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หลกัการและเหตผุล

1. เอกสารกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency 
framework) นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วา่ด้วย กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(Competency 
framework) เพ่ือใช้ในการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมให้ได้ตามมาตรฐานสากล

2. หลกัการและแนวปฏิบตัขิองเอกสารฉบบันี ้ครอบคลมุสาระของการพฒันาความสามารถ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของผู้ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ และ
ข้อกําหนดท่ีสภาวิศวกรจดัการทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพตามระเบียบกรรมการสภาวิศวกร เร่ืองการทดสอบความรู้ระดบัสามญั
วิศวกร และระดบัวฒิุวิศวกร พ.ศ. 2551 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553 

3. หลกัการและแนวปฏิบตัขิองเอกสารฉบบันี ้ประกอบด้วยหวัข้อหลกัการ  แนวปฏิบตั ิ
รายงาน และรูปแบบรายการท่ีอนกุรรมการหรือคณะผู้ ชํานาญการพิเศษท่ีสภาวิศวกร
แตง่ตัง้ ต้องนําไปใช้พิจารณาทดสอบเลื่อนระดบัใบอนญุาต ระดบัสามญัวิศวกรและระดบั
วฒิุวิศวกร   

3



นิยามและความหมายของคําศัพท
คาํศัพท์ ความหมาย

ความรู้ทางวิศวกรรม

(Engineering knowledge)

ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นการจดัชดุความรู้ พืน้ฐานทางวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมท่ี

นํามาใช้ในการประกอบวิชาชีพของแตล่ะสาขา โดยการประยกุต์ใช้ฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  

กรอบความสามารถ

(Competency framework)

กรอบความสามารถของวิชาชีพวิศวกรรม เป็นความต้องการท่ีสงัคมและอตุสาหกรรมคาดหวงัจะได้รับ

จากการบริการวิชาชีพของวิศวกร   ประกอบด้วยความต้องการ  อาทิความสามารถด้านความรู้และ

การปรยกุต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พืน้ฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง

วิศวกรรมของแตล่ะสาขา ความต้องการความสมารถในการแก้ไขปํญหา และออกแบบงานวิศวกรรมท่ี

ซบัซ้อนท่ีมีมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพ  ในบริบทของความปลอดภยัสาธารณะ สิ่งแวดล้อม สงัคม 

และการพฒันาท่ียัง่ยืน ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ 

งานวิศวกรรมควบคมุ งานวิศวกรรมท่ีประกาศโดยกฎกระทรวงมหาดไทยให้เป็นงานวิศวกรรมควบคมุ มี 6 ลกัษณะงาน  

ได้แก่ งานให้คําปรึกษา  งานวางโครงการ งานออกแบบและคํานวณ   งานควบคมุการสร้างหรือการ

ผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ  และงานอํานวยการใช้   งานวิศวกรรมควบคมุนีจ้ะนําไปใช้ประเมินผล

งานวิศวกรรมตามความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุสําหรับผู้ขอมีใบอนญุาตระดบั 

สามญัวิศวกร และวฒิุวิศวกร
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คาํศัพท์ ความหมาย

งานวิชาชีพวิศวกรรมในความ

รับผิดชอบ (Responsible 

charge)

งานวิชาชีพวิศวกรรมท่ีวิศวกรรับผิดชอบปฏิบตัิวิชาชีพ (Responsible charge) เป็น

งานวิศวกรรมควบคมุ 6 ลกัษณะงานภายใต้ประกาศของกฏกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยงานวิศวกรรมควบคมุ

ผลงานวิศวกรรมท่ีเดน่ชดั 

(Significant engineering 

work)

ทํางานวิศวกรรมท่ีมีความเดน่ชดั (Significant engineering work) ในด้านบทบาท

และหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีระยะเวลาการทํางานติดตอ่กนั และได้ผลสําเร็จด้าน

งานวิศวกรรม

ผลงานทางวิศวกกรรมดีเดน่ สภาวิศวกรกําหนดให้วิศวกรผู้ขอเลื่อนระดบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ จากระดบัภาคีวิศวกรเป็นสามญัวิศวกร และจากระดบัสามญัวิศวกรเป็นวฒิุ

