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เตรียมเอกสาร
• รวบรวมผลงานหลังจากได สามัญวิศวกร

โยธามาเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป

• จัดลําดับการทํางานอยาใหระยะเวลาทับ
ซอนกัน

• หากมีผลงานที่หลากหลายจะนาสนใจ 
เชนเคยออกแบบแกปญหาดวยตนเอง 
อํานวยการใช วางโครงการ หรือควบคุม
งานที่ซับซอน



เตรียมเอกสาร • กรอกประวัติการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมให
ระบุตําแหนง หนาที่ และงานที่ทําพอสังเขป

• แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงาน 
ระดับ สย. (ไมนอยกวา 5 ป ) พรอมผูรับรอง
ผลงานที่เปน วย.

• ผลงานดีเดนควรเสนอ 3 โครงการ โดยเลือก
ผลงานที่ระบุในบัญชีปริมาณงาน



บัญชีปริมาณงาน
• ระบุรายละเอียดของงานเชิงวิศวกรรม

ลงในชองท่ีสองใหชัดเจน

• ระบุระยะเวลาการทํางาน ไมทับซอน
กัน หากทับซอนโดยขอเท็จจริงใหช้ีแจง
เหตุผล

• ระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจนเชน 
วางโครงการ ออกแบบคํานวณ ควบคุม
การกอสรางหรือการผลิตงานพิจารณา
ตรวจสอบ และงานอํานวยการใช



ควรมีอะไรในผลงาน
ดีเดน

• โครงการกอสราง (ภายในประเทศ) เสร็จ
เรียบรอยและเปดใชงานแลว

• เปนโครงการที่ใชความรูและ
ประสบการณสูงมาก 

• นําเสนอในหัวขอ “การนําความรู เชิง
วิศวกรรมมาประยุกตใชงาน” 

• นําเสนอปญหา วิเคราะหและแกปญหา
ทางดานวิศวกรรม



ขอแนะนําในการเขียน
ผลงานดีเดน

• เขียนตามคําแนะนําของ สภาฯ ใหครบทุก
หัวขอ

• การเขียนหัวขอ “การนําความรู เชิงวิศวกรรม
มาประยุกตใชในงานหรือปญหาอุปสรรคพรอม
การแกปญหา” 

• ควรเขียนใหกระชับจากเหตุการณที่เกดิขึ้นจริง
วาเกิดอะไรขึ้น สาเหตุที่เกิด แกไขอยางไร เหตุ
ใดถึงแกไขเชนนั้น ผลสัมฤทธิ์ในการแกไข

• ไมควรเขียนแบบเรียงความหรือตํารา



การแกไขการ
พังทลายตลิ่งแมนํ้า



การแกไขการ
พังทลายตลิ่งแมนํ้า

• การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ดินริมตลิ่งเกิด
การเคลื่อนตัวเลื่อนลงไปในแมน้ํา

• จะตองสํารวจหาขอมูลตางๆ โดยเฉพาะขอมูล
การเจาะสํารวจดิน ตองวิเคราะหวาตลิ่งพัง
เพราะเหตุใด

• ตองคํานวณหาสวนความปลอดภัยของตลิ่งวา
เพียงพอหรือไม 

• สรุปสาเหตุ ปญหา

• ออกแบบแกไขที่แสดงใหเห็นวาแบบแกไข มี
ความเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย



