ำทำงชลศำสตร์ (Drainage System Modeling) 
1.6 กำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรระบำยน  ำของระบบ (Potential Inspection of Drainage Capacity System) 
1.7 วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 

2. กำรบรรเทำอุทกภัย (Flood Mitigation) 
2.1 กำรค ำนวณ Flood routing (Flood Routing Calculation) 
2.2 กำรค ำนวณระดบัน  ำท่วมสูงสุด และ กำรประเมินอิทธิพลของระดับน  ำทะเลต่อกำรระบำยน  ำ (Maximum Flood Level 

Calculation and Assessment of Sea Level Influence on Drainage) 
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ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
2.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกแนวทำงกำรบรรเทำอุทกภัย (Selection of Flood Mitigation Measures) 
2.4 ก ำหนดประเภท และออกแบบระบบบรรเทำอุทกภัย (Type Setting and Design of Flood Mitigation System) 
2.5 กำรจ ำลองระบบป้องกนั และบรรเทำอุทกภัย (Simulation of Protection System and Flood Mitigation) 
2.6 กำรตรวจสอบควำมสำมำรถของระบบบรรเทำอุทกภัย (Potential Inspection of Flood Mitigation System) 
2.7 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Benefit-Cost Analysis) 
 

2. ระบบชลประทำน(Irrigation 
System) 

ครอบคลุมเฉพำะระบบส่งน  ำและระบบระบำยน  ำเพื่อกำรชลประทำน โดยไม่รวมงำนชลประทำนระดับไร่นำ ซึง่ประกอบด้วย อำคำรหัวงำน 
(Head Work) ระบบคลองส่งน  ำ (Canal System) ส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงคลองและอำคำร (Transition) รำงน  ำ (Bench Flume) สะพำนน  ำ 
(Elevated Flume) อำคำรน  ำตก (Drop Structure) ท่อลอด (Culvert) ประตูระบำยน  ำ (Canal Regulator) อำคำรรับน  ำปำ่ (Drain Inlet) 
อำคำรทิ งน  ำส่วนเกิน (Canal Spillway) ระบบท่อส่งน  ำเพื่อกำรชลประทำนและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Irrigation System and Pipe 
Equipments) ระบบคลองระบำยน  ำในพื นที่เกษตรกรรมและอำคำรประกอบ (Agricultural Drainage System and Appurtenant 
Structures)  
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรวำงแนวระบบชลประทำน และระบบระบำยน  ำในพื นที่ชลประทำน (Layout of Irrigation System and Drainage System in 
Irrigation Area) 

2. กำรเลือกจุดที่ตั ง และก ำหนดประเภทอำคำร (Site Selection and Setting Building Types) 
3. กำรหำค่ำชลภำระ และกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยน  ำ (Water Duty Calculation and Runoff Coefficient Calculation)  
4. กำรหำขนำดระบบส่งน  ำ ระบบระบำยน  ำ และอำคำรประกอบ (Calculation of Water Delivery, Drainage System and 

Appurtenant Structures) 
5. กำรบ ำรุงรักษำ ระบบส่งน  ำ และระบบระบำยน  ำ (Maintenance of Water Delivery and Drainage System) 
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

3. ระบบรวบรวมน  ำเสีย (Waste 
Water Collection System) 

ประกอบด้วย ระบบรวบรวมน  ำเสียแบบแยก (Separated System)ระบบรวบรวมน  ำเสียแบบรวม (Combined System) ระบบรวบรวมน  ำ
เสียแบบผสมสำน (Integrated System)ระบบท่อดักน  ำเสีย (Intercepting Sewer System)สถำนีสบูยกระดับน  ำเสีย (Wastewater 
Pumping Station) อำคำรผนัน  ำเสีย (Storm Overflow Drain) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

หน้า 131



ล าดับ ประเภท รายละเอียดของงาน 
1. กำรวิเครำะห์ปริมำณน  ำสูงสดุและต่ ำสุดที่จะไหลลงท่อ (Maximum and Minimum Flow Analysis into the Pipelines) 
2. กำรดักขยะ (Screening) 
3. กำรค ำนวณขนำดท่อ (Conduit Design) 
4. กำรออกแบบโครงข่ำยระบบท่อระบำยน  ำและท่อรวบรวมน  ำเสีย (Storm and Wastewater Piping Network Design) 
5. กำรวิเครำะห์แบบจ ำลองระบบรวบรวมน  ำเสีย (Modeling of Wastewater Collection System) 
6. กำรตรวจสอบประสิทธิภำพและกำรปรับปรุงแก้ไขระบบรวบรวมน  ำเสีย (Performance Monitoring and Improvement of 

Wastewater Collection Systems) 
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

4. ระบบสง่และกระจำยน  ำ 
(Transmission and Distribution 
System) 