วิศวกร ต้องนําเขียนรายงานและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรมดีเดน่ จํานวน ไม่น้อย

กวา่ 2  เร่ืองโดยพิจารณาจากการทํางานวิศวกรรมท่ีความเดน่ชดั (Significant 

engineering work) ในด้านบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรม 

(Responsible charge) ใน งานวิศวกรรมควบคมุ 6 ลกัษณะงาน

นิยามและความหมายของคําศัพท
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กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

1.  มีความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ได้แก่

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีในการปฏิบตัิวิชาชีพ

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย
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2.มีความสามารถในการประยกุต์ความรู้ความชํานาญในการแก้ไขปัญหาด้าน
วศิวกรรมและการพฒันาวชิาชีพ ได้แก่

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวเิคราะห์
ปัญหาทางวศิวกรรมท่ีซบัซ้อน

2.2 สามารถออกแบบและแก้ปัญหาทางวศิวกรรมท่ีซบัซ้อน

2.3 สามารถประเมินผลลพัธ์และผลกระทบของงานวศิวกรรมท่ีซบัซ้อน

2.4 ร่วมกิจกรรมการพฒันาวชิาชีพตอ่เน่ืองอยา่งเพียงพอเพ่ือคงสภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

2.5 สามารถวนิิจฉยัและเลือกใช้การแก้ปัญหาทางวศิวกรรมท่ีซบัซ้อน
ได้อยา่งเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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3. มีความเป็นผู้ นําด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจดัการ และการ

ให้บริการวิชาชีพ ได้แก่

3.1 ประพฤติปฏิบติัในกรอบจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ

3.2 สามารถบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมในการจดัการงาน

วิศวกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน

3.3 สามารถติดตอ่สื่อสารการปฏิบตัิวิชาชีพได้อยา่งชดัเจน

3.4 รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจหรือมีสว่นร่วมตดัสินใจในงาน

วิศวกรรมท่ีซบัซ้อน

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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4.  มีความตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ สงัคมสาธารณะและ

สิง่แวดล้อม

4.1 ตระหนกัถงึผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน ตอ่

สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม และให้ความสําคญัตอ่การคุ้มครองทาง

สงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

และจดัให้มีความปลอดภยัและ  ชีวอนามยัตอ่ชมุชนสาธารณะ

กรอบความสามารถการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
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คาํอธิบายที่บ่งชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชีพ

• มีความรู้ความเข้าใจถงึองค์ความรู้วิศวกรรมพืน้ฐาน วิศวกรรมเฉพาะ

ทาง และความรู้ใหมท่างวิศวกรรม

• มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่เทคโนโลยีใหม ่และการ
ควบรวมเทคโนโลยี

• มีความเข้าใจถงึการประยุกต์หลักการทางวศิวกรรมเพ่ือการปฏิบติั

วิชาชีพท่ีดี (Good Practice)
• สืบค้นและศกึษาวจิยัเพ่ือประเมินตน เพ่ือการปฏิบติัวิชาชีพใน
แนวทางท่ีดีท่ีสดุ
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• ตรวจสอบประเดน็ปัญหาทางวิศวกรรมภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและ
แยกแยะความซบัซ้อนถงึแนวทางการประพฤติปฏิบตัิวิชาชีพ

• วเิคราะห์ประเดน็ความสลบัซบัซ้อนของปัญหาทางวิศวกรรม เน้นผลงานวิศวกรรม
และการให้บริการ

• แสวงหาแนวทางเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน

กาํหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซ้อนควบคูก่บัการทดสอบและ
ประเมินผลตามทรัพยากรท่ีจําเป็น

• รวบรวมผลการประเมนิ และควบรวมเพ่ือการกําหนด รูปแบบ การออกแบบ เน้น
คณุภาพ ความคุ้มทนุ ความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือ สอดรับกบัเง่ือนไขของแตล่ะ
ทางเลือก

