
นานาทัศนะ

ย่ืน สย. อยางไรให
ประสบความสําเร็จ

ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



เตรียมเอกสาร
• รวบรวมผลงานหลังจากได ภาคีวิศวกร

โยธามาเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป

• จัดลําดับการทํางานอยาใหระยะเวลาทับ
ซอนกัน

• หากมีผลงานที่หลากหลายจะนาสนใจ 
เชนเคยออกแบบแกปญหาดวยตนเอง 
อํานวยการใช วางโครงการ หรือควบคุม
งานที่ซับซอน



ประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม
1. งานใหคําปรึกษา หมายถึงการใหขอแนะนํา การตรวจวินิจฉัย หรือการ
ตรวจรับรองงาน

2. งานวางโครงการ หมายถึงการศึกษา การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม 
หรือการวางแผนของโครงการ

3. งานออกแบบและคํานวณ หมายถึงการใชหลักวิชาและความชํานาญ 
เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดในการกอสราง การสราง การผลิต หรือการวางผัง
โรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการคํานวณ แสดงเปนรูปแบบ ขอกําหนด 
หรือประมาณการ



ประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม

•4. งานควบคุมการสรางหรือการผลิต หมายถึงการคนควา การวิเคราะห 
การทดสอบ การหาขอมมูล และสถิติเพ่ือใชเปนหลักเกณฑ หรือ
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

•5. การพิจารณาตรวจสอบ หมายถึงการคนควา การวิเคราะห การทดสอบ 
การหาขอมูลและสถิติตางๆ เพ่ือใชเปนหลักเกณฑ หรือประกอบการ
ตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน

•6. งานอํานวยการใช หมายถึงการอํานวยการดูแลการใช การบํารุงรักษา
งาน ทั้งที่เปนชิ้นงาน หรือระบบใหเปนไปโดยถูกตองตามรูปแบบ และ
ขอกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม



ขอบคุณขอมูลจาก Tum Civil.Com
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เตรียมเอกสาร

กรอกประวตัิการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมใหร้ะบตุาํแหนง่ หนา้ท่ี 

และงานท่ีทาํพอสงัเขป

แบบบัญชีแสดงปริมาณและ
คุณภาพผลงาน ระดับ ภย. 

