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โดย…

นายกติตพิงษ์  วรีะโพธปิระสทิธิ
อปุนายกสภาวศิวกร คนท1ี และกรรมการสภาวศิวกร สมัยท ี7
ประธานอนุกรรมการเลอืนระดับใบอนุญาตฯ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกร และความสําคญัของ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

นายกติตพิงษ์  วรีะโพธปิระสทิธิ
อปุนายกสภาวศิวกร คนท1ี และ
กรรมการสภาวศิวกร สมัยท ี7

ประวตักิารศกึษา
• ปรญิญาตร ี  วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  มจธ.
• ปรญิญาโท   สาขาวชิาทางการจดัการภาครัฐและเอกชน  (NIDA)
• Graduate Level programs in Power Engineering in Electrical Power 

Distribution (The Pennsylvania State University )

ประวตักิารทํางาน
• ประธานอนุกรรมการทดสอบความรูฯ้ ระดบัสามัญวศิวกร วฒุวิศิวกร และ

ระดบัภาคพีเิศษ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สภาวศิวกร
• อดตีผูอํ้านวยการ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมทุรปราการ
• อดตีกรรมการวชิาการประจําภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  มจธ.
• อดตีประธานสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วสท.
• อดตีกรรมการอํานวยการ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า วสท.
• อดตีคณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยมาตรฐานเทคนคิดา้นไฟฟ้าระหวา่ง

ประเทศ สมอ.
• ทปีรกึษาและคณะกรรมการ IEEE Power & Energy Society-Thailand
• ไดร้ับรางวัล AFEO Honorary Member Award จาก ASEAN Federation 

of Engineering Organizations(AFEO),Philippines 2016
• ประธานและทปีรกึษาอนุกรรมการรา่งมาตรฐาน อกีหลายฉบบั ของ วสท. 

ฯลฯ
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หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนญุาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การยนืเลอืนระดบัใบอนญุาต

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

โครงสรา้งสภาวศิวกร 

เหรญัญกิ

ตําแหนง่อนืๆ

รมว.มหาดไทย
สภานายกพเิศษ

สภาวศิวกร
สมาชกิสภาฯ
  สามญั
  วสิามญั
  กติตมิศกัด ิ

กรรมการสภาฯ 

เลอืกตงั 15 คน
 คณาจารย ์5 คน
 ทวัไป 10 คน

 แตง่ตงัโดยสภานายก
พเิศษ 5 คน

นายกสภาฯ
อุปนายก 1,2
เลขาธกิาร

กํากบั ดแูล/ยบุสภา

สํานกังานสภาวศิวกร สํานกักฎหมายฯคณะอนุกรรมการฯ

กรรมการ
จรรยาบรรณ

ผูต้รวจสภาวศิวกร

- จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตั ิ
วศิวกร พ.ศ. 2542
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แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

โครงสรา้งสภา
วศิวกร : ปจัจบุนั

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

แนะนาํสภาวิศวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

พรบ.วศิวกร พ.ศ.๒๕๔๒ 

สภาวศิวกร

งานวศิวกรรม

 มสีถานะเป็นนติบิคุคล 
ทําหนา้ทอีอกใบอนุญาต พกัใชใ้บอนุญาต/เพกิ

ถอนใบอนุญาต  การรบัรองปรญิญา ในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ฯ

งานวศิวกรรมควบคมุ

งานวศิวกรรมไม่
ควบคมุ

ใบประกอบวชิาชพี

งานวศิวกรรม 7 สาขา

บคุคลธรรมดา/นติบิคุคล

CE, EE, ME, MinE, IE, 
ENVE, CHE

ม ี6 ลกัษณะงาน

อํานาจหนา้ทขีองสภาวศิวกร(มาตรา 8)
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วชิาชพีวศิวกรรมม ี24 สาขาวชิา 

 วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

 วศิวกรรม
ชายฝัง

 วศิวกรรม
ชวี

การแพทย์

วศิวกรรมตอ่
เรอื

วศิวกรรม
บํารุงรักษาอาคาร

วศิวกรรม
ป้องกนั
อัคคภัีย

วศิวกรรม
ปิโตรเลยีม

วศิวกรรม
พลังงาน

 วศิวกรรม
แมคคาทรอนกิส์

 วศิวกรรม
ยานยนต์

 วศิวกรรม
ระบบราง

 วศิวกรรม
สารสนเทศ

 วศิวกรรม
สํารวจ

 วศิวกรรม
แหลง่นํา

 วศิวกรรม
อากาศยาน

 วศิวกรรม
อาหาร

วชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ

วศิวกรรมเคมีวศิวกรรมเคมี

วศิวกรรม
สงิแวดลอ้ม
วศิวกรรม

สงิแวดลอ้ม

วศิวกรรม
โยธา

วศิวกรรม
โยธา

วศิวกรรม
อตุสาหการ
วศิวกรรม

อตุสาหการ

วศิวกรรม
ไฟฟ้า

วศิวกรรม
ไฟฟ้า

วศิวกรรม
เครอืงกล
วศิวกรรม
เครอืงกล

วศิวกรรม
เหมอืงแร่
วศิวกรรม
เหมอืงแร่

    
โครงสรา้ง

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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COE
02

การขอใบอนุญาต(Licensing)
- Examination

- Readiness for professional practices

- Professional upgrading

01

03

รบัรองปรญิญา(Education)
- Track 1: Outcome Based (OB)

- Track 2: TABEE (WA),SA

ระบบพฒันาวชิาชีพ(Professional Practice & Development)

- Code of Services (COSs): มาตรฐานการใหบ้รกิารวิชาชีพ 

- Code of Conducts (COCs):มาตรฐานความประพฤต ิ

- Code of Practices (COPs): มาตรฐานการปฏบิตัวิิชาชีพ 

     * Continuing professional development (CPD):

4

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การพฒันาวชิาชีพวศิวกรรมตอ่เนือง

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ระบบทดสอบความรูร้ะดบัภาควีศิวกร ผา่นระบบ
ออนไลน.์...!