การกอสรางฐาน
รากเสาเข็มขนาด
ใหญ



การกอสรางฐาน
รากเสาเข็มขนาด
ใหญ

•แสดงขอมูลการเจาะสํารวจดนิ เสาเข็ม
จําเปนตองวางที่ความลึกระดับนั้นเพราะ
สาเหตุใด

• วิธีการกอสรางเสาเข็ม

•การตรวจสอบคุณภาพ และวิธีการ
ทดสอบเสาเข็ม

•การแกปญหาระหวางกอสราง

•สรุปสาเหตุ ปญหา



การแกไขฐานราก
อาคาร



การแกไขฐานราก
อาคาร

• วิเคราะหสาเหตุ การแตกราวและทรุด
เอียงของอาคาร,ผนังเสา,คาน และ
โครงสรางอื่น ๆ 

•แนวทางการแกไขปญหาอยางถูกตองตาม
วิศวกรรม ทําอยางไร

•ขั้นตอนการแกไขยกปรับระดับอาคาร 
และโครงสรางทําอยางไร ความปลอดภัย

•ออกแบบเพิ่มความแข็งแรงใหกับ
โครงสรางอยางไร



ระบบคํ้ายันงานขุด



ระบบคํ้ายันงานขุด

•สามารถอธิบายขั้นตอนการ
ออกแบบได

•อธิบายขั้นตอนการกอสรางได

•บอกอุปสรรคปญหาในเชิงวิศวกรรม
ที่เกิดขึ้นระหวางการงาน

•บอกการแกไขปญหา

•บอกวิธีการตรวจติดตามระหวางการ
ทํางาน

•บอกเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน



การนําดินมาใชใน
งานทาง



การนําดินมาใชใน
งานทาง

•อธิบายการจัดหาวัสดุ

•อธิบายวิธีการควบคุมคุณภาพวัสดุ

•อธิบายวิธีการทดสอบวัสดุที่
เกี่ยวของ

•อธิบายวิธีการปรับปรุงคณุภาพวัสดุ
ดอยคุณภาพเพือ่นํามาใชงาน



การเรงการระบาย
นํ้าในดินออน



การเรงการระบาย
นํ้าในดินออน

•ลกัษณะชัน้ดินเป็นอยา่งไร
•เหตใุดจงึเลือกวธีินี ้
•การทดสอบท่ีเก่ียวขอ้ง
•แนวทางการออกแบบ
•อปุสรรคปัญหาและการแกไ้ข



ภาคผนวกเพื่อใหผลงาน
ดีเดนสมบูรณที่สุด 
ควรประกอบดวย

• แผนที่โครงการ

• แบบกอสรางหลักเฉพาะที่จําเปน

• รายการคํานวณเฉพาะที่เกี่ยวของ

• ผลการสํารวจ เจาะดิน

• กฎ ระเบียบ หรือ มาตรฐาน ตางๆ

• ภาพถายตั้งแตเริ่มกอสรางจนเสร็จงาน



เมื่อสงเอกสารเรียบรอย
แลว
ยังไงตอ?

• รอประมาณสองเดือนสภาวศิวกรจะแจง
กลับ

• อาจถูกขอใหปรับปรุงเอกสารบัญชี
ปริมาณงาน

• อาจถูกขอใหปรับปรุงการเขียนผลงาน
ดีเดน

• เมื่อแกไขแลวสงกลับไป

• รออีกประมาณสองเดือน

• นัดสอบสัมภาษณ



เมื่อสอบสัมภาษณ •ตองมีความอดทน อดกลั้น

•ตองแสดงความมีวุฒิภาวะ

•ตองใจเย็น

•ตองนอมรับคําวิจารณ



เพราะวา
•การสอบ วย. เสมือนการทดสอบความ

อดทน

•อดทนตอคําถาม

•อดทนตอการแกไขซ้ําแลวซ้ําอีก

•จนจะถอดใจ แทบจะหมดความอดทน

•แตอดทนอีกหนอย พยายามอีกนิด ก็จะ
ไดเปน วย.



อะไรท่ีไดมางายเกินไป
ยอมไรคา •จริงไหม

•จึงขอแนะนําใหเตรียมเอกสารใหดี

• เตรียมตัวใหพรอม

•หาขอมูลสนับสนุนสํารองไว

• เมื่อตองแกไขจะไดดําเนินการทันที



ขอใหทุกคนประสบ
ความสําเร็จครับ

•ไมบอกวาขอใหโชคดี เพราะ
ไมไดข้ึนกับโชค

•แตข้ึนกับผลงานที่ดีมีคุณภาพ

•ข้ึนกับบุคคลที่มีศักยภาพ

•สมควรที่จะไดเปน วย.



ขออีกหนอย
• ชวยสนับสนุนติดตามรายการโยธานารู

กับลุงพานิชดวยครับ


	ความรู้ประกอบการเลื่อน วย.เกี่ยวกับ�
	เตรียมเอกสาร
	เตรียมเอกสาร
	บัญชีปริมาณงาน
	ควรมีอะไรในผลงานดีเด่น�
	ข้อแนะนำในการเขียนผลงานดีเด่น
	การแก้ไขการพังทลายตลิ่งแม่น้ำ
	การแก้ไขการพังทลายตลิ่งแม่น้ำ
	การก่อสร้างฐานรากเสาเข็มขนาดใหญ่
	การก่อสร้างฐานรากเสาเข็มขนาดใหญ่
	การแก้ไขฐานรากอาคาร
	การแก้ไขฐานรากอาคาร
	ระบบค้ำยันงานขุด
	ระบบค้ำยันงานขุด
	การนำดินมาใช้ในงานทาง
	การนำดินมาใช้ในงานทาง
	การเร่งการระบายน้ำในดินอ่อน
	การเร่งการระบายน้ำในดินอ่อน
	ภาคผนวกเพื่อให้ผลงานดีเด่นสมบูรณ์ที่สุด �ควรประกอบด้วย�
	เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว�ยังไงต่อ?
	เมื่อสอบสัมภาษณ์
	เพราะว่า
	อะไรที่ได้มาง่ายเกินไปย่อมไร้ค่า
	ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ
	ขออีกหน่อย

