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เอกสารอ้างองิและสาระส าคญั

• การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นงานท่ีมีความส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน การพฒันาทาง

เศรษฐกิจ และการบรกิารตอ่สงัคมและสาธารณะ ดงันัน้งานวิศวกรรมจงึเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองวตัถปุระสงคข์องงานที่

ตอ้งใหก้ารประยกุตค์วามรูด้า้นคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ และองคค์วามรูท้างวิศวกรรม เทคโนโลยี และเทคนิค 

• งานวิศวกรรมมีเปา้หมายเพ่ือแกไ้ขหรอืหาทางออกของปัญหาท่ีคาดว่าจะมีความเป็นไปไดส้งูที่มกัจะเก่ียวพนักบัความไม่

แน่นอนในบรบิทของงาน ดงันัน้เพ่ือผลประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจงึอาจจะไดร้บัผลกระทบในเชิงลบดว้ยเชน่กนั ดงันัน้

วิศวกรผูป้ระกอบวิชาชีพจงึตอ้งประพฤติปฏิบตัิงานดว้ยความรบัผิดชอบและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชีพ โดยใช้

ทรพัยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล ตามหลกัเศรษฐศาสตร ์ภายใตม้าตรการคุม้ครองและปอ้งกนัดา้นสขุภาพและความ

ปลอดภยัในหลกัการที่เหมาะสมตอ่สภาพสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืน ภายใตก้ารจดัการความเสี่ยงตลอดวงจรของระบบงาน

วิศวกรรม ตามเปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน(Sustainable development goals) ของสหประชาชาติท่ีงาน
วิศวกรรมมีบทบาทส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายท่ีคาดหวงัวา่จะไดร้บั ในปี ค.ศ. 2030



เอกสารอ้างองิและสาระส าคญั

• การพฒันาดา้นวิชาชีพวิศวกรรมแบง่ไดเ้ป็น 2 กระบวนงานพฒันาท่ี ตอ่เน่ืองกนัและเกิดขึน้ในปัจจบุนั ดงันี ้

• การพฒันาคณุสมบตัิทางการศกึษาวิศวกรรมศาสตรใ์นหลกัสตูรทางวิศวกรรมศาสตรท่ี์ไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานคณุภาพการศกึษา (Accredited engineering program) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
สรา้งฐานองคค์วามรูแ้ละลกัษณะสมบตัิของผูส้  าเรจ็การศกึษาใหส้ามารถพฒันาตนเองในระบบงานอย่างมี

ล าดบัขัน้ (Formative development)เพ่ือใหมี้ความสามารถตามความตอ้งการในการประกอบ
วิชาชีพอิสระได ้ 

• ขึน้ทะเบียนหรอืขอใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยใชค้วามรู ้

ความสามารถท่ีไดร้บัการพฒันาในระบบงานเพ่ือประพฤติปฏิบตัิวชาชีพวิศวกรรมดว้ยความรบัผิดชอบ ทัง้

ในการท างานเป็นทีมหรอืการท างานดว้ยตนเอง ตามระดบัความรูค้วามสามารถท่ีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 



เอกสารอ้างองิและสาระส าคญั
• ความตกลงในการยอมรบัรว่มทางการศกึษาในระดบัสากล (Mutual recognition of educational 

qualification) ไดแ้ก่ Washington Accord (WA), Sydney Accord (SA) และ Dublin Accord 

(DA) ความตกลงในการยอมรบัรว่มทางการศกึษาดงักลา่วนีใ้ชห้ลกัการ การยอมรบัความเทา่เทียมกนัตามนยัส าคญั (These 

accords are based on the principle of substantial equivalence rather than exact 

correspondence of content and outcomes) โดยมีความเหน็พอ้งกนัในคณุสมบตัิของบณัฑิตท่ีพงึประสงคท่ี์
ก าหนดไวส้  าหรบัแตล่ะความตกลง

• ความตกลงยอมรบัรว่มในระดบัสากลของผูป้ระกอบวิชาชีพ ไดแ้ก่ International Professional Engineers 

