
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น  

รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทาง

วิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒบิัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒. ความจำเปนที่ตองออกกฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

เพื่อใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

๓. หลักการอันเปนสาระสำคญั 

กำหนดความรู พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื ้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู เฉพาะทาง

วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

๔.๑ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 

๔.๒ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

๔.๓ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

๔.๔ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๔.๕ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

๔.๖ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคมี 

๔.๗ บัญชีแนบทายองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

………………………………………………………………………………….. 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

โดยท ี ่ เป นการสมควรปร ับปร ุ งระเบ ียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชาพื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร ว ิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรม และวิชา

เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  

แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอ ๘ 

ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ 

โดยท ี ่ เป นการสมควรปร ับปร ุ งระเบ ียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร องคความรู พื ้นฐานทางวิศวกรรม 

และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะ 

ใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ใหมีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น และเพื ่อใหเปนไปตาม

ขอบังคับสภาวิศวกร ว าดวยการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓)  

แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 

ขอ ๘ ขอ ๑๑ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการ

ออกใบอน ุญาตเปนผ ู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

ขอบังคับสภาวิศวกร ว าดวยการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ

กับมติที ่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั ้งที่  

๑๐-๑๐/๒๕๖๒ เม ื ่อว ัน ท่ี ๑๐ ต ุลาคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการสภาวิศวกรออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ควบคุมระดับภาคีว ิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งแกไข

เพิ ่มเติมโดยขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออก

ใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดย 

ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ว ิ ศ ว ก ร  

ครั้งที ่ . ./. ... เม ื ่ อว ันที ่  . . . . . . . . . . .  คณะกรรมการ 

สภาวิศวกร ออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ข  อ  ๑  ร ะ เบ ี ยบน ี ้ เ ร ี ย กว  า  “ระ เบ ี ยบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร องคความรู พื ้นฐานทางวิศวกรรม 

และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะ

ใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ว ิ ช า ช ี พ ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  

พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการ

สภาว ิศวกร  ว  าด  วยองค ความร ู  พ ื ้ นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื ้นฐานทางวิศวกรรม และ

องคความรู เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให

การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....” 

 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

ข อ ๓  ให ยกเล ิกระเบ ียบคณะกรรมการ 

สภาวิศวกร วาดวยวิชาพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร  

ว ิชาพื ้นฐานทางว ิศวกรรม และว ิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข อ  ๓  ให ยก เล ิกระ เบ ียบคณะกรรมการ 

สภาว ิศวกร  ว  าด  วยองค ความร ู  พ ื ้ นฐานทาง

ว ิทยาศาสตร องคความรู พ ื ้นฐานทางว ิศวกรรม  

และองคความรู เฉพาะทางวิศวกรรม ที ่สภาวิศวกร 

จะใหการร ับรองปร ิญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ขอ ๔  หลักสูตรที่สภาวิศวกรจะใหการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองมีวัตถุประสงคและองค

ความรูพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื ้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

เพื ่อใหผู ท ี ่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดอยางเหมาะสม 

อ งค  ค ว ามรู พ ื ้ น ฐ านทา งว ิ ทย าศ าส ต ร  

องคความรูพื ้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรู

ข อ ๔ หลักสูตรที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองมีองคความรูพื้นฐานทาง

ว ิทยาศาสตร องคความรู พ ื ้นฐานทางว ิศวกรรม  

และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ตามรายละเอียด

และสาระของวิชาที่กำหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี ้

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

เฉพาะทางวิศวกรรม ใหเปนไปตามรายละเอียดและ

สาระของวิชาที่กำหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี ้ 

สถาบันการศึกษาตองแจกแจงรายละเอียดและ

สาระของแตละวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกร

กำหนดไวในระเบียบนี้  

สถาบันการศึกษาตองแจกแจงรายละเอียดและ

สาระของแต ล ะว ิ ช า เท ียบก ั บองค  คว ามร ู  ที่  

สภาวิศวกรกำหนดไวในระเบียบนี ้

 

ขอ ๕  สถาบันการศึกษาสามารถกำหนด

เพ่ิมเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระของวิชาใด

วิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแตละองคความรู ที ่สภา

วิศวกรกำหนดไวในระเบียบนี้ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชน

ในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใน

สาขาที่ขอรับรอง ไดอยางเหมาะสม 

ขอ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติม

หรือควบรวมรายละเอียดและสาระของวิชาใดวิชาหนึ่ง

หร ือหลายว ิชาในแตละองคความรู ท ี ่สภาวิศวกร

กำหนดไวในระเบียบนี้ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ

รองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขา

ที่ขอรับรอง ไดอยางเหมาะสม 

 

