
หลักเกณฑ�และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร

บรรยายโดย…

นายธเนศ วีระศิริ

ประธานอนุกรรมการฯ ระดบัสามญัวิศกร 

และระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

CR: สภาวศิวกร



ระดับของวิศวกรอาชีพ
ระดับใบอนุญาตของวิศวกรมี 4 ประเภท ตามความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพได แก"

ภาคี ภาคีพิเศษ
สามัญ

วุฒิ



ลักษณะงานทางวิศวกรรม
งานให&คําปรึกษา

งานวางโครงการ

งานออกแบบ / คํานวณ

งานควบคุมการสร&าง / การผลิต

งานพิจารณาตรวจสอบ

งานอํานวยการใช&



กรอบความสามารถของวิศวกร

วิศวกรพึงสร&างเสริมความสามารถตามกรอบความสามารถ
ของวิศวกร ดังนี้

ทักษะความรู&ความชํานาญ

การบริหารจัดการทางเทคนิค

การวิเคราะห� สังเคราะห� การแก&ป1ญหา

ทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ�กับผู&อื่น

สํานึกทางวิชาชีพต6อสังคม สาธารณะ สิ่งแวดล&อม 

และจรรยาบรรณ



ขอบเขตในการทํางานประเภทอาคาร

ลักษณะงาน
ระดับขั้น

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร

งานให�คําปรึกษา ทําไม�ได� ทําไม�ได� ทําได�ทุกขนาด

งานวางโครงการ ทําไม�ได� ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานออกแบบและ
คํานวณ

มีความสูงไม�เกิน 4 ชั้น หรือชั้นใด
ชั้นหนึ่งมีความสูงไม�เกิน 5 เมตร 

หรือมีช�วงคานยาวทุกขนาด
ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานควบคุมการสร�าง
หรือการผลิต

มีความสูงไม�เกิน 8 ชั้น ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานพิจารณา
ตรวจสอบ

ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานอํานวยการใช� ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด



ขอบเขตในการทํางานประเภทอาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน
ระดับขั้น

ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร

งานให�คําปรึกษา ทําไม�ได� ทําไม�ได� ทําได�ทุกขนาด

งานวางโครงการ ทําไม�ได� ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานออกแบบและ
คํานวณ

ทําไม�ได� ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานควบคุมการสร�าง
หรือการผลิต

มีความสูงไม�เกิน 8 ชั้น ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานพิจารณา
ตรวจสอบ

ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด

งานอํานวยการใช� ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด ทําได�ทุกขนาด



ขั้นตอนการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

ตามระเบียบใหม"ของสภาวิศวกร วิศวกรผู ประสงค(จะ
เลื่อนระดับเป-นสามัญวิศวกรต องเตรียมการ ดังนี้

แสดงบัญชีผลงานและปริมาณงาน 
(เกี่ยวข&องกับการวิศวกรรมควบคุมตามข6ายงานในแต6ละสาขา)

ทดสอบความรู&ความชํานาญ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ�)

1

2



เอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอเลื่อนระดับ
เป:นสามัญวิศวกร

ประกอบด&วย
 สําเนาใบอนุญาต ฯ ของทั้งผู�ขอเลื่อนระดับเองและผู�รับรอง
 รูปถ�ายหน�าตรง ไม�สวมหมวก/ไม�สวมแว�นตาดํา/ไม�เกิน 1 ป5 ขนาด 1 นิ้ว 

จํานวน 1 รูป
 คําขอรับใบอนุญาต ฯ (เลื่อนระดับ)
 ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 บัญชีแสดงปริมาณงานและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม



แบบประวัติการประกอบวิชาชีพ + บัญชีแสดงปริมาณงานและ
คุณภาพผลงานฯ



คุณสมบัติของวิศวกร & ผลงานที่ใช&ยื่น ฯ

วิศวกรที่ยื่นขอฯ ต�องประกอบวิชาชีพทางด�าน
วิศวกรรมควบคุมไม�น�อยกว�า 3 ป51

ผลงานที่ใช�ยื่นฯ ต�องมีความชัดเจนว�ามีการ
เสริมสร�างประสบการณ;ในการประกอบวิชาชีพ
ควบคุม

