
โดย 

รองศาสตราจารย์สิริวฒัน์   ไชยชนะ
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดบัสามญัวศิวกร  ระดบัภาควีศิวกรพเิศษ  

สาขาวศิวกรรมโยธา และกรรมการจรรยาบรรณ สภาวศิวกร

แนวทางการเขยีนผลงาน การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระดบัเป็น

สามญัวศิวกรและวุฒวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา

20  เมษายน  2565



พระราชบญัญตัิสภาวิศวกร   พ.ศ.2542

หมวด 2 ว่าด้วยสมาชิก   มาตรา11: สมาชิกมีสามประเภท

ได้แก่สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั และสมาชิกกิตติมศกัดิ์



ภาคีวิศวกร

สามญัวิศวกร

วฒุิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ

ระดบัช ัน้ของใบประกอบวิชาชีพ

วิสามญัสมาชิก



ข้อบงัคบัสภาวิศวกร

ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของผ ูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุแต่ละระดบั สาขาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ.2551



ลักษณะงานวศิวกรรมควบคุม



งาน ประเภท และขนาดของวศิวกรรมควบคุม สาขาโยธา





ขบวนการพิจารณาการเลื่อนระดบัเป็นสามญัและวฒุิวศิวกร

                        ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ

ประเภทภาคไีม่น้อยกว่า 3 ปี สําหรับเลื่อนระดบัเป็นสามญั

ประเภทสามญัไม่น้อยกว่า 5 ปี สําหรับเลื่อนระดบัเป็นวุฒิ

ยื่นคาํขอเลื่อนระดบั



ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัและวฒุิวศิวกร

เฉพาะระดบั

วฒุิ



ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัสามญัและวฒุิวศิวกร



รายการเอกสารที่ตอ้งใชย้ืน่ขอรับใบอนุญาตฯ



รายการเอกสารที่ตอ้งใชย้ืน่ขอรับใบอนุญาตฯ
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     การนําหน่วยความรู้มาใช้ประกอบการเลื่อนระดบัเป็นสามญัวศิวกร
      - กรณเีป็นคะแนนพเิศษในการสอบสัมภาษณ์

      ผูย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ระดบัสามญัวศิวกร ที่มีสิทธิ์เขา้รับการทดสอบ

ความรู้ โดยวธิีสอบสมัภาษณ์ สามารถแจง้ความประสงคต์่อสภาวศิวกรก่อนวนัสอบสมัภาษณ์ เพื่อขอใชส้ิทธิ

นาํหน่วยความรู้มาเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ในการทดสอบความรู้ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของคะแนนเตม็ และ

เมื่อนาํคะแนนเพิ่มพิเศษไปรวมกบัคะแนนทดสอบความรู้แลว้ตอ้งไม่เกินคะแนนเตม็ของการทดสอบความรู้

ดงักล่าว ดงัต่อไปนี้

    



14

หน่วยความรู้ อัตราค่าตวัคูณ

200 ขึ้นไป 1.20

175 –199 1.15

151 –174 1.10

นอ้ยกวา่ 150 1.00

     - กรณสีอบแก้ตวั (จากการสอบสัมภาษณ์)

     กรณีสอบสมัภาษณ์ไม่ผา่น โดยไดค้ะแนนสมัภาษณ์ไม่ถึง 70 คะแนนแต่มากกวา่ 60 คะแนนขึ้นไป 

สามารถฝึกอบรมเฉพาะดา้น (PDU  > 18) เมื่อดาํเนินการครบถว้นแลว้ใหย้ืน่คาํร้องและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ เพื่อขอนาํเสนอความรู้ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมพร้อมตอบคาํถามของคณะอนุกรรมการ 

- หน่วยงานที่จดัฝึกอบรมตอ้งเป็นองคก์รแม่ข่ายหรือลูกข่ายที่ไดร้ับรองจากสภาวศิวกร

- มีหนงัสือรับรองการไดร้ับความรู้ ( PDU ) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วย

- ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาํหนด

      - กรณเีป็นตวัคูณคะแนนในการสอบข้อเขยีน

         เพื่อใหส้มาชิกสภาวศิวกรที่ไดส้ะสมหน่วยความรู้ (Professional Development Unit:  PDU) นาํ

หน่วยความรู้ที่สะสมภายในระยะเวลา 3 ปี มาประกอบการเลื่อนระดบัเป็นตวัคูณคะแนนในกลุ่มวชิาบงัคบั

หรือในกลุ่มวชิาเลือก กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการสอบขอ้เขียน ดงัต่อไปนี้

การนําหน่วยความรู้มาใช้ประกอบการเลื่อนระดบัเป็นสามัญวศิวกร















คาํถามจะเป็นทั้งความรู้

พื้นฐานและการปฏิบตัิวชิาชีพ
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การตรวจสอบผลงานและปริมาณงาน