Agreement (IPEA), International Engineering Technologists Agreement (IETA), และ 

Agreement for International Engineering Technicians (AIET) ใชเ้ป็นกลไกการยอมรบัรว่มของผูข้ึน้
ทะเบียนวิชาชีพตามกฎหมายกบัองคก์รสมาชิก ในแตล่ะเขตเศรษฐกิจ โดยเหน็พอ้งกนัวา่วิศวกรท่ีขึน้ทะเบียนนัน้มีคณุสมบตัิทัง้

ในดา้นความรูแ้ละความสามารถตามขอ้ก าหนดของความตกลงยอมรบัรว่ม



ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์GRADUATE ATTRIBUTES

• ลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค(์Graduate Attributes) เป็นผลลพัธข์องการศกึษาท่ีสามารถประเมนิผลได ้ท่ีแต่ละรายการ
สามารถแสดงศกัยภาพของผูส้  าเรจ็การศกึษาในการพฒันาความสามารถในการประกอบวชาชีพวิศวกรรมอย่างเหมาะสมในแต่ละระดบั 
ลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค(์Graduate Attributes)นี ้เป็นค าแถลงท่ีชดัเจนและกระชบัในเชงิคณุภาพ ใชเ้ป็นมาตรฐานกลาง
ของลกัษณะของบณัฑิตที่ส  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรการศกึษาที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษา (Accredited 

program)  

• ลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค(์Graduate Attributes) ถกูน าไปพฒันาหรอืทบทวน เกณฑผ์ลลพัธก์ารศกึษา (Outcomes-

based accreditation criteria) ท่ีใชใ้นการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการศกึษาในขอบเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค(์Graduate Attributes) ยงัใชเ้ป็นแนวทางและบทปฏิบตัใินการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ
รบัรองฯเพ่ือสมคัรและด ารงสถานะเป็น Signatory ขององคก์รสมาชิก

• ลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค(์Graduate Attributes) ใหนิ้ยามคณุสมบตัิของผูส้  าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรท่ีผลติ วิศวกร นกั
เทคโนโลยีวิศวกรรม และช่างเทคนิควิศวกรรม โดยระบลุกัษณะสมบตัิความแตกต่างและความสอดคลอ้งระหว่างผลลพัธก์ารศกึษาของ
หลกัสตูรการศกึษาแต่ประเภท 



• ลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์ชก้ ำหนดผลลพัธก์ำรศกึษำมขีอบเขตตำมแนวทำงหลกักำรกำรยอมรบัควำม
เทำ่เทยีมกนัโดยนยัส ำคญั(Substantial equivalentเป็นกำรหลกัอำ้งองิรว่มกนัทีอ่ธบิำยผลลพัธก์ำรศกึษำ
เพือ่กำรเทยีบเคยีงโดยนยัส ำคญั ตำมกฎหมำยของแต่ละองคก์รสมำชกิ โดยมคีวำมคำดหวงัวำ่องค์กร
สมำชกิจะก ำหนดลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคเ์มือ่ส ำเรจ็กำรศกึษำเพือ่ใชใ้นกำรรบัรองหลกัสตูร ทีส่อดคลอ้ง
กนัและสมัพนัธก์นั (Alignment) 

• นิยำมขอ้ก ำหนดองคค์วำมรูค้วำมสำมำรถ ส ำหรบัวศิวกรบณัฑติ เทคโนโลยวีศิวกรรมบณัฑติ ช่ำงเทคนิค
วศิวกรรม ดว้ยควำมควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปัญหำทำงวศิวกรรมระดบัต่ำงกนั คอื บณัฑติวศิวกรมี
ควำมรูแ้ละควำมสำมำรถประยุกตใ์ชค้วำมรูพ้ ืน้ฐำนทำงคณติศำสตร ์วทิยำศำสตร ์พืน้ฐำนทำงวศิวกรรมและ
ควำมรูเ้ฉพำะสำขำทำงวศิวกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหำทำงวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น(Complex engineering 
problems) บณัฑติเทคโนโลยวีศิวกรรมมคีวำมรูแ้ละสำมำรถในกำรประยุกตใ์ชก้ระบวนวธิทีำงวศิวกรรมและ
ระบบงำนวศิวกรรม เพือ่แกไ้ขปัญหำทำงวศิวกรรมทัว่ไป (Broadly defined problems) และชำ่งเทคนิค
วศิวกรรมมคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนเพือ่แกไ้ขปัญหำทำงวศิวกรรมทีม่ขีอ้ก ำหนดและ
วธิแีกไ้ขปัญหำทีช่ดัเจน( Well defined problems

ลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์GRADUATE ATTRIBUTES



ตารางแสดงความแตกต่าง ENGINEERING GRADUATE, ENGINEERING 
TECHNOLOGIST GRADUATE และ ENGINEERING TECHNICIAN 

GRADUATE



ความรู้ความสามารถของวศิวกร 
Professional Competence Profiles

• Professional competence profiles เป็นลกัษณะสมบตั ิ(Attributes) ส ำหรบัผูม้คีวำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีอสิระ ตำมมำตรฐำนทีค่ำดหวงัหรอืก ำหนดไวใ้นกำร
ปฏบิตัวิชิำชพี หรอืในกำรประกอบวชิำชพีอสิระ professional competence profile แต่ละ
รำยกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระกอบกำรเกบ็บนัทกึและสะสมประสบกำรณ์ของผูป้ฏบิตัวิชิำชพี 
เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัวิชิำชพีน ำไปแสดงเพือ่ประเมนิระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถในภำพรวม(holistic way) เพือ่ขอขึน้ทะเบยีน หรอืออกใบอนุญำตผูป้ระกอบ
วชิำชพีวศิวกรรม รำยกำร Professional competence profiles เป็นรำยกำรลกัษณะสมบตัทิี่
สว่นใหญ่มคีวำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์(Graduate attributes) 



ความรู้ความสามารถของวศิวกร 
Professional Competence Profiles

• รายการ Professional competence profiles น าเสนอในตารางแบง่ตามประเภทของการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรม และเทคนิควิศวกรรมที่แบง่ตามขอบเขตของปัญหาและกิจกรรมทางวิศวกรรม ไดแ้ก่ 

complex engineering problems, broadly-defined engineering problems and 

well-defined engineering problems

• รำยกำร Professional competence profiles ไม่ไดก้  าหนดดชันีบง่ชีค้วามสามารถท่ีใชใ้นการประเมินผล
ความรูค้วามสามารถที่มีความแตกต่างกนัในแตล่ะสาขาและกิจกรรมของการประกอบวิชาชีพ ดงันัน้ในแตล่ะประเทศ

หรอืเขตเศรษฐกิจ ท่ีมีการบงัคบัใชต้ามของกฎหมายจึงอาจก าหนด ตวับง่ชีค้วามสามารถ (Performance indicators) 



ความรู้ความสามารถของวศิวกร 
Professional Competence Profiles

• กำรแสดงควำมรูค้วำมสำมำรถในแต่ละสำขำและกจิกรรมของกำรปฏบิตัวิชิำชพี สำมำรถแสดงไดด้ว้ยค ำ
แถลงควำมรูค้วำมสำมำรถ (Competence statement) ทีอ่ธบิำยลกัษณะงำนทำงวศิวกรรมแต่ละประเภท
เชน่ กำรออกแบบ กำรวจิยัและพฒันำ และงำนบรหิำรงำน/โครงกำรทำงวศิวกรรม ในแต่ละ วงจรของงำน
วศิวกรรม เชน่ กำรวเิครำะหปั์ญหำ กำรสงัเครำะห ์กำรน ำไปใชด้ ำเนินกำร กำรปฏบิตังิำน และกำร
ประเมนิผลงำนทำงวศิวกรรม รวมไปถงึกำรบรหิำรจดักำรทีต่อ้งใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในกำรสือ่สำร กำร
ปฏบิตัติำมกรอบจรรยำบรรณ กำรใชว้จิำรณญำณ ควำมรบัผดิชอบ และกำรพทิกัษป์กป้องสงัคม 
สำธำรณะ รำยกำร Competence profiles ทีน่ ำเสนอเป็นกำรระบุกรอบควำมรูค้วำมสำมำรถในภำพรวมที่
อำจมกีำรน ำไปขยำยและแปลควำมหมำยเพิม่เตมิในแต่ละสำขำวชิำชพีและแต่ละบรบิทขององคก์รก ำกบั
กำรประกอบวชิำชพีของแตล่ะประเทศ หรอืเขตเศรษฐกจิ



ความรู้ความสามารถของวศิวกร 
Professional Competence Profiles

• ทัง้ลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค(์Graduate attributes) และรายการความรูค้วามสามารถ 