ประกอบไปด้วย ระบบสง่น  ำดิบ ระบบสง่น  ำเพื่อกำรประปำ (Water Supply) และอุตสำหกรรม (Industrial Water Supply) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรประเมินควำมต้องกำรน  ำ (Water Demand Assessment) 
2. กำรหำขนำดแหล่งน  ำ ระบบสูบ ระบบสง่ (Calculation of Water Source, Pumping System and Delivery System) 
3. กำรออกแบบระบบเพิ่มแรงดนัน  ำ (Water Pressure System Design) 
4. กำรบ ำรุงรักษำ และประเมินผลระบบ (Maintenance and Evaluation of System) 
5. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

5. เข่ือนและอำคำรชลศำสตร์ (Dam 
and Hydraulic Structure) 

ประกอบด้วย เขื่อน (Dam) อำคำรระบำยน  ำล้น (Spillways) อำคำรสลำยพลังงำน (Energy Dissipater) ประตูระบำยน  ำหัวงำน (Head 
Regulator) อำคำรระบำยน  ำออกจำกเขื่อน (Dam Outlet Works) บนัไดปลำ (Fish Ladder)  
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย  

1. กำรหำขนำดอ่ำงเก็บน  ำ (Reservoirs Capacity Analysis) 
2. กำรเลือก ประเภท และจุดที่ตั งของเขื่อน และอำคำรประกอบ (Choosing the Type and Site Location of Hydraulic 

Structures) 
3. กำรวิเครำะห์ อัตรำกำรระบำยน  ำสูงสุดผำ่นอำคำร (Maximum Flow Analysis through Structure) 
4. กำรออกแบบขนำดเข่ือน และอำคำรประกอบ (Dam and Hydraulic Structure Design) 
5. กำรตรวจสอบควำมมั่นคง กำรร่ัวซึมผ่ำนตัวเข่ือน (Stability and Dam Seepage Examination) 
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6. กำรออกแบบระบบระบำยน  ำภำยใน และภำยนอกตัวเข่ือน (Drainage Inlets and Outlets Design of Dam) 
7. กำรศึกษำกำรตกตะกอน ในอ่ำงเก็บน  ำ (Sedimentation Transport Study in Reservoirs) 
8. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
 

6. ระบบไฟฟ้ำพลังน  ำ (Hydropower 
System) 

ประกอบด้วย ระบบกังหันน  ำ (Water Turbine)   
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย  

1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ (Potential Analysis in Electricity Generation) 
2. กำรเลือกประเภท Turbine (Turbine type selection) 
3. กำรก ำหนดต ำแหน่ง ที่ตั ง Turbine (Turbine Location) 
4. กำรประเมินประสิทธิภำพ (Turbine Performance Evaluation of Turbine) 
5. กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 
6. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 

7. ตะกอนและกำรกัดเซำะ (Erosion 
and Sedimentation) 

ประกอบด้วย ระบบกำรป้องกนักำรกัดเซำะหน้ำดนิระบบป้องกนักำรชะล้ำงพังทลำย (Erosion Protection Systems) และกำรป้องกันกำร
ตกตะกอนในทำงน  ำแบบใช้โครงสร้ำง และแบบไม่ใชโ้ครงสร้ำง (Structural and Non-Structural Measures of Sedimentation 
Problems) 
รำยละเอียดของงำนประกอบดว้ย 

1. กำรพิจำรณำปัจจัยที่เก่ียวข้อง (Consideration on Factors Involved) 
2. กำรประเมินอัตรำควำมรุนแรง (Violence Rate Assessment) 
3. กำรเลือกระบบป้องกัน และลดกำรกัดเซำะ และตกตะกอน (Selection of Protection System, Erosion and Sedimentation) 
4. กำรออกแบบระบบ (System Design) 
5. กำรประเมินผล (Evaluation) 
6. กำรจ ำลองระบบป้องกันกำรกัดเซำะและตกตะกอน (Sediment Transport Modelling) 
7. กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทนุ (Benefit-Cost Analysis) 
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ประเภทของงานและรายละเอียดของงานในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

ล าดับ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน 
1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์  - งำนก ำหนดคุณลักษณะ กำรทดสอบ และกำรวิเครำะห์ทำงอำกำศพลศำสตร์ สมรรถนะ เสถียรภำพและกำรควบคุมกำรบิน

ของอำกำศยำน
- งำนทดสอบอำกำศยำน ประกอบด้วย กำรทดสอบภำคพ้ืนและภำคอำกำศ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะและควำมเสถียรภำพของ

อำกำศยำน
- งำนประเมินผลกำรทดสอบทำงอำกำศพลศำสตร์  และงำนทดสอบอำกำศยำน

2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน - งำนออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด (Conceptual Design) เพ่ือก ำหนดโครงร่ำง ขนำดและน้ ำหนักวิ่งขึ้นตำมภำรกิจของ
อำกำศยำน

- งำนออกแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงอำกำศยำน (Detail Structural Design) เพ่ือก ำหนดวัสดุโครงสร้ำงและกำรเชื่อมต่อ
ผสำนของโครงสร้ำง รวมถึงกำรวำงผังโครงสร้ำงให้สอดรับกับระบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม

- งำนวิเครำะห์โครงสร้ำงอำกำศยำน เพื่อวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และโครงสร้ำงอำกำศยำน โดยใช้
หลักกำรทำงวิศวกรรม รวมถึงกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- กำรทดสอบโครงสร้ำงอำกำศยำน ประกอบด้วยกำรทดสอบเพื่อหำคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้ำง อำยุกำรใช้งำนของ
โครงสร้ำง และตรวจหำควำมเสียหำยของโครงสร้ำง

- กำรประเมินผลกำรทดสอบโครงสร้ำงอำกำศยำน ประกอบด้วยกำรทดสอบเพ่ือหำคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้ำง อำยุกำรใช้
งำนของโครงสร้ำง และตรวจหำควำมเสียหำยของโครงสร้ำง

- กำรผลิตชิ้นส่วน กำรสร้ำง และกำรประกอบอำกำศยำน ให้เป็นไปตำมแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงอำกำศยำน
- งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมโครงสร้ำงอำกำศยำน

3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน - งำนออกแบบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน ประกอบด้วย ระบบเครื่องต้นก ำลัง ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบำยควำมร้อน และ
ระบบใบพัด เพื่อก ำหนดประเภทและขนำดของระบบขับเคลื่อนให้เหมำะสมกับภำรกิจของอำกำศยำน

- งำนประกอบและติดตั้งระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
- งำนทดสอบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน
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ล าดับ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน 
- งำนประเมินผลกำรทดสอบระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน  
- งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน  

4. งำนระบบอำกำศยำน - งำนออกแบบระบบอำกำศยำน ประกอบด้วย ระบบน ำร่อง ระบบควบคุมกำรบิน ระบบสื่อสำร ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบปรับ
อำกำศ และ อ่ืนๆ ตำม ATA CHAPTERS 

- งำนประกอบและติดตั้งระบบอำกำศยำน 
- งำนทดสอบระบบอำกำศยำน  
- งำนประเมินผลกำรทดสอบระบบอำกำศยำน  
- งำนออกแบบและวำงแผนกระบวนกำรซ่อมระบบอำกำศยำน  

หมายเหตุ  ทุกประเภทงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด/ข้อบังคับ/มาตรฐานด้านการบินของประเทศไทยหรือสากล  

หน้า 135



ความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

งาน ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
1. งำนให้ค ำปรึกษำ หมำยถึง กำรใหข้้อแนะน ำ 

กำรตรวจวินิจฉยั หรือกำรตรวจรับรองผลงำน 
1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์ 
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
4. งำนระบบอำกำศยำน 

ให้ข้อแนะน ำงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
ทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศ
ยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500 
กิโลกรมั  

- ให้ค ำปรึกษำและตรวจรับรองงำน
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท 
โดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT) 

2. งำนวำงโครงกำร หมำยถึง กำรศึกษำ กำร

วิเครำะห์หำทำงเลือกที่เหมำะสม หรือกำร
วำงแผนของโครงกำร 

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์ 
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
4. งำนระบบอำกำศยำน 

- วำงแผนโครงกำรของกำรออกแบบ  
กำรประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง  
กำรผลิต กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ 
ในงำนวิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง  
4 ประเภท ที่เก่ียวข้องกับอำกำศยำน
ที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน  
500 กิโลกรัม 

- วำงแผนโครงกำรของกำรออกแบบ  
กำรประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง   
กำรผลิต กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ 
ในงำนวิศวกรรมอำกำศยำน         
ทั้ง 4 ประเภท โดยเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 

3. งำนออกแบบและค ำนวณ หมำยถึง กำร

ใช้หลักวิชำและควำมช ำนำญเพือ่ให้ได้มำซ่ึง
รำยละเอียดในกำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต 
หรือกำรวำงผังโรงงำนและเครื่องจักร โดยมี
รำยกำรค ำนวณ แสดงเป็นรูป แบบ ขอ้ก ำหนด 
หรือประมำณกำร 

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์ 
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
4. งำนระบบอำกำศยำน 

- ออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด 
- ค ำนวณในงำนวิศวกรรมอำกำศยำน

ทั้ง 4 ประเภท 
- ออกแบบและค ำนวณ ส ำหรับกำร

ประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง กำรผลิต 
กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ ในงำน

- ออกแบบอำกำศยำนขั้นแนวคิด 
ขั้นต้นและขั้นรำยละเอียด 

- ออกแบบและค ำนวณ ส ำหรับกำร
ประกอบสร้ำง กำรดัดแปลง กำรผลิต 
กำรซ่อม หรือกำรทดสอบ ในงำน
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท 
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
วิศวกรรมอำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท 
ที่เก่ียวข้องกับอำกำศยำนที่มีมวลวิ่ง
ขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500 กิโลกรัม 

โดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT) 

4. งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต 
หมำยถึง กำรอ ำนวยกำรควบคุม หรือกำรควบคุม
เกี่ยวกบักำรก่อสร้ำง กำรสร้ำง กำรผลิต กำรติดตั้ง 
กำรซ่อมแซม กำรดัดแปลง กำรร้ือถอนงำน หรือ
กำรเคลื่อนย้ำยงำนให้เป็นไปโดยถกูต้องตำมรูป 
แบบ และข้อก ำหนด 

1. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
2. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
3. งำนระบบอำกำศยำน 

- ควบคุมกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน
ให้เป็นไปตำมแบบและมำตรฐำนกำร
ผลิต  

- ควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หรือ
กำรทดสอบงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
ทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอำกำศ
ยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน 500 
กิโลกรัม 

- ควบคุมกำรสร้ำงหรือกำรผลิต หรือ
กำรทดสอบงำนวิศวกรรมอำกำศยำน
ทั้ง 3 ประเภท โดยเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 

5. งำนพิจำรณำตรวจสอบ หมำยถงึ กำร

ค้นคว้ำ กำรวิเครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำข้อมูล 
และสถิติต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือ
ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัย หรือในกำรสอบ
ทำน 

1. งำนด้ำนอำกำศพลศำสตร์ 
2. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
3. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
4. งำนระบบอำกำศยำน 

- ทดสอบทำ งอำก ำศพลศำ ส ต ร์  
โ ค ร ง ส ร้ ำ ง อ ำ ก ำ ศ ย ำ น  ร ะ บ บ
ขับเคลื่อนอำกำศยำน และระบบ
อำกำศยำน เพ่ือให้ได้คุณลักษณะ
เฉพำะ 

- พิจำรณำตรวจสอบงำนวิศวกรรม
อำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวข้อง

- พิจำรณำตรวจสอบงำนวิศวกรรม
อำกำศยำนทั้ง 4 ประเภท โดยเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบิน   
พลเรือนแห่งประเทธำนธศไทย 
(CAAT) 
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งาน ประเภทของงานวิศวกรรมอากาศยาน 
กรอบความสามารถ 

ระดับวิศวกร ระดับวิศวกรวิชาชีพ 
กับอำกำศยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุด  
ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 

6. งำนอ ำนวยกำรใช้ หมำยถึง กำรอ ำนวยกำร

ดูแลกำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำงำน ทั้งที่เป็นชิ้นงำน
หรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตำมรูปแบบ และ
ข้อก ำหนด 

1. งำนโครงสร้ำงอำกำศยำน 
2. งำนระบบขับเคลื่อนอำกำศยำน 
3. งำนระบบอำกำศยำน 

 

- อ ำนวยกำรใช้งำนวิศวกรรมอำกำศ
ยำนทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ
อำกำศยำนที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดไม่เกิน 
500 กิโลกรัม 

- อ ำนวยกำรใช้งำนวิศวกรรมอำกำศ
ยำนทั้ง 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ
อำกำศยำน โดยเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 
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ระดับ 1 ระดับ 2
1 อาคารผลิต กําหนดเกณท์ความต้องการของอาคารผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการผลิตอาหารตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และ
ความปลอดภัยของอาหารแต่ละประเภท ได้แก่ 
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw Material
and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

สามารถปฎิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของระดับ
วิศวกรวิชาชีพ ในการกําหนดเกณท์ความต้องการ, 
ตรวจสอบ ,ควบคุมการก่อสร้างอาคารผลิตในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหาร และข้อกําหนด 
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหารแต่ละ
ประเภท ได้แก่ 
1. ระบบการไหลเวียบของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw
Material and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

สามารถกําหนดเกณท์ความต้องการ, ให้คําปรึกษา, 
ตรวจสอบอาคารผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตอาหาร และข้อกําหนด สุขลักษณะ 
และความปลอดภัยของอาหารแต่ละประเภท ได้แก่ 
1. ระบบการไหลเวียนของอากาศ (Air Flow)
2. ระบบระบายน้ํา (Drainage Flow)
3. ระบบการจัดการของเสีย (Waste Flow)
4. ระบบไหลเวียนของผู้ปฏิบัติงาน (Worker Flow)
5. ระบบการไหลของกระบวนการ (Process Flow)
6. ระบบการไหลของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Raw
Material and Package Flow)
7. แบบแปลนอาคารผลิตอาหาร (Floor Plan)

2 กระบวนการการผลิต ให้คําปรึกษา วางโครงการ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขปัญหากระบวนการผลิตอาหาร กําหนดขั้นตอนการผลิต
ตามประเภทของอาหาร กําหนดกําลังการผลิต ออกแบบ
กระบวนการผลิต กําหนดขนาดเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักรใน
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหาร ตามข้อกําหนด 
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร

- ศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการผลิต, ข้อกําหนด
ของอาหารนั้นๆ
- สามารถควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร ควบคุม
การทํางานตลอดกระบวนการในสายการผลิตอาหารให้
ได้ตามที่กําหนดไว้

- สามารถให้คําปรึกษา, การวางโครงการ, ออกแบบ
ขั้นตอนการผลิตอาหารตามประเภทของอาหาร
- กําหนดกําลังการผลิต ออกแบบกระบวนการผลิต
และกําหนดขนาดเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตอาหาร
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของสายการผลิต
ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร

ลําดับ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ

ประเภทของงานและรายละเอียดของงานสาขาวิศวกรรมอาหาร
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ระดับ 1 ระดับ 2
ลําดับ ประเภทของงาน รายละเอียดงาน กรอบความสามารถ

3 เครื่องจักรในการผลิต ให้คําปรึกษา วางโครงการ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ปัญหา 
แก้ไขปัญหาเครื่องจักร กําหนดคุณสมบัติ เลือกประเภทเครือง
จักร ตรวจสอบเครื่องจักร ควบคุมเครื่องจักร เขียนวิธีใช้งาน
เครื่องจักรให้ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทําความสะอาด
ได้ง่ายถูกสุขลักษณะ ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และความ
ปลอดภัยของอาหาร

 - สามารถตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ให้อยู่
ในสภาพที่สามารถทํางานได้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน,
 - ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรให้สามารถทํางาน
ได้ตามที่กําหนด
 - สามารถเขียนวิธีการใช้งานของเครื่องจักรให้เกิด
ความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน
 - สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดปัญหา และ
สามารถแก้ไขเบื้อต้นได้ ตลอดจนสามารถดําเนินการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM : Preventive 
Maintenance) ตามข้อกําหนด ของเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร

 - สามารถให้คําปรึกษา, วางโครงการ, กําหนด
คุณสมบัติ และเลือกประเภทของเครื่องจักรในการผลิต
อาหาร ให้สะดวกและปลอดภัย 
 - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถทํางานได้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 -  สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แก้ไขปัญหาการทํางาน
ของเครื่องจักรการผลิตอาหาร ให้ถูกต้องตามข้อกําหนด
 สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร

4 ระบบสนับสนุนการผลิต ออบแบบ ใช้งาน เลือกใช้ ตรวจสอบ ควบคุมการทํางานระบบ
ลําเลียง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครืองมือตรวจสอบ ระบบการ
ทําความสะอาด ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต

สามารถใช้งาน ควบคุมการทํางานของระบบลําเลียง 
อุปกรณ์   เครื่องมือวัด เครืองมอืตรวจสอบ ระบบการ
ทําความสะอาด ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ตาม
ข้อกําหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร

สามารถออกแบบ, ให้คําปรึกษา ตรวจสอบระบบ
สนับสนุนการผลิต ตามข้อกําหนด สุขลักษณะ และ
ความปลอดภัยของอาหาร

หน้า 140



ภาคผนวก ค. 

รายชื่อคณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไมใชวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสมัย 7 

1 นายรัชทิน ศยามานนท ที่ปรึกษา 

2 นายสฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ ประธานอนุกรรมการ 

3 นายวิชา จิวาลัย อนุกรรมการ 

4 นางพูลพร แสงบางปลา อนุกรรมการ 

5 นายลือชัย ทองนิล อนุกรรมการ 

6 นายพิชิต ลํายอง อนุกรรมการ 

7 นายพิชญะ จันทรานุวัฒน อนุกรรมการ 

8 นายมานิตย กูธนพัฒน อนุกรรมการ 

9 ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 

10 ผูแทนสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
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ภาคผนวก ง. 

รายชื่อคณะทาํงานกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรบัรองความรูความชาํนาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 17 สาขา 

1 วิศวกรรมอากาศยาน ผศ.ดร.ศิริพงศ อติพันธ ประธานคณะทํางาน 

น.อ.รศ.ดร.โอฐศิลป นิลุบล คณะทํางาน 

ดร.ชาย รังสิยากูล คณะทํางาน 

ดร.เสริมศักด์ิ อยูเย็น คณะทํางาน 

ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน คณะทํางานและเลขานุการ 

2 วิศวกรรมชีวการแพทย นายวงศวิทย เสนะวงศ ประธานคณะทํางาน 

นายนันทชัย ทองแปน คณะทํางาน 

นายสุพจน จินดารัตน คณะทํางาน 

นายหัตถชัย สันติเจริญเลิศ คณะทํางาน 

นางสาวสุชาดา ตันติสถิระพงษ คณะทํางานและเลขานุการ 
3 วิศวกรรมอาหาร นายวิเศษ วิศิษฏวิญ ู ประธานคณะทํางาน 

นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล คณะทํางาน 

นางมณฑิรา นพรัตน คณะทํางาน 

นายศรัทธา โลหจินดาพงศ คณะทํางาน 

นายพิภักด์ิ จรูญลักษณคนา คณะทํางานและเลขานุการ 

4 วิศวกรรมเกษตร นายภัทรชัย วิชัยยะ ประธานคณะทํางาน 

นางดาเรศร กิตติโยภาส คณะทํางาน 

นายอัคคพล เสนาณรงค คณะทํางาน 

นายครรชิต แชมภักดี คณะทํางาน 

นายศิวลักษณ ปฐวีรัตน คณะทํางานและเลขานุการ 

5 วิศวกรรมบํารุงรักษาอาคาร นายอุทัย ไชยวงศวิลาน ประธานคณะทํางาน 
นายสวาง ตะเพียนทอง คณะทํางาน 