2

มีวิศวกรระดับสามัญ/วุฒิวิศวกร ในสาขาที่ยื่นขอ                  
เซ็นรับรองผลงาน

3



ผลงานประเภทอื่นๆ

ผลงานทางด�าน การสอนและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมควบคุม 
เช�น กรณีผู�ยื่นเป?นอาจารย;หรือศึกษาในระดับที่สูงกว�าปริญญาตรี 
อ า จ ใ ช� เ ป? น ผ ล ง า น ไ ด� เ ช� น กั น  ทั้ ง นี้ อ ยู� ใ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง
คณะอนุกรรมการฯ ดังนั้นควรยื่นผลงานในส�วนนี้ด�วย (หากมี) 
ตัวอย�างเช�น วิทยานิพนธ; บทความตีพิมพ;ในวารสารที่ได�รับการ
ยอมรับ



เกณฑ�ในการพิจารณาผลงานระดับสามัญวิศวกร

ผลงาน & หลักฐาน

ความ
ชัดเจน

รอเรียกสัมภาษณ�
ผ6าน !

อนุกรรมการฯ
ส6งกลับไปแก&ไขใหม6

ไม6ชัดเจน !

ปฏิเสธ !

ยื่นใหม6ได&อีก หลังจากได&รับ
หนังสือแจ&งผล



เกณฑ�ในการสอบสัมภาษณ�ระดับสามัญวิศวกร

สัมภาษณ� ประมาณ 1 ชั่วโมง
(เกณฑ�ใหม6ไม6ต&องสอบข&อเขียน)

ผลงานผ6านการ
พิจารณา

O.K.

ตั้งแต" 70 คะแนนขึ้นไป
No ต่ํากว"า 70 คะแนน

- ฝKกอบรม หรือ ทํารายงาน
- สอบข&อเขียน มีสิทธิสอบแก&ตัว



เกณฑ�ในการให&คะแนนสอบสัมภาษณ�

ความรู&ความชํานาญ
ในสาขาอาชีพ 
60 คะแนน

การประกอบวิชาชีพ 
30 คะแนน

ข&อมูลส6วนตัว 10 คะแนน เช6น บุคลิกภาพ/
วุฒิภาวะ/ภาวะความเป:นผู&นํา

• วิสัยทัศน;
• มาตรฐานในการทาํงาน
• ความสามารถในการถ�ายทอดให�แก�ผู�อื่น
• ความสามารถในการแนะนําหรอืควบคุมให�การ

ประกอบวิชาชีพเป?นไปอย�างปลอดภัย
• ความรอบรู�ในเรื่องจรรยาบรรณและกฎหมาย

• ทักษะการทํางาน
• ความสามารถในการพัฒนางาน
• ความเชี่ยวชาญในสาขาของงานที่ขอเลื่อนระดับ
• ความสามารถในการแก�ปCญหา



กรณีคะแนนต่ํากว6า 70 คะแนน (แก&ตัว)

ลําดับ คะแนน แนวการแก&ไข

1 50-69 ฝIกอบรมเฉพาะด�าน หรือ
จัดทํารายงานทางวิชาการ

2 ต่ํากว�า 50 สอบข�อเขียนวัดผลความรู�

ทั้งนี้ผู�รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิสอบแก�ตัวตามวิธีการใดที่กําหนดไว�ในตาราง 
อาจจะขอเลือกใช�สิทธิต่ํากว�าที่กําหนดไว�ได� ตามแต�ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
โดยยึดประโยชน;ของผู�ขอรับใบอนุญาตเป?นหลัก

เช�น หากได�คะแนน 60 คะแนน อาจเลือกสอบข�อเขียนวัดผลความรู�ก็ได�



การฝKกอบรมเฉพาะด&าน (PDU >= 18)

หน�วยงานที่จัดการฝIกอบรมต�องเป?นองค;กรแม�ข�ายหรือลูกข�ายที่ได�รับการ

รับรองจากสภาวิศวกร

มีหนังสือรับรองการได�รับหน�วยความรู� (PDU) มากกว6าหรือเท6ากับ 18 หน6วย

ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด

เมื่อผ6านการอบรมแล&ว ให&ยื่นคําร&อง/หลักฐาน
ประกอบ เพื่อเสนอความรู&ที่ได&จากการอบรม 
พร&อมตอบคําถามของคณะอนุกรรมการฯ



