
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยองค์ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม 

และองค์ความรู้เฉพาะทางวศิวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร   
หรือวุฒบิัตรในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร   ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้ 
การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และข้อ  ๘  
ของข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร  ครั้งที่  ๑๐-๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ หลักสูตรที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒



องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และองค์ความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม  ให้เป็นไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้   

สถาบันการศึกษาต้องแจกแจงรายละเอียดและสาระของแต่ละวิชาเทียบกับองค์ความรู้ 
ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถก าหนดเพ่ิมเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระ 
ของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้   ทั้งนี้   
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง  ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาได้รับความเห็นชอบหลักสูตรตามกฎหมายจัดตั้ง
สถานศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  มีสิทธิเลือกว่าจะด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ที่สภาวิศวกร 
จะให้การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
หรือตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

สุชัชวีร ์ สวุรรณสวัสดิ ์
นายกสภาวศิวกร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  
 

บัญชีท้าย 
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน 

ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมส ารวจ 

ธรณีวิทยา  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
กลุ่มท่ี 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง 

ภายใต้แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอ่ืนๆ  เลือกใช้วัสดุ
ส าหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design) 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) : 
อธิบายแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลักการของการบริหาร
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management) 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ
ระบบสัญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ (Transportation Engineering, Highway 
Engineering) 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน  า (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์
ของของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering) 

กลุ่มท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู้พื นฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation) 

 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พื นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, 

Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process 
กลุ่ มที่  2  ความรู้ ทางดิ จิทั ล  (Digital Literacy)  ความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ  Digital Technology in 

Mechanical Engineering  
กลุ่มที่ 3 พื นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

Thermodynamics, Fluid Mechanics 
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ Engineering Materials, Solid Mechanics 



๒ 
 

กลุ่มท่ี 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Machinery Systems, Machine Design, 

Prime Movers 
กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems 
Design 

กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้
ที่ เกี่ยวข้องกับ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things ( IoT) and AI (use of) , 
Robotics, Vibration 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอ่ืนๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 
 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์บนพื นฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม พื นฐาน

กลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ   
แอนะล็อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม       
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   

 งานไฟฟ้าก าลัง 
การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า การกักเก็บพลังงาน      

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั งทางไฟฟ้า 

 งานไฟฟ้าสื่อสาร 
ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและ

การท างานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร สถิติวิศวกรรม 

กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรู้พื นฐานไฟฟ้า  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และ

การเงิน การจัดการการผลิต  และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๓ 
 

 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

งานเหมืองแร่ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน

งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พื นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การจ าแนกชนิดแร่และวัสดุ การท าเหมืองเปิด การท าเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การท าเหมืองและการแต่งแร่ กลศาตร์
ของหิน ความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่ 

งานโลหะการ 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชั นสูง สถิติและความเป็นไปได้ 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พื นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจ าแนก
วัสดุ การขึ นรูปโลหะและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชิ นงาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเชื่อมโลหะ 

 
สาขาวิศวกรรมเคมี 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
พื นฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์ 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม   
ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและ

ปรากฏการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม 
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 
วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส  

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพื นฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร 

จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี ชีววิทยาพื นฐาน ความดันชลศาสตร์ การส ารวจเบื องต้น การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม  

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบ

ระบบบ าบัดน  าเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายน  าประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพื นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน 

 
 

 