ขอ ๖ หลักส ูตรที ่สถาบันการศ ึกษาไดรับ 

ความเห ็ นชอบหล ั กส ู ตรตามกฎหมายจ ั ด ตั้ ง

สถานศึกษากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ มีสิทธิเลือก

ว  าจะดำ เน ินการตามระเบ ียบคณะกรรมการ 

สภาวิศวกร วาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชา

ข อ ๖ หล ักส ูตรท ี ่ สถาบ ันการศ ึกษาได รับ 

ความ เห ็ นชอบหล ั กส ู ตรตามกฎหมายจ ั ด ตั้ ง

สถานศึกษากอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ มีสิทธิเลือก

วาจะดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภา

วิศวกร วาดวยองคความรูพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร 

บทเฉพาะกาล 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

พื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร 

และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบนี ้

องคความรู พื ้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตาม

ระเบียบนี้ 

 
 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

บญัชีทาย 

รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคม ีคณิตศาสตร สถิติและความนาจะเปน 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอรโปรแกรม กลศาสตร

วิศวกรรม วิศวกรรมสำรวจธรณีวิทยา 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ มที่  ๑ ว ิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) : สามารถ

วิเคราะหโครงสราง ออกแบบโครงสรางภายใตแรงกระทาในรูปแบบตางๆ อาทิ 

แรงโนมถวงของโลก แรงลม แรงแผนดินไหว และอ่ืนๆ เลือกใชวัสด ุ

สาหรับโครงสราง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, 

Steel and Timber Design) 

กล ุ มที่  ๒ ว ิศวกรรมการก อสร างและการจ ัดการ (Construction 

Engineering and Management) : 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม สถิติและความนาจะเปน 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเขาใจในแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอรโปรแกรม กลศาสตร

วิศวกรรม วิศวกรรมสำรวจ 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุมท่ี ๑ วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) :  มีความรูดานวัสดุ

ที่ใชในงานกอสราง สามารถวิเคราะหโครงสราง ออกแบบโครงสราง ภายใตแรง

กระทำในรูปแบบตางๆ อาทิ แรงโนมถวงของโลก แรงลม แรงแผนดินไหว  

และอื่นๆ  

 

กลุมที่ ๒ วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ (Construction Engineering 

and Management) : มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมกอสราง แนวคิดและ



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

อธิบายแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การอธิบายแนวคิด

และหลักการของการบริหารโครงการ เทคนิคการกอสราง กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(Construction Management) 

กลุมท่ี ๓ วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) : วิเคราะหตัว

แปรดานการจราจร ออกแบบระบบสัญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงาน

ขนสง โลจิสติกส (Transportation Engineering, Highway 

Engineering) 

 

ก ล ุ  มที่  ๔  ว ิ ศ วกรรมแหล  งนา  (Water Resource Engineering)  :  

มีความสามารถในการวิเคราะหกลศาสตรของของไหล มีความรูดานอุทกวิทยา 

ออกแบบดานวิศวกรรมชลศาสตร (Hydrology, Hydraulic Engineering) 

กลุมท่ี ๕ วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู

พื้นฐานในการวิเคราะหคุณสมบัติดินในทางวิศวกรรม วิเคราะหการวิบัติของ

ดินและแนวทางการแกไข สามารถเลือกใชชนิดฐานรากและออกแบบระบบ

ปองกันดิน (Soil Mechanics, Foundation) 

หลักการของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การบริหารโครงการ เทคโนโลยีเพื ่อการ

กอสรางและการจัดการ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

กลุมที่ ๓ วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) : มีความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับการขนสงคนและสินคา ความรูเบื้องตนในการออกแบบทางกายภาพของ

ระบบขนสง การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนเดินเทาและจักรยาน 

ระบบขนสงสาธารณะ การเชื่อมตอระหวางการขนสงหลายรูปแบบ และวิศวกรรม

การทาง 

กล ุ  มท ี ่  ๔  ว ิ ศ ว กร รมแหล  ง น ้ ำ  ( Water Resources Engineering)  :  

มีความสามารถในการวิเคราะหกลศาสตรของไหล มีความรู ด านอุทกวิทยา 

ออกแบบงานดานวิศวกรรมชลศาสตรและแหลงน้ำ 

กลุมที่ ๕ วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรู

พื้นฐานในการวิเคราะหสมบัติของดินในทางวิศวกรรม วิเคราะหการวิบัติของดิน

และแนวทางการแกไข สามารถเลือกใช ว ิธ ีการออกแบบฐานรากและระบบ 

ปองกันดิน 

 

 

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ฟสิกส และเคมี 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

กลุ มที่  ๑ พ้ืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความร ู ที่

เกี ่ยวของกับ Mechanical Drawing, Statics and Dynamics, Mechanical 

Engineering Process 

กลุ มท่ี ๒ ความรู ทาง ดิจิทัล (Digital Literacy) ความรูที ่เกี ่ยวของกับ 

Digital Technology in Mechanical Engineering 

กล ุ  ม ท่ี  ๓  พื้ น ฐานทางความร  อนและของ ไหล  (Thermo- fluids 

Fundamentals)  ค ว าม ร ู  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง ก ั บ  Thermodynamics, Fluid 

