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บญัชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมทใีชเ้ป็น
หลกัฐานเชงิประจกัษใ์นการเลอืนระดบั ไดแ้ก่

1. ประวัตยิอ่ (Resume) 

2. ประวัตกิารสะสมผลงานการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม (Portfolio) 

3. แบบรายการประวัตกิารทํางานและประสบการณว์ชิาชพี (Professional experience)

4. บัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุทเีดน่ชดั (Significant 

engineering work) ทแีสดงความรับผดิชอบ (Responsible charge) งานวชิาชพีวศิวกรรม

5. แบบรายการกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนือง (CPD Activities)

6. รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ตามหัวขอ้รายงานทกํีาหนด 2-5 เรอืง (Report of significant 

engineering work)

7. แบบรายการคําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี (Professional competency statement)
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การประเมนิความสามารถวชิาชพี (Competence Assessment)

ประเมนิจาก

1. บัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุทเีดน่ชดั (Significant

     engineering work) ทแีสดงความรับผดิชอบ (Responsible charge) งานวชิาชพีวศิวกรรม

2.  แบบรายการกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนือง (CPD Activities)

3.  รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ตามหัวขอ้รายงานทกํีาหนด 2-5 เรอืง (Report of significant 

engineering work)

4.  แบบรายการคําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี (Professional competency statement)

5.  การสัมภาษณผ์ลงานตามกรอบความสามารถ (Competency framework)
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การประเมนิความสามารถในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม(Competence Assessment) 

จากเอกสารเชงิประจักษ์ ประกอบการสมัภาษณ์ ดังนี

1. คําแถลงความสามารถการประกอบวชิาชพี (Professional competency statement)

และ

2. รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่ (Significant engineering work)
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รายงานผลงานวศิวกรรมดเีดน่

1. คํานํา 
สรปุภาพรวมของรายงานผลงานแสดงถงึสาเหตทุมีาของปัญหา วธิกีารดําเนนิการ และผลสรปุทไีดร้ับและการ
นําไปตอ่ยอดใหเ้กดิประโยชนท์างดา้นวศิวกรรม
2. กติตกิรรมประกาศ
คําขอบคณุผูท้ใีหค้วามอนุเคราะห ์และผุม้สีว่นรว่มในการทํางาน
3.   สารบัญ 
สารบัญหัวขอ้รายงาน สารบัญภาพ สารบัญตาราง และสารบญัภาคผนวก(ถา้ม)ี
4.   บทนําหลักการ เหตผุล และความสําคัญของปัญหา
      4.1.ลักษณะงานทางวศิวกรรม 
สาเหตทุมีาและความสําคัญของโครงการหรอืปัญหาทหียบิยกเป็นผลงานดเีดน่ ขอ้มลูรายละเอยีดของ
โครงการ เชน่ขนาดของโครงการ เงนิลงทนุ แรงงาน กําลังการผลติ เป็นตน้

  4.2 การดําเนนิการโครงการ 
ตําแหน่งหนา้ทแีละสดัสว่นการมสีว่นรว่มในผลงาน การบรหิารจัดการงานวศิวกรรม แผนการดําเนนิงาน และ
การกําหนดภารกจิใหก้บัผูร้ว่มงาน การประสานงานในการดําเนนิการ
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5. วัตถปุระสงค์

กําหนดเป้าหมายความสําเร็จของงานหรอืเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาของงานทตีอ้งการอยา่งชดัเจน

6.   ลักษณะและขอบเขตของงาน

กําหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวศิวกรรม เงอืนไขและขอ้จํากดัตา่งๆในดา้นกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์สังคม วัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม ความปลอดภยัและชวีอนามัย ตัวแปรและขอ้จํากดัตา่งๆที
สง่ผลตอ่การวเิคราะหห์าผลลัพธท์เีหมาะสมทสีดุ

7. การสบืคน้เอกสารและขอ้เท็จจรงิ 

ขอ้มลูทางเทคนคิวชิาการ และขอ้เท็จจรงิจากผลงานทางดา้นวศิวกรรม

ทฤษฎี หลักการทางวศิวกรรมอตุสาหการ ทเีลอืกใชใ้หเ้หมาะสมในการแกไ้ขปัญหา 

8. หลักการทางวศิวกรรม แนวทางการทํางาน และเลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหา 

