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กระบวนงานทางมาตรฐานวศิวกรรม
Engineering Standards Process

Standards



นยิามมาตรฐานทางวศิวกรรม
Standards Definition

<4>

“ ”      มาตรฐาน คอื เอกสารทีจั่ดทำาขึน้จากการเห็นพอ้งตอ้งกนั และ ไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์รอนัเป็นที่
  ยอมรับกนัท่ัวไป เอกสารดงักลา่ววางกฎระเบยีบแนวทางปฏบิตัหิรอืลกัษณะเฉพาะแหง่กจิกรรม หรอืผลทีเ่กดิขึน้
  ของกจิกรรมนัน้ๆ เพือ่ใหเ้ป็นหลกัเกณฑใ์ชก้นัทั่วไปจนเป็นปกตวิสิยั โดยมุง่ใหบ้รรลถุงึความสำาเร็จสงูสดุตามขอ้

กำาหนดทีว่างไว ้
   มาตรฐาน คอืเอกสารทีใ่หร้ายละเอยีดขอ้มลูเงือ่นไข ขอ้กำาหนด แนวทางหรอืคณุลกัษณะทีส่ามารถนำามาใช ้

    อยา่งสมำา่เสมอเพือ่ใหม้ั่นใจวา่วสัดุ ผลติภณัฑ์ กระบวนการ และบรกิารมคีวามเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
 ทีม่า :  องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO)

“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อกำาหนดอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเก่ียวกับส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 
(1) ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้างมิติ ขนาด แบบ รูปร่าง นำ้าหนัก ประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
(2) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การทำาเครื่องหมาย หรือฉลาก
(3) วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ
(4) ระบบการบริหารหรือการจัดการเก่ียวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือ
ระบบอื่นใด
(5) นิยาม แนวทาง ข้อแนะนำา หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย การ
ตรวจ การรับรอง การตรวจประเมินท่ีเก่ียวกับ (1) (2) (3) (4) หรืออื่นๆ ที่เก่ียวกับมาตรฐาน
ท่ีมา : พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 

มาตรฐานกำาหนดระดบัประสทิธภิาพขัน้ตำา่และการควบคมุคณุภาพเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มเีงือ่นไขและขัน้ตอนทีเ่หมาะสม
 ทีส่ดุสำาหรับวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งความเขา้กนัไดก้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากชว่งเวลาตา่งๆ และแหลง่ทีม่าที่

 หลากหลาย
 ทีม่า :  Primer on Engineering Standards by Maan H. Jawad 



นยิามมาตรฐานทางวศิวกรรม
Standards Definition
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มาตรฐาน
ทางวศิวกรรม

เอกสารทีแ่สดง
ขอ้กำาหนด

ความเห็นพอ้งตอ้งกนั

 ระเบยีบ แนวปฏบิตัิ
ลกัษณะเฉพาะ

การนำาไปใชง้าน
เป็นประจำา

การกำาหนดนยิามและ
วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน

สิง่ทีต่อ้งการกำาหนด

ระบบบรหิาร
ทีใ่ชใ้นองคก์ร การวดัและ

การประเมนิ

-   หน่วยวดั การทดสอบ การสอบเทยีบ
-   การทดลอง การวเิคราะห์ การวจัิย
-  การตรวจ การรับรอง
-การตรวจประเมนิ

-    ผลติภณัฑ์ วธิกีาร กระบวนการ บรกิาร
-     มติิ ขนาด แบบ รปูรา่ง
-  ประสทิธภิาพ สมรรถนะ
-  ความคงทน ความบรสิทุธิ์

-    กฎ ระเบยีบ แนวทาง
-คณุลกัษณะ -การรับรองมาตรฐานจากองคก์รทีย่อมรับ

-ผูใ้ชม้าตรฐานยอมรับ



ความจำาเป็นและความสำาคญัของมาตรฐาน
Standards Needs and Significance
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ความจำาเป็นและ
สำาคญัของ
มาตรฐาน