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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สถติริะดับภาควีศิวกร ประจําปี 2560-2564

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การพฒันาวชิาชพีฯ ตามกรอบความสามารถในระดบัสากล: 
Engineering Competency Framework

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

 Professional 
Practice

 Engineering 
Service

 Professional 
Business 
Sectors

GRADUATE 
ATTRIBUTE

S
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กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

พงึปฏบิตังิานอยูบ่นพนืฐาน กรอบความสามารถการประกอบ
วชิาชพี ดงัน.ี....
1) มคีวามรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยเีพอืการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม
2) มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูค้วามชํานาญในการแกป้ญัหา
ดา้นวศิวกรรม และการพฒันาวชิาชพี
3) มคีวามเป็นผูนํ้าดา้นวชิาชพีวศิวกรรม การบรหิารจดัการ และการ
ใหบ้รกิารวชิาชพี
4) มคีวามตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม สาธารณะ และ
สงิแวดลอ้ม

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

1.มคีวามรูด้า้นวศิวกรรมและเทคโนโลยเีพอืการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ไดแ้ก่

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ช้ หลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิตั ิ
วชิาชพี

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการประกอบ
วชิาชพีตามกรอบกฎหมาย

2.มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูค้วามชํานาญในการแกไ้ขปญัหาดา้นวศิวกรรมและ
การพฒันาวชิาชพี ไดแ้ก่

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปญัหา การสบืคน้ และการวเิคราะหป์ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.2 สามารถออกแบบและแกป้ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.3 สามารถประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น
2.4 รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีตอ่เนอืงอยา่งเพยีงพอเพอืคงสภาพและเพมิขดีความสามารถในการ

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
2.5 สามารถวนิจิฉยัและเลอืกใชก้ารแกป้ญัหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกั

วศิวกรรม
แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ
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กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
(Competency framework)

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

3. มคีวามเป็นผูนํ้าดา้นวชิาชพีวศิวกรรม การบรหิารจดัการ และการใหบ้รกิารวชิาชพี ไดแ้ก่

3.1 ประพฤตปิฏบิตัใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี
3.2 สามารถบรหิารจดัการและการมสีว่นรว่มในการจดัการงานวศิวกรรมทสีลบัซบัซอ้น
3.3 สามารถตดิตอ่สอืสารการปฏบิตัวิชิาชพีไดอ้ยา่งชดัเจน
3.4 รบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจหรอืมสีว่นรว่มตดัสนิใจในงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น

4. มคีวามตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคมสาธารณะและสงิแวดลอ้ม

4.1 ตระหนกัถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทสีลบัซบัซอ้น ตอ่สงัคม วฒันธรรม และ
สงิแวดลอ้ม และใหค้วามสําคญัตอ่การคุม้ครองทางสงัคมและการพฒันาทยีงัยนื

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายทเีกยีวขอ้ง   และจดัใหม้คีวาม
ปลอดภยัและ  ชวีอนามยัตอ่ชุมชนสาธารณะ

18

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนญุาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การยนืเลอืนระดบัใบอนญุาต

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”  
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ความสาํคญัของใบอนุญาตฯ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

คุม้ครองความปลอดภยัของสาธารณะ

สรา้งความเชือมนัในการใหบ้รกิารดา้น
วศิวกรรม

รกัษามาตรฐานในการประกอบวชิาชพี

ได้รบัการส่งเสรมิและคุ ้มครองในการ
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบญัญตั ิ
วศิวกร พ.ศ. 2542

20

3 4 5 6 7
7

4
4
4

4
4
4

201 2 43 9 10 12 1311 1514 1916 17 18 2321 22 241 32 4

วชิาชพีวศิวกรรม

5 6 7 8

ไมค่วบคมุ

ควบคมุ
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งานวศิวกรรมควบคมุ

ความรู ้

ความชํานาญ

ความระมดัระวงั

เป็นงานทมีคีวามเสยีงสูง
มผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชวีติ 
รา่งกาย และทรพัยส์นิของประชาชน

การประกอบวชิาชพี “วศิวกรรมควบคมุ”

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

22

ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ..?

แนะนําสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิทธิ

งานวศิวกรรมควบคมุผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตฯ จากสภาวศิวกร
  บคุคลธรรมดา
  นติบิคุคล

โยธา

เหมอืงแร่

เครอืงกล

ไฟฟ้า

อุตสาหการ

สงิแวดลอ้ม

เคมี

สมาชกิสภาวศิวกร
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สมาชกิสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

หากขาดจากสมาชกิภาพเมอืใด              
ใหใ้บอนญุาตของผูน้นัสนิสดุลง

สมาชกิสามญั

สมาชกิวสิามญั

สมาชกิกติตมิศกัดิ

เป็นเงอืนไขสําคญั
ในการไดร้บั
ใบอนญุาต

ใบอนญุาตฯ ประเภทบคุคลธรรมดา

แนะนาํสภาวิศวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

ตอ้งเป็นสมาชกิสามญั
หรอืสมาชกิวสิามญัของสภาวศิวกร

1. วฒุวิศิวกร
2. สามญัวศิวกร
3. ภาควีศิวกร
4. ภาควีศิวกรพเิศษ

คณุสมบตักิารสมคัร 

ตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร

ระดบัใบอนุญาตฯ
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ภาควีศิวกร
(Associate  
Engineer)