Mechanics 

กลุมท่ี ๔ วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวัสด ุ(Engineering Materials and 

Mechanics of Materials) ความรู ที ่เกี ่ยวของกับ Engineering Materials, 

Solid Mechanics 

กลุมท่ี ๕ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health Safety 

and Environment) 

 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรวิศวกรรม ฟสิกส และเคมี 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

กล ุ มท ี ่  ๑ พ ื ้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความร ู  ท่ี

เกี ่ยวข องก ับ Mechanical Drawing, Statics and Dynamics, Mechanical 

Engineering Process 

กลุมท่ี ๒ ความรูทางดิจิทัล (Digital Literacy) ความรูที่เก่ียวของกับ Digital 

Technology in Mechanical Engineering  

กล ุ  มท ี ่  ๓  พ ื ้ น ฐ านทางความร อนและของ ไหล  (Thermo- fluids 

Fundamentals) ความรูที่เก่ียวของกับ Thermodynamics, Fluid Mechanics 

กลุมที่ ๔ วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวัสดุ (Engineering Materials and 

Mechanics of Materials) ความรู ท ี ่ เก ี ่ยวของกับ Engineering Materials, 

Solid Mechanics 

 

กลุมท่ี ๕ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health Safety and 

Environment) 

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุมท่ี ๑ เครื่องจักรกล (Machinery) ความรูที่เกี่ยวของกับ Machinery 

Systems, Machine Design,Prime Movers 

กลุมที ่๒ ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (Heat, Cooling and 

Applied Fluids) ความรูที่เกี ่ยวของกับ Heat Transfer, Air Conditioning 

and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems 

Design 

กลุมท่ี ๓ ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and 

Automatics Control)  ค ว า ม รู ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง ก ั บ  Dynamic Systems, 

Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of), 

Robotics, Vibration 

กลุมท่ี ๔ ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรูที ่เกี ่ยวของ

กับ Energy, Engineering Management and Economics, Fire Protection 

System, Computer-Aided Engineering (CAE) 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุมที ่ ๑ เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู ที ่เกี่ยวของกับ Machinery 

Systems, Machine Design, Prime Movers 

กลุมที่ ๒ ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (Heating, Cooling 

and Applied Fluids) ความรูที่เก่ียวของกับ Heat Transfer, Air Conditioning 

and Refrigeration, Power Plant, Thermal System Design 

 

กลุมที่ ๓ ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and 

Automatic Control) ความรูที ่เกี ่ยวของกับ Dynamic Systems, Automatic 

Control, Internet of Things ( IoT)  and Artificial Intelligence AI, Robotics, 

Vibration 

กลุมที่ ๔ ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรูที ่เกี่ยวของกับ 

Energy, Engineering Management and Economics, Fire Protection 

System, Computer-Aided Engineering (CAE) 

 

 

 

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเข าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทาง

วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม พื้นฐานกลศาสตร ทฤษฎีวงจรไฟฟา สัญญาณและ

ระบบ สนามแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก

และดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

ระบบควบคุม การโปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

งานไฟฟากำลัง 

การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของกาลังไฟฟา การแปลงรูป

กำลังไฟฟา การกักเก็บพลังงาน ขอพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยใน

การออกแบบและติดตัง้ทางไฟฟา 

งานไฟฟาสื่อสาร 

ระบบสื่อสารมีสายและไรสาย ระบบรับ-สงสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่น

แมเหล็กไฟฟา การออกแบบและการทางานของเครือขายโทรคมนาคมและ

สารสนเทศเพ่ือการบริการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเขาใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม 

ว ัสดุว ิศวกรรม พื ้นฐานกลศาสตร  ทฤษฎีวงจรไฟฟา ส ัญญาณและระบบ 

สนามแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ   แอนะล็อกและดิจิทัล 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคมุ       

การโปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

งานไฟฟากำลัง 

การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของกำลังไฟฟา การแปลงรูป

กำลังไฟฟา การกักเก็บพลังงาน ขอพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการ

ออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

งานไฟฟาสื่อสาร 

ระบบสื่อสารมีสายและไรสาย ระบบรับ-สงสัญญาณความถี ่วิทยุหรือคลื่น

แมเหล็กไฟฟา การออกแบบและการทำงานของเครือขายโทรคมนาคมและ

สารสนเทศเพ่ือการบริการ 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม ฟสิกส เคม ี

๒. องคความรูพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร ว ัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำหรับวิศวกร สถิติวิศวกรรม กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร ความรู

พื้นฐานไฟฟา 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย 

ระบบคุณภาพ เศรษฐศาสตร และการเงิน การจัดการการผลิต และการบูรณา

การวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม ฟสิกส เคม ี

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ

วิศวกร สถิติวิศวกรรม กระบวนการผลิตอุณหพลศาสตร ความรูพ้ืนฐานไฟฟา 

 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๑) วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