การฝKกอบรมเฉพาะด&าน (PDU >=18)
ตัวอย�างหัวข�อการอบรม

 โครงสร�าง  ควบคุมการก�อสร�าง

 การบริหารการก�อสร�าง  การออกแบบอาคาร

 การออกแบบอาคารต�านแผ�นดินไหว  ความปลอดภัยของนั่งร�านและการตรวจสอบ

 การออกแบบฐานราก  การออกแบบทางด�านวิศวกรรม

 การคํานวณกําลังรับน้ําหนักบรรทุกของ

เสาเข็ม

 ทฤษฎีพื้นฐานกับการวิเคราะห;โครงสร�าง

 การพิจารณาข�อมูลดินกับการเลือกใช�เสาเข็ม  ออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี

 ความรู�พื้นฐานด�านวิศวกรรมโยธา  ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ปฐพีกลศาสตร;

ตัวอย6างหัวข&อทางด&านวิศวกรรมโยธา



การจัดทํารายงานทางวิชาการ

รายงานที่ได�รับมอบหมายต�องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู�ใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะอนุกรรมการ
กําหนด (เป?นกรณีๆไป)
ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาที่อนุกรรมการ
กําหนด

เมื่อจัดทํารายงานทางวิชาการเรียบร&อยแล&ว              
ให&ยื่นคําร&อง/หลักฐานประกอบ และส6งรายงาน

 พร&อมตอบคําถามของคณะอนุกรรมการ



การสอบข&อเขียนและวัดผล

เป?นการสอบแบบเปQดหนังสือ (Open book)

สามารถใช�เครื่องคํานวณธรรมดาที่มีฟCงก;ชันทางเรขาคณิต

สอบในรายวิชาของแต6ละสาขาวิชาชีพควบคุม     
โดยคะแนนสอบในแต6ละรายวิชาตั้งแต6 60 ถือว6าผ6าน



เอกสารประกอบการขอเลื่อนระดับเป:นสามัญวิศวกร

ตามข&อบังคับสภาวิศวกร ผู&ยื่นขอเลื่อนระดับจะต&องยื่นเอกสารดังนี้

1.คําขอรับใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)

2.ประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3.บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ

4.รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก ขนาด 2.5 ซม. ถ�ายไว�ไม�เกิน 1 ป5 เขียนชื่อ
ด�านหลัง จํานวน 2 รูป

5.สําเนาใบอนุญาตผู�ยื่นคําขอและผู�รับรองผลงาน (ลงนามสําเนาถูกต�อง)



กรอกรายละเอียดให&ครบถ&วน

แบบคําขอรับใบอนุญาตเป:นผู&ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(เลื่อนระดับ)



แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ช6องที่ 4 ลักษณะงานที่ทํา
ระบุรายละเอียดเฉพาะงานที่ได ทําจริง
ไม�ควรคัดลอกหน�าที่ประจําตําแหน�งมาใส�

ไม"ควรกรอกการทํางานในช"วงที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพขาดอายุ

ช6องที่ 3 ตําแหน6งหน&าที่และที่ทํางาน
ให ระบุหน าที่อย"างเป-นทางการที่บริษัท/หน"วยงาน
แต"งตั้ง และระบุสถานที่ทํางานและรายละเอียดของ
บริษัท/หน"วยงานที่สังกัด

1 2

3 4



ให&ระบุลําดับผลงานตั้งแต6ได&รับใบอนุญาต 
โดยให เรียงลําดับจากงานที่ทําก"อนไปหลัง หรือจาก อดีต ไป ป7จจุบัน

ช6องที่ (1) 
ลําดับ

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ



ให ใส"ปริมาณและรายละเอียดของงานให ชัดเจน เช"น
• เขื่อนสูง 4 เมตร มีอัตราการไหลของน้ําสูงสุด 25 ลบ.ม. ต�อวินาที
• อาคาร 4 ชั้นขนาดกว�าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร โครงสร�างเป?น คสล. ฐาน