สามญัวศิวกร
(Professional 
Engineer)

วฒุวิศิวกร
(Senior 
Professional 
Engineer)

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
บคุคลธรรมดา

ม ี3 ระดบั และ 1 สมทบ ...ไดแ้ก่

ภาควีศิวกรพเิศษ
(Adjunct Engineer)

ทํางานไดเ้ฉพาะตามทรีะบุไว ้
ในใบอนุญาตฯ เท่านนั

ทําไดท้กุงาน ทกุประเภท 

และทกุขนาด
ทํางานไดต้าม ประเภท และขนาด
ทกีาํหนดตามขอ้บงัคบัสภาฯ

ทํางานไดต้าม ประเภท และขนาด
ทกีาํหนดตามขอ้บงัคบัสภาฯ

สามัญ
สมาชกิ

วสิามัญ
สมาชกิ

จํานวนใบอนุญาตและสมาชกิ ณ เดอืนธนัวาคม 2564

สาขา ภาคี สามญั วุฒิ ภาคพีเิศษ รวม

CE
63,910 10,305 1,693 2,055 77,963

ME
27,376 2,958 657 671 31,662

EE-P
36,263 4,432 991 822 42,508

EE-C
4,894 126 56 180 5,256

IE
7,842 440 135 63 8,480

ENV
4,514 378 95 49 5,036

CHE
2,415 175 53 15 2,658

งานเหมอืงแร่
530 179 70 14 793

งานโลหะการ
108 6 9 2 125

Total
       147,852        18,999           3,759             3,871 174,481

จํานวนสมาชกิรวม 185,416 สมาชกิสามญั 181,481  สมาชกิวสิามญั 3,935 

จํ
าน

วน
ใบ

อ
น

ุญ
าต

ฯ 
รว

ม
  1

7
4

,4
8

1
 ใ

บ

ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ
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27

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนญุาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การยนืเลอืนระดบัใบอนญุาต

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

“งานวศิวกรรมควบคมุ”

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ ์วรีะโพธปิระสทิธิ

งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ  พ.ศ. 2550
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งานวศิวกรรมควบคมุ :(Responsible charge)

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

งานให้
คําปรกึษา

งาน
วางโครงการ

งานออกแบบ
และคํานวน

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุแตล่ะสาขา ม ี6 ลกัษณะงาน ดงัน.ี.....

ระบบงาน 
อุตสาหกรรม

ฯลฯ

ระบบสง่

จําหนา่ย

ระบบ
ผลติ

งานควบคมุการ
สรา้งหรอืผลติ

งานพจิารณา
ตรวจสอบ

งานอํานวยการ
ใช้

ตามขอ้ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดสาขาวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2550

ลกัษณะงานวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุแตล่ะสาขา ม ี6 ลกัษณะงาน ดงันี
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ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

โครงสร้างสะพาน

โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ 

งานเสริมความมันคงของฐานราก

โครงสร้างใต้ดนิ

คลองส่งนํา

ทางสาธารณะ หรือทางวงิสนามบนิ

ตย.ของงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

เครอืงกําเนดิไอนําหรอืไออยา่งอนื ภาชนะ
รับแรงดัน หรอืเตาอตุสาหกรรม เครอืงปรับภาวะอากาศหรอื

เครอืงทําความเย็น



13/03/65

17

วศิวกรรมไฟฟ้า

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

งานไฟฟ้ากําลงั งานไฟฟ้าสอืสาร

ระบบเครอืขา่ย สถานรีบั- สง่ และ
ถา่ยทอด เพอืกระจายคลนื
แมเ่หล็กไฟฟ้า

ระบบการผลติไฟฟ้า ระบบสง่ 
จําหนา่ย และระบบการใชไ้ฟฟ้า 

แนะนาํสภาวิศวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ: งานไฟฟ้ากําลงั

ประเภทงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ

ระบบการผลติ
ไฟฟ้า

ระบบสง่ 
จําหนา่ย ไฟฟ้า 
และระบบการ

ใชไ้ฟฟ้า

ระบบหรอื
อปุกรณ์
ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
สําหรบัอาคาร

สาธารณะ

งานวางโครงการ
≥1,000 kVA,
หรอื ≥ 3.3 kV.  

≥1,000 kVA, หรอื ≥12 kV. 

งานออกแบบและคาํนวณ ≥300 kVA, หรอื ≥3.3 kV. ≥200 kVA

งานควบคมุการสรา้งหรอืการผลติ ≥1,000 kVA, หรอื ≥12 kV. 

งานพจิารณาตรวจสอบ ≥1,000 kVA, หรอื ≥12 kV. 

งานอาํนวยการใช้ ≥1,000 kVA, หรอื ≥12 kV. 

          รวมถงึระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั และระบบป้องกนัฟ้าผา่ สําหรบัอาคารสูง อาคารขนาดใหญพ่เิศษ หรอือาคารชุด 
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แนะนาํสภาวิศวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

ประเภทและขนาดของงานวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ: งานไฟฟ้าสอืสาร

ประเภทงานวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ

ระบบเครอืขา่ยทมีสีถานรีบั-สง่ 
และถา่ยทอด เพอืกระจายคลนื

แมเ่หล็กไฟฟ้า

ระบบรบั  สง่  แยก  หรอืรวม
สญัญาณสง่โดยใชค้วามถคีลนื

แมเ่หล็กไฟฟ้า

งานวางโครงการ

งานออกแบบและคาํนวณ

≥300 kHz, และ ≥ 1 kW. /

มชีอ่งการสอืสาร ≥60 วงจรเสยีง หรอืเทยีบเทา่
งานควบคมุการสรา้งหรอื

การผลติ

งานพจิารณาตรวจสอบ

งานอาํนวยการใช้ ≥300 kHz, และ ≥ 1 kW. 

