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การวิเคราะห์เปรียบเทียบ องคค์วามรู้ทางวิศวกรรม ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และความ
ต้องการความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีก าหนดโดยสภาวิศวกร กบัข้อก าหนดของ 

International Engineering Alliance (IEA) เร่ือง Graduate Attributes and Professional 
Competences, 

Approved Version 4: 21 June 2021. 

โดย 

สฤทธ์ิเดช พฒันเศรษฐพงษ์ 

6 พฤศจิกายน 2565 

 
หลกัการและเหตุผล 

เนื่องดว้ย International Engineering Alliance (IEA) ทีส่ภาวศิวกร ร่วมเป็นองคก์รสมาชกิ และมี
สถานะเป็น Provisional member ของความตกลงทางการศกึษา Washington Accord (WA) และมสีถานะ
เป็น Conditional member ของความตกลงดา้นการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม APEC Engineer 
Agreement (APECEA) ท าใหส้ภาวศิวกรมพีนัธะและขอ้ผกูพนัในการพฒันาปรบัปรุง แกไ้ขระบบงาน 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบของสภาวศิวกรเพือ่ส่งเสรมิการเคลื่อนยา้ยการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในภูมภิาค
และในระดบัสากลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางการศกึษา WA และ ขอ้ก าหนดของ APECEA  ในการ
พฒันาและปรบัปรุงดงักล่าว ทาง IEA จดัจดัท าเอกสารเรื่อง Graduate Attributes and Professional 
Competences, Approved Version 4: 21 June 2021. เพือ่ใหอ้งคก์รสมาชกิของความตกลงทางการศกึษา 
ไดแ้ก่ Washington Accord (WA), Sydney Accord (SA), และ Dublin Accord (DA) รวมทัง้ความตกลง
ดา้นการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม ไดแ้ก่ International Professional Engineer Agreement (IPEA), 
APEC Engineer Agreement (APECEA), International Engineering Technologist Agreement (IETA) 
และ Agreement for International Engineering Technicians (AIET) พฒันาและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งใน
หลกัการทัง้ในดา้นระบบและผลลพัธข์องการจดัการ (Principle of substantial equivalence of content and 
outcomes) 

ในการพจิารณาเบือ้งตน้ทาง IEA ใหอ้งคก์รสมาชกิจดัท าการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ Gap Analysis 
เพือ่เตรยีมแผนงานปรบัปรุงและแกไ้ข ระบบงาน ขอ้บงัคบัและระเบยีบ ใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลา 2-3 ปี ซึง่
องคก์รสมาชกิในหลายประเทศไดด้ าเนินการไปในเบือ้งตน้แลว้ ดงันัน้สภาวศิวกรในฐานะองคก์รสมาชกิของ 
IEA จงึตอ้งด าเนินการตามกรอบเวลาและแนวทางทีก่ าหนด โดยจดัท าการวเิคราะเปรยีบเทยีบระบบงาน
และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมการปรบัปรุงต่อไป  
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เอกสารอ้างอิงและเอกสารระบบงานของสภาวิศวกร 

เอกสารทีน่ ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบไดแ้ก่ 
1. IEA Reference Document, Graduate Attributes and Professional Competences 

Approved Version 4: 21 June 2021.  
2. ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยองคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์องคค์วามรู้

พืน้ฐานทางวศิวกรรม และองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมทีส่ภาวศิวกรจะใหก้ารรบัรอง
ปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

3. ประกาศสภาวศิวกรที ่๙๒/๒๕๖๓ เรื่องลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคส์ าหรบัการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

4. แบบค ารบัรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบนัการศกึษา ใชป้ระกอบการขอรบัรอง
ปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 

5. ขัน้ตอนและวิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ฉบบัท่ี 3 
เอกสารคู่มอืสาหรบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตรว์งรอบ 6 ปีเริม่
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2566 

6. ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวชิาชาชพีวศิวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

7. คู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม, Document 
Number: 01/2022, Date: 08-08-2022, โดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบ
วชิาชพี สภาวศิวกร 

 
ข้อก าหนด สาระ และหลกัการของเอกสารอ้างอิง IEA Reference Document, Graduate Attributes 
and Professional Competences Approved Version 4: 21 June 2021. 

1)  สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 1 Introduction 
1) การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมเป็นงานทีม่คีวามส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน การพฒันาทางเศรษฐกจิ และการบรกิารต่อสงัคมและสาธารณะ ดงันัน้งานวศิวกรรม
จงึเกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองวตัถุประสงคข์องงานทีต่อ้งใหก้ารประยุกตค์วามรูด้า้น
คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิและองคค์วามรูท้างวศิวกรรม เทคโนโลย ีและเทคนิค  

2) งานวศิวกรรมมเีป้าหมายเพื่อแกไ้ขหรอืหาทางออกของปัญหาทีค่าดว่าจะมคีวามเป็นไปไดส้งูที่
มกัจะเกีย่วพนักบัความไม่แน่นอนในบรบิทของงาน ดงันัน้เพือ่ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจงึ
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อาจจะไดร้บัผลกระทบในเชงิลบดว้ยเช่นกนั ดงันัน้วศิวกรผูป้ระกอบวชิาชพีจงึตอ้งประพฤติ
ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบและปฏบิตัติามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี โดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่
อย่างมปีระสทิธผิล ตามหลกัเศรษฐศาสตร ์ภายใตม้าตรการคุม้ครองและป้องกนัดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยัในหลกัการทีเ่หมาะสมต่อสภาพสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ภายใตก้าร
จดัการความเสีย่งตลอดวงจรของระบบงานวศิวกรรม ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
(Sustainable development goals) ของสหประชาชาตทิีง่านวศิวกรรมมบีทบาทส าคญัและ
เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บั ในปี ค.ศ. 2030 

3) การพฒันาดา้นวชิาชพีวศิวกรรมแบ่งไดเ้ป็น 2 กระบวนงานพฒันาที ่ต่อเนื่องกนัและเกดิขึน้ใน
ปัจจุบนั ดงันี้  

i. การพฒันาคุณสมบตัทิางการศกึษาวศิวกรรมศาสตรใ์นหลกัสตูรทางวศิวกรรมศาสตรท์ี่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา (Accredited engineering program) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งฐานองคค์วามรูแ้ละลกัษณะสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษาให้
สามารถพฒันาตนเองในระบบงานอย่างมลี าดบัขัน้ (Formative development)เพือ่ใหม้ี
ความสามารถตามความตอ้งการในการประกอบวชิาชพีอสิระได้   

ii. ขึน้ทะเบยีนหรอืขอใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมตามทีก่ฎหมายก าหนด 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถทีไ่ดร้บัการพฒันาในระบบงานเพือ่ประพฤตปิฏบิตัวิชาชพี
วศิวกรรมดว้ยความรบัผดิชอบ ทัง้ในการท างานเป็นทมีหรอืการท างานดว้ยตนเอง ตาม
ระดบัความรูค้วามสามารถทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย  

4) ความตกลงในการยอมรบัร่วมทางการศกึษาในระดบัสากล (Mutual recognition of educational 
qualification) ไดแ้ก่ Washington Accord (WA) ก าหนดมาตรฐานการยอมรบัร่วมคุณสมบตัิ
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร ์ Sydney Accord (SA) ก าหนดมาตรฐานการ
ยอมรบัร่วมคุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรทางเทคโนโลยวีศิวกรรม และ Dublin 
Accord (DA) ก าหนดมาตรฐานการยอมรบัร่วมคุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรทาง
เทคนิควศิวกรรม   ความตกลงในการยอมรบัร่วมทางการศกึษาดงักล่าวนี้ใชห้ลกัการ การ
ยอมรบัความเท่าเทยีมกนัตามนยัส าคญั โดยไม่เน้นพจิารณาตามตวัอกัษรของภาษา เนื้อหา
และผลลพัธข์องการศกึษา (These accords are based on the principle of substantial 
equivalence rather than exact correspondence of content and outcomes) โดยมคีวามเหน็
พอ้งกนัในคุณสมบตัขิองบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่ าหนดไว้ส าหรบัแต่ละความตกลง 

5) ความตกลงยอมรบัร่วมในระดบัสากลของผูป้ระกอบวชิาชพี ไดแ้ก่ International Professional 
Engineers Agreement (IPEA), International Engineering Technologists Agreement 
(IETA), และ Agreement for International Engineering Technicians (AIET) ใชเ้ป็นกลไกการ
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ยอมรบัร่วมของผูข้ึน้ทะเบยีนวชิาชพีตามกฎหมายกบัองคก์รสมาชกิ ในแต่ละเขตเศรษฐกจิ โดย
เหน็พอ้งกนัว่าวศิวกรทีข่ึน้ทะเบยีนนัน้มคีุณสมบตัทิัง้ในดา้นความรูแ้ละความสามารถตาม
ขอ้ก าหนดของความตกลงยอมรบัร่วม 

2) สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 2 Graduate Attributes 

1) ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate Attributes) เป็นผลลพัธข์องการศกึษาทีส่ามารถ
ประเมนิผลได ้ทีแ่ต่ละรายการสามารถแสดงศกัยภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาในการพฒันา
ความสามารถในการประกอบวชาชพีวศิวกรรมอย่างเหมาะสมในแต่ละระดบั ลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงค(์Graduate Attributes)นี้ เป็นค าแถลงทีช่ดัเจนและกระชบัในเชงิคุณภาพ ใชเ้ป็น
มาตรฐานกลางของลกัษณะของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรการศกึษาทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา (Accredited program)   

2) ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate Attributes) มเีจตนาเพือ่ช่วยใหอ้งคก์รสมาชกิทัง้ 
Signatories และ Provisional members น าไปพฒันาหรอืทบทวน เกณฑผ์ลลพัธก์ารศกึษา 
(Outcomes-based accreditation criteria) ทีใ่ชใ้นการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาใน
ขอบเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate Attributes) 
ยงัใชเ้ป็นแนวทางและบทปฏบิตัใินการพฒันาและปรบัปรุงระบบการรบัรองฯเพือ่สมคัรและด ารง
สถานะเป็น Signatory ขององคก์รสมาชกิ 

3) ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate Attributes) ใหน้ิยามคุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษา
จากหลกัสตูรทีผ่ลติ วศิวกร นกัเทคโนโลยวีศิวกรรม และช่างเทคนิควศิวกรรม โดยระบุลกัษณะ
สมบตัคิวามแตกต่างและความสอดคลอ้งระหว่างผลลพัธก์ารศกึษาของหลกัสตูรการศกึษาแต่
ประเภท  

4) ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์ชก้ าหนดผลลพัธก์ารศกึษามขีอบเขตตามแนวทางหลกัการการ
ยอมรบัความเท่าเทยีมกนัโดยนยัส าคญั(Substantial equivalent) โดยไม่พจิารณาขอ้ความตาม
ตวัอกัษร และไม่นบัว่าเป็นมาตรฐานสากลแต่เป็นเพยีงการหลกัอา้งองิร่วมกนัทีอ่ธบิายผลลพัธ์
การศกึษาเพือ่การเทยีบเคยีงโดยนัยส าคญั ตามกฎหมายของแต่ละองคก์รสมาชกิ โดยมคีวาม
คาดหวงัว่าองคก์รสมาชกิจะก าหนดลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคเ์มื่อส าเรจ็การศกึษาเพือ่ใชใ้น
การรบัรองหลกัสตูร ทีส่อดคลอ้งกนัและสมัพนัธก์นั (Alignment)  

