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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยองค์ความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ ื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้ ก ารรับรองปริญญา ประกาศนี ย บัต ร หรื อ วุฒิบัต รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับข้อ ๘ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่ า ด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ระดั บ ภาคี วิศ วกร (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร ครั้งที่ ๕๓-๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสภาวิศวกร ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะให้ ก ารรับรองปริญญา ประกาศนี ย บัต ร หรื อ วุฒิบัต รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ หลั ก สู ต รที่ ส ภาวิศวกรจะให้ การรั บรองปริ ญญา ประกาศนีย บั ต ร หรื อ วุฒิบัต ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ตามรายละเอียดและสาระของวิชาที่กาหนดไว้
ในบัญชีท้ายระเบียบนี้
สถาบันการศึกษาต้องแจกแจงรายละเอียดและสาระของแต่ละวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกร
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
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ข้อ ๕ สถาบันการศึกษาสามารถกาหนดเพิ่มเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระของ
วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง หรื อ หลายวิ ช าในแต่ ล ะองค์ ค วามรู้ ที่ ส ภาวิ ศ วกรก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ไ ด้ ทั้ ง นี้
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
ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
รองศาสตราจารย์ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
นายกสภาวิศวกร

บัญชีทาย
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยองคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕
สาขาวิศวกรรมโยธา
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ฟสิกส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 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 วิ ศวกรรมการก อ สร า งและการจั ด การ (Construction Engineering and Management) :
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอสราง แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การบริหาร
โครงการ เทคโนโลยีเพื่อการกอสรางและการจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กลุ มที่ ๓ วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) : มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการขนสงคนและ
สินคา ความรูเบื้องตนในการออกแบบทางกายภาพของระบบขนสง การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
คนเดินเทาและจักรยาน ระบบขนสงสาธารณะ การเชื่อมตอระหวางการขนสงหลายรูปแบบ และวิศวกรรมการ
ทาง
กลุมที่ ๔ วิศวกรรมแหลงน้ำ (Water Resources Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะหกลศาสตร
ของไหล มีความรูดานอุทกวิทยา ออกแบบงานดานวิศวกรรมชลศาสตรและแหลงน้ำ
กลุมที่ ๕ วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรูพื้นฐานในการวิเคราะหสมบัติของ
ดินในทางวิศวกรรม วิเคราะหการวิบัติของดินและแนวทางการแกไข สามารถเลือกใช วิธีการออกแบบฐานราก
และระบบปองกันดิน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรวิศวกรรม ฟสิกส และเคมี
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลุมที่ ๑ พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรูที่เกี่ยวของกับ Mechanical Drawing,
Statics and Dynamics, Mechanical Engineering Process
กลุ  ม ที ่ ๒ ความรู  ท างดิ จ ิ ท ั ล (Digital Literacy) ความรู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ Digital Technology in
Mechanical Engineering

๒
กลุมที่ ๓ พื้นฐานทางความรอนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรูที่เกี่ยวของกับ
Thermodynamics, Fluid Mechanics
กลุ มที่ ๔ วัสดุ วิศวกรรมและกลศาสตรวัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials)
ความรูท่เี กี่ยวของกับ Engineering Materials, Solid Mechanics
กลุมที่ ๕ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health Safety and Environment)
๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
กลุมที่ ๑ เครื่องจักรกล (Machinery) ความรูที่เกี่ยวของกับ Machinery Systems, Machine Design,
Prime Movers
กลุ  ม ที ่ ๒ ความร อ น ความเย็ น และของไหลประยุ ก ต (Heating, Cooling and Applied Fluids)
ความรู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ Heat Transfer, Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal
System Design
กลุมที่ ๓ ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatic Control) ความรู
ที่เกี่ยวของกับ Dynamic Systems, Automatic Control, Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence
AI, Robotics, Vibration
กลุ  มที ่ ๔ ระบบทางกลอื ่น ๆ (Mechanical Systems) ความรู ท ี่เกี ่ย วข องกั บ Energy, Engineering
Management and Economics, Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE)
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ฟสิกสบนพื้นฐานของแคลคูลัส เคมี คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
ความเข าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศ วกรรม วั ส ดุว ิศวกรรม พื ้น ฐาน
กลศาสตร ทฤษฎีวงจรไฟฟา สัญญาณและระบบ สนามแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ
แอนะล็อกและดิ จิท ัล การแปลงรูป พลังงานไฟฟา เชิงกล การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคุม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร
๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
งานไฟฟากำลัง
การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของกำลังไฟฟา การแปลงรูปกำลั งไฟฟ า การกักเก็บ พลังงาน
ขอพึงปฏิบัตมิ าตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา
งานไฟฟาสื่อสาร
ระบบสื่อสารมีสายและไรสาย ระบบรับ-สงสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา การออกแบบและ
การทำงานของเครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อการบริการ