≥300 kHz, และ ≥ 1 kW. 

ตย.งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

• ระบบประปา ระบบนําสะอาด ระบบนํา
เสยี ระบบนํานําทงิ

• ระบบการพฒันาพนืทหีรอืแหลง่นําทมี ี
ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม

• ระบบควบคมุมลพษิทางอากาศ

• ระบบขยะมลูฝอย

• ระบบการฟืนฟูสภาพดนิ นํา

• ระบบการจดัการกากอตุสาหกรรม
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37

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนญุาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การยนืเลอืนระดบัใบอนญุาต

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

38

ขอ้แนะนําการจดัทําเอกสาร
ประกอบการยนืแบบฯ เพอืขอเลอืนระดบั

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 
1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 

2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล
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ขอ้แนะนําในการยนืขอเลอืนระดบัเป็นสามญัวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

“ภาควีศิวกร” เป็น “สามญัวศิวกร”

 ประกอบอาชพีวศิวกรรมควบคมุระดบัภาควีศิวกร

 หลงัจากไดใ้บอนุญาต ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี

 ยนืแสดงผลงานและปรมิาณงาน ทรีบัรองโดยวศิวกรระดบั

“สามญัวศิวกรขนึไป”  สาขาเดยีวกนั

 แสดงรายละเอยีดงานดเีดน่ 2 - 5 งาน(อยา่งนอ้ย 2 งาน )  
  

หมายเหต ุ ผลงานและปรมิาณงานฯ ทเีสนอตอ้งจดัอยูใ่นประเภทและขนาด
ของงานวชิาชพี    วศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า ตาม
กฎกระทรวง พ.ศ.2550

40

หนา้ทขีองผูข้อเลอืนระดบั

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

หนา้ทขีองผูข้อเลอืนระดบั 

1) กรอกใบสมัคร ตามแบบของสภาวศิวกร

2) ประวัตกิารทํางาน คําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี 4 ดา้น

3) ใหข้อ้มลูเชงิประจักษ์ 
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ขอ้มลูเชงิประจักษ์

อธบิาย กระบวนการ ขนัตอน ปัจจัยในงาน ความพยายามในการเอาชนะ (งานดําเนนิไดอ้ยา่งไร อธบิาย
ขนัตอนสาเหต ุอาการ นําไปสูก่าร แกปั้ญหา อปุสรรค ์หรอืการปรับปรุงและเพมิประสทิธภิาพ  )

อธบิายผลลพัธข์องการทํางานทไีดรั้บมอบหมาย(ททํีาสําเร็จ? แกปั้ญหาอะไร? อะไรทไีด?้ ทํางาน
โครงการ หรอื งานทไีดรั้บหมอบหมาย?)

รายละเอยีดงานทไีดรั้บการมอบหมาย (เดอืน-ปี) ใหร้ายละเอยีดและอธบิายรายละเอยีด งานทไีดรั้บ
หมอบหมาย 

ตําแหน่งงาน หนา้ท ีความรับผดิชอบ และระยะปฏบิตังิาน 

ประวตักิารทํางาน งานทไีดรั้บมอบหมาย ตามกลุม่ความรูค้วามสามารถ 

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

เอกสารทตีอ้งใชป้ระกอบการยนืฯ(เลอืนระดบั)
1. เขา้ระบบขอใบอนุญาตสามญั/วฒุวิศิวกร ผา่นระบบออนไลน์

(พรอ้มอปัโหลด เอกสารประกอบคําขอฯ รปูถา่ย และผูร้บัรองผลฯ)

2. ประวตักิารประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุฯ(doc.6)

3. บญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุทเีดน่ชดั เพอืขอเลอืนระดบั“(doc_7)

4. แบบรายการคําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี( doc_22)

5. รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่(doc_28)

6. แบบรายการกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีตอ่เนอืง (CPD Activities) 
(ถา้ม)ี (doc_20)

แนะนําสภาวิศวกรและความสําคัญใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ
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1. 1. เขา้ระบบขอใบอนญุาตสามญั/วฒุวิศิวกร ผา่นระบบ
ออนไลน์

o ผูข้อใบอนุญาตฯ ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น

1. ขอ้แนะนําการกรอกแบบคําขอฯ
(เลอืนระดบั)

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ ี
https://service.coe.or.th/ 

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ ี
https://service.coe.or.th/ 

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ ี
https://service.coe.or.th/ 

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

เขา้สูห่นา้รายละเอยีดสมาชกิ ตรวจสอบระดับ
ใบอนุญาตทจีะขอรับ/เลอืนระดับ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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ระบบขอใบอนุญาตสามัญวศิวกร: กรอกรายละเอยีด
คณุวฒุ ิประกอบการขอรับใบอนุญาต

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

1) เลอืก dropdown สาขาวศิวกรรมทยีนืขอ
ใบอนุญาต 
2) ขอ้มลูคณุวฒุกิารศกึษา (ถา้ม)ี

• จบการศกึษาระดับปรญิญาโท 

• จบการศกึษาระดับปรญิญาเอก จะตอ้งกรอก
ใหค้รบถว้นตามชอ่งขอ้มลูทมีสีัญลักษณ์ * 

ระบบขอใบอนุญาตสามัญวศิวกร:
การอปัโหลดเอกสาร จะเขา้สูห่นา้แนบเอกสาร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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ระบบขอใบอนุญาตสามัญวศิวกร: เมอืกดปุ่ ม 
อัปโหลดเอกสาร จะเขา้สูห่นา้แนบเอกสาร 