5) นิยามขอ้ก าหนดองคค์วามรู้ความสามารถ ส าหรบัวศิวกรบณัฑติ เทคโนโลยวีศิวกรรมบณัฑติ 
ช่างเทคนิควศิวกรรม ดว้ยความความรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมระดบั
ต่างกนั คอื บณัฑติวศิวกรมคีวามรูแ้ละความสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์พืน้ฐานทางวศิวกรรมและความรูเ้ฉพาะสาขาทางวศิวกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น(Complex engineering problems) บณัฑติเทคโนโลยวีศิวกรรมมคีวามรู้
และสามารถในการประยุกต์ใชก้ระบวนวธิทีางวศิวกรรมและระบบงานวศิวกรรม เพื่อแกไ้ข
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ปัญหาทางวศิวกรรมทัว่ไป (Broadly defined problems) และช่างเทคนิควศิวกรรมมคีวามรูแ้ละ
ความสามารถในการปฏบิตังิานเพือ่แกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทีม่ขีอ้ก าหนดและวธิแีกไ้ขปัญหา
ทีช่ดัเจน( Well defined problems)  ดงัแสดงไวใ้นตวัอย่างตารางขา้งล่าง 

 

 
 

3) สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 3 Professional Competence Profiles 
1) Professional competence profiles เป็นลกัษณะสมบตั ิ(Attributes) ส าหรบัผูม้คีวามรู้

ความสามารถในการประกอบวชิาชพีอสิระ ตามมาตรฐานทีค่าดหวงัหรอืก าหนดไวใ้นการปฏบิตัิ
วชิาชพี หรอืในการประกอบวชิาชพีอสิระ professional competence profile แต่ละรายการ
สามารถน าไปใชป้ระกอบการเกบ็บนัทกึและสะสมประสบการณ์ของผูป้ฏบิตัวิชิาชพี เพือ่ใหผู้้
ปฏบิตัวิชิาชพีน าไปแสดงเพื่อประเมนิระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาความรูค้วามสามารถใน
ภาพรวม(holistic way) เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน หรอืออกใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม 
รายการ Professional competence profiles เป็นรายการลกัษณะสมบตัทิีส่ว่นใหญ่มคีวาม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์(Graduate attributes)  

2) รายการ Professional competence profiles น าเสนอในตารางแบ่งตามประเภทของการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรม และเทคนิควศิวกรรมทีแ่บ่งตามขอบเขตของ
ปัญหาและกจิกรรมทางวศิวกรรม ไดแ้ก่ complex engineering problems, broadly-defined 
engineering problems and well-defined engineering problems 

3) รายการ Professional competence profiles ไม่ไดก้ าหนดดชันีบ่งชีค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิผลความรูค้วามสามารถทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละสาขาและกจิกรรมของการ
ประกอบวชิาชพี ดงันัน้ในแต่ละประเทศหรอืเขตเศรษฐกจิ ทีม่กีารบงัคบัใชต้ามของกฎหมายจงึ
อาจก าหนด ตวับ่งชีค้วามสามารถ (Performance indicators) ดงัเช่นตวัอย่างความสามารถใน
การออกแบบทางวศิวกรรมอาจแสดงไดด้ว้ยตวับ่งชีค้วามสามารถดงันี้ 
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1: Identify and analyse a design/planning requirement and draw up a detailed 
requirements specification  
2: Synthesise a range of potential solutions to problem or approaches to project 
execution  
3: Evaluate potential approaches to meet requirements and their possible 
impacts  
4: Fully develop design of selected option  
5: Produce design documentation for implementation 
 

4) การแสดงความรูค้วามสามารถในแต่ละสาขาและกจิกรรมของการปฏบิตัวิชิาชพี สามารถแสดง
ไดด้ว้ยค าแถลงความรูค้วามสามารถ (Competence statement) ทีอ่ธบิายลกัษณะงานทาง
วศิวกรรมแต่ละประเภทเช่น การออกแบบ การวจิยัและพฒันา และงานบรหิารงาน/โครงการทาง
วศิวกรรม ในแต่ละ วงจรของงานวศิวกรรม เช่น การวเิคราะหปั์ญหา การสงัเคราะห ์การ
น าไปใชด้ าเนินการ การปฏบิตังิาน และการประเมนิผลงานทางวศิวกรรม รวมไปถงึการบรหิาร
จดัการทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการสือ่สาร การปฏบิตัติามกรอบจรรยาบรรณ การใช้
วจิารณญาณ ความรบัผดิชอบ และการพทิกัษ์ปกป้องสงัคม สาธารณะ รายการ Competence 
profiles ทีน่ าเสนอเป็นการระบุกรอบความรูค้วามสามารถในภาพรวมทีอ่าจมกีารน าไปขยาย
และแปลความหมายเพิม่เตมิในแต่ละสาขาวชิาชพีและแต่ละบรบิทขององคก์รก ากบัการ
ประกอบวชิาชพีของแต่ละประเทศ หรอืเขตเศรษฐกจิ โดยใหค้งสาระไวโ้ดยไม่เปลีย่นแปลง
รายการหรอืเพกิเฉย 

5) ทัง้ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate attributes) และรายการความรูค้วามสามารถ 
(Professional competence profiles) ทีแ่บ่งตามประเภทของการปฏบิตัวิชิาชพี(engineer, 
engineering technologist and engineering technician) ไม่ไดก้ าหนดทศิทางและ
ความกา้วหน้าในการพฒันาความรูค้วามสามารถทีน่ าไปสูก่ารประกอบวชิาชพีอสิระ ดงันัน้ทัง้
สถาบนัการศกึษาและองคก์รก ากบัการขึน้ทะเบยีน หรอือกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีจงึควร
พจิารณาขอ้ก าหนดเฉพาะดา้น เพือ่ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีแต่ละคนสามารถวางแผนการพฒันา
ความส าเรจ็ตามกรอบความรูค้วามสามารถเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนหรอืขอรบัใบอนุญาตไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

4) สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 4 Common Range and Contextual Definitions  
1) ลกัษณะของปัญหาและกจิกรรมการประกอบวชิาชพีแบ่งตามประเภทของงานวศิวกรรมงาน

เทคโนโลยวีศิวกรรมและการปฏบิตังิานเทคนิควศิวกรรมซึง่เคยมคี าอธบิายไวใ้น version 3 ใน
การปรบัปรุงครัง้นี้ไดจ้ดัท าตารางเปรยีบเทยีบและก าหนดลกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบของปัญหา
ไวอ้ย่างชดัเจน ดงัทีแ่สดงไวใ้นตารางดงันี้ 
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5) สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 5 Accord Program Profiles  
1) ขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้(Knowledge profiles) ของหลกัสูตรการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานคุณภาพการศกึษา ก าหนดไวใ้นภาพรวมตามตาราง knowledge and Attitude 
Profile และตารางลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค(์Graduate attributes profiles) แบ่งตาม
ขอ้ตกลงทางการศกึษา ดงันี้ 
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6) สาระท่ีก าหนดในบทท่ี 6 Professional Competence Profiles 
1) ตารางรายการความรูค้วามสามารถก าหนดไวใ้นตาราง Professional competence แบ่งตาม

ประเภทของการประกอบวชิาชพี วศิวกรรม เทคโนโลยวีศิวกรรม และเทคนิควศิวกรรมดงันี้ 
Professional Competence Profiles 
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7) สรปุสาระการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน GAPCs Version 4 
1) มกีารเปลีย่นแปลงในตาราง Range of Problem Solving, Range of Engineering Activities, 

Knowledge and Attitude Profile, Graduate Attributes, and Professional Competence 
Profiles โดยเพิม่และปรบัขอ้ความทีม่อียู่ใน Version 3 ใหม้คีวามชดัเจน 

2) ในตาราง Knowledge and Attitude Profile, Graduate Attributes, and Professional 
Competence Profiles มกีารอา้งองิถงึ UN SDG. เพือ่ใหม้กีารก าหนดเน้ือหาและองคค์วามรูใ้น
หลกัสตูรการศกึษา และส าหรบัการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมทีย่อมรบัในระดบั
สากล เช่นในประเดน็ของความยัง่ยนืทีน่ าเสนอเป็นตวัอย่างอย่างใหม้คีวามเขา้ใจกระชบัรดักุม 

3) เพิม่ “Consequences, Judgement” ในTable 4.1 Range of Problem Solving และลดค าใน
ตาราง Professional competence เนื่องจากไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งแสดงความแตกต่างในแต่ละ
ประเภทของงานวศิวกรรม 

4) เพิม่ “Ethics, inclusive behavior and conduct” ในตาราง Knowledge Profile table, และ
เปลีย่นชื่อตารางเป็น Knowledge and Attitude Profile.  

5) การศกึษาวศิวกรรมในเชงิกวา้งใหม้กีารเน้นในเรื่อง digital literacy, data analysis, UN SDG, 

knowledge of relevant social sciences. 
6) เพิม่เตมิ 2 รายการใน Graduate Attributes เรื่อง “The Engineer and Society” and 

“Environment and Sustainability,” ซึง่มฐีานองคค์วามรูเ้ดยีวกนักบัหวัขอ้ “The Engineer and 
the World,” และเพิม่ใน required knowledge profile 

7) เน้นหวัขอ้ Knowledge and awareness of ethics, diversity, and inclusion 

8) ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการองคค์วามรูเ้กีย่วกบั Critical thinking, innovation, emerging 
technologies, and lifelong learning requirements  

9) มกีารเปลีย่นแปลงในท านองเดยีวกนักบัตาราง Professional Competences  

10) เพิม่นิยามค าศพัทท์ีป่รากฏในเอกสารใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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รายการเอกสารในระบบงานของสภาวิศวกรท่ีพึงได้รบัการพิจารณาปรบัปรงุให้มีความสมัพนัธแ์ละ
สอดคล้องกบัข้อก าหนดในเอกสารอ้างอิง IEA Reference Document, Graduate Attributes and 
Professional Competences Approved Version 4: 21 June 2021. 

1. สภาวศิวกรก าหนดนิยามและความหมายค าศพัทแ์ปลความจากเอกสารอา้งองิ ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่3 
ดงัปรากฏในเอกสารของสภาวศิวกร ดงันี้ 

1) ขัน้ตอนและวิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ปรบัปรงุ
ครัง้ท่ี 2 และปรบัปรงุครัง้ท่ี 3 เอกสารผนวก 1(แกไ้ข และเพิม่เตมิวนัที ่25 กรกฎ าคม 
2565) เพือ่ใชป้ระกอบการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร์ เริม่ตัง้แต่ปี
การศกึษา 2566  

2) คู่มือการประกอบวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม โดย
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวชิาชพี รหสัเอกสาร Document Number: 
01/2022 Date: 08-08-2022 เอกสารผนวก ก  เพือ่ใชเ้ป็นแนวประพฤตปิฏบิตัขิองวศิวกร
วชิาชพี ตามกรอบความสามารถในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 

2. สภาวศิวกรใชร้ะเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองคค์วามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
องคค์วามรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองคค์วามรู้เฉพาะทางวิศวกรรมทีส่ภาวศิวกรจะใหก้าร
รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระเบยีบฯองคค์วามรูด้งักล่าวประกาศใชส้ าหรบัการรบัรองปรญิญาฯ 7สาขาวศิวกรรมควบคุม และ
ประกอบใชใ้นการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์ดงัปรากฏใน ขัน้ตอนและ
วิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ปรบัปรุงครัง้ที ่3 เอกสารผนวก 5 

3. ประกาศสภาวศิวกรที ่๙๒/๒๕๖๓ เรื่องลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคส์ าหรบัการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ วนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เพือ่ใชป้ระกอบการเขยีนรายงานตามแบบ
รายงาน Self-Declaration Report ของสถาบนัการศกึษาทีข่อการรบัรองปรญิญาจากสภาวศิวกร 

4. ขัน้ตอนและวิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ปรบัปรุงครัง้ที ่3 
หวัขอ้ 6.3 เกณฑก์ ารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตรข์อ้ 3 ผลลพัธก์ารศกึษา มี
ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องเอกสารอา้งองิ IEA  

5. สภาวศิวกรออกระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวชิาชาชพี
วศิวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่น าไปประเมนิผลความรูค้วามสามารถในการสอบเลื่อนระดบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของวศิวกรควบคุม 7 สาขา กรอบความสามารถดงักล่าวไดน้ าเอา 
Professional competenceตามเอกสารอา้งองิ version 3 มาใช ้และน าไปเขยีนในคู่มือการ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิศวกรรม และท าแบบประเมนิผลในการสอบ
เลื่อนระดบัของสภาวศิวกร ทัง้ในการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพีอาเซยีน และแบบประเมนิการขึน้
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ทะเบยีนวศิวกรเอเปค ตลอดแบบประเมนิการฝึกปฏบิตัวิชิาชพีเพือ่ประกอบการขอใบอนุญาตฯ
ระดบัภาควีศิวกร 