กระบวนการทางว ิศวกรรมของโลหะ อโลหะ และว ัสดุทางว ิศวกรรม 

กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหและการออกแบบ

ผ ล ิ ตภ ัณฑ  แ ล ะก ร ะบ วน ก า ร โ ด ย ก า ร แป ล งห น  า ท ี ่ ข อ งผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ  

เชิงคุณภาพและเชิงนวัตกรรม 

(๒) ระบบงานและความปลอดภัย 

การศ ึกษาและออกแบบระบบงานเพ ื ่อการปร ับปร ุงผล ิตภาพ และ

ประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาวิเคราะหและการออกแบบระบบงานเพื่อความ

ปลอดภัย การยะศาสตร สิ่งแวดลอม ระบบดับเพลิง และการประเมินความเสี่ยง



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

ในอุตสาหกรรม การดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มาจากวัตถุของเสีย  

น้ำเสีย มลพิษจากอากาศ รวมทั้งกากกัมมันตรงัส ี

(๓) ระบบคุณภาพ 

ระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม 

กระบวนการออกและวิเคราะหแผนการทดลองเพื่อกำหนดสภาวการณการผลิตที่

เหมาะสม และวิศวกรรมคุณภาพเพื ่อความนาเชื่อถือไดตลอดจนวิศวกรรม

นวัตกรรม 

(๔) เศรษฐศาสตรและการเงิน 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเสี่ยง

และความไมแนนอนการจัดการตนทุนเพื่อการจัดการงบประมาณ และการจัดการ

และการวิเคราะหงบการเงินและการบัญชี การศึกษาวิเคราะหและประเมิน 

ความเปนไปไดของโครงการ 

(๕) การจัดการการผลิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการจัดการการ

ผลิต การจัดการระบบการซอมบำรุง และการจัดการองคกรของระบบการผลิต

และการบริการ ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร 

(๖) การบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

การบูรณาการความรูในองคความรู  หรือวิชาอื ่นๆ ในหลักสูตรตั ้งแตสอง 

องคความรู หรือ วิชาข้ึนไปเพ่ือแกไขปญหา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการ 

หรือแนวทางใหมในงานวิศวกรรมระบบ และการบริการอ่ืน ๆ 

สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

งานเหมืองแร 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี ธรณีวิทยา แรและหิน แคลคูลัส คณิตศาสตรชั้นสูง สถิติและ

ความเปนไปได 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตรวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู

ทางดานการประยุกตใชคอมพิวเตอร ในงานวิศวกรรมเทอรโมไดนามิกส เคมี

กายภาพของวัสดุและแร ความแข็งแรงของวัสด ุกลศาสตรของไหล พืน้ฐาน 

วิศวกรรมไฟฟา การจำแนกชนิดแรและวัสดุ การทาเหมืองเปด การทาเหมือง

ใตดิน การใชวัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม เศรษฐศาสตรเหมืองแร การแตงแร 

การวางแผนและออกแบบ การทาเหมืองและการแตงแร กลศาตรของหิน 

ความรูทางดานธรณีเทคนิค การปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในงาน

เหมืองแร 

 

งานเหมืองแร 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ความรูในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกสและเคมี ระบบ

ธรณีวิทยาและเปลือกโลกแรและหิน รวมทั ้งแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ  

การคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได และวิทยาการคอมพิวเตอร 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๑) พื้นฐานและการประยุกตใชความรู เชิงระบบแรงและความแข็งแรงวัสดุ 

ในของแข็ง ของเหลววัสดุวิศวกรรม โครงสรางทางวิศวกรรมและชั้นหินในเปลือก

โลก 

(๒) พ ื ้นฐานและการประย ุกต ใช ความร ู  เช ิงระบบดาน กลไกควบคุม 

เครื่องจักรกลตนกำลัง พลังงาน และการสงกำลังทางไฟฟา 

(๓) พื ้นฐานและการประยุกตใชความรู ด านเคมี เคมีกายภาพ และ/หรือ 

เคมีไฟฟาของระบบ กาซ ของเหลว และอนุภาคของแข็งและการประยุกตใชใน



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ควบรวมงาน สำรวจแร การทำเหมืองแร การแตงแร 

การนำวัสดุกลับมาใชใหม 

(๔) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูทางธรณีวิทยาโครงสราง ธรณีวิศวกรรม 

และ/หรือ ธรณีสถิติ ในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบ และ/หริอการแกไข

ปญหาในการสำรวจแร การประเมินปริมาณแร ปริมาณแรสำรองที่ทำเหมืองได 

และ/หรือ การเสริมความแข็งแรงของ ผนังบอเหมือง และ/หรืออุโมงค และ/หรือ  

ชองเปดในหิน  

(๕) พ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการ

ออกแบบ และ/หรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 

ควบรวม งานสำรวจแร งานทำเหมืองแร งานแตงแร การนำวัสดุกลับมาใชใหม 

(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูในดานการบริหารงานวิศวกรรม การ