1. รปูถา่ย *
2. ลายเซ็น *
3. แบบประวัตกิารประกอบอาชพี *
4. บญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงาน
และ ประวัตปิระกอบวชิาชพี * 
5. รายงานผลงานโครงการดเีดน่ *

6. แบบประเมนิตนเองดา้น
ความสามารถทางวศิวกรรมควบคมุ *
7. หนังสอืรับรอง กรณีใชผ้ลงานดเีดน่
ตา่งประเทศ (ถา้ม)ี
8. หลักฐานการศกึษา (เพมิเตมิ ถา้ม)ี
9. คะแนนเพมิเตมิ กรณีใชห้น่วย
ความรู ้(CPD) (เพมิเตมิ ถา้ม)ี

รายการเอกสารทตีอ้งอปัโหลด รายการเอกสารทตีอ้งอปัโหลด

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

1.ทอียูป่จัจบุนัและเบอรโ์ทรของผูร้บัรอง
ผลงาน
2.สถานททีํางานปจัจบุนัของผูร้บัรอง
ผลงาน
3.ความเกยีวขอ้งกบัผูย้นืเลอืนระดบั

การรบัรองผูข้อเลอืนระดบัใบอนญุาต

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ผูเ้ซ็นรบัรองตอ้งกรอกรายละเอยีด
เพมิเตมิดงันี
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2.ประวตักิารประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ในสาขาทยีนืคําขอ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ลําดบั
วนั เดอืน ปี

ระยะเวลาการประกอบ
วชิาชพี

ททีาํงาน และตําแหนง่หนา้ที
ลกัษณะงานททีาํ ความรบัผดิชอบ การปฏบิตังิาน

และผลงานทเีดน่ชดั

 

(เรมิตน้ – แลว้เสร็จ)

จํานวนเดอืน

ระบชุอืโครงการ/ ททีํางาน

ตาํแหนง่หนา้ที

(ยนืยันดว้ย Organization chart)

ลกัษณะงานททีํา/ ความรบัผดิชอบ/ การปฏบิตังิาน

ผลงานทเีดน่ชดั

(ยนืยันดว้ย job description/ Responsibility/ Significant Eng. 
Work)

 

   

 

   

แบบฟอรม์ ประวตักิารประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุในสาขาทยีนืคาํขอ(doc.6)

3.บญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุทเีดน่ชดั 
เพอืขอเลอืนระดบัของ ........................... เลขทะเบยีน ........................................

3. บญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงานฯ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

(1)

ลําดบั

(2)

 ลกัษณะงานทปีฏบิตัติาม
กฎกระทรวง และขอบเขต

อาํนาจหนา้ทคีวาม
รบัผดิชอบ

(3)

รายละเอยีดงาน

ประเภทและขนาดของาน

(4)

เรมิตน้ – แลว้
เสร็จ

(5)

ผลการปฏบิตังิานทาง
วศิวกรรมทเีดน่ชดั

(6)

บนัทกึและ
ลายมอืชอืผู ้

รบัรอง

   

(ระยะเวลาการ
ประกอบวชิาชพี)
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53

ขอ้แนะนําการจดัทําเอกสาร
ประกอบการยนืแบบฯ เพอืขอเลอืนระดบั

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 
1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 

2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล

ขอ้แนะนําการจัดทํารายงานผลงานดเีดน่
คาํศพัท์ ความหมาย

งานวชิาชพีวศิวกรรมใน
ความรบัผดิชอบ 
(Responsible charge)

 งานวชิาชพีวศิวกรรมทวีศิวกรรบัผดิชอบปฏบิตัวิชิาชพี เป็น ....
 งานวศิวกรรมควบคมุ 6 ลกัษณะงาน (ทปีรกึษา วางโครงการ ออกแบบ

และคาํนวณ  ควบคมุการสรา้งหรอืผลติ พจิารณาตรวจสอบ และงาน
อาํนวยการใช)้

ผลงานวศิวกรรมทเีดน่ชดั 
(Significant engineering 
work)

ทํางานวศิวกรรมทมีคีวามเดน่ชดั ในดา้นบทบาทและหนา้ทแีละขอบเขต ความ
รับผดิชอบ เชน่ ผูจั้ดการโครงการ วศิวกรโครงการ ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม ฯลฯ
 รายละเอยีดงานทรีบัผดิชอบ ประเภท ขนาด ( kVA,kW,kV…)
 มรีะยะเวลาการทํางานตดิตอ่กนั และไดผ้ลสําเร็จดา้นงานวศิวกรรม

ผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

 สภาวศิวกรกําหนดใหว้ศิวกรผูข้อเลอืนระดับใบอนุญาตฯ
 ตอ้งเขยีนรายงานและนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่ จํานวน ไมน่อ้ย

กวา่ 2  เรอืง(Soft Files)
 โดยพจิารณาจากการทํางานวศิวกรรมทคีวามเดน่ชดั ในบทบาทและ

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบงานวชิาชพีวศิวกรรม ควบคมุ 6 ลกัษณะงาน
แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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ขอ้แนะนําการจดัทํารายงานผลงานดเีดน่

3. 
รายละเอยีด

ขนัตอนดําเนนิงาน 
ปญัหา อปุสรรค

Detail  
Process/Step

1. 
บทนํา 

โครงการ 
หรอืงาน 

Brief

2. 
บทบาทและ
หนา้ทคีวาม
รบัผดิชอบ

Brief

START

โครงการ/
งาน

4.ปญัหา 
อุปสรรค

- สภาพปญัหา ก) ข) 
What Problems.?
Explain…..

