
โดย
รองศาสตราจารย์สิริวฒัน์   ไชยชนะ

อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดบัสามัญวศิวกร  ระดบัภาควีศิวกรพเิศษ  
สาขาวศิวกรรมโยธา และกรรมการจรรยาบรรณ สภาวศิวกร

แนวทางการเขยีนรายละเอยีดการท างานด้านวศิวกรรมควบคุม
ส าหรับการขอใบอนุญาตเป็นภาควีศิวกรพเิศษ สาขาโยธา

7 พฤศจกิายน 2565



ระดับชั้นของใบประกอบวชิาชีพ

ภาคีวิศวกร

สามญัวิศวกร

วฒุิวิศวกร

ภาคีวิศวกรพิเศษ



ข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ.2551



ลักษณะงานวิศวกรรมควบคุม



งาน ประเภท และขนาดของวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา





คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ

1.  เป็นสมาชิกสภาวิศวกร(สามญัสมาชิก และวิสามญัสมาชิก)
- อาย ุไมต่  ่ากว่า18 ปีบรบิรูณ์
- มีสญัชาติไทย วิสามญัไมจ่ าเป็น

2. ผูข้อรบัใบอนญุาตระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ จะตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณต์รงกบัลกัษณะงาน
• วฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวิศวกรรมศาสตรห์รอืเทียบเทา่ขึน้ไป และจะตอ้งมี

ผลงานในลกัษณะท่ีย่ืนค าขอไมน่อ้ยกว่า 2 ปี
• วฒุิประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทียบเทา่ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพวิศวกรรมท่ีผูย่ื้นขอ

จะตอ้งมีผลงานและประสบการณต์รงกบัลกัษณะงานท่ีขอไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี
• วฒุิประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเทา่ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพวิศวกรรม ท่ีผูย่ื้นขอจะตอ้ง

มีผลงานและประสบการณต์รงกบัลกัษณะงานท่ีขอไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี
• วฒุิประกาศนียบตัรประโยควิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบเทา่ในสาขาอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวกบัวิชาชีพ

วิศวกรรมหรอืวฒุิต  ่ากว่า ระดบัประกาศนียบตัรประโยควิชาชีพ (ปวช.) จะตอ้งมีผลงานใน
ลกัษณะงานท่ีย่ืนค าขอไมน่อ้ยกว่า 10 ปี



การยืน่ขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ

3. ผูข้อรบัใบอนญุาตระดบัภาคีวศิวกรพิเศษ สามารถย่ืนเรื่องขอรบัใบอนญุาตไดค้รัง้ละไมเ่กินหนึ่งลกัษณะ
งาน เทา่ท่ีมีความรูค้วามช านาญในดา้นนัน้ ๆ ถา้ประสงคจ์ะขอรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษในงานลกัษณะอ่ืน ๆ อีก ใหย้ืน่ค าขอใหม่

4. เม่ือผลงานผา่นเกณฑก์ารพิจารณาใหค้ณะอนกุรรมการเป็นผูพ้ิจารณาสอบสมัภาษณ์ และ/ หรอื สง่
ทดสอบขอ้เขียน ผูท่ี้ไม่ผา่นการสอบสมัภาษณห์รอืการทดสอบขอ้เขียน หากประสงคจ์ะย่ืนขอรบัใบอนญุาต
ในงานลกัษณะเดิม สามารถย่ืนค าขอใหมไ่ดภ้ายหลงัจากวนัท่ีย่ืนค าขอครัง้ก่อนไมน่อ้ยกว่าหกเดือน

• ผูย่ื้นค าขอรบัใบอนญุาตฯ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ ตอ้งย่ืนรายงานผลงานเด่นโดยคดัเลือกจาก
บญัชีแสดงผลงานและปรมิาณงานประกอบ จ านวน 2 ผลงาน และใหร้ะบวุา่เป็นผลงานล าดบัท่ี
เทา่ไหรใ่นบญัชีแสดงผลงานและปรมิาณงาน โดยใหส้ง่รายงานผลงานเดน่ในวนัท่ีย่ืนค าขอรบั
ใบอนญุาต



5. การอบรมและทดสอบความรูเ้ก่ียวกบัความพรอ้มในการประกอบวิชาชีพ ตอ้งสมคัรภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่

วนัท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรอนมุตัิใหเ้ขา้รบัการอบรมและทดสอบความพรอ้มฯ

6.  คณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณา

7.  ส  านกังานสภาวิศวกรแจง้ผลการพิจารณาตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการสภาวิศวกร

การยืน่ขอรับใบอนุญาตฯ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ



1. แบบค าขอรบัใบอนญุาตฯ ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ 
2. หลกัฐานคณุวฒุิการศกึษา (ส าเนา Transcripts ฉบบัระบวุนัจบการศกึษา)
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
4. รูปถ่ายหนา้ตรง ไมส่วมแวน่ด า ขนาด 1 นิว้ จ  านวน 1 รูป
5. แบบบญัชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน พรอ้มค ารบัรองคุณสมบัติ