กาํหนดความถนดัของผลงานหลกัและผลงานรอง

คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 3 ท่าน

1.ตอ้งเป็นผลงานวศิวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวง2550

2.ไม่เป็นผลงานทาํเองที่อยูน่อกเหนือกรอบกฎหมายกาํหนด

3.ไม่เป็นผลงานที่ทาํโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

4.มีผลงานที่แสดงวา่มีพฒันาการ และมีความหลากหลาย

แกไ้ข ปรับปรุง

ชี้แจง

เพิ่มเติมหลกัฐาน

ประกอบ
ถา้ผลงานปฏิเสธ ยืน่ใหม่ไดอ้ีกหลงัจาก

ไดร้ับหนงัสือแจง้ผล

คาํเตือน :    ผูย้ืน่ที่มีเจตนาทุจริต  ยืน่บญัชีฯ  อนัเป็นเทจ็อาจมีความผดิตามกฎหมาย 

ไม่ชดัเจน

ถา้ผลงานผา่น



หลักเกณฑแ์ละวธิ ีการสอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การพจิารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ จาํนวน 100 คะแนน ดงันี้

1.   ข้อมูลส่วนตวั (10  คะแนน)     ได้แก่ บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ และ ภาวะการเป็นผู้นํา

2. ความรู้ความชํานาญในสาขาอาชีพ  ( 60 คะแนน)  ได้แก่ ทักษะในการทํางาน  
ความสามารถในการพฒันางาน ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของงานที่ขอเลื่อน
และความสามารถในการแก้ปัญหา

3. การประกอบวชิาชีพ (30 คะแนน ) ได้แก่ วสิัยทัศน์กว้างไกล มาตรฐานในการ
ทํางาน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่น ความสามารถในการให้
คาํแนะนําหรือควบคุมในการปฏิบัตงิานนั้น เๆป็นไปอย่างปลอดภัย และความรอบรู้
ในเรื่องของจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การพจิารณาผลการสอบสัมภาษณ์ผ่าน

 1.   ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์จาก3ข้อรวมคะแนนที่ได้รับจากการพฒันาวชิาชีพต่อเนื่อง(CPD)(ถ้าม)ี

  2.   รวมคะแนนสอบสัมภาษณ์และคะแนนCPDต้องได้ 70  คะแนนขึน้ไป



หลักเกณฑแ์ละวธิ ีการสอบแก้ตวั

หลักเกณฑ์การพจิารณาในการสอบแก้ตวัของผู้ขอรับใบอนุญาต    ดงันี้

1. การเข้าฝึกอบรมเฉพาะด้าน สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้

คะแนนการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่ 60- 69 คะแนน

2. การจดัทํารายงานทางวชิาการ สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้

คะแนนการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่ 50- 59 คะแนน

3. การสอบข้อเขยีนวดัผลความรู้ สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้

คะแนนการสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 50 คะแนน

หมายเหตุ : ผูข้อรับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิสอบแกต้วัตามวธิีการใดที่กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ่งอาจขอ

เลือกใชส้ิทธิตํ่ากวา่กาํหนดไวไ้ด ้ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพ์ินิจของคณะอนุกรรมการที่จะอนุญาต

ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชนข์องผข้อรับใบอนญาต

1. การเขา้ฝึกอบรมเฉพาะดา้นหรือการจดัทาํรายงานทาง

วชิาการ สาํหรับผูข้อรับใบอนุญาตที่ไดค้ะแนนการสอบ

สมัภาษณ์ตั้งแต่ 50- 69 คะแนน

2

.



การสอบแกต้วัโดยวธิ ีการเข ้าฝึกอบรมเฉพาะดา้น

การเข้าฝึกอบรมเฉพาะด้าน มหีลักเกณฑ์ ดงันี้

1. หลักสูตรการฝึกอบรมต้องมวีตัถุประสงค์และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความรู้          ในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต

2. หน่วยงานทีจ่ดัการฝึกอบรมต้องเป็นองค์กรแม่ข่ายหรือองค์กรลูกข่าย
ทีไ่ด้รับการรับรองจากสภาวศิวกร

3. มหีนังสือรับรองการได้รับหน่วยความรู้ ( PDU) รวมกันไม่น้อยกว่า 18 
หน่วย

4. ต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา180วนั
หมายเหตุ : ผูข้อรับใบอนุญาตซึ่งไดด้าํเนินการครบถว้นตามวรรคหนึ่ง ใหย้ืน่คาํร้องและเอกสารหลกัฐานประกอบ เพื่อขอนาํเสนอความรู้ที่

ไดร้ับจากการฝึกอบรม พร้อมตอบคาํถามของคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ใหค้ณะอนุกรรมการวนิิจฉยัแต่เพียงวา่ การสอบแกต้วัของผู ้
ขอรับใบอนุญาตผา่นหรือไม่ผา่นเท่านั้น



      การสอบแก้ตวั ดว้ยวธิ ีทาํรายงานทางวชิาการ

การจดัทาํรายงานทางวชิาการ มหีลักเกณฑ์และวธิีการ ดงันี้

1. รายงานทางวชิาการ ต้องมวีตัถุประสงค์และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