จัดการโครงงาน เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และ/หรือ การลงทุน 

(๗) พื ้นฐานความรู  เช ิงระบบดานนิเวศวิทยา การจัดการความปลอดภัย 

สิ ่งแวดลอม อาชีวอนามัย มาตรฐานและกฎหมายที ่เกี่ยวของ ในการทำงาน 

เหมืองแรและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสำรวจแรการทำเหมืองแร 

การแตงแร การนำวัสดุกลับมาใชใหม 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

 

 

 

งานโลหะการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคม ีแคลคูลัส คณิตศาสตรชัน้สูง สถิติและความเปนไปได 

 

 

๒. องคความรู พื ้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรู เฉพาะทาง

วิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตรวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู

ทางดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเทอรโมไดนามิกสของ

วัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุลกระบวนการ พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

กระบวนการแยกสกัดทางกายภาพ เคมี และความรอน โลหการกายภาพ 

พฤต ิกรรมเช ิงกลของว ัสดุ  การจำแนกว ัสดุ การขึ้นร ูปโลหะและว ัสดุ  

การปองกันการกัดกรอนของโลหะ การวิเคราะหการแตกหักของชิ้นงาน  

การเลือกใชวัสด ุการเชื่อมโลหะ 

(๘) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือ

การออกแบบและ/หรือการแกไขปญหาที ่เกิดขึ้นในงานเจาะและระเบิดในงาน

วิศวกรรม 

งานโลหะการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ความรูในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกสและเคมี รวมทั้ง

แคลคูล ัส สมการเชิงอนุพันธการคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได  

และวิทยาการคอมพิวเตอร 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๑) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบแรงและความแข็งแรงวัสดุ 

ในของแข็ง ของเหลววัสดุวิศวกรรม โครงสรางทางวิศวกรรม 

(๒) พ ื ้นฐานและการประยุกต ใช ความรู  เช ิงระบบดาน กลไกควบคุม 

เครื่องจักรกลตนกำลัง พลังงานการสงกำลังทางไฟฟา 

(๓) พื ้นฐานและการประยุกตใชความรู ดานเคมี เคมีกายภาพ และ/หรือ 

เคมีไฟฟาของระบบ กาซ ของเหลว โลหะหลอมเหลวและอนุภาคของแข็ง 

(๔) พื้นฐานและการประยุกตใช วัสดุธรรมชาติ และ/หรือ วัสดุวิศวกรรมที่

เหมาะสมในงานวิศวกรรม 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

(๕) พ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูดานโลหะวิทยาของเหล็กและโลหะกลุม

นอกเหล็ก โลหะตานการผุกรอนและทนความรอนสูงพื้นฐาน  

(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือ

การออกแบบและ/หรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับปรุงผิวและ

การเคลือบผิวโลหะ 

(๗) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือ

การออกแบบ และ/หริอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือ ควบรวม การผลิตโลหะ การนำโลหะกลับมาใชใหม การแปรสภาพและขึ้นรูป

รอน การแปรสภาพและขึ้นรูปเย็น กระบวนการอบชุบความรอน กระบวนการ

ปรับปรุงผิวและการเคลือบผิวโลหะการหลอโลหะ การเชื่อมโลหะและการบัดกรี  

(๘) พ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการออกแบบและ/หรือการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานวิศวกรรมโดยใชการวิเคราะหลักษณะเฉพาะการวิบัติ

และการเสื่อมสภาพของวัสดุและโลหะ  

(๙) พื ้นฐานและการประยุกตใชความรู ในดานการบริหารงานวิศวกรรม  

การจัดการโครงงาน เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และ/หรือ การลงทุน 

(๑๐) พื้นฐานความรูเชิงระบบดานการจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดลอม  

อาชีวอนามัย กฎหมายและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมเคมี 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ฟสิกส เคม ีและ/หรอื ชีววิทยา 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

พ้ืนฐานทางไฟฟา การโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนแบบ และ

กลศาสตร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร  

การปฏิบัติการเฉพาะหนวยและปรากฏการณการถายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยา

เคมีและการออกแบบปฏิกรณ การออกแบบอุปกรณและการออกแบบโรงงาน

ทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตรของกระบวนการและการ

ควบคุมเศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความ

ปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงวิศวกรรมกระบวนการดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ/หรือ ชีววิทยา 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

พื้นฐานทางไฟฟา การโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนแบบ และกลศาสตร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

ด ุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี ว ัสด ุศาสตร   

การปฏิบัติการเฉพาะหนวยและปรากฏการณการถายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

