
แนวทางการจัดท าแบบรายการค าแถลงความสามารถ

ประสงค์  นรจิตร์
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



สรุปกรอบ competency 4 ด้าน

๑.ความรู้วศิวกรรมและเทคโนยี

๒.ความรู้ความช านาญการประกอบวชิาชพี

๓.การเป็นผู้น าการประกอบวชิาชพี

๔.ความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะ



๑.ความรู้วิศวกรรมและเทคโนยี

๑.๑มีความรู้ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม
– ความรู้พื้นฐาน, เทคโนโลยีใหม่ๆ, code of practice, best practice

๑.๒ประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย
– พรบ.วิศวกร

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

– ประยุกต์หลักวิศวกรรมเข้ากับหลักกฎหมาย



๒.ความรู้ความช านาญการประกอบวชิาชีพ

๒.๑ก าหนดปัญหา สืบค้น วิเคราะห์ปัญหา

๒.๒ออกแบบและแก้ปัญหา : ก าหนดทางเลือก รูปแบบ

๒.๓ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ(ในขั้นการออกแบบ)

๒.๔การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๕วินิจฉัย เลือกวิธีการแก้ปัญหา

(การปฏิบัติในการแก้ปัญหา ตลอดจนสรุปผลที่ได้รับ)



๓.การเป็นผู้น า

๓.๑จรรยาบรรณ

๓.๒บริหาร/มีส่วนร่วมในการจัดการ

๓.๓การติดต่อสื่อสาร
– กับใครบ้าง ภายใน/นอกองค์กร?

– ลักษณะการสื่อสาร : รายงาน น าเสนอ บรรยาย สอนงาน ฯลฯ

๓.๔ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ(ตัดสินใจเองหรือรบัค าสั่ง)



๔.รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ

๔.๑ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน
– รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม

๔.๒จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามกรอบกฎหมาย



ข้อเสนอการเขียนค าแถลงความสามารถ

• เขียนอธิบายไม่ใช่เขียนสรุป(ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ค า)
– ในแต่ละกรอบความสามารถเขียนอธิบายให้ครอบคลุมทุกหัวข้อย่อย(ยกเว้นไม่

มีความสามารถในข้อนั้นๆ)

• อธิบายแล้วมีรายละเอียด ตัวอย่าง หลักฐานประกอบ
– พยายามแสดงรายละเอียดประกอบในผลงานวิศวกรรมดีเด่นที่เสนอ ให้

ครอบคลุมความสามารถตามกรอบมากข้อที่สุด

– รายละเอียดของความสามารถข้อใดไม่ได้แสดงในผลงานดีเด่น ให้ส่ง
รายละเอียดเพิ่มต่างหาก



การเขียนค าแถลงความสามารถกรอบที่ ๑

• ลักษณะงานที่ท าเป็นอย่างไร
• ต้องใช้ความรู้ เทคโนโลยี code of practice และbest 

practice ใดบ้าง ความรู้ฯนั้นคืออะไร น ามาใช้ตรงไหน
– ไม่ใช่ใส่แต่ชื่อหัวข้อความรู้ เทคโนโลยีฯ

• งานเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง(ยกเว้นกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยซึ่งจะไปปรากฎในด้านที่ ๔) เกี่ยวข้องประเด็น
ไหน และได้ประยุกต์/ปรับการใช้ความรู้ฯทางวิศวกรรมให้
สอดคล้องกับกฎหมายอย่างไร



การเขียนค าแถลงความสามารถกรอบที่ ๒

• ปัญหางานที่น าเสนอคืออะไร ความส าคัญของปัญหา ผลกระทบ
ของปัญหาดังกล่าว

• ได้พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างไร และตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดเพราะเหตุใด

• ในการเลือกทางเลือกนั้น มีการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

• กระบวนการในการน าทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ ผลที่ได้ และปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น



การเขียนค าแถลงความสามารถกรอบที่ ๒ (ต่อ)

• การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
(ดูประเภทกิจกรรมCPD ในคู่มือฯ หน้า ๒๔)

• แบบรายงาน CPD ดูจากคู่มือหน้า ๑๐๒ แต่ไม่จ าเป็นต้องแยก
รายงาน CPD ในแต่ละกรอบความสามารถ



การเขียนค าแถลงความสามารถกรอบที่ ๓
• ถ้าสามารถท าได้ให้ผนวกรวมไปในผลงานดีเด่นว่าการท าผลงานดังกล่าว        

มีการค านึงและใช้หลักการจรรยาบรรณ มีการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร
และการตัดสินใจในส่วนใดบ้าง

