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หมายถงึผลลพัธข์องการศกึษาของหลกัสตูรทีก่ าหนดขอบเขตความรู้ ลกัษณะ
ความสามารถ และทกัษะ ทศันะคต ิและความประพฤตขิองผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก
หลกัสตูรทีเ่พยีงพอต่อการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ส ำหรบักำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (Graduate Attributes)



กำรพฒันำคณุภำพกำรศึกษำโดยให้ควำมส ำคญักบั 
OBE และ Graduate Attributes

ผลลพัธข์องการศกึษาของหลกัสตูรทีก่ าหนด
ขอบเขตความรู้ ลกัษณะความสามารถและ
ทกัษะ ทศันะคต ิและความประพฤตขิอง
ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรทีเ่พยีงพอต่อ
การประกอบวชิาชพีวศิวกรรม

what the program is preparing graduates for
in their career and professional life

ลกัษณะสมบติั
1. ความรูท้างวศิวกรรม
2. การวเิคราะหปั์ญหา
3. การออกแบบ/พฒันาหาค าตอบของปัญหา
4. การสบืคน้
5. การใชเ้ครือ่งมอืทนัสมยั
6. วศิวกรและสงัคม
7. สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื
8. จรรยาบรรณวชิาชพี
9. การท างานเดีย่วและท างานเป็นทมี
10. การสือ่สาร
11. การบรหิารโครงการและลงทุน
12. การเรยีนรูต้ลอดชพี
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Graduate attributes designated by professional license organisation (Normally, these attributes must be complied with 
the Washington Accord.)

Graduate attributes

N.B. Programme learning outcomes (PLOs or POs)  sometimes are named as student learning outcomes (SOs) or 
expected learning outcomes (ELOs).



Learning outcomesGraduate attributes

Professional organisations Accreditation bodies

Programmes of study



1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา
4. การพิจารณาตรวจสอบ
5. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
6. การท างานร่วมกันเป็นทีม
7. การติดต่อสื่อสาร
8. การพัฒนาที่ย่ังยืน
9. จรรณยาบรรณวิชาชีพ
10. การบริหารงานวิศวกรรม
11. การเรียนรู้ตลอดชีพ

Programme Learning Outcomes (PLOs) 
ผลลัพธ์ของการศึกษาของหลักสูตร



ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสตินักศึกษาพงึมี เมื่อส าเร็จการศกึษามีดังต่อไปนี้

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ และ ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมเพื่อก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยาม และประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน 
กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และหาค าตอบของปญัหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลกัการและเครื่องมือวเิคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยค านึงถึงองค์รวมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอ้ย่างถูกต้อง
3. การออกแบบและพฒันาเพือ่หาค าตอบของปัญหา 
สามารถออกแบบและหาค าตอบของปัญหาและระบบงานหรือกระบวนการทางวศิวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนด
งาน โดยค านึงถึงข้อก าหนดดา้นสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การพัฒนาที่ย่ังยืนที่อาจหมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ตลอดวัฏจกัรชีวิตของวัสดุและระบบ หลักเศรษฐกิจหมนุเวียน (circular economy)  การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์ และสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพ ฯลฯ



ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสตินักศึกษาพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

4. การพิจารณาตรวจสอบ 
สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการตัง้สมมตฐิาน การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และข้อสนเทศเพื่อให้ไดผ้ลสรุปทีถู่กตอ้งตามหลกั
เหตุผล
5. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
สามารถสร้าง เลือกประยุกต์ใช้ และรับทราบถึงข้อจ ากดัของวิธีการ ทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องมอืทางวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมยั เพื่อสร้างแบบจ าลองและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน
6. การท างานร่วมกันเป็นทีม
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่มคีวามหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิก
ของกลุ่มและผูน้ ากลุม่ได้ ทั้งภายใต้การสื่อสารโดยตรง และการสื่อสารทางไกล ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องสามารถท างานอย่างอิสระไดอ้ย่างมั่นใจ



ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสตินักศึกษาพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

7. การติดต่อสื่อสาร 
สามารถติดต่อสือ่สารในงานวิศวกรรมทีม่ีความซับซ้อนกบัวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไป
ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งโดยวาจา โดยการเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม 
ภายใต้บริบทของความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม และพื้นฐานการศึกษา
8. การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีความตระหนักและเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ สามารถวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบของการพัฒนาที่ย่ังยืนตอ่ สังคม เศรษฐกิจ ความยั่งยืน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ข้อกฏหมาย การปฏิบัติวิชาชีพและสิง่แวดลอ้มจากการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได ้
9. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความตระหนัก เข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพ กฎหมาย
ในประเทศและระหว่างประเทศที่เกีย่วข้อง และแสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจในด้านความมีส่วนร่วม และความหลากหลาย