และการออกแบบปฏิกรณ การออกแบบอุปกรณและการออกแบบโรงงานทาง

วิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 

เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัย

และการประเมินความเสี่ยง วิศวกรรมกระบวนการดานสิ่งแวดลอม 



                              ฉบับรับฟงความเห็น 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองค ความรู พ ื ้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

รางระเบยีบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคม ีแคลคูลัส 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร การเขียนโปรแกรมพืน้ฐาน สมดุล

มวลสารและการถายโอนมวลสาร จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความดันชลศาสตร การสำรวจเบือ้งตน การแปลงหนวยทางวิศวกรรม 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

พารามิเตอรทางดานสิ ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการสาหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม การควบคุมและออกแบบระบบบำบัดนาเสีย การควบคุมและ

ออกแบบระบบผลิตและแจกจายนาประปา การควบคุมและออกแบบระบบ

ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หนวย

กระบวนการทางชีวภาพสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมมลภาวะทาง

เส ียง การออกแบบระบบสุขาภ ิบาลในอาคาร การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือสาหรับการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพ้ืนฐานมาตรฐานคุณภาพสิ ่งแวดลอม กฎหมายสิ ่งแวดลอม  

การฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี แคลคูลัส 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สมดุลมวล

สารและการถายโอนมวลสาร จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ช ีวว ิทยาพื ้นฐาน  

ความดันชลศาสตร การสำรวจเบื้องตน การแปลงหนวยทางวิศวกรรม 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

พาราม ิเตอร ทางด านสิ ่งแวดล อม หนวยปฏิบัต ิการสำหร ับว ิศวกรรม

สิ ่งแวดลอม การควบคุมและออกแบบระบบบำบัดน้ำเส ีย การควบคุมและ

ออกแบบระบบผลิตและแจกจายน้ำประปา การควบคุมและออกแบบระบบ

ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หนวย

กระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ ่งแวดลอม การควบคุมมลภาวะ 

ทางเส ียง การออกแบบระบบสุขาภ ิบาลในอาคาร การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอม การฟนฟู

พ้ืนท่ีปนเปอน 

 
 



  ฉบับรับฟงความเห็น 

 - ราง - 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทาง

วิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒบิัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. .... 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรู พื ้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรู เฉพาะทางวิศวกรรม ที ่สภาวิศวกรจะ 

ใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ใหมีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น และเพื ่อให เป นไปตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา 

ประกาศนยีบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 

ขอ ๘ ขอ ๑๑ ของขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปน 

ผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีว ิศวกร (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยมติที ่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ........... คณะกรรมการสภาวิศวกร ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....” 

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา 

ประกาศนยีบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๔ หลักสูตรที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองมีองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม  

และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่กำหนดไวในบัญชีทายระเบียบนี้ 

สถาบันการศึกษาตองแจกแจงรายละเอียดและสาระของแตละวิชาเทียบกับองคความรู ที่ 

สภาวิศวกรกำหนดไวในระเบียบนี้ 

ขอ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระของวิชาใด

วิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนดไวในระเบียบนี้ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ

รองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่ขอรับรอง ไดอยางเหมาะสม 



๒ 

  ฉบับรับฟงความเห็น 

ขอ ๖ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาไดรับความเห็นชอบหลักสูตรตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษา

กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ มีสิทธิเลือกวาจะดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวย 

องคความรูพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี                        พ.ศ. .... 

 

 

(...................................) 

นายกสภาวิศวกร 



                                                                                                                                 ฉบับรับฟงความเห็น 

บัญชีทาย 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน 

ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี คณติศาสตรเชิงวิศวกรรม สถิติและความนาจะเปน 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเขาใจในแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอรโปรแกรม กลศาสตรวิศวกรรม วิศวกรรมสำรวจ 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุมที่ ๑ วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) :  มีความรูดานวัสดุที่ใชในงานกอสราง สามารถ

วิเคราะหโครงสราง ออกแบบโครงสราง ภายใตแรงกระทำในรูปแบบตางๆ อาทิ แรงโนมถวงของโลก แรงลม 

แรงแผนดินไหว และอื่นๆ  

กลุ มที ่ ๒ ว ิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ (Construction Engineering and Management) :  

มีความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสราง แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การบริหาร

โครงการ เทคโนโลยีเพ่ือการกอสรางและการจัดการ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

กลุมที ่ ๓ วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) : มีความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับการขนสงคนและ

สินคา ความรูเบื้องตนในการออกแบบทางกายภาพของระบบขนสง การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

คนเดินเทาและจักรยาน ระบบขนสงสาธารณะ การเชื่อมตอระหวางการขนสงหลายรูปแบบ และวิศวกรรมการ

ทาง 

กลุมท่ี ๔ วิศวกรรมแหลงน้ำ (Water Resources Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะหกลศาสตร

ของไหล มีความรูดานอุทกวิทยา ออกแบบงานดานวิศวกรรมชลศาสตรและแหลงน้ำ 

กลุมท่ี ๕ วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะหสมบัติของ

ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะหการวิบัติของดินและแนวทางการแกไข สามารถเลือกใช วิธีการออกแบบฐานราก