ขอบขา่ย

ความเกีย่วขอ้งกบั
ชวีติประจำาวนั

การสือ่สารดว้ย
มาตรฐาน

การกำากบัดแูลดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

การจัดระเบยีบและ
พฤตกิรรมของสงัคม

เครือ่งมอืขบัเคลือ่น
องคก์รและบคุลากร

อตุสาหกรรมและ
พาณชิยกรรม

การสรา้งความเชือ่ถอื
ไวว้างใจ

อา้งองิไดโ้ดยไมต่อ้ง
 แสดงรายละเอยีด

-     คณุภาพ กระบวนการ บรกิาร ความรับชอบสงัคม ความ
     ปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม ความเสีย่ง การคา้พาณชิย์ สขุภาพ
  เศรษฐกจิ ประสทิธภิาพ เทคโนโลยใีหม่

-นวตักรรม
-ลดตน้ทนุ
-เชือ่มตอ่เป็นทมีนานาชาติ

เกณฑข์ัน้ตำา่เชงิบรรทัดฐาน



 การกำาหนดมาตรฐาน
Standards Establish
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การกำาหนดมาตรฐาน

ความคดิทกุฝ่ายตระหนักผล
ประโยชนร์ว่มกนั

ลกัษณะมาตรฐาน

ความจำาเป็น

 องคก์รผูก้ำาหนด มาตรฐาน

สมดลุทางจติวทิยา
    ผูผ้ลติ ผูบ้รกิาร ลกูคา้ ประชาชน

ภาครัฐ

ความรูค้วามชำานาญ
ประสบการณ์ทักษะปฏบิตัิ

-กฎหมาย
-กตกิาสงัคม
-ความเป็นธรรม
-ประเภทมาตรฐานวชิาชพี

  วศิวกรรม มมีาตรฐานปฏบิตั ิ
 มาตรฐานการใหบ้รกิารวชิาชพี

มาตรฐานประพฤตปิฏบิตั ิ

-  การผลติ การบรกิาร
-  การพาณชิยกรรม การคา้ขาย
-การปกป้องผูบ้รโิภค
-ความตระหนักถงึผลกระทบ

-ความเป็นมอือาชพี
-องคค์วามรูเ้ชงิปฏบิตัสิูม่าตรฐาน

-ความเชือ่ถอืไวว้างใจ
-  ระเบยีบ แนวปฏบัิติ
-การลดขอ้โตแ้ยง้
-เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน

-  สากล นานาชาติ
-  ประเทศ ภาครัฐ
-องคก์รสมาคม

-  พฤตนัิย ไมท่างการ
-  นตินัิย ผกูพันธ์
   ทางกฎหมาย สญัญา
-  สมัครใจ ตามบรบิท



มาตรฐานทางวชิาชพีวศิวกรรม
1.  มาตรฐานปฏบิตั ิ : Code of Practice

 มาตรฐานงานทีท่ำามขี ัน้ตอนการปฏบิตัอิา้งองิจากกฎหมาย มาตรฐาน
ของวสท.  มาตรฐานการทำางานขององคก์ร มาตรฐานอา้งองิตา่ง

  ประเทศ เพือ่ยกระดบัการประกอบวชิาชพีอยา่งมอือาชพี เชือ่ถอืได้
ไวว้างใจได้

2.  มาตรฐานการใหบ้รกิาร : Code of Service
  การใหบ้รกิารทางวชิาชพี การสรา้งหลกัยดึจากขอ้กำาหนดลกูคา้

   มาตรฐานซือ้ขาย สญัญาจา้งเหมา ระบบ ISO, TPM ภารกจิหนา้ที่
 งานของวศิวกรทีม่พีนัธะตอ่นายจา้งหรอืผูว้า่จา้ง การพบขอ้บกพรอ่ง

 ตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข ใหเ้กดิการพฒันายกระดบัการใหบ้รกิาร

3.  มาตรฐานประพฤตปิฏบิตั ิ : Code of Conduct
  มาตรฐานตามจรรยาบรรณวศิวกร ศลีธรรมอนัดงีาม จรรยาบรรณ

     ขององคก์ร เป็นธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส ตอ่ตนเอง เพือ่นรว่ม
    วชิาชพี นายจา้ง เพือ่นรว่มงาน สงัคม และทรพัยากรธรรมชาติ
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 การประยกุตใ์ชม้าตรฐาน
Standards Application
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การ
ประยกุต์
ใช ้

