กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง
กิจกรรมที่จัดวาเปนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนือ่ งตองมีลักษณะดังนี้
1. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
2. มีรูปแบบและโครงสรางที่เหมาะสม
3. ตองใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมอยางแทจริง
4. เปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มทักษะความรูความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรม
5. ตองไมใชกิจกรรมที่เปนงานประจําที่ทําอยู
6. สามารถตรวจสอบไดโดยสภาวิศวกร
เพื่อชวยใหวิศวกรสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมไดงายขึ้น สภาวิศวกรไดแบงกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องออกเปน 8 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8

การศึกษาแบบเปนทางการ
การศึกษาแบบไมเปนทางการ
การเขารวมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
การมีสวนรวมในวงการอุตสาหกรรม
การสรางสรรคความรู
การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม

หลักเกณฑที่เกีย่ วของกับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1. ใหกําหนดอัตราคาตัวคูณคะแนนของหนวยความรู ซึ่งผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับสามัญวิศวกร ที่มีสิทธิเขารับการทดสอบความรูโดยวิธีสอบขอเขียนสามารถนําหนวย
ความรูมาใชเปนตัวคูณคะแนนในกลุมวิชาบังคับหรือในกลุมวิชาเลือก กลุมใดกลุมหนึ่งตามที่ไดเลือกและ
แจงความประสงคไวตอสภาวิศวกร ขณะยื่นคําขอทดสอบความรูในแตละครั้ง ดังตอไปนี้
(1) หนวยความรู ตั้งแต 200 หนวยขึ้นไป อัตราคาตัวคูณเทากับ 1.20
(2) หนวยความรู ตั้งแต 175 ถึง 199 หนวย อัตราคาตัวคูณเทากับ 1.15
(3) หนวยความรู ตั้งแต 150 ถึง 174 หนวย อัตราคาตัวคูณเทากับ 1.10
(4) หนวยความรู นอยกวา 150 หนวย อัตราคาตัวคูณเทากับ 1.00
หนวยความรูที่จะนํามาใชตามขอ 1 ตองมีอายุไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ไดรับหนวยความรูนั้น
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2. ในแตละป วิศวกรตองปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องแตละประเภทใหไดตามเกณฑ
ต่ําสุด และสามารถนําจํานวน PDU มาขึ้นทะเบียนไดไมเกินเกณฑสูงสุดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ซึ่ง
สามารถนํามาขึ้นทะเบียนไดที่สภาวิศวกร หรือองคกรแมขาย
3. กําหนดประเภทกิจกรรม เกณฑการนับจํานวนชั่วโมง และการใหน้ําหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมตอเนื่อง มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประเภทกิจกรรม การนับจํานวนชัว่ โมง และการใหน้ําหนักกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนือ่ ง
กิจกรรม
ที่
1

ประเภทกิจกรรม
การศึกษาแบบเปนทางการ
สูงสุด 40 PDU
ตองเขาศึกษา/อบรม ไมต่ํากวารอย
ละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
(ผูที่เปนอาจารยและวิทยากร
ไมจําเปนตองไดชั่วโมงต่ําสุดจาก
กิจกรรมนี้)

กิจกรรม

101 หลักสูตรที่เรียนในวิทยาลัย สถาบัน นับตามจํานวนชั่วโมงที่เรียน
เทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัย
(ที่สูงกวาระดับปริญญาตรี)
102 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกรที่ กรณีสอบผาน
สภาวิศวกรใหการรับรองที่มีการสอบ นับตามจํานวนชั่วโมงที่เรียน
กรณีสอบไมผาน
นับตามจํานวนชั่วโมงที่เรียน
103 หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองคกรที่ นับตามจํานวนชั่วโมงที่เรียน
สภาวิศวกรใหการรับรองที่ไมมีการ
สอบ
104 หลักสูตรการอบรมในองคกรของ
ตนเองที่สภาวิศวกรใหการรับรอง

2

การศึกษาแบบไมเปนทางการ
สูงสุด 20 PDU

หลักเกณฑการนับจํานวน
ชั่วโมง

นับตามจํานวนชั่วโมงที่เรียน

การให
น้ําหนัก
2.0

2.0
1.5
1.5

1.0

105 หลักสูตรอบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น นับจํานวนชั่วโมงที่เรียน
ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของ
รัฐ(ที่ไมใชทางดานวิศวกรรม)

1.0

201 การเรียนรูดวยตนเอง (ในงานใหมที่ นับ 2 ชั่วโมงตอหนาของรายงาน
ใชเทคโนโลยีขั้นสูง) โดยมีการจด หรือคูมือการทํางาน
บันทึกสรุปดวยการทําเปนรายงาน
หรือคูมือการทํางานแสดงเปนผลงาน
202 การศึกษาดูงาน
นับตามจํานวนชั่วโมงที่ศึกษาดู
งาน โดยไมนับเวลาเดินทาง