ความรู้ในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ตามที่

คณะอนุกรรมการกําหนดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นรายกรณไีป

2. ต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา180วนั

หมายเหตุ : ผูข้อรับใบอนุญาตซึ่งไดด้าํเนินการครบถว้นตามวรรคหนึ่ง ใหย้ืน่คาํร้องและจดัส่งรายงาน

ทางวชิาการพร้อมดว้ยสาํเนาตามจาํนวนคณะอนุกรรมการ เพือ่ขอนาํเสนอรายงานทางวชิาการ 

พร้อมตอบคาํถามของคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ ใหค้ณะอนุกรรมการวนิิจฉยัแต่เพยีงวา่ การสอบแก้

ตวัของผูข้อรับใบอนุญาตผา่น หรือไม่ผา่นเท่านั้น



   การสอบแกต้วั ดว้ยวธิ ีการสอบข้อเขยีน

การสอบข้อเขยีนวดัผลความรู้ มหีลักเกณฑ์และวธิีการดงันี้

กรรมการจะกําหนดรายวชิาสําหรับการสอบข้อเขยีนวดัผลความรู้  โดยเลือกจากวชิาในสาขา
วศิวกรรมโยธา  ซึ่งมดีงัต่อไปนี้

1. วชิาวศิวกรรมปฐพ  ี(Geotechnical Engineer ing)

2. วชิาวศิวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineer ing)

3.วชิาวศิวกรรมระบบขนส่ง (Transpor tation Engineer ing)

4. วชิาวศิวกรรมแหล่งนํา้ (Water  Resources Engineer ing)

5. วชิาการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineer ing)

6. วชิาวศิวกรรมการสํารวจ (Survey Engineer ing)

   โดยต้องดาํเนินการเข้าสอบข้อเขยีนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วนั
หมายเหตุ : 1.ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งไดค้ะแนนในรายวชิาที่สอบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 จึงจะถือวา่สอบแกต้วัผา่น

                  2. วชิาที่กาํหนดใหส้อบไม่นอ้ยกวา่1วชิา 

                  3.  สามารถนาํคะแนนสะสมPDUมาใชไ้ดก้บักรณีนี้
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การสอบขอ้เขียน ปกติจะใหส้อบขอ้เขียนในวิชาทีผูข้อรบัใบอนญุาตมี

ความรูค้วามชาํนาญในงานทีตวัเองปฏิบตัิตาํ จาํนวน 1 วิชาแตส่ามารถ

ใหส้อบวดัความรูเ้พิมเติมในวิชาอืนทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานไดอ้ีก แต่

รวมแลว้ไมเ่กิน 2 วิชาหรอือาจกาํหนดหลายวิชาแลว้ใหผู้เ้ขา้สอบเลือก

สอบ 1 วิชาก็ได้

   การสอบแกต้วั ดว้ยวธิ ีการสอบข้อเขยีน



 คณะกรรมการสภาวศิวกรเป็นผู้พจิารณาอนุมตัอิอก

ใบอนุญาตหรือปฏิเสธ
 กรณีอนุมตัิออกใบอนุญาต  ชาํระเงินค่าใบอนุญาตระดบัสามญั 3,500 บาท  

**(ภายใน 90วนั หลงัจากคณะกรรมการสภาวศิวกรมีมติอนุมตัิ)**

 กรณีปฏิเสธ  สามารถยืน่ขอใหม่ไดท้นัทีหลงัจากวนัที่ไดร้ับหนงัสือแจง้จากสภาวศิวกร

       (แนะนาํใหป้รับปรุงผลงานที่มีเพิ่มเติม ใหเ้ป็นปัจจุบนั)

      การพจิารณาผลการสอบ



ข้อแนะนําการจดัทํารายงานเด่นสําหรับการขอเลื่อนระดบัสามญัและวุฒวิศิวกร



ตวัอยา่งผลงานเด่น

เด่น ในประเภทการนาํเสนอ รูปแบบรายงาน

ขาดขอ้6และ7ในคาํแนะนาํการเขียนผลงาน

ดีเด่น



นายช่าง หรือผูช้่วยวศิวกร











เด่น ในการนาํเสนอครบถว้นตามขอ้แนะนาํ







                      แนวทางการสมัภาษณ์

    ผูส้อบควรเลือกผลงานเดน่ 2-3 ผลงาน จดัทาํเป็นรายงาน ทีประกอบดว้ย

      รายละเอียดตา่งๆตามขอ้แนะนาํทีสภาวิศวกรกาํหนดให้

      กรรมการจะสอบสมัภาษณผ์ลงานเดน่ ทีผูย้ืนนาํเสนอทีมีหวัขอ้ดงันี

       1  Basic Engineering
       2  Specific Engineering ในผลงานทีผูเ้ขา้สอบเตรยีมมา
       3  Related Engineering or Knowledge
       4  Standards , Regulations
       5  Ethics



บทลงโทษ