มาตรฐาน

การประกาศมาตรฐาน

การเผยแพร่

การถา่ยทอด
เทคโนโลยี

การใชม้าตรฐาน

การตดิตามผล
สมัฤทธิ์

การสนับสนุนการใช ้

การพจิารณาเลอืกใช ้

การกำาหนดเป็นนตินัิย

-เทคโนโลยชีว่ย
-การชว่ยเครือ่งอปุกรณ์ชว่ย

-ตามบรบิท

-โดยหน่วยงานผูม้าตรฐาน

-ประชาสมัพันธ์

-    อบรม สมัมนา ดงูาน ไฟลด์จิทิัล

-  ภาครัฐ คูส่ญัญา

-โดยหน่วยงานประเมนิและรับรองมาตรฐาน



การกำากบัดแูลเฝ้าระวงัตรวจตดิตามประเมนิ
มาตรฐาน

Standards Monitoring & Evaluation
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การกำากบั
ดแูล

มาตรฐาน

การออกแบบสบืคน้ ระบบตดิตาม

รายงานตดิตาม

การวเิคราะหส์ว่นตา่ง

การพัฒนา

การตรวจสอบตวัเอง

การตรวจสอบดว้ยผู ้
เชีย่วชาญ

การวเิคราะหผ์ล
สมัฤทธิ์

การใหค้ำาแนะนำาการตรวจวนิจิฉัย

-การแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
-การยกระดบัการปฏบิตั ิ
-การเพิม่ขยายใหค้รบถว้นตามขอ้กำาหนด

-ผลการตรวจ
-หลกัฐานเชงิ
ประจักษ์
-การทบทวน

การประเมนิผล

-มาตรฐานกบัการ
ปฏบิตัิ
-ขอ้กำาหนดทีย่ังไม่
ปฏบิตั ิ
-โอกาสการพัฒนา

-แผนการตรวจ
-รายการตรวจ
-ขอ้มลูภาคสนาม
-ขอ้สงัเกต

-ดาวเทยีม
-ดจิทัิลและการวดั
-การสือ่สารทางสงัคม



การปรบัปรงุมาตรฐานใหท้นัสมยั
Standards Updating
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การปรับปรงุมาตรฐาน
ใหทั้นสมัย

การประกาศรายการ
มาตรฐานทีป่รับปรงุใหม่

การปรับปรงุตามการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

การเปลีย่นแปลง
ตามกฎหมายระเบยีบอา้งองิ

การพจิารณายกเลกิ
หรอืปรับปรงุมาตรฐาน

การกำาหนดระยะเวลา
ทีต่อ้งทบทวนปรับปรงุ

การพบขอ้บกพรอ่ง
จากการใชง้านมาตรฐาน

การทวนสอบบางขอ้กำาหนด
ไมส่รา้งผลสมัฤทธิ์

คณะกรรมการประจำา
มาตรฐานมมีตใิหป้รับปรงุ

-นยิมประกาศทางเวป๊ไซต์
-เพือ่ยนืยันฉบบัทีใ่ชง้านและการตรวจ

-  กำาหนดเวลา 3 – 5 ปี
-การพจิารณาแกไ้ขหรอืคงเดมิ



มาตรฐานปฏบิตัดิา้นวศิวกรรมเหมอืงแรข่องวสท.
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จดัทำาแลว้เสร็จ
1.มาตรฐานปฏบิตัคิวามปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งจกัรกลในเหมอืงผวิดนิ
2.มาตรฐานปฏบิตัคิวามปลอดภยัในการเจาะและระเบดิอโุมงคใ์นหนิแข็ง
3.มาตรฐานปฏบิตักิารทำาเหมอืงหนิ
4.มาตรฐานปฏบิตัคิวามปลอดภยัในการทำางานกบัโลหะเหลว
กำาลงักล ัน่กรอง
5.มาตรฐานปฏบิตักิารออกแบบและควบคมุการระเบดิหนิ
6.มาตรฐานปฏบิตักิารขดุเจาะอโุมงคห์นิ
รา่งเสร็จ
7.  มาตรฐานปฏบิตักิารจดัการงานระเบดิหนิ (งานอำานวยการใช)้
8.มาตรฐานปฏบิตักิารระเบดิรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้ง
กำาลงัรา่ง
9.  มาตรฐานปฏบิตัวิศิวกรเหมอืงแรม่อือาชพี (การใหบ้รกิารทางวชิาชพี)
10.  มาตรฐานปฏบิตักิารทำาเหมอืงวสัดฝุงักลบ (  งาน Recycling)