1.0
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0.5

กิจกรรม
ที่
3

4

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม

หลักเกณฑการนับจํานวน
ชั่วโมง

301 การเขาฟงการสัมมนาและการประชุม นับตามจํานวนชั่วโมงที่เขา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
สัมมนาหรือประชุม
ภายในประเทศ
302 การเขาประชุมในคณะกรรมการหรือ นับตามจํานวนชั่วโมงที่เขา
อนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรือ ประชุม
วิชาชีพ ภายในประเทศ
303 การเขาฟงการสัมมนาและการประชุม นับตามจํานวนชั่วโมงที่เขา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ระหวาง
สัมมนาหรือประชุม
ประเทศ
304 การเขาประชุมในคณะกรรมการหรือ นับตามจํานวนชั่วโมงที่เขา
อนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาการหรือ ประชุม
วิชาชีพ ระหวางประเทศ
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมวิชาชีพ 401 การเปนสมาชิกในสมาคมทางวิชาการ นับ 10 ชั่วโมงตอ 1 สมาคม
หรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรใหการ
สูงสุด 30 PDU
รับรอง
402 การเปนกรรมการในสมาคมทาง
นับ 10 ชั่วโมงตอ 1สมาคม
วิชาการหรือวิชาชีพที่สภาวิศวกรให
การรับรอง
(ตองเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ
50 ของเวลาทั้งหมด)
403 การเปนอนุกรรมการหรือคณะทํางาน นับ 10 ชั่วโมงตอ 1สมาคม
ในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่
สภาวิศวกรใหการรับรอง
(ตองเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ
50 ของเวลาทั้งหมด)
การเขารวมสัมมนาและการประชุม
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
สูงสุด 30 PDU
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การให
น้ําหนัก
1.0

1.0

1.5

1.5

1.0

2.0

1.5

กิจกรรม
ที่
5

6

7

กิจกรรม

ประเภทกิจกรรม

หลักเกณฑการนับจํานวน
ชั่วโมง

การให
น้ําหนัก

501 การพิจารณาการเรียนการสอนใน นับตามจํานวนชั่วโมงที่รวม
2.0
มหาวิทยาลัย (กรรมการตางๆ โดย พิจารณา
เนนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย)
502 การเปนสมาชิกหรือกรรมการของ นับ 10 ชั่วโมงตอ หนึ่งหลักสูตร 2.0
หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ตั้งขึ้น
503 การมีสวนรวมในการกําหนดและ นับตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด
2.0
ตรวจสอบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ และตรวจสอบหลักสูตร
ตอเนื่อง
504 การพิจารณากฎเกณฑทางเทคนิคใน นับตามจํานวนชั่วโมงที่พิจารณา 2.0
งานตางๆ เชน การพิจารณาและแกไข
กฎกระทรวง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน
505 เปนกรรมการสอบโครงงานวิจัย
นับตามโครงงาน (ปริญญาตรีให 1.0
นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 5 ชั่วโมงตอโครงงาน ปริญญา
และ ปริญญาเอก ในกรณีตาง
โท/เอก ให 10 ชั่วโมงตอ
มหาวิทยาลัยเทานั้น
โครงงาน)
การมีสวนรวมในวงการอุตสาหกรรม 601 การใหคําปรึกษาใหกับวงการ
10 ชั่วโมงตอ 1 งาน
1.0
อุตสาหกรรม
สูงสุด 40 PDU
602 การทําวิจัยใหกับวงการอุตสาหกรรม 10 ชั่วโมงตอ 1 งาน
2.0
กิจกรรมบริการวิชาชีพ
สูงสุด 40 PDU

การสรางสรรคความรู
สูงสุด 40 PDU

701 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(code of practice)
702 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบที่ตองมีการตรวจทาน
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ภายในประเทศ
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5 ชั่วโมงตอหนาของผูทําและ 2
ชั่วโมงตอหนาของผูตรวจ
5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ
40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ

1.0
1.0

กิจกรรม
ที่ ประเภทกิจกรรม
7

8

หมายเหตุ

กิจกรรม

703 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบที่ตองมีการตรวจทาน
การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง
วิชาการ ตางประเทศ
704 การทําวิจัย การนําเสนอ และการ
เขียนบทความของงานวิจัยลงใน
วารสารแบบที่ไมตองมีการตรวจทาน
705 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอื่น ในประเทศ
706 การตรวจและปรับแกบทความของ
ผูอื่น ตางประเทศ
707 การเปนวิทยากรในการ
อบรมที่มีการสอบ
708 การเปนวิทยากรในการ
อบรมที่ไมมีการสอบ
709 การเปนวิทยากรในการสัมมนาและ
การประชุมทางวิชาการ
การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับงาน 801 การจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับงาน
วิศวกรรม
วิศวกรรม
สูงสุด 50 PDU

การสรางสรรคความรู (ตอ)
สูงสุด 40 PDU

หลักเกณฑการนับจํานวน
ชั่วโมง
5 ชั่วโมงตอหนาของบทความ
40 ชั่วโมงตอเลมของหนังสือ

1.5

5 ชั่วโมงตอหนา

0.5

5 ชั่วโมงตอหนา

1.0

5 ชั่วโมงตอหนา

1.5

นับตามจํานวนชั่วโมงที่ใหการ
อบรม
นับตามจํานวนชั่วโมงที่ใหการ
อบรม
นับตามจํานวนชั่วโมงที่ใหการ
สัมมนา
40 ชั่วโมงตอสิทธิบัตร

2.0

สูงสุด หมายถึง จํานวนหนวยพัฒนา (PDU) สูงสุดที่วิศวกรสามารถนํามาขึ้นทะเบียนไดในแตละป
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การให
น้ําหนัก

1.5
1.0
1.0