5.แนวทางการ
แกป้ญัหา

How to Solved ?
Explain…..

6.ผลสําเร็จและ
บทสรปุ

Brief

Explain…..

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่
ลําดบั หวัขอ้รายงาน คาํอธบิาย

1
คํานํา  คําแถลงภาพรวมของรายงานและการรายงานไปพจิารณาประกอบการ

ประเมนิผลความสามารถในการประกอบวชิาชพีในการขอเลอืนระดับ
ใบอนุญาตวศิวกรรมควบคมุ

2
กติตกิรรมประกาศ(ถา้ม)ี  อธบิายและประกาศขอบคณุผูท้ใีหค้วามอนุเคราะห ์และผุม้สีว่นรว่มในการ

ทํางาน

3 สารบัญ  สารบัญหัวขอ้รายงาน

4

บทนํา 1. ลักษณะงานทางวศิวกรรม (ระบขุนาดและความสําคัญ)
2. รายละเอยีดโครงการ /ตําแหน่งในโครงการ / อํานาจ /หนา้ท ีการจัดการ
งานวศิกรรม หรอืมสีว่นรว่มในการจัดการงานวศิวกรรมการกําหนดภารกจิและ
ความมสีว่นรว่มของการบรหิารจัดการงานวศิวกรรม

5

ลักษณะและขอบเขตของ
งานทางวศิวกรรมดเีดน่

1. มกีารกําหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวศิวกรรมและเงอืนไขทชีดัเจน
2. กําหนดตัวแปรในระบบเพอืสามารถวเิคราะหห์าผลลัพธท์เีหมาะสมทสีดุ
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การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่
ลําดบั หวัขอ้รายงาน คําอธบิาย

6
วัตถปุระสงค์ 1. อธบิายและกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของงานหรอืการแกไ้ขปัญหา

ของงานทไีดรั้บผดิชอบ

7
การสบืคน้ทางเอกสารและ
ขอ้เท็จจรงิ

1. ครอบคลมุการวเิคราะหแ์ละยนืยันปัญหาทางวศิวกรรม
2. วธิแีละผลการสบืคน้ขอ้เท็จจรงิของขอ้มลู กอ่นนําไปวเิคราะหแ์ละ
แกไ้ขปัญหาของานวศิวกรรม

8

หลักการทางวศิวกรรม แนว
ทางการทํางาน และ
เลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหา

1. อธบิายการกําหนด แนวทาง และเลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหาโดยใช ้
องคค์วามรูแ้ละหลักการทางวศิวกรรม
2. การเลอืกใชข้อ้กําหนดและขันตอนวธิกีารดทีสีดุในการแกไ้ขปัญหาหรอื
การทํางานทางวศิวกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม
3. การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเลอืกอยา่งเหมาะสมตามหลักวชิาการ

9
ผลลัพธข์องการแกไ้ข
ปัญหาหรอืการทํางานทาง
วศิวกรรม

1. การแจกแจงองคป์ระกอบ และเงอืนไข
2. การวเิคราะหค์วามสมัพันธข์องตัวแปรเชงิทางคณติศาสตร ์หรอืการ
คํานวณผลลัพธข์องปัญหาโดยใชโ้มเดลทางคณติศาสตร์

การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

ลําดบั หวัขอ้รายงาน คาํอธบิาย

10

การประเมนิผลลัพธแ์ละ
ผลกระทบของการแกไ้ข
ปัญหา

1. อธบิายกระบวนการประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบภายใตเ้งอืนไขที
กําหนด
2. วธิกีารตัดสนิใจหรอืมสีว่นรว่มตัดสนิใจในงานวศิวกรรมและแสดงผล
การตัดสนิใจแกไ้ขปัญหาในงานวศิวกรรม

11

บทสรปุ 1. สรปุองคค์วามรูค้วามชํานาญการ บรูณาการการประกอบวชิาชพี
2. ผลสําเร็จและจดุเดน่ของผลงาน เนน้ผลสมัฤทธกิารปฏบิัตวิชิาชพี
3. ปัญหา อปุสรรค และการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทไีดผ้ลเชงิประจักษ์

12
เอกสารอา้งองิ รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏบัิตวิชิาชพีทนํีามาใชอ้า้งองิ
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ประเด็นสําคญั...ขอ้พจิารณาการประกอบวชิาชพี

5) มคีวามประหยดั(Economy) โดยคํานงึถงึความปลอดภยั

4) มคีวามยดืหยุน่(flexibility) สามารถขยายไดใ้นอนาคต หรอื
ปรบัปรงุเปลยีนแปลงไดง้า่ย

3) มคีวามมนัคง(stability) มรีะบบสํารองเพยีงพอในกรณีมปีญัหาที
สว่นใดสว่นหนงึ

2) มคีวามเชอืถอืได(้Reliability) ของระบบ กระบวนการทํางาน หรอื 
อปุกรณ์

1) มคีวามปลอดภยั(Safety) ตอ่ผูป้ฏบิตังิาน สาธารณะ และสถานที

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

สรปุ การประเมนิผลความสามารถการประกอบวชิาชพีของผูร้บัการ
ทดสอบเลอืนระดบัใบอนุญาต ระดบัสามญัวศิวกร และระดบัวฒุวิศิวกร

ผูข้อรบัใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัวศิวกร ผูข้อรบัใบอนุญาตฯ ระดบัวฒุวิศิวกร
คณุสมบตัแิละประสบการณ์