มคีวามสอดคลอ้งกบังานวศิวกรรมควบคมุทีก่ำาหนดโดยสภาวศิวกร
                       วชิาชพีวศิวกรรมเหมอืงแร่



การทำาใหม้าตรฐานครอบคลมุวชิาชพี
Standards Covering
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การทำาใหม้าตรฐาน
ครอบคลมุวชิาชพี

กรอบวชิาชพีเหมอืง
แรข่องสภาวศิวกร

การพจิารณา
มาตรฐานทีจ่ำาเป็น
แลว้ยังไมค่รบถว้น

การประกอบวชิาชพี
เหมอืงแรใ่น
ตา่งประเทศ

นโยบายภาครัฐและ
หน่วยงานราชการที่

กำากบัดแูล

แนวโนม้ทศิทาง
การพัฒนาเศรษฐกจิ

-BCG : Bio-Circular-Green
-Sustainable Mining

-ภาพกวา้งหรอืพืน้ฐาน
-ภาพลงรายละเอยีด
-แยกตามสายวชิาชพีเหมอืงแร่

-      ตามชนดิแร่ มี ทองคำา โปแตส ลเิธยีม แรห่ายาก
-    นโยบายภาครัฐ มี แหลง่นำ้าเพือ่การเกษตร
  แกม้ลงิ แหลง่ทอ่งเทีย่ว

-  มี 8 รายการ



วชิาชพีวศิวกรรมเหมอืงแรต่ามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร

1.การทำาเหมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่
2.การเจาะอโุมงคห์รอืชอ่งเปิดในหนิหรอืแรห่รอืการสรา้งโพรงโดย
การชะละลายแรใ่นการทำาเหมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่
3.งานวศิวกรรมทีม่กีารใชว้ตัถรุะเบดิหรอืการใชว้ตัถรุะเบดิในการทำา
เหมอืงตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่
4.  การแตง่แรห่รอืการแยกวสัดตุา่งๆ ออกจากของใชแ้ลว้ดว้ยกรรมวธิี
แตง่แรท่ ีใ่ชก้ำาลงัเครือ่งจกัร
5.การตรวจสอบและประเมนิปรมิาณแรท่ ีท่ำาเหมอืง
6.  การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุทำาเหมอืง การปรบัคณุภาพ
แรห่รอืวสัดดุว้ยกรรมวธิแีตง่แร่
7.การฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีภ่ายหลงัการทำาเหมอืงหรอืการปิดเหมอืงใน
เขตเหมอืงแร่
8.การควบคมุการพงัทลายของดนิหรอืหนิในเขตเหมอืงแร่

<14>



สายอาชพีทางวศิวกรเหมอืงแร่

สายอาชพีตา่งๆ ตามภารกจิหนา้ทีง่านวศิวกรเหมอืงแร ่
มอียา่งนอ้ย 18 สาย ดงันี้

1.วศิวกรทีป่รกึษาเหมอืงแร ่     2.วศิวกรโครงการเหมอืงแร ่
3.วศิวกรผูเ้ชีย่วชาญเหมอืงแร ่ 4.วศิวกรผลติเหมอืง 5.วศิวกรแตง่แร ่  
6.วศิวกรผูช้ว่ยผูจ้ดัการเหมอืง
7.วศิวกรควบคมุคณุภาพและการสง่มอบ 8.วศิวกรผูจ้ดัการเหมอืงแร ่
9.วศิวกรวางแผนและออกแบบเหมอืงแร่
10.วศิวการสำารวจและประเมนิแหลง่ 11.วศิวกรขายเครือ่งจกัรกลเหมอืง 
12.วศิวกรบรกิารและซอ่มบำารงุ 13.วศิวกรตรวจเหมอืงแร ่
14.วศิวกรควบคมุเหมอืงแร ่15.วศิวกรนวตักรรมและวจิยัเหมอืงแร่
16.วศิวกรถา่ยทอดเทคโนโลยเีหมอืงแร ่ 
17.วศิวกรความปลอดภยัเหมอืงแร ่18.วศิวกรสิง่แวดลอ้มเหมอืงแร่

แตล่ะสายอาชพีมกีารใชอ้งคค์วามรูท้กัษะ
ประการณค์วามชำานาญเฉพาะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป <15>
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Knowledge

