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แนวทางการพจิารณาผลงาน
1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่รับเร่ือง

1.1 ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่
 ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (เล่ือนระดับ)
 ประวตัิการศึกษา
 ประวตัิการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
 บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม
 รายงานผลงานดีเด่นจ านวน 2-5 ผลงาน และผลงานดเีด่นต้องอยู่ในบัญชี

แสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่รับเร่ือง

1.1 ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่
ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพของผู้ย่ืนค าขอรับ
ใบอนุญาตและผู้รับรองผลงาน

ค าร้องขอใช้หน่วยความรู้ (CPD) มาใช้เป็นคะแนน
เพิม่เตมิพเิศษในการทดสอบความรู้ (ถ้าม)ี 
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่รับเร่ือง

1.2 ตรวจความถูกต้องของเอกสาร
 ใช้แบบฟอร์มตามทีส่ภาวศิวกรก าหนด
 กรอกข้อมูลครบถ้วน
 ลงลายมือช่ือครบถ้วนทั้งผู้ย่ืนและผู้รับรองโดยผู้รับรองต้อง

ระบุความเกีย่วข้องกบัผลงานด้วย
 บัญชีแสดงปริมาณผลงานและปริมาณงานของผู้ขอเล่ือนระดบั

ต้องระบุรายละเอยีดของงาน ระบุขนาดงานทีท่ า วนั-เดือน-ปีที่
ปฏิบัติงาน โดยต้องมีลกัษณะงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
1. การตรวจสอบเอกสารโดยเจ้าหน้าที่รับเร่ือง

1.3 ตรวจสอบประวตัิ
 ในช่วงเวลาที่ปฏิบตัิงานในผลงานที่เสนอมา เป็นช่วงเวลาที่

ยงัไม่ได้รับใบอนุญาตฯ หรือใบอนุญาตฯ ขาดการต่ออายุ
หรือไม่

 ให้เจ้าหน้าที่บันทึกสรุปผลงานไว้ในแบบฟอร์ม และบันทึก
ข้อมูลส าคญั เช่น ปฏิบัตงิาน ในระหว่างใบอนุญาตขาดการ
ต่ออายุ เป็นต้น
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.1 ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบว่าเคยย่ืนผลงานมาแล้ว
หรือไม่ หากเคยย่ืนแล้วทั้งกรณทีี่ผลงานไม่ผ่านและผลงาน
ผ่านแล้วแต่สอบไม่ผ่าน ให้น าเร่ืองเดมิแนบกบัเร่ืองใหม่

2.2 ตรวจสอบรายละเอยีดของผลงานว่าเป็นงานวศิวกรรม 
ควบคุมหรือไม่
กรณผู้ีย่ืนค าขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติงานเกนิกว่างาน ประเภท 
และขนาดที่ก าหนดให้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของระดบั
สามญัวศิวกรหรือวุฒิวศิวกร สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.3 ตรวจสอบลกัษณะงานทีป่ฏิบัติซ่ึงมปีระเดน็ดังนี้
ปฏิบัตงิานเกนิกว่างาน ประเภท และขนาดทีก่ าหนดให้
แจ้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพจิารณาเสนอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ
ระบุลกัษณะงานไม่ตรงตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
แจ้งผู้ย่ืนค าขอฯ อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้น าเอกสารไป
แก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกนั
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.4 ตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานซ่ึงมีประเดน็ดงันี้
ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างในเวลาเดยีวกนั           
หลายโครงการ
ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้างในลกัษณะทีไ่ม่น่า             
จะมีคุณภาพ เช่น รับราชการและควบคุมงานเอกชน       
ในเวลาเดยีวกนั ศึกษาต่อและควบคุมงานในเวลา     
เดยีวกนั เป็นต้น
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานวางโครงการ

- ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของโครงการ

- แนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design)

- แบบเบื้องต้น(Preliminary Design)ขนาดแบบทีส่ามารถตรวจสอบได้ชัดเจน

- รายการค านวณ

- รูปถ่ายโครงการทีแ่ล้วเสร็จ

- ในกรณีทีม่ช่ืีอผู้ร่วมวางโครงการหลายคนให้ระบุสัดส่วนการท างานของ        

วศิวกรส่ิงแวดล้อมแต่ละคนพร้อมลงนามก ากบัทุกคน
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานออกแบบและค านวณ
- แบบรายละเอียดก่อสร้าง ขนาดแบบต้องไม่ต ่ากว่า A3 ที สามารถ 

ตรวจสอบได้ชัดเจน

- รายการค่านวณ

- รูปถ่ายโครงการแสดงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- ในกรณีที มีชื อผู้ออกแบบหลายคนให้ระบุสัดส่วนการท่างานของ 