กําหนดขนัตอนและวธิกีารทใีชโ้ดยเลอืกเทคนคิวชิาการและหลักการทเีป็นองคค์วามรูท้างวศิวกรรมอตุ

สาหการมาประยกุตใ์ชใ้นการกําหนดทางเลอืกทมีคีวามเป็นไปได ้ออกแบบทางเลอืก กําหนดรปูแบบที

เหมาะสมในการประเมนิผลลัพธเ์พอืใหบ้รรลวัุตถุประสงคท์ภีายใตข้อบเขตทกํีาหนด
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9. ผลลัพธข์องการแกไ้ขปัญหาหรอืการทํางานทางวศิวกรรม

การออกแบบและแกไ้ขปัญหา กําหนดทางเลอืกทเีหมาะสมและมคีวามเป็นไปได ้

แสดงขนัตอนวธิกีารของแตล่ะทางเลอืกทเีป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสมตามหลัก

วศิวกรรม โดยมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทางเลอืกตา่งๆอยา่งเหมาะสมทงัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

แสดงผลการคํานวณผลลัพธข์องทางเลอืกโดยใชโ้มเดลทางคณติศาสตรห์รอืทางวศิวกรรมประกอบ 

และคัดเลอืกทางเลอืกทมีคีวามเหมาะสมทสีดุและมคีวามเป็นไปได ้

ผลลัพธข์องการแกไ้ขปัญหาหรอืการทํางานทางวศิวกรรมจะตอ้งสอดคลอ้งและตอบวัตถปุระสงคท์ี

กําหนด

9



10.  การประเมนิผลลัพธ ์ผลกระทบและการแกไ้ขปัญหา

สรุปผลลัพธข์องการแกไ้ขปัญหา มกีารประเมนิผลลัพธท์มีกีารนําไปปฏบิตัแิละตดิตามผล โดยมกีาร

เปรยีบเทยีบกอ่นและหลังดําเนนิการ มกีารประเมนิผลลัพธ ์การประเมนิความเสยีงและผลกระทบของ

การแกไ้ขปัญหาทมีตีอ่ องคก์ร ความปลอดภัย สงิแวดลอ้ม กฎหมาย สงัคม และวัฒนธรรม แสดง

ผลสําเร็จและจุดเดน่ของผลงานทสีามารถนําไปตอ่ยอดงานดา้นวศิวกรรม ปัญหาอปุสรรค และการ

แกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทไีดผ้ลสมัฤทธเิชงิประจักษ์มกีารนําเสนอตอ่องคก์รและรับฟังขอ้คดิเห็นและ

เสนอแนะจากผูเ้กยีวขอ้งในองคก์ร มกีารนําไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางเพอืใหเ้ป็น SOP ทแีสดงผล

สําเร็จและจดุเดน่ของผลงานเชงิประจักษ์ทสีามารถนําไปพัฒนาวชิาชพีเป็น Best practice ได ้
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11.  บทสรปุ

สรุปองคค์วามรูค้วามชํานาญการ บรูณาการการประกอบวชิาชพีผลสําเร็จและจดุเดน่ของผลงาน เนน้

ผลสมัฤทธกิารปฏบิตัวิชิาชพี ปัญหาอปุสรรค และการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทไีดผ้ลเชงิประจักษ์

มกีารประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบของการแกไ้ขปัญหาตามกรอบมาตรฐาน และกฎหมาย 

มกีารจัดระบบการตรวจประเมนิ รับขอ้คดิเห็นและเสนอแนะจากผลการปฏบิัตงิานและการปรับปรงุหรอื

พัฒนาใหด้ยีงิขนึ

เอกสารอา้งองิ

รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏบิัตวิชิาชพีทนํีามาใชอ้า้งองิ
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การประเมนิความสามารถทางวชิาชพี (Professional Competency Assessment)
จาก รายงานผลงานดา้นวศิวกรรมดเีดน่ (Report on significant engineering work)
ประกอบการสมัภาษณผ์ลงานดา้นวศิวกรรม

ความสามารถทางวชิาชพี รายงานผลงานดา้นวศิวกรรมดเีดน่

1. ความรูท้างดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยี

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ
ทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิัตวิชิาชพี

มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึองคค์วามรูว้ศิวกรรมพนืฐาน
วศิวกรรมเฉพาะทาง และความรูใ้หมท่างวศิวกรรม
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคโนโลยทีมีอียู ่เทคโนโลยี
ใหม ่และการควบรวมเทคโนโลยี
มคีวามเขา้ใจถงึการประยกุตห์ลกัการทางวศิวกรรมเพอื
การปฏบิัตวิชิาชพีทดี ี
สบืคน้และศกึษาวจัิยเพอืการปฏบิัตวิชิาชพีในแนวทางที
ดทีสีดุ

หัวขอ้ท ี7  การสบืคน้เอกสารและขอ้เท็จจรงิ 
แสดงรายละเอยีดขอ้มลูทางเทคนคิวชิาการ และ
ขอ้เท็จจรงิจากผลงานทางดา้นวศิวกรรมอตุสาหการอนืๆ
ทเีกยีวขอ้ง มกีารเลอืกใช ้ทฤษฎ ีหลกัการทเีป็นองค์
ความรูท้างวศิวกรรมอตุสาหการ ทเีหมาะสมในการแกไ้ข
ปัญหาตามมาตรฐานการปฏบิัตวิชิาชพี

มาตรฐานการปฏบิัตวิชิาชพี
สามัญวศิวกร ใช ้และมสีว่นรว่มในการพัฒนามาตรฐาน
วฒุวิศิวกร      ใช ้และมสีว่นรว่มในการพัฒนามาตรฐาน
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ความสามารถทางวชิาชพี รายงานผลงานดา้นวศิวกรรมดเีดน่

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการ
ทางวศิวกรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิัตวิชิาชพีตาม
กรอบกฎหมาย

มคีวามเขา้ใจงานทางวศิวกรรม ขอบเขตและความ
รับผดิชอบการประกอบวชิาชพีตามกฎหมาย
มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิัต ิ
วชิาชพีในประเด็นปัญหาทางวศิวกรรมทรัีบผดิชอบ
มคีวามเขา้ใจถงึการประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรม
และเทคโนโลยเีพอืการปฏบิัตวิชิาชพีในแนวการปฏบิัตทิี
ดทีสีดุ

หัวขอ้ท ี8. หลกัการทางวศิวกรรม แนวทางการทํางาน 
และเลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหา
กําหนดขนัตอนและวธิกีารทใีชโ้ดยเลอืกเทคนคิวชิาการ
และหลักการทเีป็นองคค์วามรูท้างวศิวกรรมอตุสาหการ
มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม ทังนโีดย
พจิารณารวมถงึปัจจัย ขอ้จํากดั และเป็นไปตามกรอบ
กฎหมายทเีกยีวขอ้ง

กฎหมายทเีกยีวกบัวชิาชพี
สามัญวศิวกร  ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและ
เทคโนโลยภีายใตก้รอบของกฎหมาย
วฒุวิศิวกร       ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและ
เทคโนโลยภีายใตก้รอบของกฎหมาย
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ความสามารถทางวชิาชพี รายงานผลงานดา้นวศิวกรรมดเีดน่

2. ความรูค้วามชํานาญและประสพการณ์

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา การสบืคน้ และ
วเิคราะหปั์ญหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
ตรวจสอบประเด็นปัญหาทางวศิวกรรมภายใตข้อบเขต
ความรับผดิชอบและแยกแยะความซบัซอ้นถงึแนว
ทางการประพฤตปิฏบิัตวิชิาชพี
วเิคราะหป์ระเด็นความซบัซอ้นของปัญหาทางวศิวกรรม 
เนน้ผลงานวศิวกรรมและการใหบ้รกิาร
แสวงหาแนวทางเพอืการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมที
ซบัซอ้น

หัวขอ้ท ี5 ลกัษณะและขอบเขตของงาน 
กําหนดขอบเขตของปัญหา เงอืนไขตา่งๆ ตัวแปรตา่งๆที
มผีลตอ่การตดัสนิใจ และขอ้จํากดัตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
งานทางวศิวกรรมอยา่งชดัเจนและครบถว้น  
สามารถกําหนดประเด็นปัญหา สามารถวเิคราะห์
ทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆทเีป็นไปไดใ้นการหา
ผลลพัธท์เีหมาะสมทสีดุ

การกําหนดปัญหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
สามัญวศิวกร สามารถแกไ้ขปัญหา ยนืยันผล และ
ประเมนิผลลพัธ์
วฒุวิศิวกร      สามารถแกไ้ขปัญหา ยนืยันผล และ
ประเมนิผลลพัธ์
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2.2 สามารถออกแบบและแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมที
ซบัซอ้น

สามารถกําหนดทางเลอืกเพอืแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม
ทซีบัซอ้นควบคูก่ับการทดสอบและประเมนิผลตาม
ทรัพยากรทจํีาเป็น
รวบรวมผลการประเมนิ และควบรวมเพอืการกําหนด
รปูแบบ การออกแบบ เนน้คณุภาพ ความคุม้ทนุ ความ
ปลอดภัย และความน่าเชอืถอืสอดรับกบัเงอืนไขของแต่
ละทางเลอืก
นําเสนอเป็นผลการออกแบบของการแกไ้ขปัญหาที
ซบัซอ้นและปรับปรงุใหด้ยีงิขนึ

หัวขอ้ท ี8. หลกัการทางวศิวกรรม แนวทางการทํางาน 
และเลอืกใชว้ธิกีารแกไ้ขปัญหา
กําหนดขนัตอนและวธิกีารทใีชโ้ดยเลอืกเทคนคิวชิาการ
และหลักการทเีป็นองคค์วามรูท้างวศิวกรรมอตุสาหการ
มาประยกุตใ์ชใ้นการกําหนดทางเลอืกทมีคีวามเป็นไป
ได ้ออกแบบทางเลอืก กําหนดรปูแบบทเีหมาะสมใน
การประเมนิผลลพัธ์

การออกแบบและแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
สามัญวศิวกร  วเิคราะห ์กําหนดทางเลอืก รปูแบบและ
ประเมนิผลลพัธ์
วฒุวิศิวกร  วเิคราะห ์กําหนดทางเลอืก รปูแบบและ
ประเมนิผลลพัธ ์และการถ่ายโอนประสพการณ์
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2.3 สามารถประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของงาน
วศิวกรรมทซีบัซอ้น

สามารถประกนัหรอืยนืยันผลงานสูก่ารปฏบิัตวิชิาชพีได ้
จัดขนัตอน ลําดบังานในการสรา้ง การผลติรองรับการ
ออกแบบทสีอดคลอ้งกับขอ้กําหนดและเงอืนไข
มรีะบบการประเมนิผลลัพธ ์และผลกระทบเพอืการแกไ้ข
ปรับปรงุงานวศิวกรรมทซีบัซอ้นได ้

หัวขอ้ท ี9 ผลลพัธข์องการแกไ้ขปัญหาหรอืการทํางาน
ทางวศิวกรรม 
มกีารออกแบบและแกไ้ขปัญหา กําหนดทางเลอืกที
เหมาะสมและมคีวามเป็นไปได ้วเิคราะหท์างเลอืก โดย
การเปรยีบเทยีบทางเลอืก โดยพจิารณาความเป็นไปได ้
ทางดา้นเทคนคิ เศรษฐศาสตร ์รวมถงึขอบเขต ปัจจัย 
ขอ้จํากัด และขอ้กฎหมายทเีกยีวขอ้ง  แสดงขนัตอน
วธิกีารของแตล่ะทางเลอืกทเีป็นไปไดใ้นการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเหมาะสมตามหลักวศิวกรรม โดยมี
การศกึษาเปรยีบเทยีบทางเลอืกตา่งๆอยา่งเหมาะสมทัง
เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ แสดงผลการคํานวณ
ผลลพัธข์องทางเลอืกโดยใชโ้มเดลทางคณติศาสตร์
และคัดเลอืกทางเลอืกทมีคีวามเหมาะสมทสีดุและมี
ความเป็นไปไดโ้ดยมกีารประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบ
ของแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ประเมนิผลกระทบการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
สามัญวศิวกร  ประเมนิผล ยนืยันผล นําผลลพัธส์ูก่าร
ปฏบิัต ิแกไ้ขและปรับปรงุ
วฒุวิศิวกร ประเมนิผล ยนืยันผล นําผลลพัธส์ูก่ารปฏบิัต ิ
แกไ้ขปรับปรงุ และถา่ยโอนประสพการณ์16
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2.4 รว่มกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนอืงอยา่ง
เพยีงพอเพอืคงสภาพและเพมิขดีความสามารถในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