และระบบปองกันดิน 

 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณติศาสตรวิศวกรรม ฟสิกส และเคม ี

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

กลุมที่ ๑ พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรูที่เกี่ยวของกับ Mechanical Drawing, 

Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process 

กล ุ มท ี ่  ๒ ความรู ทางด ิจ ิท ัล (Digital Literacy) ความรู ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ Digital Technology in 

Mechanical Engineering  
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กลุมที่ ๓ พื้นฐานทางความรอนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรูที ่เกี ่ยวของกับ 

Thermodynamics, Fluid Mechanics 

กลุมที ่ ๔ วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

ความรูที่เก่ียวของกับ Engineering Materials, Solid Mechanics 

กลุมท่ี ๕ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health Safety and Environment) 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

กลุมที่ ๑ เครื่องจักรกล (Machinery) ความรูที ่เกี ่ยวของกับ Machinery Systems, Machine Design, 

Prime Movers 

กล ุ มที ่ ๒ ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต  (Heating, Cooling and Applied Fluids)  

ความรู ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal 

System Design 

กลุมที่ ๓ ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatic Control) ความรู

ท่ีเก่ียวของกับ Dynamic Systems, Automatic Control, Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence 

AI, Robotics, Vibration 

กลุ มที ่ ๔ ระบบทางกลอื ่นๆ (Mechanical Systems) ความรู ท ี ่เก ี ่ยวของกับ Energy, Engineering 

Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 

 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพื้นฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

ความเขาใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม พื ้นฐาน

กลศาสตร ทฤษฎีวงจรไฟฟา สัญญาณและระบบ สนามแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ   

แอนะล็อกและดิจิทัล การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคุม       

การโปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

 งานไฟฟากำลัง 

การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของกำลังไฟฟา การแปลงรูปกำลังไฟฟา การกักเก็บพลังงาน      

ขอพึงปฏิบัตมิาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

 งานไฟฟาสื่อสาร 

ระบบสื่อสารมีสายและไรสาย ระบบรับ-สงสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา การออกแบบและ

การทำงานของเครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
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สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณติศาสตรเชิงวิศวกรรม ฟสกิส เคมี 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร สถิติวิศวกรรม 

กระบวนการผลิตอุณหพลศาสตร ความรูพ้ืนฐานไฟฟา 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

(๑) วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

กระบวนการทางวิศวกรรมของโลหะ อโลหะ และวัสดุทางวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี

สมัยใหม การวิเคราะหและการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการโดยการแปลงหนาที ่ของผลิตภัณฑ 

เชิงคุณภาพและเชิงนวัตกรรม 

(๒) ระบบงานและความปลอดภัย 

การศึกษาและออกแบบระบบงานเพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพ และประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาวิเคราะห

และการออกแบบระบบงานเพื่อความปลอดภัย การยะศาสตร สิ่งแวดลอม ระบบดับเพลิง และการประเมิน

ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม การดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมที ่มาจากวัตถุของเสีย น้ำเสีย มลพิษจาก

อากาศ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี 

(๓) ระบบคุณภาพ 

ระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม กระบวนการออกและ

วิเคราะหแผนการทดลองเพ่ือกำหนดสภาวการณการผลิตที่เหมาะสม และวิศวกรรมคุณภาพเพ่ือความนาเชื่อถือ

ไดตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม 

(๔) เศรษฐศาสตรและการเงิน 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเพื ่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใตความเสี ่ยงและความไมแนนอน  

การจัดการตนทุนเพื ่อการจัดการงบประมาณ และการจัดการและการวิเคราะหงบการเงินและการบัญชี 

การศึกษาวิเคราะหและประเมนิความเปนไปไดของโครงการ 

(๕) การจัดการการผลิต 

การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการการผลิต การจัดการระบบการซอม

บำรงุ และการจัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร 

(๖) การบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

การบูรณาการความรูในองคความรู หรือวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรตั้งแตสององคความรู หรือ วิชาขึ้นไปเพื่อแกไข

ปญหา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการ หรือแนวทางใหมในงานวิศวกรรม  ระบบ และการบริการอื่น ๆ 
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สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

งานเหมืองแร 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ความรู ในระดับอุดมศึกษาเกี ่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกสและเคมี ระบบธรณีวิทยาและเปลือกโลก  

แรและหิน รวมทั้งแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ การคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได และวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๑) พื ้นฐานและการประยุกตใชความรู เช ิงระบบแรงและความแข็งแรงวัสดุ ในของแข็ง ของเหลว  

วัสดุวิศวกรรม โครงสรางทางวิศวกรรมและชั้นหินในเปลือกโลก 

(๒) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบดาน กลไกควบคุม เครื่องจักรกลตนกำลัง พลังงาน และการ 