ผลลัพธ์การศึกษาที่นิสตินักศึกษาพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษามีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

10. การบริหารงานวิศวกรรม

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึง ความ
เสี่ยง และการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารโครงการในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่ม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
มีความหลากหลาย

11. การเรียนรู้ตลอดชีพ

ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่ บริบทที่เปลี่ยนแปลง และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคส์ ำหรบักำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรม 
ตามประกาศของสภาวศิวกรม ี2 ระดบั แตกต่างกนัตามพนัธกจิของ
สถาบนัการศกึษาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร ดงันี้

ระดบัท่ี 1 ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์
หรอืเทยีบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศกึษา Washington Accord
ระดบัท่ี 2 ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์
หรอืหลกัสตูรการศกึษาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นวศิวกรรม หรอื
เทยีบเท่าตามขอ้ตกลงทางการศกึษา Sydney Accord



พนัธกิจของและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

Washington Accord Engineer:  Professional Engineer Graduates 
are expected to work with Complex Engineering Problems

Sydney Accord Engineering Technologist: Technologist Graduates 
are expected to work with Broadly Defined Engineering Problems



ปัญหำงำนทำงวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน 
Complex Engineering Problem

ปัญหำงำนวิศวกรรมท่ีต้องใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมในเชิงลึก เพ่ือพิจำรณำหำผลลพัธซ่ึ์งโดยส่วนมำกเป็น
ควำมรู้ทำงวิศวกรรมในชัน้แนวหน้ำ และมีลกัษณะของปัญหำดงัต่อไปน้ี
1. เก่ียวพนักบักำรใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมท่ีหลำกหลำย หรือมีปัญหำควำมไม่สอดคล้องทำงเทคโนโลยี

และวิศวกรรมและประเดน็ในกำรพิจำรณำอ่ืน
2. ไม่มีผลลพัธข์องกำรแก้ไขปัญหำท่ีชดัเจนและมีแนวควำมคิดของผลลพัธข์องกำรแก้ไขปัญหำท่ีมีควำมคิด

ริเร่ิมในเชิงนำมธรรมและต้องกำรกำรวิเครำะหเ์พ่ือหำแบบจ ำลองของผลลพัธท่ี์เหมำะสอม
3. ต้องใช้ควำมรู้จำกงำนวิจยัพฒันำทำงวิศวกรรมเฉพำะสำขำในระดบัแนวหน้ำและยินยอมให้เร่ิมต้นจำก

กำรศึกษำวิเครำะหแ์ก้ไขปัญหำจำกควำมรู้พืน้ฐำนทำงวิศวกรรม
4. เป็นประเดน็ปัญหำท่ีไม่ได้คำดคิดมำก่อน
5. เป็นปัญหำท่ีไม่มีมำตรฐำนกำรปฏิบติัวิชำชีพวิศวกรรมก ำกบักำรท ำงำน
6. เป็นประเดน็ปัญหำควำมขดัแย้งจำกควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมหลำกหลำยมีผลกระทบ

ส ำคญัต่อเน้ืองำนต่ำงๆ ในวงกว้ำง
7. เป็นปัญหำระดบัสงูท่ีมีองคป์ระกอบหลำกหลำยของงำนและปัญหำในระดบัล่ำง



งำนวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน 
Complex Engineering Activities

1. เก่ียวพนักบักำรใช้ทรพัยำกรของงำนท่ีหลำกหลำย (รวมถึงทรพัยำกรมนุษย ์เครื่องจกัรและอปุกรณ์ วสัด ุวตัถดิุบ 
ข้อมลูและเทคโนโลยีวิศวกรรม (Involve the use of diverse resources)

2. ต้องกำรกำรแก้ไขปัญหำจำกควำมขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จำกควำมหลำกหลำยของงำนในด้ำนต่ำงๆ ของโครงงำน เช่น 
ควำมไม่สอดคล้องทำงเทคโนโลยีวิศวกรรม และประเดน็ผลกระทบต่ำงๆ (Require resolution of significant 
problems arising from interactions between wide-ranging or conflicting technical, engineering or other 
issues)