นายศุภเชษฐ สมรูป คณะทํางาน 

นายวิโชติ อังเวโรจน คณะทํางาน 

นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล คณะทํางานและเลขานุการ 
6 วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน ประธานคณะทํางาน 

นายธัญวัฒน โพธิศิริ คณะทํางาน 

นายสุภัทร พัฒนวิชัยโชติ คณะทํางาน 

นายจุลดิษย จายนียโยธิน คณะทํางาน 

นายณัฏฐ นิธิโรจนภักดี คณะทํางานและเลขานุการ 
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7 วิศวกรรมสารสนเทศ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะทํางาน 

นายไพโรจน ไววานิชกิจ คณะทํางาน 

ผศ.ดร.จิรศิลป จยาวรรณ คณะทํางาน 

นายประวิตร ฉัตตะละดา คณะทํางาน 
นายปรเมศวร กุมารบุญ คณะทํางานและเลขานุการ 

8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร นายพิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะทํางาน 

นาวาอากาศเอกประสงค ปราณีตพลกรัง คณะทํางาน 

นายเชียรชวง กัลยาณมิตร คณะทํางาน 

นายเกรียงไกร ภูวณิชย คณะทํางาน 

นายพีรพงษ วสิษฐธํารงค คณะทํางานและเลขานุการ 

9 วิศวกรรมปโตรเลียม นายจิรวัฒน ชีวรุงโรจน ประธานคณะทํางาน 

ร.อ.จงรักษ คูพูลทรัพย คณะทํางาน 

นายสุรัชฏ ธุระเจน คณะทํางาน 

นายสุพัฒน นภานพรัตนแกว คณะทํางาน 

นายเกรียงเดช อัศวเลิศพลากร คณะทํางานและเลขานุการ 

10 วิศวกรรมสํารวจ นายวิชา จิวาลัย ประธานคณะทํางาน 

นายคณิทธ์ิ วิทยพิบูลย คณะทํางาน 

นายสรรเพชญ ช้ือนิธิไพศาล คณะทํางาน 

นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย คณะทํางาน 

นางสาวกรวิก ตนักษรานนท คณะทํางานและเลขานุการ 

11 วิศวกรรมแหลงนํ้า รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ ประธานคณะทํางาน 

ดร. ยุทธนา ตาละลักษมณ คณะทํางาน 

คุณธงชัย มันตภาณีวัฒน คณะทํางาน 

ผศ. ดร ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย คณะทํางาน 

ผศ. ดร อนุรักษ ศรีอริยวัฒน คณะทํางานและเลขานุการ 

12 วิศวกรรมชายฝง นายนพดล แกวสุวรรณ ประธานคณะทํางาน 

นายสุรชัย น่ิมนวล คณะทํางาน 

นายเดชา รามจันทร คณะทํางาน 

นายเกริก วิไลมาลย คณะทํางาน 

ผศ. ดรอนุรักษ ศรีอริยวัฒน คณะทํางาน 

น.ส.ณัฐวลัย ชวนะพงศ คณะทํางานและเลขานุการ 
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13 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ศ.ดร. วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ ประธานคณะทํางาน 

รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน คณะทํางาน 

ดร. สุภชัย วงศบุญยยง คณะทํางาน 
ดร.กฤษฎา  พนมเชิง คณะทํางาน 

รศ.ดร. รัชทิน จันทรเจริญ คณะทํางานและเลขานุการ 

14 วิศวกรรมยานยนต รศ.พูลพร แสงบางปลา ประธานคณะทํางาน 

รศ. ปราณ ี พันธุมสินชัย คณะทํางาน 

ผศ. ดร. ประพจน ขุนทอง คณะทํางาน 

นางสาวนริศสา ศิลปพิบูลย คณะทํางาน 

ผศ. ดร. ชนัตต รัตนสุมาวงศ คณะทํางานและเลขานุการ 

15 วิศวกรรมตอเรือ นายวิรัตน ชนะสิทธ์ิ ประธานคณะทํางาน 

นายสมภพ โชคไชยกุล คณะทํางาน 

นายเอนก พงษทองเจริญ คณะทํางาน 

นายสุรสีห   ยุทธสารประสทิธ์ิ คณะทํางาน 

นายกันตภณ ธนกิจกร คณะทํางานและเลขานุการ 

16 วิศวกรรมพลังงาน นายพิชิต ลํายอง ประธานคณะทํางาน 

รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข คณะทํางาน 

รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณะทํางาน 

นายโกมล บัวเกตุ คณะทํางาน 

นายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป คณะทํางาน 

ดร.เปยมภูมิ สฤกพฤกษ คณะทํางานและเลขานุการ 

17 วิศวกรรมระบบราง นายบุญศักด์ิ เกียรติจรูญเลศิ ประธานคณะทํางาน 

นายสุนทร บาลยอ คณะทํางาน 

นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะทํางาน 

นายสมประสงค สัตยมัลล ี คณะทํางาน 

นายมารุต ศิริโก คณะทํางานและเลขานุการ 
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ภาคผนวก จ 

รูปแบบใบรับรองผลการทดสอบความรูความชํานาญในการกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(เลขหนงัสือ .................) 