 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะของปัญหาและกิจกรรมการประกอบวิชาชีพแบ่งตามประเภทของ
งานวิศวกรรมงานเทคโนโลยีวิศวกรรมและการปฏิบติังานเทคนิควิศวกรรมตามตาราง  
 
Range of Problem Identification and Solving  

In the context of both Graduate Attributes and Professional Competences: หมายเหตุ 

Attribute 
 

Complex Engineering 
Problems have characteristic 
WP1 and some or all WP2 to 
WP7: 

Broadly-defined Engineering 
Problems have characteristic 
SP1 and some or all SP2 to 
SP7: 

สภาวศิวกรนิยามและอธบิาย
ในเอกสารระบบงานแตไ่ม่ได้
เปรยีบเทยีบในประเดน็
ลกัษณะ Attribute ของ
ปัญหาทัง้ 2 รปูแบบ สภา
วศิวกรจงึควรน ามาเขยีนใหม่
เพื่อเปรยีบเทยีบเน่ืองจาก
สถาบนัการศกึษายงัไม่
สามารถท าความเขา้ใจใน
เรื่องความแตกต่างของ
ปัญหาทางวศิวกรรมที่
ซบัซอ้นกบัปัญหาทาง
วศิวกรรมทัว่ไป จงึมกั
ก าหนดหวัขอ้ปัญหาทาง
วศิวกรรมใหผู้เ้รยีนทีม่ทีี่
ลกัษณะผสมผสาน ไม่
แบ่งแยกชดัเจน 

Depth of 
Knowledge 
Required  

WP1: Cannot be resolved 
without in-depth engineering 
knowledge at the level of one 
or more of WK3, WK4, WK5, 
WK6 or WK8 which allows a 
fundamentals-based, first 
principles analytical approach  

SP1: Cannot be resolved 
without engineering knowledge 
at the level of one or more of 
SK 4, SK5, and SK6 supported 
by SK3 with a strong emphasis 
on the application of 
developed technology  

Range of 
conflicting 
requirements  

WP2: Involve wide-ranging 
and/or conflicting technical, 
non-technical issues (such as 
ethical, sustainability, legal, 
political, economic, societal) 
and consideration of future 
requirements  

SP2: Involve a variety of 
conflicting technical and non-
technical issues (such as 
ethical, sustainability, legal, 
political, economic, societal) 
and consideration of future 
requirements  

Depth of analysis 
required  

WP3: Have no obvious 
solution and require abstract 
thinking, creativity, and 
originality in analysis to 
formulate suitable models  

SP3: Can be solved by 
application of well-proven 
analysis techniques and 
models  

Familiarity of 
issues  

WP4: Involve infrequently 
encountered issues or novel 
problems  

SP4: Belong to families of 
familiar problems which are 
solved in well-accepted ways  

Extent of 
applicable codes  

WP5: Address problems not 
encompassed by standards 
and codes of practice for 
professional engineering  

SP5: Address problems that 
may be partially outside those 
encompassed by standards or 
codes of practice  

stakeholder 
involvement and 
conflicting 
requirements  

WP6: Involve collaboration 
across engineering 
disciplines, other fields, 
and/or diverse groups of 
stakeholders with widely 
varying needs  

SP6: Involve different 
engineering disciplines and 
other fields with several groups 
of stakeholders with differing 
and occasionally conflicting 
needs  

Interdependence  WP 7: Address high level 
problems with many 
components or sub-problems 
that may require a systems 
approach  
  

SP7: Address components of 
systems within complex 
engineering problems  
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Range of Engineering Activities 
Attribute  Complex Activities  Broadly-defined Activities  หมายเหตุ 

Preamble  Complex activities means 
(engineering) activities or 
projects that have some or all 
of the following 
characteristics:  

Broadly defined activities 
means (engineering) activities 
or projects that have some or 
all of the following 
characteristics:  

สภาวศิวกรนิยามและอธบิาย
ในเอกสารระบบงานแตไ่ม่ได้
เปรยีบเทยีบในประเดน็
ลกัษณะ Attribute ของงาน
ทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น
(Complex engineering 
activities) กบังานทาง
วศิวกรรมทัว่ไป(Broadly-
defined activities) ซึง่ปรากฏ
ในการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมทัง้ 2 รปูแบบ จงึ
ควรน ามาเขยีนใหม่
เปรยีบเทยีบเพื่อท าใหส้มาชกิ
วศิวกร และผูป้ระกอบวชิาชพี
อื่นเขา้ใจความแตกต่างและ
ความตอ้งการองคค์วามรูเ้พื่อ
แกไ้ขปัญหาจากงานวศิวกรรม
ทัง้ 2 รปูแบบ 

Range of 
resources  

EA1: Involve the use of 
diverse resources including 
people, data and information, 
natural, financial and physical 
resources and appropriate 
technologies including 
analytical and/or design 
software  

TA1: Involve a variety of 
resources including people, 
data and information, natural, 
financial and physical 
resources and appropriate 
technologies including 
analytical and/or design 
software  

Level of 
interactions  

EA2: Require optimal 
resolution of interactions 
between wide-ranging and/or 
conflicting technical, non-
technical, and engineering 
issues  

TA2: Require the best 
possible resolution of 
occasional interactions 
between technical, non-
technical, and engineering 
issues, of which few are 
conflicting  

Innovation  EA3: Involve creative use of 
engineering principles, 
innovative solutions for a 
conscious purpose, and 
research-based knowledge  

TA3: Involve the use of new 
materials, techniques or 
processes in non-standard 
ways  

Consequences 
to society and 
the environment  

EA4: Have significant 
consequences in a range of 
contexts, characterized by 
difficulty of prediction and 
mitigation  

TA4: Have reasonably 
predictable consequences 
that are most important 
locally, but may extend more 
widely  

Familiarity  EA5: Can extend beyond 
previous experiences by 
applying principles-based 
approaches  

TA5: Require a knowledge of 
normal operating procedures 
and processes  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตารางองคค์วามรู้ Knowledge and Attitude Profile ท่ีให้หลกัสูตร
การศึกษาจดัให้มีการเรียนการสอน 

1) สถาบนัการศกึษาและหลกัสูตรการศกึษาควรพจิารณาเพิม่หวัขอ้องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบั
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิสงัคมศาสตรท์ีเ่หมาะสมต่อการศกึษาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เนื่องจากปรบัปรุงในตารางองคค์วามรูน้ี้ ใหค้วามส าคญักบัลกัษณะ
สมบตัใินเชงิทศันคตแิละความเขา้ใจในบรบิทของสิง่แวดลอ้มและสภาพสงัคมยุคใหม่ เช่น 
ความคดิเชงิวพิากษ์ ความคดิสรา้งสรรค ์การพจิารณาขอ้มลูขา่วสารทีม่คีวามหลากหลาย การ
ประพฤตปิฏบิตั ิจรรยาบรรณวชิาชพี การยอมรบัในความแตกต่างและความมสีว่นร่วมภายใต้
ปัจจยั ความหลากหลายทางชาตพินัธ ์เพศ อายุ และขอ้จ ากดัทางกายภาพ 

2) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองคค์วามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์องค์
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองคค์วามรู้เฉพาะทางวิศวกรรมทีส่ภาวศิวกรจะใหก้าร
รบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๖๕ เพยีงก าหนดองคค์วามรูอ้งคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์องคค์วามรูพ้ืน้ฐานทาง
วศิวกรรม และองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรม ส าหรยัสาขาวศิวกรรมควบคุม ไม่ไดก้ าหนดองค์
ความรูแ้ละความเขา้ใจทางสงัคมศาสตร ์และคุณสมบตัดิา้นทศันคตติามความตอ้งการของ 
Graduate Attributesตามทีม่กีารปรบัแกใ้นเอกสารอา้งองิ    ในขัน้ตน้น้ีสภาวศิวกรจงึอาจ
พจิารณาใชไ้ปพลางก่อนโดยไม่ปรบัแกไ้ข และแจง้ผ่านการสมัมนากบัผูบ้หิารหลกัสูตรต่างๆใน
สถาบนัการศกึษาใหพ้จิารณาจดัหลกัสตูรและโครงงานวศิวกรรมทีส่ะทอ้นสภาพการท างานและ
บรบิททางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของสงัคมยุคใหม่ซึง่อาจจดัรวมในหมวดการศกึษาทัว่ไปและ
การจดัท าโครงงานเพือ่แกไ้ขปัญหาวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น และหรอืปัญหาทางวศิวกรรมทัว่ไปใน
บรบิททีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารศกึษาของแต่ละหลกัสตูรการศกึษา 

3) ตารางขา้งล่างแสดงการเปรยีบเทยีบเอกสารประกาศสภาวศิวกรที ่92/2563 และขอ้เสนอ
ปรบัปรุงประกาศ 
 

Knowledge and Attitude Profile ส าหรบัหลกัสูตรทางวิศวกรรมศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบั Washington Accord 
A Washington Accord 
program provides: 

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๙๒/๒๕๖๓ ข้อเสนอปรบัปรงุ 
WK1: A systematic, theory-
based understanding of the 
natural sciences applicable 
to the discipline and 
awareness of relevant social 
sciences 

WK1: A systematic, theory-based 
understanding of the natural sciences 
applicable to the discipline  
WK1: ความรูแ้ละความเขา้ใจทฤษฎเีชงิ
ระบบของหมวดความรูด้า้นวทิยาศาสตร์

แกไ้ขเป็น 
“WK1: ความรูแ้ละความเขา้ใจทฤษฎี
เชงิระบบของหมวดความรูด้า้น
วทิยาศาสตรธ์รรมชาตทิีน่ าไปใชใ้นแต่
ละสาขาทางวศิวกรรม และการ
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ธรรมชาตทิีน่ าไปใชใ้นแต่ละสาขาทาง
วศิวกรรม 

ตระหนักรูใ้นดา้นสงัคมศาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้ง” 

WK2: Conceptually-based 
mathematics, numerical 
analysis, data analysis, 
statistics and formal aspects 
of computer and information 
science to support detailed 
analysis and modelling 
applicable to the discipline 

WK2: Conceptually-based mathematics, 
numerical analysis, statistics and formal 
aspects of computer and information 
science to support analysis and 
modelling applicable to the discipline  
WK2: แนวคดิและหลกัการขององคค์วามรู้
ทางคณิตศาสตร ์การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
สถติ ิและวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
วเิคราะหแ์ละการท าแบบจ าลองทีน่ าไปใชใ้น
แต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่ตอ้งแกไ้ข 

WK3: A systematic, theory-
based formulation of 
engineering fundamentals 
required in the engineering 
discipline 

WK3: A systematic, theory-based 
formulation of engineering fundamentals 
required in the engineering discipline  
WK3: ความรูแ้ละทฤษฎเีชงิระบบในการวาง
หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานทางวศิวกรรมทีก่ าหนด
ในแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่ตอ้งแกไ้ข 

WK4: Engineering specialist 
knowledge that provides 
theoretical frameworks and 
bodies of knowledge for the 
accepted practice areas in 
the engineering discipline; 
much is at the forefront of the 
discipline. 