กระบวนงานทางองคค์วามรูว้ศิวกรรม
Engineering Knowledge Process



ความจำาเป็นทีต่อ้งการองคค์วามรู ้
Knowledge Requirement
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ความ
จำาเป็นที่
ตอ้งการ
องคค์วามรู ้

ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิ
ปัญหาทางปฏบิตั ิ

การป้องกนัปัญหา
ทางปฏบิตัิ

การวเิคราะห์
ความตอ้งการ

การใชอ้งคค์วามรูท้ีจ่ำาเป็น

การแปลงองคค์วามรู ้
สูม่าตรฐานปฏบิตัิ

การนำามาตรฐานไป
ปฏบิตัิ

การปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธผิล

-ทางเศรษฐกจิ
-เทคโนโลยี
-การแขง่ขนั
-ภยัธรรมชาติ
-ภาวะโลกรอ้น

-  การหย่ังรู ้ การปกป้องคุม้ครอง
-  แผนรองรับสถานการณ์
-การทำาใหถ้กูตอ้งแตแ่รก

-  ระบบ และมนุษย์
-ฟังกช์นัวสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอื
-การบรหิารจัดการ

-วางแผนออกแบบ
-  ทักษะปฏบิตัิ การสรปุจำาแนก
-ทีจ่ำาเป็นเกีย่วขอ้งเกีย่วเนือ่งสนับสนุน

-  การสรปุ การทำาใหง้า่ย
-  การเขยีนขอ้กำาหนด
-การใชป้ระสบการณ์

-  แผนภาพ ผังการไหล
-  การกำาหนดเหตปัุจจัย

-เฉพาะเจาะจง
-  เป็นขัน้ตอน ไมซ่บัซอ้น
-อบรมถา่ยทอด

-  คุม้คา่ เพิม่มลูคา่
-มปีระสทิธภิาพ
-ขจัดความสญูเปลา่

 การจัดการองคค์วามรู ้
 สูก่ารปฏบัิตผิา่น

มาตรฐานงาน



การเรยีนรูข้องวศิวกรตามชว่งเวลาของชวีติ
เพือ่เพิม่องคค์วามรูต้ามการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
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การพฒันาตวัเองอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ยกระดบั
ความสามารถและปญัญา
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กรอบงานวชิาชพีวศิวกรรมเหมอืงแร่



 ชุดองคค์วามรูว้ศิวกรรมเหมอืงแร่
Knowledge Group on Mining Engineering

<21>

  ชดุองคค์วามรูง้านวศิวกรรมเหมอืงแร่ มดีงันี้
(1)  วศิวกรรมการทำาเหมอืงผวิดนิ (Surface Mining Engineering)
(2) วศิวกรรมการทำาเหมอืงใตด้นิ(Underground Mining Engineering)
(3)  วศิวกรรมวสัดหุมนุเวยีน (Recycling Engineering)
(4)  วศิวกรรมการปรับคณุภาพธรณีวสัดุ (Minerals Processing Engineering)
(5)  วศิวกรรมการระเบดิหนิ (Rock Blasting Engineering)
(6)  วศิวกรรมธรณีวทิยา (Geological Engineering)
(7)  การออกแบบและวางแผนการทำาเหมอืง (Mine Planning and Design)
(8)  เครือ่งจักรกลอปุกรณ์การทำาเหมอืง (Mine Machinery)
(9)  การพัฒนาการทำาเหมอืงอยา่งย่ังยนื (Mine Sustainable Development)
(10)  เศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิารเหมอืงแร่ (Mine Economics and Management)
(11)  ระบบควบคมุปฏบิตักิารทำาเหมอืง (Mine Operation Control System)



ความคาดหวงัจากองคค์วามรู ้
Knowledge Expectation
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ความคาดหวงั
จากองคค์วามรู ้

องคค์วามรู ้
ตามหลกัสตูร

องคค์วามรูท้ีจ่ำาเป็น
ตอ้งใชง้าน

ทฤษฎคีวบคูก่ารปฏบิตัิ

การพัฒนาองคค์วามรู ้
อยา่งตอ่เนือ่ง

เกณฑป์รมิาณ
และคณุภาพ

ทักษะทางวชิาชพี

ทักษะอืน่ทีจ่ำาเป็น

-การประกอบวชาชพี
-ปัญหาทีเ่กดิขึน้ประจำา
-การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
-กระแสโลกและการแขง่ขนั