• นําเสนอเป็นผลการออกแบบของการแก้ปัญหาท่ีสลบัซบัซ้อนและปรับปรุงให้ดี
ย่ิงขึน้

คาํอธิบายที่บ่งชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชีพ
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• สามารถประกันหรือยืนยันผลงานสูก่ารปฏิบตัิวิชาชีพได้

• จัดขัน้ตอน ลาํดบังานในการสร้างการผลติรองรับการออกแบบท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดและ
เง่ือนไข

• มีระบบการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงงานวิศวกรรมท่ีซบัซ้อนได้

• ทบทวนความสามารถการประกอบวิชาชีพเพ่ือการพฒันาวิชาชีพในสายการปฏิบตัิงานตาม
ความถนดัและตําแหน่งหน้าท่ี

• กําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อการพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง

• วางแผนการพฒันาวชิาชีพเสริมสร้างความสามารถการประกอบวิชาชีพ 

• บริหารจัดการให้มีการพฒันาวชิาชีพต่อเน่ืองได้อยา่ง เพียงพอ

• จดัมีระบบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนการพฒันาวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง

คาํอธิบายที่บ่งชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชีพ
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• วนิิจฉัยการแก้ปัญหาทางวศิวกรรม เน้นผลสมัฤทธ์ิเชิงสมรรถภาพและมี
ขบวนการจดัสูภ่าคปฏิบตัท่ีิขจดัข้อ

โต้แย้งได้อยา่งเบด็เสร็จ

• กาํหนดวธีิการตรวจประเมินด้วยหลกัการทางวศิวกรรมซึง่เป็นท่ียอมรับ

• ตรวจประเมนิผลงานทางวศิวกรรม (Design Solution) ตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไข

• เรียนรู้ผลการตรวจประเมินจากกระบวนการเพื่อการปรับปรุงและพฒันาให้
เป็นการปฏิบตัวิชิาชีพท่ีดีท่ีสดุ

(Best Practice)

คาํอธิบายที่บ่งชีค้วามสามารถการประกอบวชิาชีพ
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งานวศิวกรรมควบคุม

1) งานให้คําปรึกษา หมายถงึ การให้คําแนะนา การตรวจวินิจฉยั การตรวจรับรองงานวิศวกรรม

2) งานวางโครงการ หมายถงึ การศกึษา การวิเคราะห์ทางเลอืกท่ีเหมาะสม การวางแผนของ
โครงการ

3) งานออกแบบและคํานวณ หมายถงึ การใช้หลกัวิชาเพ่ือให้ได้มาซึง่รายละเอียด ในการ
ก่อสร้าง การสร้าง การผลติ หรือการวางผงัโรงงานและเคร่ืองจกัร โดยมีรายการคํานวณ แสดง
เป็นรูปแบบ ข้อกําหนด หรือประมาณการ

4) งานควบคมุการสร้างหรือการผลติ หมายถงึ การอํานวยการควบคมุ หรือการควบคมุ เก่ียวกบั
การก่อสร้าง การสร้าง การผลติ การติดตัง้ การซอ่ม การดดัแปลง การรือ้ถอนงาน หรือการ
เคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถกูต้องตามรูปแบบ และข้อกาหนดของหลกัวิชาชีพวิศวกรรม

5) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถงึ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมลู และ
สถิติตา่งๆ หรือใช้หลกัเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบ วินิจฉยังาน หรือในการสอบทาน

6) งานอํานวยการใช้  หมายถงึ การอํานวยการดแูลการใช้  การบารุงรักษางาน  ทัง้ท่ีเป็นชิน้งาน 
หรือระบบ ให้เป็นไปโดยถกูต้อง ตามรูปแบบ และข้อกําหนดของหลกัวิชาชีพวิศวกรรม
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• งานวิศวกรรมควบคมุตามประกาศกฎกระทรวงฯ จะนําไปใช้ประเมินผล

งานวิศวกรรมตามความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

สําหรับผู้ขอมีใบอนญุาตระดบั สามญัวิศวกร และวฒิุวิศวกรตอ่ไป

งานวศิวกรรมควบคุม
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การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีด่น