1. เป็นผูรั้บใบอนุญาตระดับภาควีศิวกร 1. เป็นผูรั้บใบอนุญาตระดับสามัญวศิวกร
2. มปีระสบการณ์หลังจากไดรั้บใบอนุญาตฯ ระดบัภาควีศิวกร ไม่
นอ้ยกวา่ 3 ปี

2. มปีระสบการณ์หลังจากไดร้ับใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัวศิวกร
ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี

3. แสดงบัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมระดบัภาควีศิวกร ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี

3. แสดงบัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมระดบัสามญัวศิวกรไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี

4. ไดรั้บการเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 4. ไดรั้บการเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

5. มวีศิวกรระดับสามัญวศิวกรขนึไปในสาขาเดยีวกันเป็นผูล้งนาม
รับรองผลงาน

5. มวีศิวกรระดับวฒุวิศิวกรในสาขาเดยีวกันเป็นผูล้งนามรับรอง
ผลงาน

6. มกีารพฒันาวชิาชพีตอ่เนอืง(CPD) 6. มกีารพฒันาวชิาชพีตอ่เนอืง(CPD)
7. รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ 2 เรอืง 7. รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ 2 เรอืง

การพจิารณาผลงาน การทดสอบความรูใ้นประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวชิาชพี
1. สภาวศิวกรแตง่ตังอนุกรรมการ หรอืผูช้ํานาญการพเิศษดา้น
วชิาชพีวศิวกรรมในสาขาทเีกยีวขอ้งเป็นผูผ้ลงานและปรมิาณงาน

1. สภาวศิวกรแตง่ตังอนุกรรมการ หรอืผูช้ํานาญการพเิศษดา้น
วชิาชพีวศิวกรรมในสาขาทเีกยีวขอ้งเป็นผูผ้ลงานและปรมิาณงาน

2. การทดสอบความรูใ้นประสบการณ์ และความสามารถในการ
ประกอบวชิาชพี ดําเนนิการตามระเบยีบการทดสอบความรูร้ะดับ
สามัญวศิวกร และระดับวฒุวิศิวกร พ.ศ. 2551 และฉบับท ี2 พ.ศ. 
2553

2. การทดสอบความรูใ้นประสบการณ์ และความสามารถในการ
ประกอบวชิาชพี ดําเนนิการตามระเบยีบการทดสอบความรูร้ะดับ
สามัญวศิวกร และระดับวฒุวิศิวกร พ.ศ. 2551 และฉบับท ี2 พ.ศ. 
2553

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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หลังจากเอกสารผา่น สมาชกิจะตอ้งชาํระเงนิ
คา่สอบสมัภาษณ์

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

หลงัจากชําระเงนิคา่สอบสมัภาษณ์แลว้ 
สมาชกิจะตอ้งรอเจา้หนา้ทนีดัสอบสมัภาษณ์

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ดรูอบสมัภาษณ ์
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ขอ้แนะนําการจดัทําเอกสาร
ประกอบการยนืแบบฯ เพอืขอเลอืนระดบั

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 
1. การจดัทาํเอกสารประกอบการยนืแบบฯ 
เพอืขอเลอืนระดบั 

2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่2. การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีดน่

3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล3. การสอบสมัภาษณ์และประเมนิผล

การเตรยีมตวัสมัภาษณ์

แนะนาํสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตตพิงษ ์วรีะโพธิประสทิธิ

คําถาม องคค์วามรูพ้นืฐานฯ ทางดา้นวศิวกรรม และความรูอ้นืทเีกยีวขอ้งกับงานทเีสนอ เชน่ ระบบ
ผลติ ระบบจา่ยไฟฟ้า ระบบประกอบอาคาร เป็นตน้

โดยปกตจิะเป็นคําถามในงานผลงานดเีดน่ วา่ผูท้ยีนืขอฯ ปฏบิัตงิานนันจรงิหรอืไม ่และมกีารใช ้
ความรูค้วามสามารถทางวศิวกรรมในการแกไ้ขปัญหาในงานทปีฏบิัติ

ควรศกึษารายละเอยีดในงานทนํีาเสนอเป็นผลงานดเีดน่ทังหมด

คําถาม.. เป็นอํานาจของคณะอนุกรรมการสอบฯ 
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แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ณ วนัทสีอบสมัภาษณ ์
สมาชกิเลอืกเมนู “เขา้สอบสมัภาษณ”์ กรอกขอ้มลูเขา้สูร่ะบบ จาก นนักดปุ่ ม 
“เขา้สอบ” ระบบจะ redirect ไปท ีlink สอบตามทเีจา้หนา้ทสีรา้ง 

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

1

2

เขา้สอบ

เขา้สอบสมัภาษณ ์
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67

หวัขอ้บรรยาย

ความสําคญัของใบอนญุาตฯ

การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

แนะนําสภาวศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

การยนืเลอืนระดบัใบอนญุาต

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

“งานวศิวกรรมควบคมุ” ถอืเป็นงานทมีคีวามเสยีงตอ่            
ความปลอดภยัของสาธารณะ

หนา้ทแีละความรบัผดิชอบตามวชิาชพี

การศกึษาตลอดชวีติ

ศลีธรรม/จติสํานกึ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย

ความรบัผดิตามสญัญา/ขอ้ตกลง

บทบาทและหนา้ทขีอง “วศิวกร”

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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Top Technology Trends for 2021

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

AI or Artificial Intelligence

RPA, Also Known as Robotic 
Process Automation Quantum Computing

VR and AR (Virtual Reality 
and Augmented Reality) Blockchain

Internet of Things

โลกของมนุษยท์ใีชแ้รงงานกําลงัจะหมดไป!