การวดัผลความคาดหวงั

-การเรยีนการสอน
-การอบรมสมัมนา
-สภาวศิวกรกำาหนด

-มาตรฐานงาน
-โมเดลปัญหา

-รายวชิา
-เกรดระดบัความสามารถ

-วศิวกรรม
-สายอาชพี

-ตน(  เกง่และดี คดิเกง่)
-  คน (ทมีงาน)
-  งาน (  แกปั้ญหา ตดัสนิใจ)
-  สงัคม (ตระหนัก)

-วธิกีาร
-เครือ่งมอืวดั
-จังหวะเวลาการวดั

-เรยีนรูต้อ่เนือ่ง
-สรา้งนวตักรรมตอ่เนือ่ง
-ความเป็นมอือาชพี



งานทางวศิวกรรมควบคมุตามความคาดหวงั
ของสภาวศิวกร
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ความสามารถวศิวกรตามสภาวศิวกรกำาหนด
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ความเป็นมอือาชพีของวศิวกรเหมอืงแรส่ายตา่งๆ



ประสบการณท์ีเ่ก ีย่วพนักบัองคค์วามรู ้
Knowledge Experience

<26>

ประสบการณ์ที่
เกีย่วพันธก์บั
องคค์วามรู ้

ความรู ้
จากสถาบนัการศกึษา

การถกูจำากดัทาง
ขอบขา่ยงานวชิาชพี

การประยกุตค์วามรู ้
กบัการปฏบิตัิ

องคค์วามรู ้
จากการปฏบิตัิ

การถา่ยทอด
ประสบการณ์และทักษะ

หลกัฐานเชงิประจักษ์

ประสบการณ์จากการ
ฝึกคดิวเิคราะห์

-กรอบงานวชิาชพี
-การหลดุจากกรอบเดมิ
-ความรูท้ีไ่มถ่กูใชง้าน

การสงัเคราะหป์ระสบการณ์สูค่วามรูใ้หม่

-การเรยีนการสอน
-ความเขา้ใจทฤษฎแีนวคดิ
-ความเห็นผูส้อนทีส่อดแทรก
-บันทกึเพือ่การสง่ตอ่ถา่ยทอด

-  สว่นใหญ่
  บางสว่น ไมใ่ช ้
-การคน้หา
 ความไมรู่ ้
-การเปิดโอกาส
-ความรูทั้กษะ
-วชิาชพีเฉพาะ
-มักขาด
 การบนัทกึ

-  โคช้ เลา่เรือ่งราว
-  สรา้งมาตรฐาน ฝึกปฏบิตัิ
-  แบบฝึก ลองของจรงิ
-สรา้งทักษะ

-ไมข่า้มกระโดด
-หลกั
วทิยาศาสตร์

-ตัง้โมเดลหรอืสถานการณ์จำาลอง
-ลองแกปั้ญหาในสถานการณ์จรงิ
-วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทฤษฎกีบัปฏบิตัิ
-ยกเลกิเกา่หรอืสรา้งทฤษฎใีหม่
-การคดิขา้มสายงาน

-  นวตักรรม สทิธบิตัร
-การเพิม่มลูคา่
-ผูน้ำาตน้แบบ

-  พืน้ฐาน ลงรายละเอยีด
-  นวตักรรม ความรูใ้หม่
-ความรูท้ีจ่ำาเป็น
-ความสำาเร็จขององคก์ร

การใช้
การสรา้ง
การยกเลกิ



ขอ้มลูความรูป้ระสบการณก์ลยทุธและปญัญา

<27>

เรยีนรูค้วบคูป่ระสบการณ์
สรา้งองคค์วามรูแ้ละทกัษะ



การประเมนิผลจากการใชง้านองคค์วามรู ้
Knowledge Evaluation

<28>

การประเมนิ
องคค์วามรู ้

ความตอ้งการ
ความรูข้ององคก์ร

วตัถปุระสงค์
การประเมนิ

การปฏบิตัติาม
องคค์วามรูเ้ดมิ

การสบืสวน
การใชอ้งคค์วามรู ้

การจัดการความรู ้
ขององคก์รและบคุคล

ประสทิธภิาพ
การใชอ้งคค์วามรู ้

KSA
Knowledge,Skill,Ability

-รับรอง
-พสิจูนย์นืยัน
-ชีบ้ง่ระดบัและชอ่งวา่ง

วธิกีารประเมนิองคค์วามรู ้

-มาตรฐานเดมิ
-ตา่งไปจากเดมิ
-ความตอ้งการ
 มาตรฐานใหม่
-ไมใ่ชม้าตรฐาน

-วธิกีารจัดการองคค์วามรู ้
-การปรับปรงุมาตรการ
-การจัดลำาดบัความสำาคญั
-การแบง่ปันความรู ้