WK4: Engineering specialist knowledge 
that provides theoretical frameworks and 
bodies of knowledge for the accepted 
practice areas in the engineering 
discipline; much is at the forefront of the 
discipline. 
WK4: ความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมทีใ่หอ้งค์
ความรูแ้ละกรอบทฤษฎทีีใ่ชใ้นการปฏบิตัิ
วชิาชพี ทีส่่วนใหญ่เป็นองคค์วามรูแ้ถวหน้า
ของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม  

ไม่ตอ้งแกไ้ข 

WK5: Knowledge, including 
efficient resource use, 
environmental impacts, 
whole-life cost, re-use of 
resources, net zero carbon, 
and similar concepts, that 
supports engineering 
design and operations in a 
practice area 

WK5: Knowledge that supports 
engineering design in a practice area  
WK5: ความรูท้ีน่ าไปใชใ้นการออกแบบทาง
วศิวกรรม ในการปฏบิตัวิชิาชพี 

แกไ้ขเป็น  
”WK5:ความรูท้ีร่วมถงึการใชท้รพัยากร
อย่างมปีระสทิธผิล ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม ค่าใชจ้่ายตลอดวงจรชวีติ 
แนวคดิคารบ์อนสุทธเิป็นศูนย ์และ
แนวคดิอื่นๆทีน่ าไปใชใ้นการออกแบบ
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ทางวศิวกรรมและการปฏบิตักิาร ใน
ขอบเขตของการปฏบิตังิาน” 

WK6: Knowledge of 
engineering practice 
(technology) in the practice 
areas in the engineering 
discipline 

WK6: Knowledge of engineering practice 
(technology) in the practice areas in the 
engineering discipline 
WK6: ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการปฏบิตัิ
วชิาชพีของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่แกไ้ข 

WK7: Knowledge of the role 
of engineering in society and 
identified issues in 
engineering practice in the 
discipline, such as the 
professional responsibility of 
an engineer to public safety 
and sustainable 
development* 

WK7: Comprehension of the role of 
engineering in society and identified 
issues in engineering practice in the 
discipline: ethics and the professional 
responsibility of an engineer to public 
safety; the impacts of engineering 
activity: economic, social, cultural, 
environmental and sustainability 
WK7: บทบาทของงานวศิวกรรมต่อสงัคม 
และประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้นการปฏบิตัวิชิาชพี
ของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม ไดแ้ก่ 
จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบของวศิวกร
ต่อความปลอดภยัสาธารณะ ผลกระทบของ
การท างานวศิวกรรมต่อสภาพทางเศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 

แกไ้ขเป็น 
“WK7: ความรูเ้กีย่วกบับทบาทของ
งานวศิวกรรมต่อสงัคม และประเดน็ที่
ก าหนดไวใ้นการปฏบิตัวิชิาชพีของแต่
ละสาขาทางวศิวกรรม เช่น 
จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบของ
วศิวกรต่อความปลอดภยัสาธารณะ 
ผลกระทบของการท างานวศิวกรรมต่อ
สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
สิง่แวดลอ้ม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื*” 

WK8: Engagement with 
selected knowledge in the 
current research literature 
of the discipline, awareness 
of the power of critical 
thinking and creative 
approaches to evaluate 
emerging issues 

WK8: Engagement with selected 
knowledge in the research literature of 
the discipline  
WK8: การสบืคน้หวัขอ้ความรูใ้นการวจิยั
ของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

แกไ้ขเป็น  
“WK8: การสบืคน้หวัขอ้ความรู ้ในการ
วจิยัของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 
ภายใตก้ารตระหนักรูค้วามส าคญัใน
ดา้นความคดิเชงิวพิากษ์ ความคดิ
สรา้งสรรค ์และการประเมนิความเหน็
ในหวัขอ้ทีเ่กดิขึน้” 

WK9: Ethics, inclusive 
behavior and conduct. 
Knowledge of professional 
ethics, responsibilities, and 
norms of engineering 
practice. Awareness of the 
need for diversity by reason 
of ethnicity, gender, age, 
physical ability etc. with 

 เพิม่ทัง้หวัขอ้ 
“WK9: ความรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณ
วชิาชพีวศิวกรรมทีร่วมถงึพฤตกิรรม
และการประพฤตปิฏบิตั ิความ
รบัผดิชอบ และแนวทางการปฏบิตัทิี่
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mutual understanding and 
respect, and of inclusive 
attitudes 

ไดร้บัการยอมรบัในการประกอบ
วชิาชพี มคีวามตระหนักรูถ้งึปัจจยั
ต่างๆ เช่น ความหลากหลายตามชาติ
พนัธ ์เพศ อาย ุขอ้จ ากดัทางกายภาพ 
และประพฤตปิฏบิตัดิว้ยความเขา้ใจ
ร่วมกนั เคารพและยอมรบัดว้ยทศันคติ
ทีก่่อใหเ้กดิความมส่ีวนร่วม” 

*Represented by the 17 UN 
Sustainable Development 
Goals (UN-SDG) 

 เพิม่ “ น าเสนอตามเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 17 ขอ้ของ
สหประชาชาต ิ(UN-SDG)”  

A program that builds this 
type of knowledge and  
attitude and develops the 
base attributes listed below is 
typically achieved in 4 to 5 
years of study, depending on 
the level of students at entry. 

A programme that builds this type of 
knowledge and develops the attributes 
listed below is typically achieved in 4 to 
5 years of study, depending on the level 
of students at entry. 
หลกัสตูรการศกึษาทีใ่หค้วามรูท้าง
วศิวกรรมศาสตรแ์ละพฒันาลกัษณะของ
บณัฑติ  ทีม่รีะยะเวลาศกึษา 4-5 ปี
การศกึษาขึน้อยู่กบัระดบัการศกึษาของนิสติ
นักศกึษารบัเขา้ 

ไม่แกไ้ข 
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Knowledge and Attitude Profile ส าหรบั ส าหรบัหลกัสูตรทางวิศวกรรมศาสตร ์หรือหลกัสูตรทางเทคโนโลยี
วิศวกรรม ท่ีสอดคล้องกบัSydney Accord 
 

A Sydney Accord 
program provides: 

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๙๒/๒๕๖๓ ข้อเสนอปรบัปรงุ 
SK1: A systematic, 
theory-based 
understanding of the 
natural sciences 
applicable to the sub-
discipline and  
awareness of relevant 
social sciences 

SK1: A systematic, theory-based 
understanding of the natural sciences 
applicable to the sub-discipline  
SK1: ความรูแ้ละความเขา้ใจทฤษฎเีชงิระบบ
ของหมวดความรูด้า้น วทิยาศาสตรธ์รรมชาตทิี่
น าไปใชใ้นแขนงความรูข้องแต่ละสาขาทาง
วศิวกรรม 

แกไ้ขเป็น 
“SK1: ความรูแ้ละความเขา้ใจทฤษฎเีชงิ
ระบบของหมวดความรูด้า้น วทิยาศาสตร์
ธรรมชาตทิีน่ าไปใชใ้นแขนงความรูข้อง
แต่ละสาขาทางวศิวกรรม และการ
ตระหนักรูใ้นดา้นสงัคมศาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้ง” 

SK2: Conceptually-
based mathematics, 
numerical analysis, data 
analysis, statistics and 
formal aspects of 
computer and 
information science to 
support detailed  
consideration and use of 
models applicable to the 
sub-discipline 

SK2: Conceptually-based mathematics, 
numerical analysis, statistics and aspects 
of computer and information science to 
support analysis and use of models 
applicable to the sub-discipline 
SK2: แนวคดิและหลกัการขององคค์วามรูท้าง
คณิตศาสตร ์การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข สถติ ิและ
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวเิคราะหแ์ละการ
ท าแบบจ าลองทีน่ าไปใชใ้นแขนงความรูข้องแต่
ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่แกไ้ข 

SK3: A systematic, 
theory-based 
formulation of 
engineering 
fundamentals required 
in an accepted sub-
discipline 

SK3: A systematic, theory-based 
formulation of engineering fundamentals 
required in an accepted sub-discipline  
SK3: ความรูแ้ละทฤษฎเีชงิระบบในการวาง
หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานทางวศิวกรรมทีก่ าหนดใน
แขนงความรูข้องแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่แกไ้ข 

SK4: Engineering 
specialist knowledge 
that provides theoretical 
frameworks and bodies 
of knowledge for an 
accepted sub-discipline 

SK4: Engineering specialist knowledge that 
provides theoretical frameworks and bodies 
of knowledge for an accepted sub-
discipline  

ไม่แกไ้ข 
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SK4: ความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมทีใ่หอ้งค์
ความรูแ้ละกรอบทฤษฎทีีใ่ชใ้นแขนงความรู้
ของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

SK5: Knowledge, 
including efficient 
resource use, 
environmental impacts, 
whole-life cost, re-use of 
resources, net zero 
carbon, and similar 
concepts, that supports 
engineering design 
and operations using 
the technologies of a 
practice area 

SK5: Knowledge that supports engineering 
design using the technologies of a practice 
area 
SK5: ความรูท้ีน่ าไปใชใ้นการออกแบบทาง
วศิวกรรม ทีน่ าเทคโนโลยทีางวศิวกรรมมาใช้
ในการปฏบิตัวิชิาชพี 

แกไ้ขเป็น 
”SK5: ความรูท้ีร่วมถงึการใชท้รพัยากร
อย่างมปีระสทิธผิล ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม ค่าใชจ้่ายตลอดวงจรชวีติ 
แนวคดิคารบ์อนสุทธเิป็นศูนย ์และ
แนวคดิอื่นๆทีน่ าไปใชใ้นการออกแบบ
ทางวิศวกรรมและการปฏิบติัการ โดย
ใชเ้ทคโนโลยใีนขอบเขตของการ
ปฏบิตังิาน” 

SK6: Knowledge of 
engineering 
technologies  
applicable in the sub-
discipline 

SK6: Knowledge of engineering 
technologies applicable in the sub-
discipline  
SK6: ความรูด้า้นเทคโนโลยทีางวศิวกรรมที่
น าไปใชใ้นการปฏบิตัวิชิาชพีในแขนงความรู้
ของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

ไม่แกไ้ข 

SK7 Knowledge of the 
role of technology in 
society and identified 
issues in applying 
engineering technology, 
such as public safety 
and sustainable 
development* 

SK7: Comprehension of the role of 
technology in society and identified issues 
in applying engineering technology: ethics 
and impacts: economic, social, 
environmental and sustainability  
SK7: บทบาทของงานดา้นเทคโนโลยทีาง
วศิวกรรมต่อสงัคม และประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้น
ท างานดา้นเทคโนโลยทีางวศิวกรรม ไดแ้ก่ 
จรรยาบรรณและผลกระทบต่อสภาพทาง
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

แกไ้ขเป็น 
“SK7: มคีวามรูเ้กีย่วกบัในบทบาทของ
งานดา้นเทคโนโลยทีางวศิวกรรมต่อ
สงัคม และประเดน็ทีก่ าหนดไวใ้นท างาน
ดา้นเทคโนโลยทีางวศิวกรรม เชน่ ความ
ปลอดภยัสาธารณะ และการพฒันาที่
ยัง่ยนื” 

SK8 Engagement with 
the current 
technological literature 
of the discipline and 
awareness of the power 
of critical thinking 

SK8: Engagement with the technological 
literature of the discipline  
SK8: การสบืคน้หวัขอ้ความรูท้างเทคโยโลยใีน
การวจิยัของแต่ละสาขาทางวศิวกรรม 

แกไ้ขเป็น 
“SK8: การสบืคน้หวัขอ้ความรู ้ในการ
วจิยัของแต่ละสาขาทางเทคโนโลย ี
ภายใตก้ารตระหนักรูค้วามส าคญัในดา้น
ความคดิเชงิวพิากษ์” 
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SK9: Ethics, inclusive 
behavior and conduct. 
Knowledge of 
professional ethics, 
responsibilities, and 
norms of engineering 
practice. Awareness of 
the need for diversity by 
reason of ethnicity, 
gender, age, physical 
ability etc. with mutual 
understanding and 
respect, and of inclusive 
attitudes 

 เพิม่ทัง้หวัขอ้ 
“SK9: ความรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณ
วชิาชพีวศิวกรรมทีร่วมถงึพฤตกิรรมและ
การประพฤตปิฏบิตั ิความรบัผดิชอบ 
และแนวทางการปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัในการประกอบวชิาชพี มคีวาม
ตระหนักรูถ้งึปัจจยัต่างๆ เช่น ความ
หลากหลายตามชาตพินัธ ์เพศ อายุ 
ขอ้จ ากดัทางกายภาพ และประพฤติ
ปฏบิตัดิว้ยความเขา้ใจร่วมกนั เคารพ
และยอมรบัดว้ยทศันคตทิีก่่อใหเ้กดิความ
มส่ีวนร่วม” 

*Represented by the 17 
UN Sustainable 
Development Goals 
(UN-SDG) 

 เพิม่ “ น าเสนอตามเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื 17 ขอ้ของสหประชาชาต ิ(UN-
SDG)” 

A program that builds 
this type of knowledge 
and attitude and 
develops the base 
attributes listed below is 
typically achieved in 3 to 
4 years of study, 
depending on the level 
of students at entry. 