ลาํดับ หวัข้อรายงาน คาํอธิบาย

1 คํานํา คําแถลงภาพรวมของรายงานและการรายงานไปพิจารณาประกอบการประเมินผล

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพในการขอเลื่อนระดบัใบอนญุาตวิศวกรรม

ควบคมุ

2 กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) อธิบายและประกาศขอบคณุผู้ ท่ีให้ความอนเุคราะห์ และผุ้ มีสว่นร่วมในการทํางาน

3 สารบญั สารบญัหวัข้อรายงาน

4 บทนํา 1. ลกัษณะงานทางวิศวกรรม (ระบขุนาดและความสาํคญั)

2. รายละเอียดโครงการ /ตําแหนง่ในโครงการ / อํานาจ /หน้าท่ี การจดัการงานวิ

ศกรรม หรือมีสว่นร่วมในการจดัการงานวิศวกรรมการกําหนดภารกิจและความมี

สว่นร่วมของการบริหารจดัการงานวิศวกรรม

5 ลกัษณะและขอบเขต

ของงานทางวิศวกรรม

ดีเดน่

1. มีการกําหนดขอบเขตของปัญหาและงานทางวิศวกรรมและเง่ือนไขท่ีชดัเจน

2. กําหนดตวัแปรในระบบเพ่ือสามารถวิเคราะห์หาผลลพัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
16



ลาํดบั หวัข้อรายงาน คาํอธิบาย

6 วตัถปุระสงค์ 1. อธิบายและกําหนดเป้าหมายความสําเร็จของงานหรือการแก้ไขปัญหาของ

งานท่ีได้รับผิดชอบ

7 การสืบค้นทางเอกสารและ

ข้อเท็จจริง

1. ครอบคลมุการวิเคราะห์และยืนยนัปัญหาทางวิศวกรรม

2. วิธีและผลการสืบค้นข้อเท็จจริงของข้อมลู ก่อนนําไปวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาของานวิศวกรรม

8 หลกัการทางวิศวกรรม แนว

ทางการทํางาน และเลือกใช้

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. อธิบายการกําหนด แนวทาง และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์

ความรู้และหลกัการทางวิศวกรรม

2. การเลือกใช้ข้อกําหนดและขัน้ตอนวิธีการดีท่ีสดุในการแก้ไขปัญหาหรือการ

ทํางานทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมตามหลกัวิศวกรรม

3. การศกึษาเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ

9 ผลลพัธ์ของการแก้ไขปัญหา

หรือการทํางานทาง

วิศวกรรม

1. การแจกแจงองค์ประกอบ และเง่ือนไข

2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเชิงทางคณิตศาสตร์ หรือการคํานวณ

ผลลพัธ์ของปัญหาโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์

การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีด่น
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การนําเสนอผลงานทางวศิวกรรมดเีด่น

ลาํดับ หวัข้อรายงาน คาํอธิบาย

10 การประเมินผลลพัธ์และ

ผลกระทบของการแก้ไข

ปัญหา

1. อธิบายกระบวนการประเมินผลลพัธ์และผลกระทบภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด

2. วิธีการตดัสนิใจหรือมีสว่นร่วมตดัสนิใจในงานวิศวกรรมและแสดงผลการ

ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรม

11 บทสรุป 1. สรุปองค์ความรู้ความชํานาญการ บรูณาการการประกอบวิชาชีพ

2. ผลสําเร็จและจดุเดน่ของผลงาน เน้นผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิวิชาชีพ

3. ปัญหา อปุสรรค และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีได้ผลเชิงประจกัษ์

12 เอกสารอ้างอิง รายการเอกสารและมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพท่ีนํามาใช้อ้างอิง
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รายการเอกสารแสดงบญัชีแสดงผลงานและปริมาณงานใน

การประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ลาํดบั ช่ือเอกสาร

1 แบบรายการประวตัิการทํางานและประสบการณ์วิชาชีพ (Professional 
experience)

