
   
ประกาศสภาวิศวกร  

ที่ ๕๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับสามัญวิศวกร  

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสอบ ของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคมุ ระดับสามัญวิศวกร  

อาศัยอำนาจตามขอ ๔ (๓) และขอ ๕ (๓) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปน 
ผ ู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๕  
ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรู ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ 
ระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชำนาญระดับสามัญและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ๕๙-๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภาวิศวกร 
ออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๕๔/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบ
สมัภาษณของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณ และการสอบ 
แกตัวของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ลงวันที ่ ๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณ และการสอบ 
แกตัวของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที ่ ๒) ลงวันที่  
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓) ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณ และการสอบ
แกตัวของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที ่ ๓) ลงวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

   

ขอ ๔ ในประกาศน้ี 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที ่สภาวิศวกรแตงต ั ้งตามขอ ๔ (๒)  
ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒวิิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“อน ุกรรมการ” หมายความว า อน ุกรรมการในคณะอนุกรรมการที ่สภาว ิศวกรแต งตั้ ง 
ตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ผูชำนาญการพิเศษ” หมายความวา ผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ
กับผูขอรับใบอนุญาต ที่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“ผู ขอรับใบอนุญาต” หมายความวา ผู ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศวกร 

“ผูควบคุมระบบ” หมายความวา เจาหนาที่สภาวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
ใหมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมระบบการสอบสัมภาษณตามประกาศน้ี 

ขอ ๕ การสอบสัมภาษณตามประกาศนี ้ ใหใชวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เวนแตกรณี 
มีเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัยใหใชวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรใหความเห็นชอบใหดำเนินการ 

ขอ ๖ การสอบสัมภาษณ ใหอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษที่ทำหนาเปนผูสอบสัมภาษณ 
พิจารณาความรูในประสบการณและความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู ขอรับ
ใบอนญุาต ตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 

(๑) มีความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(๒) มีความสามารถในการประยุกตความรู ความชำนาญในการแกไขปญหาดานว ิศวกรรม 
และการพัฒนาวิชาชีพ 

(๓) มีความเปนผูนำดานวิชาชีพวิศวกรรม การบริหารจัดการ และการใหบริการวิชาชีพ 

(๔) มีความตระหนักในความรบัผิดชอบตอวิชาชีพ สังคม สาธารณะ และสิ่งแวดลอม 

ขอ ๗ ในการสอบสัมภาษณ ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับการประเมินผลการสอบสัมภาษณวาผาน 
จากอนุกรรมการหรือผู ชำนาญการพิเศษที ่ทำหนาเปนผู สอบสัมภาษณ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
สองในสามของจำนวนผูสอบสัมภาษณท้ังหมด จึงจะถือวาสอบผาน 

ขอ ๘  รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามและความหมายของคำศัพท กรอบความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม งานวิศวกรรมควบคุม การนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมดีเดน การประเมินผลความรู
ความสามารถของผูขอรับใบอนุญาต การตัดสินผลการทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพว ิศวกรรม รวมถ ึงแบบรายงานการต ัดส ินผลการทดสอบความร ู  ในประสบการณ 
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใหเปนไปตามประกาศสภาวิศวกร ที ่ ๙๓/๒๕๖๓  
เรื่อง คูมือแนวปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับ
การสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ แบบการประเมินผลการสอบสัมภาษณ
เลื่อนระดับวิชาชีพใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี้ 



๓ 
 

   

ขอ ๙ ผูเขารับการสอบสัมภาษณทางอิเล็กทรอนิกส ตองปฏิบัติตน ดังนี้ 

(๑) ศึกษาคูมือ คำแนะนำ ในการใชระบบการสอบสัมภาษณทางอิเล็กทรอนิกส 

(๒) อานคำแนะนำและขอปฏิบัติในการสอบสัมภาษณทางอิเล็กทรอนิกสอยางรอบคอบ 

(๓) ใชหรืออยู ในสถานที่ใหเหมาะสม เชน ที ่พักอาศัย ที ่พักในโรงแรม ที ่ทำงาน หรือที ่อื ่น ๆ  
ที ่มีความเปนสวนตัวมีความมิดชิด โดยไมมีบุคคลอื ่นเขาออกภายในบริเวณหองที ่ใชเปนสถานที่สอบ 
ตลอดระยะเวลาการสอบสัมภาษณ และโตะที ่น ั ่งสอบตองไมมีสิ ่งอื ่นใด ยกเวนอุปกรณที ่ใชในการสอบ
สัมภาษณ ตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่อนุญาตใหใชในการสอบสัมภาษณเทานั้น 