สามารถบทวนความสามารถการประกอบวชิาชพีเพอืการ
พัฒนาวชิาชพีในสายการปฏบิัตงิานตามความถนัดของ
ตนเองและตําแหน่งหนา้ที
วางแผนการพัฒนาวชิาชพีเสรมิสรา้งความสามารถการ
ประกอบวชิาชพี ทังระดบับคุคลและระดับองคก์ร
บรหิารจัดการใหม้กีารพัฒนาวชิาชพีตอ่เนอืงไดอ้ยา่ง
เพยีงพอเพอืคงสภาพตามตาแหน่งและภาระหนา้ที
มรีะบบการประเมนิผลสมัฤทธขิองแผนการพัฒนาวชิาชพี
อยา่งตอ่เนอืงเพอืการปรับปรุงใหเ้กดิประสทิธผิล

บัญชแีสดงผลงานและปรมิาณงานในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมทใีชเ้ป็นหลกัฐานเชงิประจักษ์ในการ
เลอืนระดบั
ลําดบัท ี5 แบบรายการกจิกรรมการพัฒนาวชิาชพี
ตอ่เนอืง (CPD Activities)
กําหนดจดุออ่นของตนเองได ้ผกูพันกบัการพัฒนา
วชิาชพีตามทศิทางทกํีาหนด วางแผนการฝึกฝน และ
ฝึกอบรมเพอืเตมิเต็มจดุออ่นของตน

กจิกรรมการพัฒนาวชิาชพี
สามัญวศิวกร  ร่วมกจิกรรม รับการอบรม ถา่ยทอด
ประสพการณ์
วฒุวิศิวกร  รว่มกจิกรรม รับการอบรม ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ชนํีาสงัคม
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2.5 สามารถวนิจิฉัยและเลอืกใชก้ารแกไ้ขปัญหาทาง
วศิวกรรมทซีบัซอ้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม

สามารถวนิจิฉัยการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม เนน้
ผลสมัฤทธเิชงิสมรรถภาพและมกีระบวนการจัดสู่
ภาคปฏบิัตทิสีามารถขจัดขอ้โตแ้ยง้
กําหนดวธิกีารตรวจประเมนิผลงานทางวศิวกรรมดว้ย
หลกัการทางวศิวกรรมซงึเป็นทยีอมรับ (Design 
Solution) 
เรยีนรูผ้ลการตรวจประเมนิจากกระบวนการเพอืการ
ปรับปรงุและพัฒนาใหเ้ป็นการปฏบิัตวิชิาชพีทดีทีสีดุ 
(Best Practice)

หัวขอ้ท ี10 การประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของการ
แกไ้ขปัญหา
สรปุผลลัพธข์องการแกไ้ขปัญหา มกีารประเมนิผลลพัธ์
ทมีกีารนําไปปฏบิัตแิละตดิตามผล โดยมกีาร
เปรยีบเทยีบกอ่นและหลังดําเนนิการ มกีารประเมนิผล
ลพัธ ์การประเมนิความเสยีงและผลกระทบของ
การแกไ้ขปัญหาทมีตีอ่ องคก์ร ความปลอดภัย 
สงิแวดลอ้ม กฎหมาย สงัคม และวัฒนธรรม แสดง
ผลสําเร็จและจดุเดน่ของผลงานทสีามารถนําไปตอ่ยอด
งานดา้นวศิวกรรม ปัญหาอปุสรรค และการ
แกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทไีดผ้ลสมัฤทธเิชงิประจักษ์มี
การนําเสนอตอ่องคก์รและรับฟังขอ้คดิเห็นและ
เสนอแนะจากผูเ้กยีวขอ้งในองคก์ร มกีารนําไปปรับปรุง
และพัฒนาแนวทางเพอืใหเ้ป็น SOP ทแีสดงผล
สําเร็จและจดุเดน่ของผลงาน เชงิประจักษ์ทสีามารถ
นําไปพัฒนาวชิาชพีเป็น Best practice ได ้

การเลอืกใช ้การแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทซีบัซอ้น
สามัญวศิวกร  วนิจิฉัย สงัเคราะห ์ตดัสนิใจ
วฒุวิศิวกร  วนิจิฉัย สงัเคราะห ์ตดัสนิใจ และสรา้ง
คณุคา่    18
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3. การเป็นผูนํ้าการประกอบวชิาชพี

3.1 ประพฤตปิฏบัิตใินกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี

สามารถจัดทมีงาน วางแผนงานและเป็นผูนํ้าการ
ประพฤตปิฏบัิตติามกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี

หัวขอ้ท ี10 การประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของการ
แกไ้ขปัญหา
ตระหนักถงึความสําคญัของจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วชิาชพี ทมีตีอ่การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมและเป็นผูนํ้า
และสนับสนุนทมีงานใหป้ระพฤตปิฏบิัตใินจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวชิาชพีโดยเครง่ครัดโดยมกีารตรวจสอบ
และประเมนิผลจากการปฏบิัตงิานตามจรรยาบรรณฯ

จรรยาบรรณวชิาชพี
สามัญวศิวกร ปฏบิัตตินถกูตอ้ง วนิจิฉัยความผดิถกู
วฒุวิศิวกร   ปฏบิัตตินถกูตอ้ง วนิจิฉัยความผดิถูก แสดง
ตนเป็นตวัอยา่งทดี ี 
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3.2 สามารถบรหิารจัดการและการมสีว่นรว่มในการ
จัดการงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น

มกีารวางแผนงานและกําหนดวธิกีารและขนัตอนการ
บรหิาร เนน้สมรรถภาพทปีระกนัคณุภาพได ้

หัวขอ้ท ี4.2 การดําเนนิการโครงการ 
มกีารระบตํุาแหน่งหนา้ทคีวามรับผดิชอบในปัจจบุัน และ
ในผลงานทนํีาเสนอ สดัสว่นการมสีว่นรว่มในผลงาน
ของผูร้ว่มงาน การบรหิารจัดการโครงการ การกําหนด
แผนการดําเนนิงาน และแผนการปฏบิัตงิาน การกําหนด
ภารกจิใหก้ับผูร้ว่มงาน การประสานงาน การประชมุรว่ม
เพอืแลกเปลยีนขอ้คดิเห็นและเสนอแนะ 

การจัดการงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น
สามัญวศิวกร  มสีว่นร่วม เลอืกวธิกีาร วางแผนงาน และ
บรหิารงาน
วฒุวิศิวกร  มสีว่นร่วมหรอืกําหนด เลอืกวธิกีาร วางแผน
งาน และบรหิารงาน
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3.3 สามารถตดิตอ่สอืสารการปฏบิัตวิชิาชพีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน

เขา้ถงึวัฒนธรรมขององคก์ร ระบบการสอืสาร

หัวขอ้ท ี11 สรุปผล
มกีารประเมนิผลลพัธก์ารประเมนิความเสยีงและ
ผลกระทบของการแกไ้ขปัญหา มกีารจัดระบบการตรวจ
ประเมนิ รับขอ้คดิเห็นและเสนอแนะจากผลการ
ปฏบิัตงิานและการปรับปรงุหรอืพัฒนาใหด้ยีงิขนึ 
ผลเชงิประจักษ์ทสีามารถนําไปพัฒนาวชิาชพี หรอืมกีาร
นําไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางเพอืใหเ้ป็น SOP หรอื 
Best practice มกีารนําเสนอและถา่ยทอดประสพการณ์
ในองคก์ร

การสอืสาร
สามัญวศิวกร  ร่วมกจิกรรม รับการอบรม ถา่ยทอด
ประสพการณ์
วฒุวิศิวกร  รว่มกจิกรรม รับการอบรม ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ชนํีาสงัคม
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3.4 รับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจหรอืมสีว่นรว่มตดัสนิใจใน
งานวศิวกรรมทซีบัซอ้น

รับผดิชอบการตดัสนิใจงานวศิวกรรมใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการประพฤตปิฏบิัต ิมาตรฐานการปฏบิัตวิชิาชพี 
มาตรฐานการใหบ้รกิารวชิาชพี และตามกรอบของ
กฎหมาย

หัวขอ้ท ี11.  บทสรปุ
สรปุองคค์วามรูค้วามชํานาญการ บรูณาการการประกอบ
วชิาชพีผลสําเร็จและจดุเดน่ของผลงาน เนน้ผลสมัฤทธิ
การปฏบิัตวิชิาชพี ปัญหาอปุสรรค และการแกไ้ขปัญหา
ทางวศิวกรรมทไีดผ้ลเชงิประจักษ์
มกีารประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของการแกไ้ข
ปัญหาตามกรอบมาตรฐาน และกฎหมาย มกีาร
จัดระบบการตรวจประเมนิ รับขอ้คดิเห็นและเสนอแนะ
จากผลการปฏบิัตงิานและการปรับปรงุหรอืพัฒนา
ใหด้ยีงิขนึ