• จรรยาบรรณเน้นท่ีตัวผู้เขียน แต่ถ้ามีการค านึงถึง ออกแบบ หรือวางหลักเกณฑ์
ให้กับผู้ร่วมงานด้วยก็ดี

• การบริหารจัดการ/การตัดสินใจอธิบายถึงต าแหน่ง บทบาทในการเป็นผู้บริหาร/
ผู้ตัดสินใจในองค์กรหรือโครงการนั้น

• การติดต่อสื่อสารท้ังโดยต าแหน่งและในโครงการที่เสนอต้องติดต่อสื่อสารกับใคร 
ระดับใด ภายในหรือนอกองค์กร ลักษณะการสื่อสาร เช่น การเขียนรายงาน การ
น าเสนอด้วยวาจา การบรรยายฯลฯ



การเขียนค าแถลงความสามารถกรอบที่ ๔

• ในการด าเนินงานหรือการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในการท างาน
จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีประเด็น
เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉพาะที่กฎหมายก าหนดอย่างไรบ้าง
และได้พิจารณาก าหนดมาตรการการป้องกัน ลด และควบคุม
ผลกระทบนั้นอย่างไร



รายละเอยีดประกอบค าแถลงขีดความสามารถ

• ให้ระบุในผลงานวิศวกรรมดีเด่น

• อาจระบุในผลงานวิศวกรรมดีเด่นได้

• ระบุในผลงานวิศวกรรมดีเด่นได้ยาก

(ถ้าระบุไม่ได้ต้องเขียนรายละเอียด ยกตัวอย่าง แสดงหลักฐาน
ประกอบเพิ่มเติม)



๑.ความรู้วิศวกรรมและเทคโนยี

๑.๑มีความรู้ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม
– ความรู้พื้นฐาน, เทคโนโลยีใหม่ๆ, code of practice, best practice

๑.๒ประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย
– พรบ.วิศวกร
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
– ประยุกต์หลักวิศวกรรมเข้ากับหลักกฎหมาย

(ตรงกับเนื้อหารายงานฯหัวข้อที่ ๗ : การสืบค้นเอกสารและ
ข้อเท็จจริง)



๒.ความรู้ความช านาญการประกอบวชิาชีพ

๒.๑ก าหนดปัญหา สืบค้น วิเคราะห์ปัญหา
๒.๒ออกแบบและแก้ปัญหา : ก าหนดทางเลือก รูปแบบ
๒.๓ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ(ในขั้นการออกแบบ)
๒.๔การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๕วินิจฉัย เลือกวิธีการแก้ปัญหา : การปฏิบัติในการแก้ปัญหา ตลอดจน
สรุปผลที่ได้รับ
(ตรงกับเนื้อหารายงานฯหัวข้อที่ ๘ : หลักการทางวิศวกรรม แนวทางการ
ท างานฯ และหัวข้อท่ี ๙ : ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาฯ)



๓.การเป็นผู้น า

๓.๑จรรยาบรรณ

๓.๒บริหาร/มีส่วนร่วมในการจัดการ

๓.๓การติดต่อสื่อสาร
– กับใครบ้าง ภายใน/นอกองค์กร?

– ลักษณะการสื่อสาร : รายงาน น าเสนอ บรรยาย สอนงาน ฯลฯ

๓.๔ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ(ตัดสินใจเองหรือรบัค าสั่ง)



๔.รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ

๔.๑ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน
– รวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม

๔.๒จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามกรอบกฎหมาย

(เขียนเพิ่มเนื้อหาในหัวข้อใดของรายงานฯก็ได้)



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ
กรอบความสามารถที่ 1

จากรายงานผลงานที ่1 บทที ่2 หน้า 5-7 มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีและผลงานที่
เกี่ยวข้องที่ผ่านการประยุกต์มาแลว้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางปฏบิตัิเชื่อมโยงกับวิธีการ
ด าเนินการศกึษาในงานทีท่ าสู่ความส าเร็จในด้านการศึกษาด้วยความมั่นใจ เป็นทีน่่าเชื่อถือ
ได้....

1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกตใ์ช้หลกัการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติวิชาชีพ

รายละเอียดในแบบรายการพฒันากจิกรรมวิชาชพีต่อเนื่อง



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)
กรอบความสามารถที่ 1

- ศึกษาข้อมูลจากต าราเรียน และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่พัฒนา น ามาปรับใช้ ในทาง
วิศวกรรม รวมถึงการทวนสอบการท างานวิศวกรรมในเรื่องของผลการท างานกับ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขางาน และอาจารย์ที่ปรึกษา

- มีการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยต่างๆ เพื่อน าข้อมูลที่ด้มาประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรม

- หลังจากที่ได้พัฒนา ปรับปรุงงานทางวิศวกรรม มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 1

- ข้าพเจ้ามีการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ใช้ความรู้ด้าน plant layout มาใช้ในการวางผัง
โรงงานxx Work study, ergonomics  มาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ yy production planning and control, inventory 
control ในการวางแผนและควบคุมการขึ้นรูป เคลือบผิว และประกอบ
ชิ้นส่วน...