วันท่ี................................... 

เร่ือง    รับรองผลการทดสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร 

เรียน ……………………………………………………….. 

...(หนวยงาน)... ขอรับรองวา...(ช่ือ-นามสกุลผูสอบผาน)...สอบไดคะแนน................คะแนนซึ่ง
ผานการทดสอบวัดผลผูขอข้ึนทะเบียนใบรับรองความรูความชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ระดับวิศวกร สาขา...... เม่ือวันท่ี.............เดือน.....พ.ศ. ........ 

หนังสือรับรองผลการสอบฉบับนี้เปนหลักฐานสําคัญในการข้ึนทะเบียนใบรับรองความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร สาขา......และใชในการตออายุใบรับรองความรูความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดังนั้น โปรดเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ไวตลอดไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(หนวยงานท่ีไดรับการรับรองเปนศูนยประเมินความรูความสามารถ) 

ฝาย...................... 
เบอรโทรศัพท........................ 

โลโกหนวยงาน 

ออกใบรับรอง 
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ภาคผนวก ฉ. 

ตารางประเภทกิจกรรม การนับจํานวนชัว่โมง และการใหน้ําหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
 

กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑการนับ 

จํานวนชั่วโมง 

การให
นํ้าหนัก 

1 การศึกษาแบบเปนทางการ 
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 
ตองเขาศึกษา/อบรม ไมตํ่ากวา 
รอยละ 80 ของระยะเวลา
ท้ังหมด 
 

101 หลักสูตรท่ีเรียนในวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย 
(ท่ีสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาตรีใบท่ี 2) 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 
- หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับสาขา

วิศวกรรมควบคุม 

 
2.0 

- หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับสาขา
วิศวกรรมอ่ืนๆ (ไมควบคุม) 

1.0 

- หลักสูตรอ่ืนๆ เชน MBA 0.5 

102 หลักสูตรการอบรมท่ีจัดโดยองคกร 
ท่ีสภา วิศวกรใหการ รับรอง ท่ี มี 
การสอบ  

กรณีสอบผาน 
นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 

2.0 

กรณีสอบไมผาน 
นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 

1.5 

103 หลักสูตรการอบรมท่ีจัดโดยองคกร 
ท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองท่ีไมมี 
การสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 1.5 

104 หลักสูตรการอบรมในองคกรของ
ตนเองท่ีสภาวิศวกรใหการรับรอง 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 1.0 

105 หลักสูตรอบรมท่ีจัดโดยหนวยงาน
อ่ืนท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ของรัฐ (ท่ีไมใชทางดานวิศวกรรม) 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเรียน 1.0 

2 การศึกษาแบบไมเปนทางการ  
สูงสุด 20 PDU/CPD Units 
 
 

201 
 

การเรียนรูดวยตนเอง (ในงานใหมท่ี
ใชเทคโนโลยีข้ันสูง) โดยมีการจด
บันทึกสรุปดวยการทําเปนรายงาน
หรือคู มือการทํางานแสดงเปน
ผลงาน 

นับ 2 ชั่วโมงตอหนาของ
รายงานหรือคูมือการทํางาน 
 

1.0 

202 การศึกษาดูงาน นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีศึกษา 
ดูงาน โดยไมนับเวลาเดินทาง 

0.5 

3 การเขารวมสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
สูงสุด 60 PDU/CPD Units 

301 การเขาฟงการสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ภายในประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเขา
สัมมนาหรือประชุม 

1.0 

  302 การเขาประชุมในคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับวิชาการ
หรือวิชาชีพ ภายในประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเขา
ประชุม 

1.0 

  303 การเขาฟงการสัมมนาและการ
ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ระหวางประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเขา
สัมมนาหรือประชุม 

1.5 

  304 การเขาประชุมในคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการท่ีเกี่ยวกับวิชาการหรือ
วิชาชีพ ระหวางประเทศ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีเขา
ประชุม 

1.5 
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กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑการนับ 

จํานวนชั่วโมง 

การให
นํ้าหนัก 

4 การเขามีสวนรวมในกิจกรรม
วิชาชีพ  
สูงสุด 60 PDU/CPD Units 

401 การเปนสมาชิกในสมาคมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรให
การรับรอง (ไมนับรวมการเปน
สมาชิกสภาวิศวกร) 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 1.0 

402 การเปนกรรมการในสมาคมทาง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรให
การรับรอง (ตองเขารวมประชุม
อยางนอยรอยละ 50 ของเวลา
ท้ังหมด) 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 2.0 

403 ก า ร เ ป น อ นุ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะทํางานในสมาคมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีสภาวิศวกรใหการ
รับรอง (ตองเขารวมประชุมอยาง
นอยรอยละ 50 ของเวลาท้ังหมด) 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม 1.5 

5 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย (กรรมการตางๆ โดย
เนนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย) 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีรวม
พิจารณา 

2.0 

502 การเปนสมาชิกหรือกรรมการของ
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพท่ีต้ังขึ้น 

นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 หลักสูตร 2.0 

503 การมีสวนรวมในการกําหนดและ
ตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนา
วิชาชีพตอเนื่อง 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีกําหนด 
และตรวจสอบหลักสูตร 

2.0 

504 การพิจารณากฎเกณฑทางเทคนิค
ในงานตางๆ เชน การพิจารณาและ
แก ไขกฎกระทรวง  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ี
พิจารณา 

2.0 

505 เปนกรรมการสอบโครงงานวิจัย 
นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ ป ริญญาเอก ในกรณีต า ง
มหาวิทยาลัยเทานั้น 

นับตามโครงงาน (ปริญญาตรี
ให 5 ชั่วโมงตอโครงงาน 
ปริญญาโท/เอก ให 10 ชั่วโมง
ตอโครงงาน) 

1.0 

506 จิตอาสาในงานบริการ วิชาชีพ
วิศวกรรม 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ี
ปฏิบัติงาน 

1.0 

6 การมีสวนรวมในวงการ
อุตสาหกรรม  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

601 การให คํ าป รึกษาให กั บวงการ
อุตสาหกรรม  

10 ชั่วโมงตอ 1 งาน 1.0 

602 การทําวิจัยใหกับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงตอ 1 งาน 2.0 

7 การสรางสรรคความรู  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(code of practice)       

5 ชั่วโมงตอหนาของผูทําและ 
2 ชั่วโมงตอหนาของผูตรวจ 

1.0 
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กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑการนับ 

จํานวนชั่วโมง 

การให
นํ้าหนัก 

7 การสรางสรรคความรู  
สูงสุด 80 PDU/CPD Units 

702 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบท่ีตองมีการตรวจทาน 
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ภายในประเทศ 

5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ 
40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ 

1.0 

  703 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบท่ีตองมีการตรวจทาน 
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ตางประเทศ 

5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ 
40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ 

1.5 
 

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

5 ชั่วโมงตอหนา 0.5 

  705 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอ่ืน ในประเทศ 

5 ชั่วโมงตอหนา 1.0 

  706 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอ่ืน ตางประเทศ 

5 ชั่วโมงตอหนา 1.5 

  707 การเปนวิทยากรในการ  
อบรมท่ีมีการสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีใหการ
อบรม 

2.0 

  708 การเปนวิทยากรในการ 
อบรมท่ีไมมีการสอบ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีใหการ
อบรม 

1.5 

  709 การเปนวิทยากรในการสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการ 

นับตามจํานวนชัว่โมงท่ีใหการ
สัมมนา 

1.0 

8 การจดสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรม  
สูงสุด 100 PDU/CPD Units 

801 การจดสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรม 

100 ชั่วโมงตอสิทธิบัตร 
50 ชั่วโมงตออนุสิทธิบัตร 

1.0 

9 การศึกษาผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 
(E-learning) 
(ท่ีมีการวัดผลหลังการอบรมและ
ตองผานการวัดผล) 
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8 

901 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 1 
1) ระบบการลงทะเบียน 
2) ระบบการเรียนรู (แบบบรรยาย 

หรือแบบเชิงปฏิบัติการ) 
3) ระบบการประเมินผล (ดวยวาจา 

หรือแบบขอเขียน) 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
101-105 โดยคิดน้ําหนัก 50% 

 

  902 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 2 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
201-202 โดยคิดน้ําหนัก 50% 

 

  903 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 3 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
301-304 โดยคิดน้ําหนัก 
100% 
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กิจกรรม
ที ่

ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
หลักเกณฑการนับ 

จํานวนชั่วโมง 

การให
นํ้าหนัก 

9 
(ตอ) 

การศึกษาผานสือ่อิเล็กทรอนิกส 
(E-learning) 
(ท่ีมีการวัดผลหลังการอบรมและ
ตองผานการวัดผล) 
สูงสุด ตามประเภทกิจกรรม 1-8 

904 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 4 

ไมมี 

905 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 5 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
501-505 โดยคิดน้ําหนัก
100%
สําหรับประเภทกิจกรรม 506 
โดยคิดน้ําหนัก 50% 

906 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 6 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
601-602 โดยคิดน้ําหนัก
100%

907 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 7 

ใหอิงตามประเภทกิจกรรม 
701-709 โดยคิดน้ําหนัก
100%

908 การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรม (E-learning) 
สําหรับประเภทกิจกรรมท่ี 8 

ไมมี 

หมายเหตุ  1.  จํานวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) หมายถึง ผลคูณของจํานวนชั่วโมงปฏิบัติกับน้ําหนัก 
2. สูงสุด หมายถึง จํานวนหนวยพัฒนา (PDU/CPD Units) สูงสุดท่ีวิศวกรสามารถนํามาขึ้นทะเบียนไดในแตละป
3. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องท่ีเขารวมในตางประเทศ สามารถนํานับเปนหนวยความรูได โดย

จะพิจารณาใหเปนการเฉพาะราย
4. กิจกรรม 506 “จิตอาสาในงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม” ตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร กอนจัดกิจกรรม (กรณีฉุกเฉินสามารถขออนุมัติกิจกรรมยอนหลังได)
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