ความรับผดิชอบ และการตดัสนิใจในงานวศิวกรรมที
ซบัซอ้น
สามัญวศิวกร  ตดัสนิใจและแสดงความรับผดิชอบใน
งานวศิวกรรมตามกรอบมาตรฐานและกฎหมาย
วฒุวิศิวกร  ตดัสนิใจและแสดงความรับผดิชอบในงาน
วศิวกรรมตามกรอบมาตรฐานและกฎหมาย
     

22



ความสามารถทางวชิาชพี รายงานผลงานดา้นวศิวกรรมดเีดน่

4. ตระหนกัในความรบัผดิชอบตอ่วชิาชพี 
สงัคมสาธารณะและสงิแวดลอ้ม
4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงานวศิวกรรมทซีบัซอ้น
ตอ่สงัคม วัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และใหค้วามสําคญัตอ่
การคุม้ครองทางสงัคมและการพัฒนาทยีังยนื

ปฏบิัตวิชิาชพีวศิวกรรมดว้ยความรับผดิชอบตอ่ความ
ปลอดภัย ชวีอนามัยของชมุชนและสาธารณะ และ
ผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม
สรา้งบรูณาการหรอืนวัตกรรมในผลงานทางวศิวกรรม
ดว้ยการใหบ้รกิารวชิาชพีทกีลมกลนืกับคณุภาพชวีติ
ของชมุชน และการพัฒนาคณุภาพสงิแวดลอ้ม

หัวขอ้ท ี10 การประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบของการ
แกไ้ขปัญหา
สรปุผลลัพธข์องการแกไ้ขปัญหา มกีารประเมนิผลลพัธ ์
และผลกระทบของการแกไ้ขปัญหาทมีตีอ่ 
องคก์ร ความปลอดภัย สงิแวดลอ้ม กฎหมาย สงัคม และ
วัฒนธรรม แสดงผลสําเร็จและจดุเดน่ของ
ผลงานทสีามารถนําไปตอ่ยอดงานดา้นวศิวกรรม ปัญหา
อปุสรรค และการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมที
ไดผ้ลสมัฤทธเิชงิประจักษ์มกีารนําเสนอตอ่องคก์รและรับ
ฟังขอ้คดิเห็นและเสนอแนะจากผูเ้กยีวขอ้งใน
องคก์ร 

ความรับผดิชอบตอ่วชิาชพี สงัคม สาธารณะและ
สงิแวดลอ้ม
สามัญวศิวกร  รูผ้ลกระทบของงานวศิวกรรมตอ่ความ
คุม้ครองทางสงัคมและการพัฒนาทยีังยนื
วฒุวิศิวกร   สรางคณุคา่ของงานวศิวกรรมตอ่สงัคม และ
การพัฒนาทยีังยนื  23
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4.2 ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบกฎหมายที
เกยีวขอ้ง การจัดใหม้คีวามปลอดภัยและชวีอนามัยตอ่
ชมุชนสาธารณะ

บรหิารจัดการการปฏบิัตวิชิาชพีดว้ยระบบความปลอดภัย 
ตามกรอบของกฎหมาย
กําหนดเงอืนไขและความเสยีงอันจะพงึมใีนการทํางาน
ทางวศิวกรรมสูภ่าคปฏบัิติ
จัดระบบการประเมนิผลและปรับปรงุใหก้ารปฏบิัตดิยีงิขนึ
แนวทางการประเมนิผลความสามารถการประกอบวชิาชพี

หัวขอ้ท ี6. ลกัษณะและขอบเขตของงาน
กําหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวศิวกรรม 
เงอืนไขและขอ้จํากดัตา่งๆในดา้นกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์สงัคม วัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม ความ
ปลอดภัยและชวีอนามัย ตวัแปรและขอ้จํากดัตา่งๆที
สง่ผลตอ่การวเิคราะหห์าผลลพัธท์เีหมาะสมทสีดุ

กรอบกฎหมาย ความปลอดภัยและชวีอนามัยตอ่ชมุชน
สาธารณะ
สามัญวศิวกร  จัดระบบงานวศิวกรรมทมีคีวามปลอดภัย
วฒุวิศิวกร  สรา้งคณุคา่ของงานวศิวกรรมทมีคีวาม
ปลอดภัยดา้นชวีอนามัย ตอ่ชมุชนสาธารณะ
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ขอบคณุคะ่

รศ.ศนัสนยี ์สภุาภา
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