(๔) ผูเขารับการสอบสัมภาษณตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามขอแนะนำที่ผูควบคุมระบบไดแจงใหทราบ  
เพื่อประโยชนในการสอบสัมภาษณทางอิเล็กทรอนิกส  

(๕) จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสอบสัมภาษณทางอิเล็กทรอนิกส ใหรองรบักับระบบของสภาวิศวกร  

(๖) จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให เพื่อใชแสดงตนในการ 
เขาสอบสัมภาษณ 

(๗) แตงกายสุภาพเรียบรอย 

(๘) ผูเขารับการสอบสัมภาษณตอง login เขาระบบกอนเวลาเริ่มทำการสอบสัมภาษณสามสิบนาที   

(๙) กรณีไมสามารถเขาระบบไดใหผูเขารับการสอบสัมภาษณรีบติดตอผูควบคุมระบบตามชองทาง 
ที่สภาวิศวกรไดแจงไว 

(๑๐) ผ ู  เข าร ับการสอบสัมภาษณตองเปดกลองไวตลอดระยะเวลาที ่ทำการสอบสัมภาษณ  
และตองอนุญาตใหสภาวิศวกรบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่เขาสอบสัมภาษณ 

ขอ ๑๐ หามผูเขารับการสอบสัมภาษณกระทำการ ดังนี้ 

(๑) กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเปนการทุจริตในการสอบสัมภาษณ 

(๒) ใหผูอ่ืนเขาสอบสัมภาษณแทน พูด หรือติดตอกับบุคคลภายนอกในระหวางการสอบสัมภาษณ 

(๓) ทำสำเนา บันทึก จับภาพหนาจอ ถายรูป หรอืกระทำการใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

(๔) นำวัสดุอุปกรณใด ๆ ที ่สามารถรับและแสดงผลขอมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบ
สัมภาษณอันสอเจตนาเปนการทุจริต 

ขอ ๑๑ ในกรณีผู เข าร ับการสอบสัมภาษณฝ าฝ น หรือไม ปฏ ิบ ัต ิตามหลักเกณฑตามขอ ๙  
ใหอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษที่ทำหนาเปนผูสอบสัมภาษณ มีอำนาจดำเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) วากลาวตักเตือน 

(๒) ไมอนุญาตใหทำการสอบสัมภาษณตอไป 

ในการดำเนินการตาม (๑) ใหพิจารณาตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรายแรงของพฤติกรรม
เปนกรณี ๆ ไป 

ในกรณีตาม (๒) เมื่อดำเนินการแลวใหบันทึกรายงานตอคณะอนุกรรมการเพ่ือทราบดวย 



๔ 
 

   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผู เข าร ับการสอบส ัมภาษณได กระทำการท ุจร ิตในการสอบส ัมภาษณ  
ใหคณะอนุกรรมการมีอำนาจพิจารณาลงโทษปรับไมผานการสอบสัมภาษณในครั้งน้ัน 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 
นายกสภาวิศวกร 

  



 

 

แบบการประเมินผลการสอบสัมภาษณเลื่อนระดับวิชาชีพ 

แนบทายประกาศสภาวิศวกร ที่ ๕๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณของผูขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศวกร  

 



เลขที่เอกสาร ________________ 
วันท่ีรับเอกสาร ______________ 

หนา | 1 

การประเมินผลการสอบสัมภาษณเลื่อนระดับวิชาชีพ 
 

ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง) ___________________________ สกุล ___________________________ อายุ _____________ ป 
เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร ___________________________ เลขท่ีใบอนุญาต________________________________________ 
รวมอายุผลงาน ___________ ป ________ เดือน ใบอนุญาตขาดอาย ุ__________ ป ________ เดือน _________ วัน 