(Professional competence profiles) ท่ีแบง่ตามประเภทของการปฏิบตัิวิชาชีพ(engineer, 

engineering technologist and engineering technician) ไม่ไดก้  าหนดทิศทางและ
ความกา้วหนา้ในการพฒันาความรูค้วามสามารถที่น  าไปสู่การประกอบวิชาชีพอิสระ ดงันัน้ทัง้สถาบนัการศกึษาและ

องคก์รก ากบัการขึน้ทะเบียน หรอือกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพจงึควรพิจารณาขอ้ก าหนดเฉพาะดา้น เพ่ือใหผู้้

ประกอบวิชาชีพแตล่ะคนสามารถวางแผนการพฒันาความส าเรจ็ตามกรอบความรูค้วามสามารถเพ่ือขอขึน้ทะเบียน

หรอืขอรบัใบอนญุาตไดอ้ย่างเหมาะสม
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• โดยเพิ่มและปรบัขอ้ความท่ีมีอยูใ่น Version 3 ใหมี้ความชดัเจน

• ในตาราง Knowledge and Attitude Profile, Graduate Attributes, and 

Professional Competence Profiles มีการอา้งอิงถงึ UN SDG. เพ่ือใหมี้การ
ก าหนดเนือ้หาและองคค์วามรูใ้นหลกัสตูรการศกึษา และส าหรบัการขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมที่ยอมรบัในระดบัสากล

• เพิ่ม “Consequences, Judgement” ใน Range of Problem Solving

• เพิ่ม “Ethics, inclusive behavior and conduct” ในตาราง Knowledge 

Profile table, และเปลี่ยนช่ือตารางเป็น Knowledge and Attitude Profile. 
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• การศกึษาวิศวกรรมในเชิงกวา้งใหม้ีการเนน้ในเรื่อง digital literacy, data analysis, UN

SDG, knowledge of relevant social sciences.

• เพิ่มเติม 2 รายการใน Graduate Attributes เรื่อง “The Engineer and Society” 

and “Environment and Sustainability,” ซึง่มีฐานองคค์วามรูเ้ดียวกนักบัหวัขอ้ “The 

Engineer and the World,” และเพิ่มใน required knowledge profile

• เนน้หวัขอ้ Knowledge and awareness of ethics, diversity, and inclusion

• ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั Critical thinking, innovation, 

emerging technologies, and lifelong learning requirements 



ตาราง Range Of Problems, Knowledge Profiles

• เปรยีบเทียบงานประเภทปัญหาและงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรม







ตารางความตอ้งการความรู้ของวิศวกร
Knowledge And Attitude Profiles







การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบตารางองคค์วามรู้ Knowledge And 
Attitude Profile ท่ีให้หลกัสตูรการศึกษาจดัให้มีการเรียนการสอน

• สถำบนักำรศกึษำและหลกัสตูรกำรศกึษำควรพจิำรณำเพิม่หวัขอ้องคค์วำมรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยำศำสตร์
ธรรมชำต ิสงัคมศำสตรท์ีเ่หมำะสมต่อกำรศกึษำและควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี เน่ืองจำกปรบัปรงุในตำรำงองคค์วำมรูน้ี้ ใหค้วำมส ำคญักบัลกัษณะสมบตัใินเชงิทศันคติ
และควำมเขำ้ใจในบรบิทของสิง่แวดลอ้มและสภำพสงัคมยคุใหม ่เชน่ ควำมคดิเชงิวพิำกษ์
ควำมคดิสรำ้งสรรค ์กำรพจิำรณำขอ้มลูขำ่วสำรทีม่คีวำมหลำกหลำย กำรประพฤตปิฏบิตัิ
จรรยำบรรณวชิำชพี กำรยอมรบัในควำมแตกต่ำงและควำมมสีว่นรว่มภำยใตปั้จจยั ควำม
หลำกหลำยทำงชำตพินัธ ์เพศ อำย ุและขอ้จ ำกดัทำงกำยภำพ



ตาราง ลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
Graduate Attribute Profiles

• ประกำศสภำวศิวกรที ่92/2563 ประกำศลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบั

เอกสำรอำ้งองิ ปรบัปรงุครัง้ที ่3 เพือ่ใหส้ถำบนักำรศกึษำใชป้รบักอบกำรจดัท ำหลกัสตูรเพือ่ขอกำร