รากเสาเข็มเจาะ หลังคาเป?นโครงถักช�วงห�างเสา 20 เมตร

ช6องที่ (2) 
รายละเอียดงาน

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ระบุวันเริ่มต นและวันแล วเสร็จของงานแต"ละงานระบุวันเริ่มต นและวันแล วเสร็จของงานแต"ละงาน

ช6องที่ (3) 
ช6วงเวลา

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ให ระบุว"าปฏิบัติงานในลักษณะใดตามสาขาแห"งกฎกระทรวงฯ เช"น
• งานออกแบบและคํานวณ/งานควบคุมการก�อสร�าง/งานพิจารณาตรวจสอบ
• งานอํานวยการใช�
ควรมีเอกสารหรือหลักฐานของการปฏิบัติงาน เช�น ใบอนุญาตก�อสร�าง หากมีหนังสือรับรอง จาก
ต นสังกัดจะช"วยให คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาได ง"ายขึ้น

ช6องที่ (4) 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ให ระบุขอบเขตอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบโดยละเอยีด เช"น
• ทําหน�าที่ควบคุมการก�อสร�างด�วยตวัเองตัง้แต�เริ่มงานจนแล�วเสร็จ
• ทําหน�าที่คํานวณและออกแบบอาคารทัง้หลงั ภายใต�การกํากับของสามัญวิศวกร
• ตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารทีถู่กเพลงิไหม� คํานวณและออกแบบเพื่อการซ�อมแซม

ภายใต�การกาํกบัดูแลของวุฒิวิศวกรโยธา

ช6องที่ (5) 
ขอบเขตอํานาจหน&าที่
และความรับผิดชอบ

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ข อพึงระวัง
• ต&องอยู6ในช6วงได&รับใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ ยังไม6หมดอายุ
• ปฏิบัติงานไม6เกินอํานาจหน&าที่ของภาควีิศวกรโยธา หากเกินอํานาจหน&าทีโ่ดย

มีสามัญหรือวุฒิวิศวกรโยธาควบคุม ต&องให&ผู&ที่ควบคุมเป:นผู&รับรองผลงาน
ต องระบุว"า ได ปฏิบัติงานภายใต การอํานวยการและความรับผิดชอบของสามัญ
วิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร

ช6องที่ (5) 
ขอบเขตอํานาจหน&าที่และ

ความรับผิดชอบ

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ข อพึงระวัง (ต"อ)
• ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต&องมีความเหมาะสมและน6าเชื่อถือ

ช6องที่ (5) 
ขอบเขตอํานาจหน&าที่และ

ความรับผิดชอบ

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ให ระบุว"างานนั้นมีข อบกพร องหรือผลดีในทางวิศวกรรมอย"างไร มี
ขัดข องหรือป7ญหาระหว"างปฏิบัติอย"าไร และได แก ไขอย"างไร

ช6องที่ (6) 
ผลของงาน

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



ให ระบุชื่อและตําแหน"งผู รับรองให ชัดเจน รวมทั้งระบุความสัมพันธ(ระหว"างผู รับรอง
กับผู ยื่น โดยที่ผู รับรองต องได รับใบอนุญาตไม"ต่ํากว"าระดับสามัญวิศวกรในสาขา
และแขนงเดียวกับผู ขอยื่น

ช6องที่ (7) 
บันทึกและรายมือ

ผู&รับรอง

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



สามารถระบุรายละเอียดข อความอื่นๆ ที่ต องการชี้แจง

ช6องที่ (8) 
หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อขอเลื่อนระดับ (ต�อ)



คําเตือน

หากผู&ยื่นมีเจตนาทุจริตยื่นบัญชีปริมาณและคุณภาพผลงานอันเป:นเท็จ 
อาจมีความผิดตามกฎหมายดังนี้

1) เป?นการกระทําที่ขัดต"อข อบังคับสภาวิศวกรว"าด วยจรรยาบรรณ
แห"งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห�งวิชาชีพ พ.ศ. 2543

2) เป?นการแจ งความเท็จต"อเจ าพนักงาน ซึ่งอาจมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137



Thank you.