A programme that builds this type of 
knowledge and develops the attributes 
listed below is typically achieved in 3 to 4 
years of study, depending on the level of 
students at entry. 
หลกัสตูรการศกึษาทีใ่หค้วามรูท้าง
วศิวกรรมศาสตรแ์ละพฒันาลกัษณะของ
บณัฑติ  ทีม่รีะยะเวลาศกึษาปกต ิ3-4 ปี
การศกึษาขึน้อยู่กบัระดบัการศกึษาของนิสติ
นักศกึษารบัเขา้ 

ไม่แกไ้ข 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตาราง Graduate Attribute Profiles ตามข้อก าหนด Washington Accord 
ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามประกาศสภาวิศวกรท่ี 92/2563 และ หวัข้อ 6.3 เกณฑ์ก ารรบัรอง
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรข์้อ 3 ผลลพัธ์การศึกษา ของเอกสาร ขัน้ตอนและ
วิธีการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ปรบัปรงุครัง้ท่ี 3  

1) ประกาศสภาวศิวกรที ่92/2563 ประกาศลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัเอกสารอา้งองิ 
ปรบัปรุงครัง้ที ่3 เพือ่ใหส้ถาบนัการศกึษาใชป้รบักอบการจดัท าหลกัสตูรเพือ่ขอการรบัรองปรญิญา
ฯส าหรบัสาชาวศิวกรรมควบคุม และการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์โดย
พจิารณาตามนยัส าคญัของเจตนาและความหมายของรายการลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

2) สภาวศิวกรโดยอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์(TABEE) ได้
ด าเนินการปรบัเอกสาร ขัน้ตอนและวธิกีารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์
ฉบบัที ่3 เอกสารคู่มอืสาหรบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตรว์งรอบ 6 ปี
เริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2566 โดยควบรวมและพจิารณาหวัขอ้ 6 เกณฑก์ารรบัรอง ขอ้ 3 ผลลพัธ์
การศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้งโดยนยัส าคญักบัเอกสารอา้งองิของ IEA ไปแลว้ และอยู๋ในขัน้ตอน
การจดัท ารบัฟังความเหน็เพื่อประกาศใชต้ัง้แต่ ปีการศกึษา 2566  

3) ไดท้ ำกำรเปรียบเทียบ ตำรำง Graduate Attribute Profilesตำมขอ้ตกลง Washington Accord เทียบ
กบัลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ำมประกำศสภำวิศวกรท่ี 92/2563 พร้อมขอ้เสนอให้ปรับปรุงประกำศ
สภำวิศวกรตำมตำรำงขำ้งล่ำง 
 

ตาราง Graduate Attribute Profilesตามขอ้ตกลง Washington Accord เทียบกบัลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม
ประกาศสภาวิศวกรท่ี 92/2563 

Differentiating 
Characteristic 

Engineer Graduate ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๙๒/๒๕๖๓ ข้อเสนอปรบัปรงุ 
Engineering  
Knowledge:  
Breadth, depth and  
type of knowledge, 
both theoretical and 
practical 

WA1: Apply knowledge of 
mathematics, natural science, 
computing and engineering 
fundamentals, and an engineering 
specialization as specified in WK1 to 
WK4 respectively to develop 
solutions to complex engineering 
problems 

สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้น
คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ พืน้ฐาน
ทางวศิวกรรม และความรูเ้ฉพาะทาง
วศิวกรรม เพื่อการแกไ้ขและหา
ค าตอบของปัญหาทางวศิวกรรมที่
ซบัซอ้น 

“WA1: ประยุกตใ์ชค้วามรู้
ทางดา้น คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิการ
ประมวลผลทางคอมพวิเตอร ์
พืน้ฐานทางวศิวกรรม และ
ความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรม 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นองคค์วามรู ้
WK1 ถงึ WK4 เพื่อการแกไ้ข
และหาค าตอบของปัญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น” 

Problem Analysis  
Complexity of analysis 

WA2: Identify, formulate, research  
literature and analyze complex  
engineering problems reaching  
substantiated conclusions using first  

สามารถระบุ ตัง้สมการ วจิยั สบืคน้ 
และวเิคราะหปั์ญหาทางวศิวกรรมที่

“WA2: ระบุ ตัง้สมการ วจิยั 
สบืคน้ และวเิคราะหปั์ญหาทาง
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principles of mathematics, natural  
sciences and engineering sciences  
with holistic considerations for  
sustainable development* (WK1 to  
WK4) 

ซบัซอ้น เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของปัญหา
ทีม่นีัยส าคญั โดยใช ้หลกัการทาง
คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ 
และวทิยาการทางวศิวกรรมศาสตร ์

วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปของปัญหาทีม่นีัยส าคญั 
โดยใช ้หลกัการทาง 
คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์
ธรรมชาต ิและวทิยาการทาง
วศิวกรรมศาสตร ์ในภาพรวม
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื* (ตามที่
ก าหนดไวใ้นองคค์วามรู ้WK1 
ถงึ WK4)” 

Design/development 
of solutions:  
Breadth and 
uniqueness of 
engineering problems 
i.e., the extent to which 
problems are original 
and to which solutions  
have not previously  
been identified or 
codified 

WA3: Design creative solutions for 
complex engineering problems and  
design systems, components or  
processes to meet identified needs  
with appropriate consideration for 
public health and safety, whole-life 
cost, net zero carbon as well as 
resource, cultural, societal, and 
environmental considerations as 
required (WK5) 

สามารถพฒันาหาค าตอบของปัญหา
ทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น และ
ออกแบบระบบ ชิน้งาน หรอื
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัขอ้พจิารณาทางดา้น
สาธารณสุข ความปลอดภยั 
วฒันธรรม สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   
 

“WA3: พฒันาหาค าตอบของ
ปัญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น
อย่างสรา้งสรรค ์ออกแบบระบบ 
ชิน้งาน หรอืกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นอย่างเหมาะสมกบั
ขอ้พจิารณาทางดา้นชวีอนามยั 
ความปลอดภยั ค่าใชจ้่ายตลอด
วงจรชวีติ คารบ์อนสุทธเิป็นศูนย ์
การใชท้รพัยากร ขอ้ก าหนดทาง
วฒันธรรมทางและ สิง่แวดลอ้ม  
สาธารณสุข ตามขอ้ก าหนดองค์
ความรู ้WK5” 

Investigation:  
Breadth and depth  
of investigation and  
experimentation 

WA4: Conduct investigations of  
complex engineering problems using 
research methods including 
research-based knowledge, design 

of experiments, analysis and 
interpretation of data, and synthesis 
of information to provide valid 
conclusions (WK8) 

สามารถด าเนินการสบืคน้เพื่อหา
ค าตอบของปัญหาทางวศิวกรรมที่
ซบัซอ้น โดยใชค้วามรูจ้ากงานวจิยั
และวธิกีารวจิยั รวมถงึ การออกแบบ
การทดลอง การวเิคราะห ์และการ
แปลความหมายของขอ้มลู การ
สงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปที่
เชื่อถอืได ้

“WA4: สบืคน้เพื่อหาค าตอบ
ของปัญหาทางวศิวกรรมที่
ซบัซอ้น โดยใชค้วามรูจ้าก
งานวจิยัและวธิกีารวจิยั รวมถงึ 
การออกแบบการทดลอง การ
วเิคราะห ์และการแปล
ความหมายของขอ้มลู การ
สงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อใหไ้ด้
ผลสรุปทีเ่ชื่อถอืได ้ตาม
ขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้WK8” 

Tool Usage: Level  
of understanding of the 
appropriateness of 
technologies and tools 

WA5: Create, select and apply, and  
recognize limitations of appropriate  
techniques, resources, and modern  
engineering and IT tools, including  
prediction and modelling, to complex  
engineering problems (WK2 and 
WK6) 

สามารถสรา้ง เลอืกใช ้เทคนิควธิ ี
ทรพัยากร และใชเ้ครื่องมอืทนัสมยั
ทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถงึการพยากรณ์ การ
ท าแบบจ าลองของงานทางวศิวกรรม

“WA5: สรา้งสรรค ์เลอืกใช ้
เทคนิควธิ ีทรพัยากร และใช้
เครื่องมอืทนัสมยัทางวศิวกรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถงึการพยากรณ์ การท า
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ทีซ่บัซอ้นทีเ่ขา้ใจถงึขอ้จ ากดัของ
เครื่องมอืต่างๆ 

แบบจ าลองของงานทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นตาม
ขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้WK2 และ
WK6” 

The Engineer and  
the World: Level of  
knowledge and 
responsibility for  
sustainable 
development 

WA6: When solving complex 
engineering problems, analyze and  
evaluate sustainable development 
impacts* to: society, the economy, 
sustainability, health and safety, 
legal frameworks, and the 
environment 
(WK1, WK5, and WK7) 

สามารถใชเ้หตแุละผลจากหลกัการ
และความรูท้ีไ่ดร้บั มาประเมนิ
ประเดน็และผลกระทบต่างๆ ทาง
สงัคม ชวีอนามยั ความปลอดภยั 
กฎหมาย และวฒันธรรมทีเ่กีย่วพนั
กบัการปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม 

“WA6: วเิคราะหแ์ละประเมนิผล
กระทบในการแกไ้ขปัญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น ต่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืทางสงัคม ความ
ยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ ชวีอนามยั 
ความปลอดภยั กรอบกฎหมาย
และสิง่แวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนด
องคค์วามรู ้WK1 WK5 และ
WK7” 

สามารถเขา้ใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหางานทางวศิวกรรมใน
บรบิทของสงัคมและ สิง่แวดลอ้ม และ
สามารถแสดงความรูแ้ละความจ าเป็น
ของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

Ethics:  
Understanding and  
level of practice 

WA7: Apply ethical principles and 
commit to professional ethics and 
norms of engineering practice and 
adhere to relevant national and  
international laws. Demonstrate an  
understanding of the need for 
diversity and inclusion (WK9) 

สามารถใชห้ลกัการทางจรรยาบรรณ
และม ีส านึกรบัผดิชอบต่อมาตรฐาน
การปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม 

“WA7: ใชห้ลกัการทาง
จรรยาบรรณและมสี านึก
รบัผดิชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักฎหมายในประเทศ 
และกฎหมายสากล พรอ้มทัง้
แสดงความเขา้ใจต่อปัจจยัความ
หลากหลายและความมส่ีวนร่วม
ตามขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้
WK9”  

Individual and  
Collaborative  
Team work: Role in  
and diversity of  
team 

WA8: Function effectively as an 
individual, and as a member or 
leader in diverse and inclusive 
teams and in multi-disciplinary, face-
to-face, remote, and distributed 
settings (WK9) 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้
ในดา้นการท างานเดีย่ว และการ
ท างานในฐานะผูร้่วมทมีหรอืผูน้ าทมี
ทีม่คีวามหลากหลายของสาขา
วชิาชพี 

“WA8: ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพทัง้ในดา้นการ
ท างานเดีย่ว และการท างานใน
ฐานะผูร้่วมทมีหรอืผูน้ าทมีทีม่ี
ความหลากหลายของสาขา
วชิาชพี ทัง้ในการท างานต่อหน้า 
การท างานระยะไกล และเมื่อมี
การกระจายตวัของผูร้่วมงานใน
สถานทีต่่างๆ (ตามขอ้ก าหนด
องคค์วามรู ้WK9)” 
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Communication:  
Level of  
communication  
according to type of  
activities performed 

WA9: Communicate effectively and  
inclusively on complex engineering  
activities with the engineering 
community and with society at large,  
such as being able to comprehend  
and write effective reports and 
design documentation, make 
effective presentations, taking into 
account cultural, language, and 
learning differences. 

