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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยองค์ความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ ื้นฐานทางวิศวกรรม
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒบิ ัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว่ า ด้ ว ยวิ ช าพื้ น ฐาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให้
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๘
ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑๐-๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้ ก ารรับรองปริญญา ประกาศนี ย บัต ร หรื อ วุฒิบัต รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ หลักสูต รที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัต ร หรือวุฒิบัต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีวัตถุประสงค์และองค์ความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้อย่างเหมาะสม
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องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ องค์ ค วามรู้พื้ น ฐานทางวิศ วกรรม และองค์ ความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรม ให้เป็นไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้
สถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งแจกแจงรายละเอี ย ดและสาระของแต่ ล ะวิ ช าเที ย บกั บ องค์ ค วามรู้
ที่สภาวิศวกรกาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๕ สถาบั น การศึ ก ษาสามารถก าหนดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ควบรวมรายละเอี ย ดและสาระ
ของวิชาใดวิชาหนึ่ งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง ได้อย่างเหมาะสม
ข้อ ๖ หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาได้ รั บ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รตามกฎหมายจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ มีสิทธิเลือกว่าจะดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
นายกสภาวิศวกร

บัญชีท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
สาขาวิศวกรรมโยธา
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขีย นแบบวิศวกรรม วัส ดุวิศวกรรม คอมพิว เตอร์โ ปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมสารวจ
ธรณีวิทยา
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง
ภายใต้แรงกระทาในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ เลือกใช้วัสดุ
สาหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design)
กลุ่ ม ที่ 2 วิ ศ วกรรมการก่ อ สร้ า งและการจั ด การ (Construction Engineering and Management) :
อธิบ ายแนวคิดและหลั กการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลั กการของการบริ ห าร
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management)
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ
ระบบสั ญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ ง โลจิส ติกส์ (Transportation Engineering, Highway
Engineering)
กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งนา (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์
ของของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering)
กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู้พืนฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 พืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing,
Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process
กลุ่ ม ที่ 2 ความรู้ ท างดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Digital Technology in
Mechanical Engineering
กลุ่มที่ 3 พืนฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
Thermodynamics, Fluid Mechanics
กลุ่ มที่ 4 วัส ดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัส ดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials)
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Engineering Materials, Solid Mechanics

๒
กลุ่มที่ 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
เกี่ ย วข้ อ งกั บ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems
Design
กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Dynamic Systems, Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of),
Robotics, Vibration
กลุ่ ม ที่ 4 ระบบทางกลอื่ น ๆ (Mechanical Systems) ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Energy, Engineering
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์บนพืนฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิ ศวกรรม วัส ดุวิศวกรรม พืนฐาน
กลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
แอนะล็ อกและดิจิ ทัล การแปลงรู ป พลั งงานไฟฟ้าเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
งานไฟฟ้ากาลัง
การผลิต ส่งจ่าย จาหน่ายและการใช้งานของกาลั งไฟฟ้า การแปลงรูปกาลั งไฟฟ้า การกักเก็บพลั ง งาน
ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตังทางไฟฟ้า
งานไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ -ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและ
การทางานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อการบริการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิสิกส์ เคมี
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
เขี ย นแบบวิ ศ วกรรม กลศาสตร์ วั ส ดุ วิ ศ วกรรม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าหรั บวิ ศ วกร สถิ ติ วิ ศ วกรรม
กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรู้พืนฐานไฟฟ้า
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และ
การเงิน การจัดการการผลิต และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

๓
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
งานเหมืองแร่
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชันสูง สถิติและความเป็นไปได้
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ใน
งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า การจาแนกชนิดแร่และวัสดุ การทาเหมืองเปิด การทาเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การทาเหมืองและการแต่งแร่ กลศาตร์
ของหิน ความรู้ทางด้านธรณีเทคนิค การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่
งานโลหะการ
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ชันสูง สถิติและความเป็นไปได้
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความร้อน โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจาแนก
วัสดุ การขึนรูปโลหะและวัสดุ การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชินงาน การ
เลือกใช้วัสดุ การเชื่อมโลหะ
สาขาวิศวกรรมเคมี
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
พืนฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
ดุล มวลและพลั ง งาน อุณหพลศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี วัส ดุศาสตร์ การปฏิบัติการเฉพาะหน่ว ยและ
ปรากฏการณ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์และการ
ออกแบบโรงงานทางวิ ศ วกรรมเคมี การบริ ห ารโครงการ พลศาสตร์ ข องกระบวนการและการควบคุ ม
เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง
วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม

๔
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส
2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพืนฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร
จลนพลศาสตร์ สมดุล เคมี ชีว วิทยาพืนฐาน ความดันชลศาสตร์ การส ารวจเบืองต้น การแปลงหน่ว ยทาง
วิศวกรรม
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบัติการสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบ
ระบบบาบัดนาเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายนาประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพืนฐาน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูพืนที่ปนเปื้อน

