
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็  
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชาํนาญ 

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขวิธีสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกรจากเดิม ที่เป็นการให้คะแนนและต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ จึงจะผ่านการทดสอบความรู้ เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์  
โดยใช้วิธีประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้กรอบความสามารถ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการให้บริการวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

๒. ความจําเป็นที่ต้องออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

แก้ไขวิธีสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร โดยใช้วิธีประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับ 
สภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓. หลักการอันเป็นสาระสําคัญ 

กําหนดหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร โดยใช้วิธีประเมินความรู้ในประสบการณ์
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 

 ๔.๑ กําหนดให้ในการสอบสัมภาษณ์ ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งต้ัง  วินิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผ่านหรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีประเมินความรู้ใน
ประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๑) ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ๒) ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 
๓ ) การเป็นผู้ นําการประกอบวิชาชีพ ๔ ) ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ 
และสิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนดต่อไป 

๔.๒ กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งได้ย่ืนคําขอ
ไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรฯ 

………………………………………………………………………………….. 



                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ตารางเปรียบเทียบร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร 

อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓ ) 
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
ข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

โ ด ยที่ เ ป็ น ก า ร สมค ว ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ร ะ เ บี ยบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่า ด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๓๓  ( ๓ ) 
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๔ 
(๓) และข้อ ๕ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้ งที่  . . . / . . . . 
เมื่อ วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  คณะกรรมการสภาวิศวกร
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

คําปรารภ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญ
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

- 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 
 

เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและความพรอ้ม 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 

เก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



  
- ๒ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ 
การทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกร 

  

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับแล้วต้อง
เข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ ที่
สภาวิศวกรแต่ ง ตั้ งตามข้อ  ๔  (๒ )  ของข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด 

การทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทํา
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

- - 

ข้อ ๔  ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้ง
ตามข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นผู้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 

- - 



  
- ๓ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
 
 
 
 

ข้อ ๕  ในการสอบสัมภาษณ์ ผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ จึงจะถือว่า
สอบผ่าน  

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่สอบไม่ผ่าน ให้มีสิทธิสอบ
แก้ตัวโดยการเข้าฝึกอบรมเฉพาะด้าน การจัดทํา
รายงานทางวิชาการ หรือการสอบข้อเขียนวัดผลความรู้
วิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชาตามที่คณะอนุกรรมการที่
สภา วิศวกรแต่ ง ตั้ งตามข้อ  ๔  (๒ )  ของข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นสมควรโดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัว หรือ
ไม่เข้าสอบภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน 

ข้ อ  ๓  ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ค ว าม ใ นข้ อ  ๕  ขอ ง ร ะ เ บี ยบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่า ด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    

“ข้อ ๕  ในการสอบสัมภาษณ์ ให้คณะอนุกรรมการที่
สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วินิจ ฉัยเพียง ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมผ่านหรือไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ ไม่เข้าสอบภายในระยะเวลาที่
กําหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน  

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด”  

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ได้พัฒนาทักษะ 
และความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ตามข้อกําหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แก้ไขวิธีสอบสัมภาษณ์จากเดิม ที่เป็นการให้คะแนนและต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ จึงจะผ่านการทดสอบ
ความรู้ เปลี่ยนเป็น การสอบสัมภาษณ์โดยใช้วิธีประเมินความรู้ 
ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
ภายใต้กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพ  (มีความรู้
วิศวกรรมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพใน
แนวทางที่ดีที่สุด) 
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบ
กฎหมาย (รับผิดชอบงานวิศวกรรมตามกฎหมายและมาตรฐาน
การให้บริการวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติที่ดีที่สุด) 
 



  
- ๔ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามวรรค
หนึ่ง และการสอบแก้ตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศกําหนด 

๒. ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 
๒.๑ สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน (กําหนดประเด็น
ปัญหา แสวงหาแนวทางการแก้ไข) 
๒.๒ สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
(กําหนดทางเลือกการแก้ไขปัญหา ประเมินผลเพื่อกําหนด
รูปแบบ นําเสนอผลการออกแบบการแก้ไขปัญหา) 
๒.๓ สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน (ประเมินผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและผลกระทบ ยืนยัน
ผลลพัธ์สู่การปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง) 
๒.๔ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องอย่างเพียงพอ 
เพื่อคงสภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 
๒.๕ สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 
๓. การเป็นผู้นําการประกอบวิชาชีพ 
๓.๑ ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
(จัดทีมงาน วางแผนงานและเป็นผูน้ําการประพฤติปฏิบัติตาม
กรอบจรรยาบรรแห่งวิชาชีพ) 
๓.๒ สามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
งานวิศวกรรมที่ซับซ้อน (วางแผนงานและกําหนดวิธีการ และ
ขั้นตอนระบบการบริหาร เน้นสมรรถภาพที่ประกันคุณภาพได้) 