(ตอ้งเป็นระดบัสามญัวิศวกรขึน้ไป ในสาขาเดียวกบัผูข้อ)

6. รายงานผลงานดีเดน่ จ านวน 2 ผลงาน(ยื่นพรอ้มกนัในวนัท่ียื่นขออนญุาต)
7. จั ด ส่ ง เ อ ก ส า ร ต า ม ข้ อ  1 - 7  เ ป็ น ไ ฟ ล์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ผ่ า น ท า ง

อีเมลล์ test.spe@coe.or.th โดยไม่ตอ้งจดัสง่ฉบบัจรงิมายงัสภาวิศวกร

หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ



เนน้การขอประเภทของงานให้
สอดคลอ้งกบัประวติัการประกอบ
อาชีพวศิวกรรมและบญัชีผลงาน





ระบุว-ด-ป ใหค้รบถว้น เพราะ
การนบัเวลาจะไดถู้กตอ้ง ถา้มี
หลกัฐานเช่นสัญญา รายงาน
ประชุมประกอบกดี็





ตวัอยา่งผลงานเด่น

เด่น ในประเภทการน าเสนอ รูปแบบรายงาน

ขาดขอ้6และ7ในค าแนะน าการเขียนผลงาน
ดีเด่น



นายช่าง หรือผูช่้วยวศิวกร











เด่น ในการน าเสนอครบถว้นตามขอ้แนะน า
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1. การสอบสมัภาษณ์
ผูส้อบควรเลือกผลงานดีเดน่ 2-3 ผลงาน จดัท าเป็นรายงาน ท่ีประกอบดว้ย
1.1 รายละเอียดของโครงการ
1.2 รายละเอียดการปฏิบตัิงานของผูส้อบ
1.3 ปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา
1.4 ประโยชนแ์ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการปฏิบตัิงาน
1.5 มีแผนท่ี ภาพถ่าย แบบ ประกอบ

ค าแนะน าส  าหรบัการเตรยีมตวั
ผูท่ี้ย่ืนขอใบอนญุาตเป็นวิศวกรระดบัภาคีพิเศษ  สาขาโยธา
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2. แนวทางการสมัภาษณ์
กรรมการจะสอบสมัภาษณผ์ลงานดีเดน่ ท่ีน าเสนอ
2.1  Basic Engineering

2.2  Specific Engineering ในผลงานท่ีผูเ้ขา้สอบเตรยีมมา
2.3  Related Engineering or Knowledge

2.4  Standards , Regulations

2.5  Ethics

ค าแนะน าส  าหรบัการเตรยีมตวั
ผูท่ี้ย่ืนขอใบอนญุาตเป็นวิศวกรระดบัภาคีพิเศษ  สาขาโยธา
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ตวัอย่างพืน้ฐานความรูท่ี้ตอ้งเตรยีมตวัเพ่ือสอบ

❖ ขบวนการตอกเสาเขม็
• การตรวจสอบสภาพเสาเขม็ การยก-กองเสาเขม็
• การตรวจสอบขนาดและน ้ าหนกัHammer 

• การตรวจเช็ค Blow count และ Last ten blows

• การตรวจสอบPile Deviation

❖ สมบติัทางกลของวสัดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหลก็เสริม ฯลฯ  
• Stress-Strain Diagram จุดส าคญัต่างๆของวสัดุ
• ชนิดและประเภทของเหลก็เสริมคอนกรีต
• การทดสอบคอนกรีต เหลก็เสริม
• มาตรฐานของคอนกรีต เหลก็เสริม

❖ ความรู้เร่ืองแรง/น ้าหนกับรรทุก
• ชนิดของแรงและช้ินส่วนรับแรง
• การตอบสนองของช้ินส่วนต่อแรงกระท า
• หน่วยวดัต่างๆและการแปลงหน่วย
• ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั
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ตวัอย่างพืน้ฐานความรูท่ี้ตอ้งเตรยีมตวัเพ่ือสอบ

❖ การควบคุมงานเทคอนกรีต
• ชนิดของคอนกรีต 
• ส่วนผสมคอนกรีต ความขน้เหลว ความสามารถเทได้
• การตรวจสอบคอนกรีตก่อนเท
• การตรวจวดัความขน้เหลว
• การทดสอบก าลงัรับแรงอดั
• ต าแหน่งการหยดุเทคอนกรีตในโครงสร้าง

❖ การควบคุมงานเหลก็เสริมคอนกรีต
• การต่อเหลก็เสริมในคาน เสา พ้ืน
• การเลือกใชช้นิดของเหลก็เสริม

❖ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนขณะก่อสร้าง



หลักเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวธีิการสอบสัมภาษณ์

หลกัเกณฑ์การพจิารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 100 คะแนน ดงันี้