สงกำลังทางไฟฟา 

(๓) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูดานเคมี เคมีกายภาพ และ/หรือ เคมีไฟฟาของระบบ กาซ ของเหลว 

และอนุภาคของแข็งและการประยุกตใชในงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ควบรวมงาน สำรวจแร การทำเหมืองแร 

การแตงแร การนำวัสดุกลับมาใชใหม 

(๔) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูทางธรณีวิทยาโครงสราง ธรณีวิศวกรรม และ/หรือ ธรณีสถิติ ในการ

ปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบ และ/หริอการแกไขปญหาในการสำรวจแร การประเมินปริมาณแร ปริมาณ

แรสำรองที่ทำเหมืองได และ/หรือ การเสริมความแข็งแรงของ ผนังบอเหมือง และ/หรืออุโมงค และ/หรือ  

ชองเปดในหิน  

(๕) พ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรอืการออกแบบ และ/หรือการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ควบรวม งานสำรวจแร งานทำเหมืองแร งานแตงแร  

การนำวัสดุกลับมาใชใหม 

(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูในดานการบริหารงานวิศวกรรม การจัดการโครงงาน เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม และ/หรือ การลงทุน 

(๗) พื้นฐานความรูเชิงระบบดานนิเวศวิทยา การจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย มาตรฐาน

และกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการทำงาน เหมืองแรและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสำรวจแร  

การทำเหมืองแร การแตงแร การนำวัสดุกลับมาใชใหม 

(๘) พ้ืนฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบและ/หรือการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในงานเจาะและระเบิดในงานวิศวกรรม 

งานโลหะการ 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ความรูในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกสและเคมี รวมทั้งแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ  

การคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได และวิทยาการคอมพิวเตอร 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

(๑) พื ้นฐานและการประยุกตใช ความรู เช ิงระบบแรงและความแข็งแรงวัสดุ ในของแข็ง ของเหลว  

วัสดุวิศวกรรม โครงสรางทางวิศวกรรม 
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(๒) พื ้นฐานและการประยุกตใชความรู เชิงระบบดาน กลไกควบคุม เครื ่องจักรกลตนกำลัง พลังงาน  

การสงกำลังทางไฟฟา 

(๓) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูดานเคมี เคมกีายภาพ และ/หรือ เคมีไฟฟาของระบบ กาซ ของเหลว 

โลหะหลอมเหลวและอนุภาคของแข็ง 

(๔) พ้ืนฐานและการประยุกตใช วัสดุธรรมชาติ และ/หรือ วัสดุวิศวกรรมที่เหมาะสมในงานวิศวกรรม 

(๕) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูดานโลหะวิทยาของเหล็กและโลหะกลุมนอกเหล็ก โลหะตานการ 

ผุกรอนและทนความรอนสูงพ้ืนฐาน  

(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบและ/หรือการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับปรุงผวิและการเคลือบผิวโลหะ 

(๗) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบ และ/หริอการ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ควบรวม การผลิตโลหะ การนำโลหะกลับมาใชใหม 

การแปรสภาพและขึ้นรูปรอน การแปรสภาพและขึ้นรูปเย็น กระบวนการอบชุบความรอน กระบวนการปรับปรุง

ผิวและการเคลือบผิวโลหะการหลอโลหะ การเชื่อมโลหะและการบัดกรี  

(๘) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการออกแบบและ/หรือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงาน

วิศวกรรมโดยใชการวิเคราะหลักษณะเฉพาะการวิบัติและการเสื่อมสภาพของวัสดุและโลหะ  

(๙) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูในดานการบริหารงานวิศวกรรม การจัดการโครงงาน เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม และ/หรือ การลงทุน 

(๑๐) พื้นฐานความรู เชิงระบบดานการจัดการความปลอดภัย สิ ่งแวดลอม อาชีวอนามัย กฎหมายและ

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สาขาวิศวกรรมเคมี 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร ฟสิกส เคมี และ/หรือ ชีววิทยา 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม  

พ้ืนฐานทางไฟฟา การโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนแบบ และกลศาสตร 

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม   

ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี ว ัสดุศาสตร การปฏิบัติการเฉพาะหนวยและ

ปรากฏการณการถายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ การออกแบบอุปกรณและการ

ออกแบบโรงงานทางว ิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 

เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง 

วิศวกรรมกระบวนการดานสิ่งแวดลอม 

 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส เคมี แคลคลูัส  



๖ 
 

๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สมดุลมวลสารและการถายโอนมวลสาร 

จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้นฐาน ความดันชลศาสตร การสำรวจเบื้องตน การแปลงหนวยทาง

วิศวกรรม  

๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

พารามิเตอรทางดานสิ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมและออกแบบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจายน้ำประปา การควบคุมและออกแบบระบบ

ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หนวยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ ่งแวดลอม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพื้นฐาน 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอม การฟนฟูพ้ืนที่ปนเปอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 
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