สามารถสื่อสารงานวศิวกรรมที่
ซบัซอ้นกบักลุ่มผูป้ฏบิตัวิชิาชพี
วศิวกรรมและสงัคมโดยรวมไดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล อาท ิสามารถอ่านและ
เขยีนรายงานทางวศิวกรรมและ
เตรยีมเอกสารการออกแบบงาน
วศิวกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
สามารถน าเสนอ สามารถใหแ้ละรบั
ค าแนะน างานไดอ้ย่างชดัเจน 

“WA9: สื่อสารงานวศิวกรรมที่
ซบัซอ้นกบักลุ่มผูป้ฏบิตัวิชิาชพี
วศิวกรรมและสงัคมโดยรวมได้
อย่างมปีระสทิธผิล อาท ิอ่าน
และเขยีนรายงานทางวศิวกรรม
และจดัการเอกสารการออกแบบ
งานวศิวกรรมไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล สามารถน าเสนอ ให้
และรบัค าแนะน างานไดอ้ย่าง
ชดัเจนโดยค านึงถงึความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา 
และการเรยีนรู”้ 

Project  
Management and  
Finance:  
Level of  
management  
required for differing  
types of activity 

WA10: Apply knowledge and 
understanding of engineering 
management principles and 
economic decision-making and 
apply these to one’s own work, as a 
member and leader in a team, and 
to manage projects and in 
multidisciplinary environments. 

สามารถแสดงว่ามคีวามรูแ้ละความ

เขา้ใจหลกัการทางวศิวกรรมและการ

บรหิารงาน และสามารถประยุกตใ์ช้

หลกัการบรหิารในงานของตน ใน

ฐานะผูร้่วมทมีและผูน้ าทมีเพื่อบรหิาร

จดัการโครงการวศิวกรรมทีม่ี

สภาพแวดลอ้มการท างานความ

หลากหลายสาขาวชิาชพี   

“WA10: มคีวามรูแ้ละและ
ประยุกตใ์ชค้วามเขา้ใจหลกัการ
ทางการบรหิารงานวศิวกรรม
และการตดัสนิใจตามหลกั
เศรษฐศาสตร ์ในการบรหิารงาน
ของตน ในฐานะผูร้่วมทมีและ
ผูน้ าทมี เพื่อบรหิารจดัการ
โครงการวศิวกรรมใน
สภาพแวดลอ้มการท างานทีม่ี
ความหลากหลายสาขาวชิาชพี”  

Lifelong learning:  
Duration and  
manner 

WA11: Recognize the need for, and  
have the preparation and ability for i)  
independent and life-long learning ii)  
adaptability to new and emerging  
technologies and iii) critical thinking 
in the broadest context of 
technological change (WK8) 

ตระหนักและเหน็ความจ าเป็นในการ

เตรยีมตวัเพื่อใหส้ามารถการ

ปฏบิตังิานไดโ้ดยล าพงัและสามารถ

การเรยีนรูต้ลอดชพีเมื่อมกีาร

เปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละ

วศิวกรรม 

 

“WA11: ตระหนักรูแ้ละเหน็

ความจ าเป็นในการเตรยีมตวั

และพฒันาความสามารถ เพื่อ 1) 

ใหส้ามารถการปฏบิตังิานไดโ้ดย

ล าพงั 2) ปรบัตวักบัเทคโนโลยี

เกดิใหมแ่ละ 3) ความคดิเชงิ

วพิากษ์เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงใน

บรบิททางดา้นเทคโนโลยแีละ

วศิวกรรม (ตามขอ้ก าหนดองค์

ความรู ้WK8)” 

*Represented by the 17 UN Sustainable Development Goals 
(UN-SDG) 
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ตาราง Graduate Attribute Profilesตามขอ้ตกลง Sydney Accord เทียบกบัลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม
ประกาศสภาวิศวกรท่ี 92/2563 

Differentiating 
Characteristic 

Engineering Technologist 
Graduate  

ประกาศสภาวิศวกรท่ี ๙๒/๒๕๖๓ ข้อเสนอปรบัปรงุ 
Engineering  
Knowledge:  
Breadth, depth and  
type of knowledge, 
both theoretical and 
practical 

SA1: Apply knowledge of 
mathematics,  
natural science, computing and  
engineering fundamentals and an  
engineering specialization as 
specified in SK1 to SK4 respectively 
to defined and applied engineering 
procedures, processes, systems or 
methodologies. 

สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้น
คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ พืน้ฐาน
ทางวศิวกรรม และความรูเ้ฉพาะทาง
วศิวกรรม เพื่อนิยามและใช ้ขัน้ตอน
งาน กระบวนการ ระบบงานหรอื
วธิกีารทางวศิวกรรม 

“SA1: ประยุกตใ์ชค้วามรู้
ทางดา้น คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิการ
ประมวลผลทางคอมพวิเตอร ์
พืน้ฐานทางวศิวกรรม และ
ความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรม 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นองคค์วามรู ้
SK1 ถงึ SK4 เพื่อก าหนดและใช ้
ขัน้ตอนงาน กระบวนการ 
ระบบงานหรอืวธิกีารทาง
วศิวกรรม” 

Problem Analysis  
Complexity of analysis 

SA2: Identify, formulate, research  
literature and analyze broadly-
defined engineering problems 
reaching substantiated conclusions 
using analytical tools appropriate to 
the discipline or area of 
specialisation. (SK1 to SK4) 

สามารถระบุ ตัง้สมการ วจิยั สบืคน้ 
และวเิคราะหปั์ญหาทางวศิวกรรม
ทัว่ไป เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของปัญหาที่
มนีัยส าคญั โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะห์
และอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมตาม
สาขาความช านาญ 

“SA2: ระบุ ตัง้สมการ วจิยั 
สบืคน้ และวเิคราะหปั์ญหาทาง
วศิวกรรมทัว่ไป เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปของปัญหาทีม่นีัยส าคญั 
โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหแ์ละ
อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมตาม
สาขาความช านาญ (ตามที่
ก าหนดไวใ้นองคค์วามรู ้SK1 
ถงึ SK4)” 

Design/development 
of solutions:  
Breadth and 
uniqueness of 
engineering problems 
i.e., the extent to which 
problems are original 
and to which solutions  
have not previously  
been identified or 
codified 

SA3: Design solutions for broadly- 
defined engineering technology  
problems and contribute to the 
design of systems, components, or 
processes to meet identified needs 
with appropriate consideration for 
public health and safety, whole-life 
cost, net zero carbon as well as 
resource, cultural, societal, and 
environmental considerations as 
required (SK5) 

สามารถพฒันาหาค าตอบของปัญหา
ทางเทคโนโลยวีศิวกรรมทัว่ไป และมี
ส่วนช่วยออกแบบระบบ ชิน้งาน หรอื
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัขอ้พจิารณาทางดา้น
สาธารณสุข ความปลอดภยั 
วฒันธรรม สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

“SA3: พฒันาหาค าตอบของ
ปัญหาทางวศิวกรรมทัว่ไปและมี
ส่วนช่วยออกแบบระบบ ชิน้งาน 
หรอืกระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกบั
ขอ้พจิารณาทางดา้นชวีอนามยั 
ความปลอดภยั ค่าใชจ้่ายตลอด
วงจรชวีติ คารบ์อนสุทธเิป็นศูนย ์
การใชท้รพัยากร ขอ้ก าหนดทาง
วฒันธรรมทางและ สิง่แวดลอ้ม  
ตามขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้SK5” 

Investigation:  
Breadth and depth  
of investigation and  

SA4: Conduct investigations of 
broadly-defined engineering 
problems; locate, search and select 

สามารถด าเนินการสบืคน้เพื่อหา
ค าตอบของปัญหาทางวศิวกรรม

“SA4: สบืคน้เพื่อหาค าตอบของ
ปัญหาทางวศิวกรรมทัว่ไป จาก
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experimentation relevant data from codes, data 
bases and literature, design and 
conduct experiments to provide valid 
conclusions (SK8) 

ทัว่ไป จากการก าหนดต าแหน่ง การ
คน้หาและเลอืกใชข้อ้มลูจาก
มาตรฐานการปฎบิตัวิชิาชพี 
ฐานขอ้มลู การสบืคน้ทางเอกสาร 
การออกแบบการทดสอบและทดลอง
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีเ่ชื่อถอืได ้

การก าหนดต าแหน่ง การคน้หา
และเลอืกใชข้อ้มลูจากมาตรฐาน
การปฏบิตัวิชิาชพี ฐานขอ้มลู 
การสบืคน้ทางเอกสาร การ
ออกแบบการทดสอบและทดลอง
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีเ่ชื่อถอืได ้
(ตามขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้
SK8)” 

Tool Usage: Level  
of understanding of the 
appropriateness of 
technologies and tools 

SA5: Select and apply, and 
recognize limitations of appropriate 
techniques, resources, and modern 
engineering and IT tools, including 
prediction and modelling, to broadly-
defined engineering problems (SK2 
and SK6) 

สามารถเลอืกใช ้เทคนคิวธิ ี
ทรพัยากร และใชเ้ครื่องมอืทนัสมยั
ทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถงึการพยากรณ์ การ
ท าแบบจ าลองของงานทางวศิวกรรม
ทัว่ไปทีเ่ขา้ใจถงึขอ้จ ากดัของ
เครื่องมอืต่างๆ 

“SA5: สรา้งสรรค ์เลอืกใช ้
เทคนิควธิ ีทรพัยากร และใช้
เครื่องมอืทนัสมยัทางวศิวกรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถงึการพยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทาง
วศิวกรรมทัว่ไป (ตามขอ้ก าหนด
องคค์วามรู ้SK2 และSK6)” 

The Engineer and  
the World: Level of  
knowledge and 
responsibility for  
sustainable 
development 

SA6: When solving broadly-defined  
engineering problems, analyze and  
evaluate sustainable development  
impacts* to: society, the economy,  
sustainability, health and safety, 
legal frameworks, and the 
environment  
(SK1, SK5, and SK7) 

สามารถแสดงว่ามคีวามเขา้ใจใน
ประเดน็ต่างๆ ทางสงัคม ชวีอนามยั 
ความปลอดภยั กฎหมาย และ
วฒันธรรมทีเ่กีย่วพนักบัการปฏบิตัิ
วชิาชพีในระดบัเทคโนโลยวีศิวกรรม 

“SA6: วเิคราะหแ์ละประเมนิผล
กระทบในการแกไ้ขปัญหาทาง
วศิวกรรมทัว่ไป ต่อการพฒันาที่
ยัง่ยนืทางสงัคม ความยัง่ยนืทาง
เศรษฐกจิ ชวีอนามยั ความ
ปลอดภยั กรอบกฎหมายและ
สิง่แวดลอ้ม (ตามขอ้ก าหนดองค์
ความรู ้SK1 SK5 และSK7)” 

สามารถเขา้ใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหางานดา้นเทคโนโลยี
วศิวกรรมในบรบิทของสงัคมและ 
สิง่แวดลอ้ม และสามารถแสดงความรู้
และความจ าเป็นของการพฒันาที่
ยัง่ยนื 

Ethics:  
Understanding and  
level of practice 

SA7: Understand and commit to  
professional ethics and norms of  
engineering technology practice  
including compliance with national 
and international laws. Demonstrate 
an understanding of the need for 
diversity and inclusion (SK9) 

สามารถใชห้ลกัการทางจรรยาบรรณ
และม ีส านึกรบัผดิชอบต่อมาตรฐาน
การปฏบิตัวิชิาชพีวศิวกรรม 

“SA7: ใชห้ลกัการทาง
จรรยาบรรณและมสี านึก
รบัผดิชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏบิตัวิชิาชพีเทคโนโลย ี
วศิวกรรมรวมถงึการปฏบิตัติาม
กฎหมายในประเทศ และ
กฎหมายสากล พรอ้มทัง้แสดง
ความเขา้ใจต่อปัจจยัความ
หลากหลายและความมส่ีวนร่วม
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(ตามขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้
SK9)”  

Individual and  
Collaborative  
Team work: Role in  
and diversity of  
team 

SA8: Function effectively as an 
individual, and as a member or 
leader in diverse and inclusive 
teams and in multi-disciplinary, face-
to-face, remote and distributed 
settings (SK9) 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้
ในดา้นการท างานเดีย่ว และการ
ท างานในฐานะผูร้่วมทมีหรอืผูน้ าทมี
ทีม่คีวามหลากหลายของสาขา
วชิาชพี 

“SA8: ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลทัง้ในดา้นการท างาน
เดีย่ว และการท างานในฐานะผู้
ร่วมทมีหรอืผูน้ าทมีทีม่คีวาม
หลากหลายของสาขาวชิาชพี ทัง้
ในการท างานต่อหน้า การ
ท างานระยะไกล และเมื่อมกีาร
กระจายตวัของผูร้่วมงานใน
สถานทีต่่างๆ (ตามขอ้ก าหนด
องคค์วามรู ้SK9)” 

Communication:  
Level of  
communication  
according to type of  
activities performed 

SA9: Communicate effectively and  
inclusively on broadly-defined  
engineering activities with the  
engineering community and with  
society at large, such as being able 
to comprehend and write effective 
reports and design documentation, 
make effective presentations, taking 
into account cultural, language, and  
learning differences. 