  
- ๕ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

๓.๓ สามารถติดต่อสื่อสารการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน: 
(เข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร ระบบการสื่อสาร มืออาชีพที่เด่นชัด) 
๓.๔ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อน (ตัดสินใจบนพื้นฐานตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพและตามกรอบกฎหมาย) 
๔. ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะ
และสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน  
ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสําคัญต่อ
การคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔.๒ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และจัดให้มีความปลอดภัยและชีวอนามัยต่อชุมชน
สาธารณะ 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งไม่สามารถเข้าสอบ
สัมภาษณ์ได้ ต้องยื่นคําร้องขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์
ต่อคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๔ (๒) 
ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร พ .ศ . ๒๕๔๗ โดยให้ยื่นผ่าน
สํานักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนถึงกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

- - 



  
- ๖ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๗  ในการสอบสัมภาษณ์ ให้คณะอนุกรรมการ
ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตาม ข้อ๔ (๒ )  ของข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิ วิศวกร  พ .ศ .  ๒๕๔๗  วิ นิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเท่านั้น 

ผู้ ขอ รับใบอนุญาตซึ่ งสอบสัมภาษณ์ ไม่ผ่ าน 
มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้ง 

หมาย เห ตุ  ยก เลิ ก โดยข้ อ  ๗  ของระ เ บียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- - 

ข้อ ๘  ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้ง
ตามข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ร ะ ดั บ ส า มั ญ วิ ศ ว ก ร แ ล ะ ร ะ ดั บ วุ ฒิ วิ ศ ว ก ร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการ
สภาวิศวกรเพื่อดําเนินการต่อไป  

 
 

- - 



  
- ๗ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๒ 
การทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร 

  

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร ที่ได้ตรวจรับรอง
บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับแล้วต้อง
เข้ารับการทดสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ  ภายในระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการ ที่
สภาวิศวกรแต่ ง ตั้ งตามข้อ  ๕  (๒ )  ของข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด 

การทดสอบความรู้ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทํา
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

- - 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้ง
ตามข้อ ๕ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นผู้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 

- - 



  
- ๘ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

ผู้ ขอ รับ ใบอ นุญาตซึ่ ง ไม่ ส ามารถ เ ข้ าสอบ
สัมภาษณ์ได้ ต้องยื่นคําร้องขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์
ต่อคณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๕ (๒) 
ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร พ .ศ . ๒๕๔๗ โดยให้ยื่นผ่าน
สํานักงานสภาวิศวกรและต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนถึงกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุ
สุดวิสัย แต่จะขอเลื่อนเกินสองครั้งมิได้ 

ข้อ ๑๑ ในการสอบสัมภาษณ์ ให้คณะอนุกรรมการ
ที่สภาวิศวกรแต่งตั้งตามข้อ ๕ (๒ )  ของข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิ วิศวกร  พ .ศ .  ๒๕๔๗  วิ นิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสอบผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น 

ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์แก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้ง 

- - 

ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการที่สภาวิศวกรแต่งตั้ง
ตามข้อ ๕ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- - 



  
- ๙ - 

                                                                                                                                                                                                      ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการ
ทดสอบความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร  

และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้ความชาํนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไข 

รายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร 
เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 

ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งได้ยื่นคําขอไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่า ด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชํานาญระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความชํานาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ วิศวกร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙   

บทเฉพาะกาล 
 

 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

 - ราง - 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  

วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ

ความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดบัวุฒิวิศวกร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ

ขอ ๔ (๓) และขอ ๕ (๓) ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 

ครั้งที่ .../.... เมื่อวันท่ี ..................... คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรู 

ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ

ความรู ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ ่งแกไขเพิ ่มเติมโดยระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน    

“ขอ ๕  ในการสอบสัมภาษณ ใหคณะอนุกรรมการที ่สภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ ๔ (๒) ของ

ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและ

ระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ วินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผานหรือไม

ผานการสอบสัมภาษณ 

ผูขอรับใบอนญุาตที่ไมเขาสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดถือวาสอบไมผาน  

หลักเกณฑและวิธีการสอบสัมภาษณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร

ประกาศกำหนด” 

ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งไดยื่นคำขอไว

กอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดำเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  

วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข

เพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ



๒ 

  ฉบับรับฟงความเห็น 

ระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความ

ชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

ประกาศ ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 

 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



แบบรายการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์เล่ือนระดับใบอนุญาต 
 

ช่ือ (นาย/นางสาว/นาง) ___________________________ สกุล ___________________________ อายุ _____________ ปี 
เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร ___________________________ เลขที่ใบอนุญาต________________________________________ 
รวมอายุผลงาน ___________ ปี ________ เดือน ใบอนุญาตขาดอายุ __________ ปี ________ เดือน _________ วัน 

ผลงานหลักท่ีนําเสนอ 

  งานให้คําปรึกษา งานควบคุมการสร้างและการผลิต   งานวางโครงการ 
  งานพิจารณาตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณ    งานอํานวยการใช้ 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ________________ 
   

กรอบความสามารถ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติวิชาชีพ 

: (มีความรู้วิศวกรรมและเทคโนโลยีตามมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในแนวทางที่ดีท่ีสุด) 
 

1.2 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพตามกรอบ
กฎหมาย 
: (รับผิดชอบงานวิศวกรรมตามกฎหมายและมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพเพ่ือการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด) 

 

2. ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 
2.1 สามารถกําหนดขอบเขตของปัญหา การสืบค้น และการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 

: (กําหนดประเด็นปัญหา แสวงหาแนวทางการแก้ไข) 
 

2.2 สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
: (กําหนดทางเลือกการแก้ไขปัญหา ประเมินผลเพ่ือกําหนดรูปแบบ นําเสนอผลการออกแบบการแก้ไขปัญหา) 

 

2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีซับซ้อน 
: (ประเมินผลลัพธ์ท่ีซับซ้อนและผลกระทบ ยืนยันผลลัพธ์สู่การปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง) 

 

2.4 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ืองอย่างเพียงพอเพ่ือคงสภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  

 

2.5 สามารถวินิจฉัยและเลือกใช้การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม  
3. การเป็นผู้นําการประกอบวิชาชีพ 

3.1 ประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
: (จัดทีมงาน วางแผนงานและเป็นผู้นําการประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรแห่งวิชาชีพ) 

 

3.2 สามารถบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
: (วางแผนงานและกําหนดวิธีการ และขั้นตอนระบบการบริหาร เน้นสมรรถภาพที่ประกันคุณภาพได้) 

 

3.3 สามารถติดต่อส่ือสารการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจน 
: (เข้าถึงวัฒนธรรมองค์กร ระบบการส่ือสาร มืออาชีพที่เด่นชัด) 

 

3.4 รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
: (ตัดสินใจบนพ้ืนฐานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและตามกรอบกฎหมาย) 

 

4. ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคม สาธารณะและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศวกรรมท่ีซับซ้อน ต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม และให้ความสําคัญต่อการ

คุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

4.2 การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีความปลอดภัยและชีวอนามัยต่อชุมชน
สาธารณะ  

 

รวม ผ่าน/ ไม่ผ่าน  
 



 
 

ข้อดี 
 
 
 
ข้อเสีย 
 
 
 
ข้อวิตกกังวล 
 
 
 
ข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง 

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

 
 

หมายเหตุ 1. ผู้ขอเล่ือนระดับใบอนุญาตต้องผ่านการประเมินทุกกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(Competency framework) ท้ังหมด 4 กรอบ 

2. ผู้ขอเล่ือนระดับใบอนุญาตต้องผ่านการประเมินเกินกึ่งหน่ึงของข้อย่อยในแต่ละกรอบความสามารถการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม (Competency framework) ทั้ง 4 กรอบ 

 
 

ลงนามผู้สอบสัมภาษณ์  วันท่ี ________________________  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ลงนาม 
  

(_______________________) 

ลงนาม 
 
 (________________________) 

ลงนาม 
 
 (_________________________) 
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