(ไมนอยกวา 3 ป ) พรอมผูรับรอง
ผลงานท่ีเปน สย.ขึ้นไป

ผลงานดีเดน่ควรเสนอ 3 

โครงการ โดยเลือกผลงานท่ีระบุ

ในบญัชีปรมิาณงาน





บัญชีปริมาณงาน

ระบรุายละเอียดของงานเชิง

วิศวกรรมลงในชอ่งท่ีสองให้

ชดัเจน

ระบรุะยะเวลาการทาํงาน ไม่

ทบัซอ้นกนั หากทบัซอ้นโดย

ขอ้เทจ็จรงิใหชี้แ้จงเหตผุล

ระบลุกัษณะงานท่ีปฏิบตัิใหช้ดัเจนเชน่ 

วางโครงการ ออกแบบคาํนวณ ควบคมุ

การก่อสรา้งหรอืการผลติงานพิจารณา

ตรวจสอบ และงานอาํนวยการใช้





ควรมีอะไรในผลงาน
ดีเดน

• โครงการกอสราง (ภายในประเทศ) เสร็จ
เรียบรอยและเปดใชงานแลว

• เปนโครงการที่ใชความรูและ
ประสบการณ

• 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



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



อะไรท่ีไดมางายเกินไป
ยอมไรคา •จริงไหม

•จึงขอแนะนําใหเตรียมเอกสารใหดี

• เตรียมตัวใหพรอม

•หาขอมูลสนับสนุนสํารองไว

• เมื่อตองแกไขจะไดดําเนินการทันที



ความรูพื้นฐานที่ควรทราบ

งานอาคาร

• งานเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ 

•การวางเสาเข็ม การยกเสาเข็ม น้ําหนักตุม

•การตรวจสอบ last ten blow

•จากเจาะเสาเข็มระบบแหง ระบบเปยก

•การทดสอบความสมบูรณเสาเข็ม

•การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนกัเสาเข็ม



งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

• การตรวจสอบการยุบตัว รูปแบบการยุบตัว

• การทดสอบความแข็งแรง ทรงกระบอก ทรงลูกบาศก

• การทดสอบเหล็กเสริม การหาขนาดเสนผานศูนยกลาง

• รอยละการยืดของเหล็กเสริม

• การเขียนแผนภาพแรงเฉือน โมเมนตอยางงาย



ผลงานเดน

•อธิบายบทบาทหนาที่ที่ทาํ

•อธิบายปญหาการแกปญหา

•จากผลงานเดน จะมีประเด็นคําถามตามที่กรรมการอยากทราบ

•ผลงานเดนควรมีความเดนที่ชี้ประเด็นไดชัดเจน



แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพือ่ยื่นสามัญวิศวกร

1. กรอกใบคําขอเปนขอมูลสวนตัวทั้งหมด

2. กรอกประวัติการทาํงานตั้งแตจบการศึกษาวาทํางานอะไรมา
บาง ไมตองลงรายละเอียด

3. จัดทําบัญชปีรมิาณงานลงรายละเอียดลักษณะงานใหชัดเจน 
เรียงตามลําดับตั้งแตรบัใบอนุญาตภาคีวิศวกรจนถึงปจจุบัน

4. เนนชองที่สองตองมีรายละเอียดเชงิวิศวกรรมมากพอ

5. ตรวจสอบระยะเวลา หากเปนการควบคุมงาน ระยะเวลาตองไม
ซอนกัน เนื่องจากเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ

6. หากเปนงานออกแบบ วางโครงการระยะเวลาทับซอนกันได



แนวทางการจัดเตรียมอกสารเพือ่ยื่นสามัญวิศวกร

7. ขอบเขตการทํางานตองไมเกนิที่สภาวศิวกรกําหนด 

หากเกนิตองระบุวาทํางานภายใตสามัญหรือวุฒวิศิวกร

8. ผลงานที่อยูระหวางการดําเนินการไมพิจารณา

9. จัดทําผลงานเดนจํานวนไมต่ํากวาสองผลงาน โดยผลงานเดนคือผลงานที่เลือกมาจาก
บัญชีปริมาณงาน

10.ผลงานเดนควรมีอยางนอย 30 หนา ประกอบดวยสารบัญเรื่อง ในแตละเรื่องควรมี
ภาพประกอบ และมีการเขียนอธิบายไวอยางชัดเจน (อยาใสแตรูป) ผลงาน



เมื่อไรจะไดสอบ

• เมื่อสงผลงานผานระบบออนไลนแลว สภาวิศวกรจะตรวจสอบเอกสาร
วาครบถวนหรือไม

• เมื่อเอกสารครบถวนจะสงมายังผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานวา
เปนไปตามเกณฑกําหนดหรือไม

• ถาตรวจสอบผาน สภาวิศวกรจะนัดหมายใหสอบผานระบบออนไลน

• ถาผลงานไมเพียงพอหรือมีการปฏิบัติงานที่เปนไปไมไดเชนควบคุม
งานกอสรางในชวงระยะเวลาเดียวกันขามจังหวัด อาจปฏิเสธ

• หรืออาจใหสงเอกสารเพ่ิมเติมหรือชี้แจงเพ่ิมเติม



การสอบทําอยางไร

• สอบสัมภาษณผานระบบซูม

• กรรมการสอบสามคน

• ใหผูสอบแชรไฟลตามที่คณะกรรมการกําหนด

• ควรซักซอมระบบเสียง และสัญญานใหดี หากสัญญานหายขณะ
สอบเปนผลเสียตอผูสอบเพราะระยะเวลากําหนดไวหนึ่งชั่วโมง

• เตรียมตัวใหพรอม ผลงานเดนตองอธิบายไดโดยไมติดขัด ทุกรูป
ที่แสดงตองอธิบายไดโดยละเอียด

• เมื่อสอบเสร็จใหออกจากระบบทันที่ สภาจะแจงผลภายหลัง



ถาสอบไมผานรอบแรกทําอยางไรตอ

• คะแนนรอยละ 70 ข้ึนไปถือวาผานเกณฑ

• คะแนนรอยละ 50 ถึง 69 ใหจัดทํารายงานหรืออบรม

• เมื่อไดหลักฐานการอบรมหรือรายงานแลว สภาจะนัดหมายสอบ
สัมภาษณอีกครั้ง

• คะแนนรอยละ 49 หรือตํ่ากวาใหสอบขอเขียน

• การสอบเปนแบบเปดตํารา รอยละ 60 ผานเกณฑ

• หากสัมภาษณครั้งที่สองหรือสอบขอเขียนไมผาน สภาจะปฏิเสธคํา
ขอ

• ยื่นใหม
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