2 แบบรายการกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพตอ่เน่ือง (CPD Activities)
3 แบบรายการแสดงความรับผิดชอบงานวิชาชีพวิศวกรรม (Responsible 

charge)
4 แบบรายการแสดงผลงานวิศวกรรมท่ีเดน่ชดั (Significant engineering 

work)
7 รายงานผลงานวิศวกรรมดีเดน่ตามหวัข้อรายงานท่ีกําหนด 2 เร่ือง

6 แบบรายการคําแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ (Professional 
competency statement)
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การตดัสนิผลการทดสอบความรู้ในประสบการณ์ และ

ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ
1. อา่นทบทวนรายการเอกสารแสดงบญัชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม รวมทัง้รายงานผลงานวิศวกรรมดีเดน่ท่ีผู้ขอรับใบอนญุาตฯสง่มาให้พิจารณา
2. รวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ขอดําเนินการ สง่เอกสารเพ่ิมเติม หรือการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

และสง่กลบัคืนให้สภาวศิวกรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
3. กรณีท่ีได้รับเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ขอฯแล้ว และอนกุรรมการหรือผู้ ชํานาญการพิเศษพิจารณา

แล้ววา่เอกสารเพ่ิมเตมิหรือการปรับปรุงแก้ไขเอกสารยงัไมมี่รายละเอียดและเนือ้หาตามท่ีแจ้ง
ขอไป ให้อนกุรรมการอนกุรรมการหรือผู้ ชํานาญการพิเศษพิจารณาแจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม
หรือพิจารณาปฏิเสธคําขอฯ

4. กรณีท่ีอนกุรรมการหรือผู้ ชํานาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรม ได้รับเอกสารเพ่ิมเติมหรือมี
การปรับปรุงแก้ไขท่ีเหมาะสมแล้ว ให้ดําเนินการนดัหมายสมัภาษณ์เพ่ือทดสอบความรู้ความ
ชํานาญในประสบการณ์ และความสามารถประกอบวิชาชีพของผู้ขอรับใบอนญุาตฯ ตอ่ไป

5. รายงานผลการทดสอบความรู้ความชํานาญฯ  และใช้แบบรายการการตดัสนิผลการทดสอบ
ความรู้ในประสบการณ์ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และลงนาม เสนอให้
อนกุรรมการพิจารณาเห็นชอบและเสนอให้กรรมการสภาวิศวกรพิจารณาตอ่ไป
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แบบรายการการตดัสนิผลการทดสอบความรู้ใน

ประสบการณ์ และความสามารถในการประกอบ

วชิาชีพ
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ช่ือ สกลุ  

เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร  ประกอบคําขอใบอนญุาตฯ ระดบั  

กรอบความสามารถ ผา่น/ไมผ่า่น 

/ 

1.ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบตัิวิชาชีพ  

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้หลกัการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบ

วิชาชีพตามกรอบกฎหมาย 

 

2.มีความสามารถในการประยกุต์ความรู้ความชํานาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและการพฒันาวิชาชีพ 

2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา การสบืค้น และการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน  

2.2 สามารถออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน  

2.3 สามารถประเมินผลลพัธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน  

2.4 ร่วมกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพตอ่เน่ืองอยา่งเพียงพอเพ่ือคงสภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

2.5 สามารถวินิจฉยัและเลอืกใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสมตามหลกัวิศวกรรม  

3.  มีความเป็นผู้ นําด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจดัการ และการให้บริการวิชาชีพ 

3.1 ประพฤติปฏิบตัิในกรอบจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ  

3.2 สามารถบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมในการจดัการงานวิศวกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน  

3.3 สามารถติดตอ่สือ่สารการปฏิบตัิวิชาชีพได้อยา่งชดัเจน  

3.4 รับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจหรือมีสว่นร่วมตดัสนิใจในงานวิศวกรรมท่ีซบัซ้อน  

4.  มีความตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ สงัคมสาธารณะและสิง่แวดล้อม 

4.1 ตระหนกัถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน ตอ่สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม และให้

ความสาํคญัตอ่การคุ้มครองทางสงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีความปลอดภยัและชีวอนามยั

ตอ่ชมุชนสาธารณะ 

 

รวมผา่น                         รายการ ได้คะแนน = (รวม x100)/13 รวมคะแนน  

   

ลงนาม ลงนาม ลงนาม 
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ขอบคุณครับ
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