สามารถสื่อสารงานวศิวกรรมที่
ซบัซอ้นกบักลุ่มผูป้ฏบิตัวิชิาชพี
วศิวกรรมและสงัคมโดยรวมไดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล อาท ิสามารถอ่านและ
เขยีนรายงานทางวศิวกรรมและ
เตรยีมเอกสารการออกแบบงาน
วศิวกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
สามารถน าเสนอ สามารถใหแ้ละรบั
ค าแนะน างานไดอ้ย่างชดัเจน 

“SA9: สื่อสารงานวศิวกรรม
ทัว่ไปกบักลุ่มผูป้ฏบิตัวิชิาชพี
วศิวกรรมและสงัคมโดยรวมได้
อย่างมปีระสทิธผิล อาท ิเขา้ใจ
และเขยีนรายงานและจดัการ
เอกสารการออกแบบงาน
วศิวกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
โดยค านึงถงึความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ภาษา และการ
เรยีนรู”้ 

Project  
Management and  
Finance:  
Level of  
management  
required for differing  
types of activity 

SA10: Apply knowledge and  
understanding of engineering  
management principles and apply  
these to one’s own work, as a 
member or leader in a team and to 
manage projects in multidisciplinary  
environments. 

สามารถแสดงว่ามคีวามรูแ้ละความ

เขา้ใจหลกัการทางวศิวกรรมและการ

บรหิารงาน และสามารถประยุกตใ์ช้

หลกัการบรหิารในงานของตน ใน

ฐานะผูร้่วมทมีและผูน้ าทมีเพื่อบรหิาร

จดัการโครงการวศิวกรรมทีม่ี

สภาพแวดลอ้มการท างานความ

หลากหลายสาขาวชิาชพี  

“SA10: มคีวามรูแ้ละและ
ประยุกตใ์ชค้วามเขา้ใจหลกัการ
ทางการบรหิารงานวศิวกรรม ใน
การท างานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทมีและผูน้ าทมี เพื่อบรหิาร
จดัการโครงงานใน
สภาพแวดลอ้มการท างานทีม่ี
ความหลากหลายสาขาวชิาชพี”  

Lifelong learning:  
Duration and  
manner 

SA11: Recognize the need for, and 
have the ability for i) independent 
and lifelong learning and ii) critical 
thinking in the face of new specialist 
technologies (SK8) 

ตระหนักและเหน็ความจ าเป็นในการ

เตรยีมตวัเพื่อใหส้ามารถการ

ปฏบิตังิานไดโ้ดยล าพงัและสามารถ

การเรยีนรูต้ลอดชพีเมื่อมกีาร

“SA11: ตระหนักรูแ้ละเหน็ความ
จ าเป็นในการพฒันา
ความสามารถ เพื่อ 1) ให้
สามารถการปฏบิตังิานไดโ้ดย
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เปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยแีละ

วศิวกรรม 

 

ล าพงั 2) รบัความคดิเชงิวพิากษ์
เมื่อพบเผชญิหน้ากบั
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี 
(ตามขอ้ก าหนดองคค์วามรู ้
SK8)” 

*Represented by the 17 UN Sustainable Development Goals 
(UN-SDG) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบตาราง Professional Competence Profiles  กบัตารางกรอบความรู้
ความสามารถท่ีน าเสนอในเอกสารคู่มือการประกอบวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถทาง
วิศวกรรม, Document Number: 01/2022, Date: 08-08-2022 

1) สภาวศิวกรไดป้ระกาศใชร้ะเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวชิา
ชาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563 โดยใชเ้อกสารอา้งองิของ IEA version 3 และก าลงัปรบัระเบยีบ
กรรมการสภาวศิวกรเกีย่วกบัการสอบเลื่อนระดบัเพือ่ใชก้รอบความสามารถทีก่ าหนดและ
ประกาศใชใ้นระเบยีบขา้งตน้ เมื่อพจิารณาโดยนยัส าคญัของสาระและเนื้อหา จะเหน็ไดว้่า
เอกสารอา้งองิ IEA version 4 ใหค้วามส าคญักบัการองคค์วามรู ้Knowledge and attitude profile 
และ Graduate attribute profiles สว่น Professional competence profiles และมคีวามชดัเจนมาก
ขึน้ โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงในบรบิทมากนกั แต่การประมนิผลความสามารถทีน่ ามาใชเ้ป็นเกณฑ์
อา้งองินัน้จะเปลีย่นแปลงไปบา้งแต่ยงัคงนยัส าคญัไว ้ดงันัน้กรอบความสามารถทีป่ระกาศไวใ้น
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยความสามารถในการประกอบวชิาชาชพีวศิวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2563 จงึน่าจะสามารถใชต้่อไปไดร้ะยะหน่ึง  

2) สภาวศิวกรในสมยัที ่8 น่าจะพจิารณาปรบัแกห้รอืเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระทีเ่ปลีย่นแปลง
เนื่องมาจาก Knowledge and attitude profile และ Graduate attribute profiles ส าหรบัสงัคมยุค
ใหม่ โดยสะทอ้นการเปลีย่นแปลงในลกัษณะการพจิารณาปรบัแก ้ตารางดชันีบ่งชีค้วามสามารถ
(Performance indicators) ของวศิวกรวชิาชพีแต่ละระดบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม 

3) กรรมการสภาวศิวกร อนุกรรมการ และผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าหน้าทีส่อบเลื่อนระดบั ยงัมคีวามเขา้ใจและ
ใหค้วามส าคญัเชงิบรบิทของตวัอกัษร ตลอดจนเน้นการลงรายละเอยีดในแต่ละขอ้แต่ละรายการที่
ระบุในกรอบความสามารถ ค าอธบิายตามเอกสารอา้งองิได ้ใหค้วามส าคญัก าการใช้ Graduate 
attribute profiles และ Professional competence profiles เพือ่การประเมนิผลในภาพรวม มไิดเ้น้น
ย ้าในแต่ละรายการ ตามค าแถลงความสามารถ(competence statement) ของผูข้อสอบเลื่อนระดบั  
(อธบิายไวใ้นหวัขอ้ สาระทีก่ าหนดในบทที ่3 Professional Competence Profiles) ดงันัน้กรรมการ
สภาวศิวกรจงึควรใหค้วามสนใจกบัการท าความเขา้ใจและอบรมคณะผูเ้ชีย่วชาญ หรอือนุกรรมการ
สภาวศิวกรเกีย่วกบัการประเมนิความสามารถเพือ่ขอสอบเลื่อนระดบัเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจที่
สอดคลอ้งกนั และสามารถเทยีบเคยีงกบัการประเมนิความสามารถของผูข้อสอบเลื่อนระดบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี และ/หรอื ในการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมทีเ่ป็นสากล 

4) สภาวศิวกรยงัไม่ไดแ้ยกและระบุความแตกต่างของการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และการประกอบ
วชิาชพีในงานเทคโนโลยวีศิวกรรม ซึ่งการประกอบวชิาชพีทัง้ประเภทนี้ ประกาศครอบคลุมไวใ้น
กฎกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยงานวศิวกรรมควบคุมทีม่ ี6 ลกัษณะงาน และใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมกไ็ม่ไดแ้บ่งประเภทเอาไวท้ าให ้อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าหน้าที่
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ประเมนิความสามารถในการประกอบวชิาชพีของผูข้อบสอบเลื่อนระดบัใบอนุญาต แต่ละสาขา ไม่
สามารถก าหนดเกณฑค์วามสามารถของวศิวกรรมผูข้อสอบเลื่อนระดบัใบอนุญาตฯทีช่ดัเจนได ้
ดงันัน้ ทัง้อนุกรรมการและผูเ้ชีย่วชาญจงึตอ้งมคึวามเขา้ใจและมปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัค า
แถลงความสามารถ (Competence statement)ของผูข้อสอบเลื่อนระดบัแถลงไวป้ระกอบการ
น าเสนอ ประสบการณ์ ความมสีว่นร่วมและความรบัผดิชอบตามภาระหน้าทีใ่นงานวศิวกรรม 
ตลอดจนผลงานทางวศิวกรรมทีเ่ด่นชดั จากงานวศิวกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยพจิารณา
ประเมนิผลความสามารถในการประกอบวชิาชพีตามกรอบความสามารถและดชันีบ่งชีค้วามสามารถ 
(Performance indicators) ของวศิวกรแต่ละระดบัใบอนุญาตฯ ในภาพรวม มใิช่พจิารณาในแต่ละ
รายการของกรอบความสามารถ 

5) ตารางเปรยีบเทยีบ Professional competence profiles ของ วศิวกรวชิาชพี (Professional 
engineer), นกัเทคโนโลยวีศิวกรรม (Engineering technologist) กบัรายการตามกรอบ
ความสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรรม ของสภาวศิวกร สามารถเทยีบเคยีงไดใ้นเชงิ
หลกัการและนยัส าคญั ดงัแสดงไดใ้นตารางขา้งล่าง 
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ตารางเปรียบเทียบ Professional competence profiles ของ วิศวกรวิชาชีพ (Professional engineer), นัก
เทคโนโลยวิีศวกรรม (Engineering technologist) กบัรายการตามกรอบความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรรม ของสภาวิศวกร  

Differentiating  
Characteristic  

Professional Engineer Engineering Technologist รายการตามกรอบความสามารถของ
สภาวิศวกร 

Comprehend and  
apply universal  
knowledge: Breadth  
and depth of 
education and type of 
knowledge 

EC1: Comprehend and 
apply advanced knowledge 
of the widely-applied 
principles underpinning 
good practice 

TC1: Comprehend and apply 
the knowledge embodied in 
widely accepted and applied 
procedures, processes, 
systems or methodologies 

1.1 Comprehend and apply advanced 
knowledge of the widely-applied 
principles underpinning good practice, 

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
ประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและ
เทคโนโลยใีนการปฏบิตัวิชิาชพี 
 

Comprehend and  
apply local 
knowledge: Type of 
local knowledge  
 

EC2: Comprehend and 
apply  
advanced knowledge of the  
widely-applied principles  
underpinning good practice  
specific to the jurisdiction of  
practice 

TC2: Comprehend and apply 
the knowledge embodied 
procedures, processes, 
systems or methodologies that 
is specific to the jurisdiction of 
practice 

1.2 Comprehend and apply advanced 
knowledge of the widely-applied 
principles underpinning good practice 
specific to the jurisdiction in which he/she 
practices. 