3. เก่ียวพนักบักำรใช้หลกักำรทำงวิศวกรรมและกำรใช้ควำมรู้จำกงำนวิจยัพฒันำใหม่ท่ีไม่เคยท ำมำก่อน (Involve 
creative use of engineering principles and research-based knowledge in novel ways)

4. มีผลกระทบส ำคญัต่องำนต่ำงๆ ท่ียำกต่อกำรคำดกำรณ์ผลกระทบและอำจต้องกำรกำรผอ่นคลำยของมำตรกำร
ติดตำม (Have significant consequences in a range of contexts, characterized by difficulty of prediction and 
mitigation)

5. เป็นงำนท่ีใช้ประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรทดลองใช้หลกักำรพืน้ฐำนทำงวิศวกรรม (Can extend beyond previous 
experiences by applying principles-based approaches)



ปัญหำงำนวิศวกรรมทัว่ไป
Broadly-Defined Problem

ปัญหำทำงวิศวกรรมท่ีสำมำรถแก้ไขได้โดยใช้กำรประมวลรำยละเอียดและควำมรู้ทำงวิชำชีพเฉพำะสำขำท่ีเน้น
กำรประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีท่ีได้รบัพฒันำมำแล้วและมีลกัษณะของปัญหำดงัน้ี
1. มีองคป์ระกอบของปัญหำท่ีมีควำมหลำกหลำยและอำจมีข้อจ ำกดัท่ีขดัแย้งกนั
2. สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยกำรวิเครำะหแ์ละประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ีได้รบักำรพิสจูน์ผลแล้ว
3. ต้องกำรใช้หลกักำร ควำมรู้ และวิธีปฏิบติัท่ีก ำหนดในสำขำวิศวกรรมท่ีเน้นกำรใช้เทคโนโลยีท่ีมีใช้กนัอยู่แล้ว

ให้ได้ผลลพัธแ์ละเรียนรู้กำรแก้ไขปัญหำภำยในสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนหลำกหลำยสำขำวิชำชีพทำง
วิศวกรรม

4. เป็นปัญหำท่ีมีรปูแบบของกำรแก้ไขปัญหำท่ีได้รบักำรยอมรบักนัอยู่แล้ว
5. อำจเป็นปัญหำท่ีมีองคป์ระกอบบำงส่วนไม่ได้ระบใุนมำตรฐำนกำรปฏิบติัวิชำชีพวิศวกรรม
6. มีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนควำมคิดและควำมต้องกำร
7. เป็นปัญหำท่ีมีผลกระทบต่อเน่ืองในระดบัท้องถ่ินและอำจขยำยกว้ำงมำกขึน้
8. เป็นส่วนหน่ึงของปัญหำทำงวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน



งำนวิศวกรรมทัว่ไป 
Broadly-Defined Activities

1. เก่ียวพนักบักำรใช้ทรพัยำกรท่ีหลำกหลำย (รวมถึง ทรพัยำกรมนุษย ์เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ วสัด ุวตัถดิุบ ข้อมลู และเทคโนโลยีวิศวกรรม

2. เก่ียวพนักบักำรหำผลลพัธข์องปัญหำท่ีมีควำมสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั ระหว่ำง
เทคโนโลยี วิศวกรรม และประเดน็ต่ำงๆ ท่ีอำจมีข้อขดัแย้งกนั

3. เก่ียวพนักบักำรใช้ วสัด ุเทคโนโลยี หรือกระบวนงำนใหม่ทียงัไม่มีมำตรฐำนก ำกบั
4. สำมำรถคำดกำรณ์ผลกระทบของปัญหำต่อเน่ืองในระดบัท้องถ่ินและอำจมี

ผลกระทบท่ีขยำยกว้ำงมำกขึน้
5. ใช้ควำมรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนงำนและวิธีปฏิบติังำนตำมปกติ





บณัฑิตท่ีจบการศกึษาประมาณ 18,000 คน/ปี
หลกัสตูรท่ีสภาวิศวกรรบัรองประมาณ 700 หลกัสตูร
หลกัสตูรท่ีไดร้บัการรบัรอง TABEE 7 หลกัสตูร

ผูย่ื้นขอรบัใบอนญุาตระดบัภาคีประมาณ 7,000 คน/ปี
ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประมาณ 4,000 คน/ปี

ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตระดบัสามญัวิศวกรประมาณ 800 คน/ปี

การศึกษาและการฝึกหดัเพือ่พฒันาสู่การเป็นวิศวกร

18,000 คน 4,000 คน 800 คน





















ขอบคุณครับ