กระบวนการทํางานแบบอัตโนมัต ิ(Robotic Process Automation - RPA)

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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TRENDS AND TECHNOLOGIES

https://www.linkedin.com/pulse/switch-lithium-race-electric-boom-dozens-ev-models-available-klip/แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ

3G-2G-5G-6G……!
5G vs 6G

1 : 0.1 ms.

20 : 1000 Gbps.

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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อนาคตของการทํางาน:Future of Work 2030…!

Artificial RobotCo-Worker ► Cobot

AI in knowledge works.

4G-5G-6G

Exoskeletons

Re-skills, Up-skills

STEAM Career.

Multipotentials.

แนะนาํสภาวิศวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กิตติพงษ ์วีระโพธิประสิทธิ
Sourec:NIA ไดร้่วมกับ MQDC ในโครงการ “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030”

เสน้ทางชวีติวศิวกร (Career Path)

วฒุวิศิวกร

สามญัวศิวกร

ภาควีศิวกร
ภาคพีเิศษ

เรยีนรู ้    เรยีนรู ้ / พฒันาอยา่งตอ่เนอืง

ขีเกียจ เก่งงาน ไม่เก่งคน

รอบรู้มาก,ขยนั
รู้นอ้ย,ขยนั

เกษียณ

รู้นอ้ย,ขีเกียจ

หวัหนา้อาวุโส

ขีเกียจหวัหนา้ขีเกียจ

เกษียณYoung Engineer

ขีเกียจ/เบือขีเกียจ

หัวหน้าเก่งงาน เก่งคน

เกษียณ

ขยนั

เจา้ของกิจการเก่งงาน+เก่งคน

ขยนั
ทีปรึกษา

เกษียณ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ



13/03/65

38

กระบวนการใดทจีะพัฒนาวศิวกรใหม้คีณุภาพสงูขนึ

ความรู ้

วศิวกรทไีดร้ับการ
พัฒนาจาก
กระบวนการทเีป็น
ระบบ

C

นักศกึษาจบจาก
สถาบนัทสีภา
วศิวกรรับรอง

Eวศิวกรไมไ่ดร้ับการพัฒนา
จากกระบวนการทเีป็นระบบ

D

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

กระบวนการทยีอมรับในสากล ในการพัฒนาวศิวกรใหม้คีณุภาพคอื

CPD – Continuing Professional Development
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Thank you.

• กติตพิงษ ์วรีะโพธปิระสทิธิ
- อปุนายกสภาวศิวกร และกรรมการสภาวศิวกร (สมยัท ี7)
-  ประธานอนกุรรมการทดสอบความรูฯ้ ระดบัสามญัวศิวกรและ 
ระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า

ดว้ยความปรารถนาดี

COE-Sevices: งานบรกิารออนไลนเ์ต็มรปูแบบ

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

คูม่อืการใชง้านบรกิาร
ระบบขอใบอนุญาตสามัญวศิวกร/วฒุวิศิวกร

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

สมาชกิสามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ ี
https://service.coe.or.th/ 
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แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

81

รายการเอกสารแสดงบญัชแีสดงผลงานและ ปรมิาณ
งานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม( เรมิ กค. 2565)

ลําดบั ชอืเอกสาร

1 แบบรายการประวตักิารทํางานและประสบการณว์ชิาชพี (Professional Experience)

2 แบบรายการกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนอืง (CPD Activities)

3 แบบรายการแสดงความรับผดิชอบงานวชิาชพีวศิวกรรม (Responsible Charge)

4 แบบรายการแสดงผลงานวศิวกรรมทเีดน่ชดั (Significant Engineering Work) 

5 รายการผลงานว ิวกรรมดเีดน่ ตามหัวขอ้รายงานทกํีาหนด 2 เรอืง

6 แบบรายการคําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี (Professional Competency 
Statement)
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แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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บัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานฯเพอืขอเลอืนระดบั

แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ
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แนะนําเลอืนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร สาขาไฟฟ้า : กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

แนะนําสภาวศิวกรและความสาํคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม



13/03/65

47

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

ตย.หนังสอืรับรอง

แนะนําสภาวศิวกรและความสําคญัใบ กว. 16-03-2565 กติตพิงษ์ วรีะโพธปิระสทิธิ

หนังสือรับรอง

ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนท ี XXX จํากดั

วันที 24 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  2551

               โดยหนังสือฉบับนี  ข้าพเจ้า  นาย AAAA อายุ   66 ปี  เ ชือชาติ   ไทย  สัญชาติ   ไทย 
อยู่บ้านเลขที 60/6  ซอย  อินทามระ 40  ถนน  สุทธิสารวินิจฉัย  แขวง  ดินแดง  เขต  ดินแดง  
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ทีทํางาน 60/6 ซอย อินทามระ 40  ถนน สุทธิสารวินิจฉัย  แขวง ดินแดง  
เขต  ดินแดง  จังหวดั กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 6917840-1 ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ประเภท วุฒิวิศวกร  สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า   แขนง  ไฟฟ้ากาํลงั  ตามใบอนุญาต เลขทะเบียน วฟก. 723 

                ขอรับรองแบบบญัชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานเพือประกอบการยนืขอเลือนระดบัเป็นวุฒิวิศวกร ของนายฺ
BBBB สามญัวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากาํลงั ตามใบอนุญาตทะเบียน สฟก.....

                เพอืเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั

            
                                                                 ลงชือ  ……………………………วุฒิวิศวกร

( นาย AAAA ) ผูรั้บรอง