1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
ประยุกตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและ
เทคโนโลยใีนการประกอบวชิาชพีตามกรอบ
กฎหมาย 

Problem analysis:  
Complexity of 
analysis  
 

EC3: Define, investigate 
and analyze complex 
problems using data and 
information technologies 
where applicable 

TC3: Identify, clarify, and 
analyze broadly-defined 
problems using the support of 
computing and information 
technologies where applicable 

2.1 Define, investigate and analyze 
complex problems, 

2.1 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหา 
การสบืคน้ และการวเิคราะหปั์ญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 

Design and 
development of 
solutions: Nature of 
the problem and 
uniqueness of the 
solution  
 

EC4: Design or develop 
solutions to complex 
problems considering a 
variety of perspectives and 
taking account of 
stakeholder views 

TC4: Design or develop 
solutions to broadly-defined 
problems considering a variety 
of perspectives. 

2.2 Design or develop solutions to 
complex problems. 

2.2 สามารถออกแบบและแกปั้ญหาทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 

Evaluation: Type of 
activity  
 

EC5: Evaluate the 
outcomes and impacts of 
complex activities 

TC5: Evaluate the outcomes 
and impacts of broadly defined  
activities 

2.3 Evaluate the outcomes and impacts 
of complex activities. 

2.3 สามารถประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบ
ของงานวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 

Protection of  
society: Types of 
activity and 
responsibility to  
consider sustainable  
outcomes  
 

EC6: Recognize the 
foreseeable economic, 
social, and environmental 
effects of complex activities 
and seek to achieve 
sustainable outcomes* 

TC6: Recognize the 
foreseeable economic, social, 
and environmental effects of 
broadly-defined activities and 
seek to achieve sustainable 
outcomes* 

4.1 Recognize the reasonable 
foreseeable social, cultural, and 
environmental effects of complex 
activities generally, and have regard to 
the need for sustainability, recognize that 
the protection of society is the highest 
priority. 

4.1 ตระหนักถงึผลกระทบของงาน
วศิวกรรมทีส่ลบัซบัซอ้น ต่อสงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม และให้
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ความส าคญัต่อการคุม้ครองทางสงัคมและ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

Legal, regulatory, 
and cultural: No 
differentiation in this 
characteristic  
 

EC7: Meet all legal, 
regulatory, and cultural 
requirements and protect  
public health and safety in 
the course of all activities 

TC7: Meet all legal, 
regulatory, and cultural 
requirements and protect 
public health and safety in the 
course of all activities 

4.2 Meet all legal and regulatory 
requirements and protect public health 
and safety in the course of his or her 
activities. 

4.2 การประกอบวชิาชพีวศิวกรรมในกรอบ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้คีวาม
ปลอดภยัและชวีอนามยัต่อชมุชนสาธารณะ 

Ethics: No 
differentiation in this 
characteristic  
 

EC8: Conduct activities 
ethically 

TC8: Conduct activities 
ethically 

3.1 Conduct his or her activities ethically, 

3.1 ประพฤตปิฏบิตัใินกรอบจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชพี 

Manage  
engineering  
activities: Types of  
activity  
 

EC9: Manage part or all of 
one or more complex 
activities 

TC9: Manage part or all of one 
or more broadly-defined 
activities 

3.2 Manage part or all of one or more 
complex activities, 

3.2 สามารถบรหิารจดัการและการมส่ีวน
ร่วมในการจดัการงานวศิวกรรมที่
สลบัซบัซอ้น 

Communication 
and  
Collaboration:  
Requirement for  
inclusive 
communications. No 
differentiation in this  
characteristic  

EC10: Communicate and 
collaborate using multiple 
media clearly and 
inclusively with a broad 
range of  
stakeholders in the course 
of all activities. 

TC10: Communicate and 
collaborate using multiple 
media clearly and inclusively 
with a broad range of  
stakeholders in the course of 
all activities 

3.3 Communicate clearly with others in 

the course of his or her activities, 

3.3 สามารถตดิต่อสื่อสารการปฏบิตัวิชิาชพี
ไดอ้ย่างชดัเจน 

Continuing 
Professional  
Development (CPD)  
and Lifelong 
learning:  
Preparation for and 
depth of continuing  
learning. No 
differentiation in this 
characteristic 

EC11: Undertake CPD 
activities to maintain and 
extend competences  
and enhance the ability to 
adapt to emerging 
technologies and the  
ever-changing nature of 
work. 

TC11: Undertake CPD 
activities to maintain and 
extend competences  
and enhance the ability to 
adapt to emerging 
technologies and the  
ever-changing nature of work. 

2.4 Undertake CPD activities sufficient to 
maintain and extend his or her 
competence, 

2.4 ร่วมกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีต่อเนื่อง
อย่างเพยีงพอเพื่อคงสภาพและเพิม่ขดี
ความสามารถในการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม 

Judgement: Level of 
developed 
knowledge, and 
ability and judgement 
in relation to type of 
activity 

EC12: Recognize 
complexity and assess 
alternatives in light of  
competing requirements 
and incomplete knowledge. 
Exercise sound judgement 
in the course of all complex 
activities 

TC12: Choose appropriate 
technologies to deal with 
broadly defined problems. 
Exercise sound judgement in 
the course of all broadly-
defined activities 

2.5 Recognize complexity and assess 

alternatives in light of competing 

requirements and incomplete knowledge. 

Exercise sound judgement in the course 

of his or her complex activities. 

2.5 สามารถวนิจิฉยัและเลอืกใชก้าร
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม 

Responsibility for  
decisions: Type of  
activity for which  
responsibility is taken 

EC13: Be responsible for 
making decisions on part or 
all of complex activities 

TC13: Be responsible for 
making decisions on part or all 
of one or more broadly defined 
activities 

3.4 Be responsible for making decision 
on part or all of complex activities. 

3.4 รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจหรอืมส่ีวน
ร่วมตดัสนิใจในงานวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 

 

*Represented by the 17 UN Sustainable Development Goals (UN-SDG)  
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สรปุความเหน็การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
1) สถาบนัการศกึษาและหลกัสูตรการศกึษาควรพจิารณาเพิม่หวัขอ้องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร์

ธรรมชาต ิสงัคมศาสตรท์ีเ่หมาะสมต่อการศกึษาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี เนื่องจากปรบัปรุงในตารางองคค์วามรูน้ี้ ใหค้วามส าคญักบัลกัษณะสมบตัใินเชงิทศันคติ
และความเขา้ใจในบรบิทของสิง่แวดลอ้มและสภาพสงัคมยุคใหม่ เช่น ความคดิเชงิวพิากษ์ ความคดิ
สรา้งสรรค ์การพจิารณาขอ้มลูขา่วสารทีม่คีวามหลากหลาย การประพฤตปิฏบิตั ิจรรยาบรรณ
วชิาชพี การยอมรบัในความแตกต่างและความมสีว่นร่วมภายใตปั้จจยั ความหลากหลายทางชาติ
พนัธ ์เพศ อายุ และขอ้จ ากดัทางกายภาพ 

2) ในขัน้ตน้ สภาวศิวกรอาจพจิารณาใช้ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูพ้ืน้ฐาน
ทางวทิยาศาสตร ์องคค์วามรูพ้ืน้ฐานทางวศิวกรรม และองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมทีส่ภา
วศิวกรจะใหก้ารรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อนโดยไม่ปรบัแกไ้ข และแจง้ผ่านการสมัมนากบัผูบ้รหิารหลกัสตูร
ต่างๆ ของสถาบนัการศกึษาใหพ้จิารณาจดัหลกัสตูรและโครงงานวศิวกรรมทีส่ะทอ้นสภาพการ
ท างานและบรบิททางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของสงัคมยุคใหม่ซึง่อาจจดัรวมในหมวดการศกึษาทัว่ไป
และการจดัท าโครงงานเพือ่แกไ้ขปัญหาวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น และหรอืปัญหาทางวศิวกรรมทัว่ไปใน
บรบิททีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารศกึษาของแต่ละหลกัสตูรการศกึษา 

3) สภาวศิวกรควรแกไ้ขประกาศสภาวศิวกรที ่92/2563 ประกาศลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ให้
สอดคลอ้งกบัเอกสารอา้งองิ ปรบัปรุงครัง้ที ่4 ตามขอ้เสนอในตารางเปรยีบเทยีบ  เพือ่ให้
สถาบนัการศกึษาใชป้รบักอบการจดัท าหลกัสตูรเพือ่ขอการรบัรองปรญิญาฯส าหรบัสาชาวศิวกรรม
ควบคุม และการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์โดยพจิารณาตามนยัส าคญั
ของเจตนาและความหมายของรายการลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

4) สภาวศิวกรโดยอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์(TABEE) ได้
ด าเนินการปรบัเอกสาร ขัน้ตอนและวธิกีารรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์
ฉบบัที ่3 เอกสารคู่มอืสาหรบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวศิวกรรมศาสตรว์งรอบ 6 ปี
เริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2566 โดยควบรวมและพจิารณาหวัขอ้ 6 เกณฑก์ารรบัรอง ขอ้ 3 ผลลพัธ์
การศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้งโดยนยัส าคญักบัเอกสารอา้งองิของ IEA ไปแลว้ และอยู่ในขัน้ตอน
การจดัท ารบัฟังความเหน็เพื่อประกาศใชต้ัง้แต่ ปีการศกึษา 2566  

5) กรอบความสามารถทีป่ระกาศไวใ้นระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยความสามารถในการ
ประกอบวชิาชาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2563 น่าจะสามารถใชต้่อไปไดร้ะยะหน่ึง  

6) สภาวศิวกรในสมยัที ่8 ควรพจิารณาปรบัแกห้รอืเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระทีเ่ปลีย่นแปลง
เนื่องมาจาก Knowledge and attitude profile และ Graduate attribute profiles ส าหรบัสงัคมยุค
ใหม่ โดยสะทอ้นการเปลีย่นแปลงในลกัษณะการพจิารณาปรบัแก ้ตารางดชันีบ่งชีค้วามสามารถ
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(Performance indicators) ของวศิวกรวชิาชพีแต่ละระดบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม 

7) กรรมการสภาวศิวกรควรใหค้วามสนใจกบัการท าความเขา้ใจและอบรมคณะผูเ้ชีย่วชาญ หรอื
อนุกรรมการสภาวศิวกรเกีย่วกบัการประเมนิความสามารถเพือ่ขอสอบเลื่อนระดบัเพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนั และสามารถเทยีบเคยีงกบัการประเมนิความสามารถของผูข้อสอบเลื่อนระดบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี และ/หรอื ในการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมทีเ่ป็นสากล 

8) สภาวศิวกรไม่ไดแ้ยกและระบุความแตกต่างของการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และการประกอบ
วชิาชพีในงานเทคโนโลยวีศิวกรรม ซึ่งการประกอบวชิาชพีทัง้ 2 ประเภทน้ี ประกาศครอบคลุมไวใ้น
กฎกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยงานวศิวกรรมควบคุมทีม่ ี6 ลกัษณะงาน และใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมกไ็ม่ไดแ้บ่งประเภทเอาไวท้ าให ้อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าหน้าที่
ประเมนิความสามารถในการประกอบวชิาชพีของผูข้อบสอบเลื่อนระดบัใบอนุญาต แต่ละสาขา ไม่
สามารถก าหนดเกณฑค์วามสามารถของวศิวกรรมผูข้อสอบเลื่อนระดบัใบอนุญาตฯทีช่ดัเจนได ้
ดงันัน้ ทัง้อนุกรรมการและผูเ้ชีย่วชาญควรมคีวามเขา้ใจและมปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัค าแถลง
ความสามารถ (Competence statement)ของผูข้อสอบเลื่อนระดบัแถลงไวป้ระกอบการน าเสนอ 
ประสบการณ์ ความมสีว่นร่วมและความรบัผดิชอบตามภาระหน้าทีใ่นงานวศิวกรรม ตลอดจน
ผลงานทางวศิวกรรมทีเ่ด่นชดั จากงานวศิวกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยพจิารณาประเมนิผล
ความสามารถในการประกอบวชิาชพีตามกรอบความสามารถและดชันีบ่งชีค้วามสามารถ 
(Performance indicators) ของวศิวกรแต่ละระดบัใบอนุญาตฯ ในภาพรวม มใิช่พจิารณาปลกีย่อย
ในแต่ละรายการของกรอบความสามารถ 

 
________________________________ 

 