วิศวกรสิ งแวดล้อมแต่ละคนที มีชื อในแบบพร้อมลงนามก่ากับทุกคน

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน ่าเสียก่อนเข้าและออกจากระบบ (ถ้ามี)
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
งานออกแบบและค านวณ

ตวัอย่างแบบฟอร์มในกรณทีีม่ีช่ือผู้ออกแบบหลายคนให้ระบุสัดส่วนการท างาน
ของวศิวกรส่ิงแวดล้อมแต่ละคนทีม่ช่ืีอในแบบพร้อมลงนามก ากบัทุกคน

11



แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานควบคุมการสร้างหรือการผลติ
- แบบรายละเอยีดก่อสร้าง ขนาดแบบต้องไม่ต ่ากว่า A3 
ที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- รายการค านวณ
- หลกัฐานการควบคุมงาน เช่น หนังสือแต่งต้ังการปฏิบัติงาน               
แผนผงัองค์กรควบคุมงาน รายงานการประชุม เอกสารการ
ขออนุมัติวสัดุอุปกรณ์ เอกสารการอนุมัติแบบก่อสร้าง

- รายงานการเร่ิมเดนิระบบพร้อมผลการวเิคราะห์
- รูปถ่ายโครงการ 12



แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานพจิารณาตรวจสอบ
ก.  การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและ
สถิติ ต่ า งๆ  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็นหลัก เกณฑ์หรือประกอบการ              
ตรวจสอบวนิิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

- รายงานและเอกสารต่างๆ 
- รูปถ่าย (ถ้ามี)
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
ข. การตรวจสอบวนิิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

- รายงานผลการวเิคราะห์ต่างๆ
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
- รูปถ่าย
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานอ านวยการใช้ 
- แบบรายละเอยีดก่อสร้าง ขนาดแบบ ต้องไม่ต ่ากว่า 

A3 ทีส่ามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- รายการค านวณ
- วธีิการเดนิระบบและบ ารุงรักษา
- ตารางบันทกึข้อมูล
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.5 ตรวจสอบความเป็นเจ้าของผลงานจากผลงานดเีด่น
งานอ านวยการใช้ 
- รายงานผลการวเิคราะห์ต่างๆ 
- รายงานการปฎบิัติงานประจ าเดือน
- รายงานการประชุมทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

2.6 ผลงานดเีด่นควรมขีนาดใหญ่ หรือมีรายละเอยีด 
ทางวศิวกรรมที่ซับซ้อน
ผลงานดเีด่น

- ต้องอยู่ในบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน
- ควรมขีนาดใหญ่ หรือมีรายละเอยีดทางวศิวกรรมมาก
- มกีารประยุกต์ใช้ความรู้ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
- ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

ผลงานดีเด่น (ต่อ)
- ต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขนาดแบบต้องไม่ต ่ากว่า A3 ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจน

2.7 หากคณะท างานตรวจผลงานฯ พบว่าเอกสาร
ไม่ถูกต้อง ถงึแม้เอกสารหลกัฐานครบถ้วน
และผลงานเพยีงพอที่จะผ่านไปเข้าสอบกต็าม 
ควรให้ผู้ย่ืนผลงานแก้ไข
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
2. การพจิารณาปริมาณและคุณภาพผลงาน

ผลงานดีเด่น (ต่อ)
2.8 แนวทางการเขียนรายงานผลงานดีเด่น

- ใช้การเขียนรายงานผลงานดีเด่นระดับ
สามัญวศิวกรเป็นแนวทาง

- โดยเขยีนแบบย่อให้เข้าใจเน้ือหาโดยสรุปว่าผู้ย่ืน 
ค าขอท าหน้าที่อะไร รับผดิชอบงานทางวศิวกรรม
อย่างไร ระยะเวลาปฏิบัตงิาน ปัญหาอุปสรรค
พร้อมการแก้ไข ผลส าเร็จและจุดเด่นของโครงการ
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แนวทางการพจิารณาผลงาน
3. ผลการพจิารณา
สรุปผลการพจิารณาได้ 3 แบบ

รายละเอยีดไม่ชัดเจน 
- ส่งกลบัให้แก้ไขใหม่ภายใน 60 วนั

ปริมาณและคุณภาพผลงานเพยีงพอ
- เข้าทดสอบความรู้ความช านาญโดยการสอบสัมภาษณ์

ปริมาณและคุณภาพผลงานไม่เพยีงพอ
- ปฏิเสธค าขอรับใบอนุญาตระดบัสามญัวศิวกร
หรือระดบัวุฒิวศิวกร
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