-ประชมุกลุม่
-สมัภาษณ์ตวัตอ่ตวั
-การฟังการนำาเสนอ
 ของฝ่ายบรหิาร

-ฟังกช์นัองคก์ร
-วสิยัทัศนอ์งคก์ร
-สนามการแขง่ขนั
-ชีบ้ง่ระดบัและชอ่งวา่ง

-ความพอเพยีง
-ความครบถว้ย
-การตรงประเด็น

-K ขอ้มลูตวามจรงิทีส่ะสม
-S การปฏบิตัทิีส่ง่ผล
    ตอ่สมรรถนะ
-A คณุลกัษณะสง่เสรมิ
    ใหง้านสำาเร็จไดง้า่ย

-STAR : Situation,Task,Action,Result
-Top down โดยผูบ้งัคบับญัชา
-360 deg.    นาย เพือ่น ลกูนอ้ง ลกูคา้
-Self ประเมนิทางออนไลนจ์ากคำาถามคำาตอบ
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การประเมนิผลจากการใชง้านองคค์วามรู ้
Knowledge Evaluation

สามเหลีย่มแหง่การประเมนิ
-ความรู ้
-ความเขา้ใจ
-การประยกุตใ์ช ้
-การวเิคราะห์
-การสงัเคราะห์
-การประเมนิ

สามเหลีย่มแหง่การใชอ้งคค์วามรู ้
-พอจำาได ้
-ความเขา้ใจ
-การประยกุตใ์ช ้
-การวเิคราะห์
-การประเมนิ
-เกดิความคดิ
 สรา้งสรร

-K ขอ้มลูตวามจรงิทีส่ะสม
-S การปฏบิตัทิีส่ง่ผล
    ตอ่สมรรถนะ
-A คณุลกัษณะสง่เสรมิ
    ใหง้านสำาเร็จไดง้า่ย



การพฒันาองคค์วามรูใ้หม้ผีลสมัฤทธิ์
Knowledge Development
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การพัฒนา
องคค์วามรู ้

ความตอ้งการพัฒนา
ความรูข้ององคก์ร

การใชข้อ้มลูชอ่งวา่ง
แหง่องคค์วามรู ้

การหลดุพน้
จากขอ้จำากดั

ทฤษฎวีจัิยปฏบิตัิ
ศลิปะทางวศิวกรรม

ความรูท้างวศิวกรรม
สำาหรับคนอาชพีอืน่

การจัดการ
พัฒนาองคค์วามรู ้

การใชว้ศิวกรรมระบบ
ชว่ยพัฒนาองคค์วามรู ้

-   ความรู ้ ประพฤตปิฏบิตั ิ การบรกิาร
-ความเป็นมอือาชพี
-การวางตำาแหน่งในการแขง่ขนั

วธิกีารพัฒนาองคค์วามรู ้

-เวลา
-งบประมาณ
-สถานการณ์
-ผูเ้ชีย่วชาญ
-เครือ่งมอือปุกรณ์
-คา่นยิม

-ความสอดคลอ้งทศิทางองคก์ร
-การตัง้เป้าความคาดหวงั
-การกำาหนดความรูท้างบรหิาร
  วศิวกรรม และทมีงาน
-

-วศิวกรรมยอ้นรอย
-  วศิวกรรมระบบ Dev/Ops
 , CI/CD
-วศิวกรรมตรวจสอบยนืยัน
-วศิวกรรมคณุคา่
- Narrative Engineering
-Comparative Engineering

-   เลา่พืน้ฐาน ใชร้ปู 3D
-  ทำาใหง้า่ย เป็นขัน้ตอน
-เรยีนรูจ้ากการรว่มงาน
-เลา่ของจรงิมาสอน

-แบบจำาลองปัญหา
-การปฏบิตัคิวบคูท่ฤษฎี
-การนำาผลวจัิยมาปฏบิตัิ
-การออกแบบการปฏบิตัิ
-การแปลงกลยทุธสูป่ฏบิตั ิ