ผลงานหลักที่นำเสนอ 

  งานใหคำปรึกษา งานควบคุมการสรางและการผลิต   งานวางโครงการ 

  งานพจิารณาตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณ    งานอำนวยการใช 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ________________ 

   
กรอบความสามารถ ผาน/ไมผาน 

1. ความรูดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
1.1 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏบิัติวิชาชีพ 

: (มคีวามรูวิศวกรรมและเทคโนโลยตีามมาตรฐานปฏิบัติวิชาชพีในแนวทางที่ดีที่สุด) 
 

1.2 มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบ
กฎหมาย 
: (รับผิดชอบงานวิศวกรรมตามกฎหมายและมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติท่ีดทีี่สดุ) 

 

2. ความรูความชำนาญและประสบการณ 
2.1 สามารถกำหนดขอบเขตของปญหา การสบืคน และการวิเคราะหปญหาทางวศิวกรรมที่ซับซอน 

: (กำหนดประเด็นปญหา แสวงหาแนวทางการแกไข) 
 

2.2 สามารถออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 
: (กำหนดทางเลือกการแกปญหา ประเมินผลเพื่อกำหนดรูปแบบ นำเสนอผลการออกแบบการแกปญหา) 

 

2.3 สามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซอน 
: (ประเมินผลลัพธที่ซับซอนและผลกระทบ ยนืยันผลลพัธสูการปฏิบติัและแกไขปรับปรุง) 

 

2.4 รวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องอยางเพียงพอเพ่ือคงสภาพและเพ่ิมขดีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  

 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใชการแกปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอนไดอยางเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  
3. การเปนผูนำการประกอบวิชาชีพ 

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
: (จัดทีมงาน วางแผนงานและเปนผูนำการประพฤติปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรแหงวิชาชพี) 

 

3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการงานวิศวกรรมที่สลับซับซอน 
: (วางแผนงานและกำหนดวิธีการ และขั้นตอนระบบการบริหาร เนนสมรรถภาพที่ประกนัคณุภาพได) 

 

3.3 สามารถตดิตอส่ือสารการปฏิบัติวิชาชพีไดอยางชัดเจน 
: (เขาถึงวฒันธรรมองคกร ระบบการสื่อสาร มืออาชีพท่ีเดนชัด) 

 

3.4 รับผิดชอบตอการตัดสินใจหรือมีสวนรวมตัดสนิใจในงานวิศวกรรมที่ซับซอน 
: (ตัดสินใจบนพื้นฐานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและตามกรอบกฎหมาย) 

 

4. ตระหนักในความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สังคม สาธารณะและสิ่งแวดลอม 
4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่สลับซับซอน ตอสังคม วฒันธรรม และสิ่งแวดลอม และใหความสำคัญตอ

การคุมครองทางสังคมและการพฒันาท่ียั่งยืน 
 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ และจัดใหมีความปลอดภยัและชวีอนามยัตอชุมชน
สาธารณะ  

 

รวม ผาน/ ไมผาน  
 



เลขที่เอกสาร ________________ 
วันท่ีรับเอกสาร ______________ 

หนา | 2 

 
 
 
 

ขอดี 
 
 
 
ขอเสีย 
 
 
 
ขอวิตกกังวล 
 
 
 
ขอเสนอแนะให
ปรบัปรุง 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

หมายเหตุ 1. ผ ู ขอเล ื ่อนระดับใบอนุญาตตองผานการประเมินทุกกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(Competency framework) ทั้งหมด 4 กรอบ 

2. เกณฑการประเมิน ผาน/ไมผาน ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษที่ทำหนาที่เปนผูสอบ
สัมภาษณของแตละสาขา โดยใหมีการลงมติเสียง 2 ใน 3 เสียง จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 
 
 
 

ลงนามผูสอบสัมภาษณ  วันท่ี ________________________  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

ลงนาม 
  

(_______________________) 

ลงนาม 
 
 (________________________) 

ลงนาม 
 
 (_________________________) 
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