1. ข้อมูลส่วนตัว (10 คะแนน) ได้แก่ บุคลกิภาพ วุฒิภาวะ และ ภาวการณ์เป็นผู้น า

2. ความรู้ความช านาญในสาขาอาชีพ ( 35 คะแนน) ได้แก่ ทกัษะในการท างาน ความสามารถในการ
พฒันางาน ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของงานทีข่อเล่ือนและความสามารถในการแก้ปัญหา

3. การประกอบวชิาชีพ (45 คะแนน ) ได้แก่ วสัิยทศัน์กว้างไกล มาตรฐานในการท างาน ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอ่ืน ความสามารถในการให้ค าแนะน าหรือควบคุมในการปฏิบตัิงานน้ันๆ
เป็นไปอย่างปลอดภัย และความรอบรู้ในเร่ืองของจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกีย่วข้อง

4. จรรยาบรรณ (10 คะแนน) ได้แก่ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณวศิวกร
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การพจิารณาผลการสอบสัมภาษณ์ หากผ่าน
จะต้องได้คะแนนรวมสอบสัมภาษณ์ทั้ง4ข้อจ านวน 60 คะแนนขึน้ไป

หากการพจิารณาผลการสอบสัมภาษณ์ ไม่ผ่าน
ให้เวลาเตรียมความรู้เพ่ือมาสอบแก้ตวัใหม่ได้อกี 1 คร้ัง ภายในเวลา 30 วนั
ถา้ไม่ผา่นอีก  คราวน้ีจะถูกปฏิเสธ
โดยจะมีสิทธิขอยืน่เขา้สอบใหม่ไดอี้ก  โดยเว้นระยะนับจากวนัทีย่ื่นงานทีข่อสอบคร้ังก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หลักเกณฑก์ารใหค้ะแนนและวธีิการสอบสัมภาษณ์

ค าแนะน าจากกรรมการสอบสัมภาษณ์
หากกรรมการเห็นว่าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในงานวศิวกรรมทีต่นเองแจ้งว่าเป็นผู้ด าเนินการ ทั้ง
ในทางทฤษฏีและทางปฎบิัติ อาจให้ค าแนะน าไปศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิด้วยตนเอง หรือจะเข้ารับการอบรมจากทีห่รือ
หน่วยงานใดกไ็ด้ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สอบสัมภาษณ์เอง โดยมไิด้บังคบัแต่อย่างใดทั้งส้ิน



จรรยาบรรณ
การประกอบอาชีพ หมายถึง การท ากิจกรรม การท างาน การประกอบการท่ีไม่
เป็นโทษแก่สงัคม และมีรายไดต้อบแทนเป็นค่าจา้ง (Wage) โดยอาศยัแรงงาน
ประสบการณ์ ทกัษะ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการ แตกต่างกนัไป กลุ่มอาชีพตาม
ลกัษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลกัษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจา้ง

วชิาชีพหรือ Profession หมายถึง การท ากิจกรรม การท างาน และการท างาน
อ่ืนๆเช่นเดียวกบัการท าอาชีพ แต่งานท่ีเราท าตอ้งเป็นงานท่ีไดรั้บการอบรมสัง่สอน
ไดรั้บการเรียนรู้ทางหลกัการวิชาการ ไดรั้บการฝึกอบรมทดลอง ทดสอบตาม
หลกัการท่ีถูกตอ้ง เป็นงานท่ีมีขนบธรรมเนียมและจรรยาของหมู่คณะโดยเฉพาะ
ไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะค่าธรรมเนียม (fee)



จรรยาบรรณวชิาชีพ
(Professional Code of Conducts)

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม หมายถึง กรอบหรือแนวทาง ในการประพฤติปฏิบติัวิชาชีพวิศวกรรมท่ีมวลผูร่้วมประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมโดยสภาวิศวกรก าหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธ ารงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ ใหเ้ป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของสงัคม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ยงัหมายความถึงหลกัในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท่ีมวลผูร่้วมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเช่ือมัน่วา่
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นหลกัปฏิบติัวิชาชีพวิศวกรรมท่ีจะตอ้งธ ารงไวใ้หอ้ยูเ่คียงคู่กบัวิชาชีพ ตลอดไป เพื่อรักษาไวซ่ึ้งศรัทธา ความ
เช่ือมัน่และความไวว้างใจซ่ึงสาธารณชน มีต่อผูป้ระกอบวิชาชีพน้ี จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ยงัถือไดว้า่เป็นกติกาในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ท่ีสงัคมของวิศวกรผูร่้วมวิชาชีพตอ้งยดึถือปฏิบติัเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข ส่งเสริมและสนบัสนุนใหว้ิชาชีพมีการ
พฒันาต่อเน่ืองใหท้นักบัการพฒันา ทางวิชาการ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบ วิชาชีพแก่กนัและกนั
ตลอดจนการรักษาระดบัมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกรไดบ้ญัญติั ขอ้บงัคบัสภาวิศวกรวา่ดว้ย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559





บทลงโทษ
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