-การบง่ชี้
-สรา้งมาตรฐาน
-คลงัความรู ้
-การแสวงหา

-การแบง่ปัน
-ทบทวน
-ความรูต้รงจดุ
-พัฒนาGAP
-Focus
-ความไมรู่ ้

-การเขา้ถงึ
-สรา้งบรรยากาศ
-การแบง่ปัน
-แลกเปลีย่น
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การพฒันาสง่
เสรมิความรูท้าง

วศิวกรรม
Knowledge 

Development
on Engineering



การพฒันาวศิวกรมอือาชพี
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 การรบัรององคค์วามรู ้
Knowledge Certification

<33>

การรับรอง
องคค์วามรู ้

วตัถปุระสงค์
การรับรอง

ระบบคณุวฒุวิชิาชพี

กระบวนการสรา้ง
ความสามารถ

องคก์รรับรอง

กระบวนการตรวจสอบ
กอ่นรับรอง

-Professional Certificate
-Knowledge Certificate
-CKS,CKM,ISO

กระบวนการรับรองความรู ้

-CB : Certification Body
-   สภาวศิวกร มหาวทิยาลยั

 สมาคมวชิาชพี วสท.หน่วย
 งานราชการ สถาบนัฝึกอบรม

-การอบรมสมัมนา
-การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
-การฝึกปฏบิตัิ
-การทดสอบและประเมนิ

-  รับรองสมรรถนะ หรอืความรู ้
-ตอบสนองธรุกจิและอตุสาหกรรม
-พัฒนาวชิาชพี

-รายการตรวจสอบ
-ระบบจัดการ
-ระบบเอกสารและหลกัฐาน
-การตรวจสอบและสมัภาษณ์
-การตอบคำาถาม

-ความเขา้ใจหรอืผา่นการอบรม
-การตรวจสอบหนา้งานและเอกสาร
-   การทดสอบ การประเมนิผล การนำาเสนออนุมัติ
-การประกาศรับรอง



การขบัเคลือ่นองคค์วามรูใ้หต้อ่เนือ่ง
Knowledge Continuing

<34>

การขบัเคลือ่น
องคค์วามรู ้
ใหต้อ่เนือ่ง

องคก์รแหง่
การเรยีนรู ้

การจัดการ
ความรู ้

กจิกรรมเรยีนรู ้
อยา่งตอ่เนือ่ง การพัฒนาบคุคล

-วฒันธรรมองคก์รเรยีนรู ้
  ภาวะผูน้ำา กระจายอำานาจ เรยีนรูจ้ากการปฏบัิติ

-      วสิยัทัศน์ เรือ่ง องคก์ร บคุคล เทคโนโลยี ความรู ้

-  ประเภทองคค์วามรู ้ : ชดัแจง้(explicit) 
กบัฝังลกึ(Tacit)
-เชือ่มโยงวชิาชพีและบรกิารลกูคา้
- สอดคลอ้งสมรรถนะและผลลพัธธ์รุกจิ
-นำาความรูม้าแปลงเป็นการปฏบัิติ
-ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชอ้งคค์วามรู ้

-  เรยีนรูแ้บบกอ่สรา้ง Constructionism
-การดงูานขา้มองคก์ร
-  อบรมประชมุสมัมนา แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
-ทำาโครงการวจัิยคน้ควา้ทดลองพสิจูน์
-  จัดทำาคลงัความรู ้ แบง่ปันแลกเปลีย่น
-    ทำากจิกรรมปรับปรงุ เชน่ ควิซี ไคเซน

-  ระดบับคุคล :    ผูน้ำา ทีป่รกึษา ตน้แบบ และผูต้าม
-  ความนกึคดิ :   คดิดทีำาดี ทำางานเป็นระบบมาตรฐาน
-  ประพฤตดิี :    เต็มใจเรยีนรู ้ เปิดใจรับฟัง ยดืหยุน่ รเิริม่



 การหมนุวงลอ้มาตรฐานตามองคค์วามรู ้
Standards and Knowledge Circle

<35>

มาตรฐาน

องคค์วามรู้

ความสามารถ

มอือาชพี ทำางานเป็นระบบ

สงัคมเชือ่ถอื
ไวว้างใจ

มาตรฐานสรา้งความรู ้ความรูส้รา้งมาตรฐาน



จบการนำาเสนอ 

สวสัดี
Q&A
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