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 2

จากรายงานผลงานที่ 1 หน้า 1 - 2 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาการสืบค้น
และการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

ในการประกอบวิชาชีพ จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา รวมทั้งปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในงาน เรียนรู้เครื่องมือในการช่วยการท างาน เช่น ซอฟแวร์ในการ
ค านวณออกแบบ รวมทั้งหาความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบอยู่ตลอดเวลา ชอบ
ศึกษาบทความงานวิจัยทางวิศวกรรมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานอยู่เสมอ



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 2

- พิจารณาความรุนแรงของปัญหาที่ส่งผลกระทบกับงาน

- ในการด าเนินการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด าเนินการตามแผนภาพดังนี้

รวบรวมข้อมูล ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการแก้ไข วิเคราะห์แก้ไข สรุป 

สร้างมาตรฐาน



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 2

ผู้ขียนมีความช านาญในการท างานภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี และมีการ
ประยุกต์ใช้หลักการ problem solving การท ากิจกรรม QCC หลักการ Six 
Sigma อย่างต่อเนื่อง จึงมีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานก าหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวิเคราะห์ปัญหา 
นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบ วางแผน การประเมินผลโดยใช้หลักการ PDCA 
ได้อย่างเหมาะสม



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 3

ในการประกอบวิชาชีพ มีการจัดองค์กรในการท างาน วางแผนการท างานร่วมกัน
ทุกฝ่าย โดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
สาขาอื่น หรือที่ซับซ้อน จะร่วมประชุมปรึกษากับผูท้ี่เกี่ยวข้องกับงาน หรือปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมให้ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยไม่ท างานหรือตัดสินใจเกิน
ความสามารถของตนเอง



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 3

- การด าเนินงานมีการก าหนดเป้าหมายการมท างาน เพื่อวิเคราะห์ขอบเขต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างแก้ปัญหา ในส่วนี้จะมีการตัดสินใจร่วมกันกับ
หลายส่วนงาน หลังจากได้ข้อยุติแล้ว จึงเริ่มกระบวนการแก้ปัญหา ในส่วนนี้การ
ตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ปรับปรงุงานเสร็จแล้ว มีการสรุปผลงานร่วมกนัทุกส่วนงานเพื่อปิดโครงการ



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 3
- ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการท างานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 ปี เคยด ารงต าแหน่ง

บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ประกอบกับมีความรู้ด้านการจดัการจากการเรียน MBA 
การสอนวิชาการจัดการวศิวกรรม การท างานวิจัย และการจัดวางโรงการตา่งๆ ท าให้มี
ประสบการณ์ที่สามารถเป็นเครือ่งมือกับการวางแผนการจัดงบประมาณ การสั่งการ การ
ควบคุมและการตัดสินใจได้อย่างมีประสทิธิภาพ

- ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการท างานดา้นคุณภาพจากบริษัท..... ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้
สามารถน าประสบการณ์เหล่านั้นมาประยกุตใ์ช้ในการท างาน ทั้งด้านปรับปรุงผลงาน           
การตัดสินใจ และการสื่อสารกบัผู้ร่วมงานและผู้ที่เกีย่วข้องอย่างมีประสิทธิผล



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 4

ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อก าหนด และกฎหมายที่มี รวมถึง
ค านึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และ
ตรวจสอบการท างานให้อยู่ในมาตรฐาน ข้อก าหนด และกฎหมายที่มี                       
การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการท างาน
ตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 4

- การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ใช้วิธีการอ้างอิงจาก มอก.

- มีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปฏิบตัิที่ไม่ถูกต้อง และอาจ
น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน

- หลักประกันผลงานทางวิศวกรรมได้อ้างอิงการปฏิบตัิงานกับมาตรฐาน มอก. 
และหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัย



ตัวอย่างค าแถลงกรอบความสามารถ (ต่อ)

กรอบความสามารถที่ 4

- เนื่องจากผู้เขียนเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
สังคมสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ท าให้การท างานทุกครั้งจะต้องตระหนักเรื่อง
ดังกล่าวเป็นส าคัญ เช่น ในการท าโครงการลดการใช้น้ าฯ โครงการลดความ
สูญเสียฯ

- เนื่องจากงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย ในการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ จะด าเนินนโยบายภายใต้กรอบ 
iso 1400 เสมอ



THANK YOU.


