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แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพควบคุม 
(Professional competency statement)  

กรอบความสามารถ 
1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติวิชาชีพ 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
การประกอบวิชาชีพตามกรอบกฎหมาย 

คำอธิบาย 
1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

• ท่านได้รวบรวมความรู้วิศวกรรมและได้ขยายความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีให้สอดรับกับแนวปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานหรือสู่ความสำเร็จด้วย
ความม่ันใจเป็นที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร 

• ท่านมีความเข้าใจในวิศวกรรมที่ก้าวหน้าที่ผ่านการประยุกต์ใช้มาแล้วอย่างกว้างขวาง
เพื่อนำมาใช้กับการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของแนวปฏิบัติที่ดีอย่างไร 

• ท่านได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาได้
อย่างไร 

• ท่านได้ขยายผลความสำเร็จเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์หรือผลสัมฤทธิ์ในวิชาชีพ
หรือเพื่อการถ่ายโอนได้อย่างไร 

หลักฐานอ้างอิง  
 

 ขอ้ความ 
 
ความรูด้า้นวิศวกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การประกอบวชิาชีพวศิวกรรม good practice. 
        >มีความสามารถประยกุต์ วเิคราะหใ์ช ้สงัเคราะห์ และประเมินความรูข้ัน้สูงทางวศิวกรรม  
          สรา้งองค์ความรูข้ัน้สูงทางวศิวกรรม มีสว่นร่วมพฒันามาตรฐาน Equipment, Process unit, process 
control, project management ,Process safety management, managing systems 
        >ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีภายใตก้รอบกฎหมาย Law and Regulation-international 
codes and Standards  
ความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญ 
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แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ 
(Professional competency statement) 

กรอบความสามารถ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและการ

พัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ 
2.1 สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่

ซับซ้อน 
2.2 สามารถออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอเพื่อคงสภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตาม

หลักวิศวกรรม 

คำอธิบาย 
2. ความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ 

• ท่านได้แยกแยะและแจกแจงความสลับซับซ้อนของปัญหาทางวิศวกรรมของโครงการ
พิจารณาจากแนวโน้มและโอกาสได้อย่างไร 

• ท่านมีความรับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อการออกแบบ/ พัฒนา และการประเมินผล
ให้ได้คำตอบอย่างไร 

• ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวางแผน การออกแบบ การนำไปสู่ภาคปฏิบัติ 
การประเมินผล และการปรับปรุง คำตอบเป็นระบบหรือองค์รวมได้อย่างไร 

• ท่านสามารถประกันความรู้ความชำนาญและทักษะการประกอบวิชาชีพผ่านการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

• ท่านสามารถประกันความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญการในการปฏิบัติวิชาชีพ/ 
ประกอบวิชาชีพ ได้อย่างไร 

หลักฐานอ้างอิง  
ขอ้ความ 
Define ความสามารถก าหนดประเดน็ปัญหา มีทกัษะในการประยกุต์ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ความรูท้างวิศวกรรมในการ
แสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาวศิวกรรมทีซ่บัซอ้น 
Design วเิคราะห์, ก าหนดทางเลอืก, ก าหนดรูปแบบ, ประเมินผลลพัธ์, ถ่ายโอนประสบการณ์ 
Evaluation ประเมินผล, ยนืยนัผล, น าผลลพัธ์สูก่ารปฏิบตั,ิ แกไ้ขปรบัปรุง, ถ่ายโอนประสบการณ์ 
CPD ร่วมกิจกรรม, รบัการอบรม, ถ่ายทอดประสบการณ์, ชีน้ าสงัคม 
Exercise sound judgment  Alternative สามารถวนิจิฉยัและเลอืกใชก้ารแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม      วนิจิฉยั, สงัเคราะห,์ ตดัสนิใจ, สรา้งคณุค่า 
ความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญ 
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แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ 

(Professional competency statement) 
กรอบความสามารถ 
3. มีความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการให้บริการวิชาชีพ ได้แก่ 

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน 
3.3 สามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
3.4 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

คำอธิบาย 
3. ความเป็นผู้นำและการบริหาร 

• ท่านได้วางแผนการดำเนินงานสู่ภาคปฏิบัติได้ด้วยประสิทธิผลอย่างไร 
• ท่านได้บริหารจัดการ (วางแผนงาน/ จัดงบประมาณ/ จัดองค์กรบริหาร/ ระบบการสั่ง

การ/ ระบบการควบคุม) ที่เกี่ยวกับงานหรือกิจกรรม ทรัพยากรบุคคล (สายช่าง/ สาย
อื่น) และทรัพยากรอื่น ๆ (เครื่องมือ/ อุปกรณ์) อย่างไร 

• ท่านได้นำระบบการบริหารจัดการในระบบคุณภาพเพื่อการปรับปรุงผลงาน (การ
ประกอบวิชาชีพ) ได้อย่างไร 

• ท่านได้ใช้ความสามารถในการตัดสินใจทางวิศวกรรมในส่วนของโครงการหรือทั้ง
โครงการอย่างไร 

• ท่านได้ทำงานร่วมและสื่อสารด้วยประสิทธิผลกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับในโครงการ 

หลักฐานอ้างอิง  
 

ขอ้ความ 
Ethic :ปฏิบตัิตนถูกตอ้ง, วินิจฉยัความผิดถูก, แสดงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี 
Leadership Managerial: มีสว่นร่วม หรือก าหนด ,เลือกวธิีการ, วางแผนงาน, บริหารงาน 
Communication: ท ารายงาน, น าเสนอผลงานต่อ องคก์ร (สาธารณะ) มีทกัษะในการประยกุตก์ารสือ่สารขอ้มูลต่อ
สาธารณะ 
Decision making: ความสามารถบริหารจดัการงาน มีสว่นร่วมการตดัสินใจในการจดัการงานและกิจกรรมทาง
วศิวกรรมทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัวศิวกรรม 
ความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญ 
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แบบรายการคำแถลงความสามารถการประกอบวิชาชีพ 
(Professional competency statement) 

กรอบความสามารถ 
4. มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคมสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่สลับซับซ้อน ต่อสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีความปลอดภัย
และชีวอนามัยต่อชุมชนสาธารณะ 

คำอธิบาย 
4. ตระหนักในบริบทของสังคม สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 

• ท่านได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ความประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างไร 
• ท่านได้บริหารจัดการว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานในโครงการ

อย่างไร 
• ท่านประกันผลงานทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

ข้อกำหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

หลักฐานอ้างอิง  
 

ขอ้ความ 
Social Economic Environment sustainability: ความสามารถในการบริหารจดัการงานอย่างมีสว่นร่วม มีความ
รบัผดิชอบผลกระทบของงานและกิจกรรมทางวิศวกรรมทีซ่บัซอ้นต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม สรา้ง
คณุค่าของงานวิศวกรรมต่อสงัคมและการพฒันาทีย่ั่งยนื 
 
Public health Safety : จดัระบบงานวิศวกรรมทีม่ีความปลอดภยัความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นชีวอนา
มยั และความปลอดภยัในการท างานวิศวกรรมดว้ยตนเอง และสามารถแนะน าผูอ้ืน่ สรา้งคณุค่าของงานวศิวกรรมทีม่ี
ความปลอดภยั ดา้นชีวอนามยัต่อ ชมุชน สาธารณะ 
ความรู้/ทักษะ/ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