รบัรองปรญิญำฯส ำหรบัสำชำวศิวกรรมควบคุม และกำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำ

วศิวกรรมศำสตร ์โดยพจิำรณำตำมนยัส ำคญัของเจตนำและควำมหมำยของรำยกำรลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงค์



ตาราง ลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 
Graduate Attribute Profiles

• สภำวศิวกรโดยอนุกรรมกำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำวศิวกรรมศำสตร ์(TABEE) ได้

ด ำเนินกำรปรบัเอกสำร ขัน้ตอนและวธิกีำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำวศิวกรรมศำสตร ์

ฉบบัที ่3 เอกสำรคูม่อืสำหรบักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำวศิวกรรมศำสตรว์งรอบ 6 ปี

เริม่ตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2566 โดยควบรวมและพจิำรณำหวัขอ้ 6 เกณฑก์ำรรบัรอง ขอ้ 3 ผลลพัธ์

กำรศกึษำใหม้คีวำมสอดคลอ้งโดยนยัส ำคญักบัเอกสำรอำ้งองิของ IEA ไปแลว้ และอยูใ๋นขัน้ตอน

กำรจดัท ำรบัฟังควำมเหน็เพือ่ประกำศใชต้ัง้แต่ ปีกำรศกึษำ 2566 









ความต้องการความรู้ความสามารถของวศิวกร
Professional Competence Profiles

• กรรมกำรสภำวศิวกรควรใหค้วำมสนใจกบักำรท ำควำมเขำ้ใจและอบรมคณะผูเ้ชีย่วชำญ หรอือนุกรรมกำร

สภำวศิวกรเกีย่วกบักำรประเมนิควำมสำมำรถเพือ่ขอสอบเลือ่นระดบัเพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจทีส่อดคลอ้งกนั 

และสำมำรถเทยีบเคยีงกบักำรประเมนิควำมสำมำรถของผูข้อสอบเลือ่นระดบัใบอนุญำตประกอบวชิำชพี 

และ/หรอื ในกำรขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมทีเ่ป็นสำกล



ความต้องการความรู้ความสามารถของวศิวกร
Professional Competence Profiles

• สภำวศิวกรไมไ่ดแ้ยกและระบุควำมแตกต่ำงของกำรประกอบวชิำชพีวศิวกรรม และกำรประกอบวชิำชพีในงำน
เทคโนโลยวีศิวกรรม ซึง่กำรประกอบวชิำชพีทัง้ 2 ประเภทนี้ ประกำศครอบคลุมไวใ้นกฎกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยงำนวศิวกรรมควบคุมทีม่ ี6 ลกัษณะงำน และใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมกไ็มไ่ดแ้บง่ประเภท
เอำไวท้ ำให ้อนุกรรมกำร ผูเ้ชีย่วชำญทีท่ ำหน้ำทีป่ระเมนิควำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีของผูข้อบสอบเลื่อน
ระดบัใบอนุญำต แต่ละสำขำ ไมส่ำมำรถก ำหนดเกณฑค์วำมสำมำรถของวศิวกรรมผูข้อสอบเลื่อนระดบัใบอนุญำตฯ
ทีช่ดัเจนได ้ดงันัน้ ทัง้อนุกรรมกำรและผูเ้ชีย่วชำญควรมคีวำมเขำ้ใจและมปีระสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัค ำแถลง
ควำมสำมำรถ (Competence statement)ของผูข้อสอบเลื่อนระดบัแถลงไวป้ระกอบกำรน ำเสนอ ประสบกำรณ์ 
ควำมมสีว่นรว่มและควำมรบัผดิชอบตำมภำระหน้ำทีใ่นงำนวศิวกรรม ตลอดจนผลงำนทำงวศิวกรรมทีเ่ดน่ชดั จำก
งำนวศิวกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมำย โดยพจิำรณำประเมนิผลควำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีตำมกรอบ
ควำมสำมำรถและดชันีบง่ชีค้วำมสำมำรถ (Performance indicators) ของวศิวกรแต่ละระดบัใบอนุญำตฯ ใน
ภำพรวม มใิชพ่จิำรณำปลกียอ่ยในแต่ละรำยกำรของกรอบควำมสำมำรถ
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