๓
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม ฟสกิ ส เคมี
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
เขียนแบบวิศ วกรรม กลศาสตร วั สดุว ิศวกรรม โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สำหรับ วิ ศวกร สถิติ วิ ศวกรรม
กระบวนการผลิตอุณหพลศาสตร ความรูพื้นฐานไฟฟา
๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
(๑) วัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีสมัยใหม
กระบวนการทางวิศวกรรมของโลหะ อโลหะ และวัสดุทางวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี
สมั ย ใหม การวิเคราะหแ ละการออกแบบผลิต ภั ณฑแ ละกระบวนการโดยการแปลงหน าที ่ ข องผลิต ภั ณฑ
เชิงคุณภาพและเชิงนวัตกรรม
(๒) ระบบงานและความปลอดภัย
การศึกษาและออกแบบระบบงานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาวิเคราะห
และการออกแบบระบบงานเพื่อความปลอดภัย การยะศาสตร สิ่งแวดลอม ระบบดับเพลิง และการประเมิน
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม การดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มาจากวัตถุข องเสีย น้ำเสีย มลพิษจาก
อากาศ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี
(๓) ระบบคุณภาพ
ระบบการควบคุม คุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิ งรวม กระบวนการออกและ
วิเคราะหแผนการทดลองเพื่อกำหนดสภาวการณการผลิตที่เหมาะสม และวิศวกรรมคุณภาพเพื่อความนาเชื่อถือ
ไดตลอดจนวิศวกรรมนวัตกรรม
(๔) เศรษฐศาสตรและการเงิน
การวิเ คราะหท างเศรษฐศาสตรเพื่อ การตัดสินใจในงานวิศวกรรมภายใต ความเสี่ ย งและความไม แน น อน
การจัดการตนทุนเพื ่อ การจัดการงบประมาณ และการจั ดการและการวิเคราะหงบการเงิ น และการบัญชี
การศึกษาวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ
(๕) การจัดการการผลิต
การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการการผลิต การจัดการระบบการซอม
บำรุง และการจัดการองคกรของระบบการผลิตและการบริการ ระบบการจัดการนวัตกรรมในองคกร
(๖) การบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
การบูรณาการความรูในองคความรู หรือวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรตั้งแตสององคความรู หรือ วิชาขึ้นไปเพื่อแกไข
ปญหา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการ หรือแนวทางใหมในงานวิศวกรรม ระบบ และการบริการอื่น ๆ

๔
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
งานเหมืองแร
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ความรู ในระดับ อุดมศึก ษาเกี ่ย วกับ ปรากฏการณทางฟสิกสแ ละเคมี ระบบธรณี ว ิท ยาและเปลือ กโลก
แรและหิน รวมทั้งแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ การคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได และวิทยาการ
คอมพิวเตอร
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
(๑) พื ้ น ฐานและการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู เ ชิ ง ระบบแรงและความแข็ ง แรงวั ส ดุ ในของแข็ ง 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
แรสำรองที่ ทำเหมืองได และ/หรือ การเสริมความแข็งแรงของ ผนัง บอเหมือง และ/หรืออุโ มงค และ/หรือ
ชองเปดในหิน
(๕) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบ และ/หรือการแกไข
ปญ หาที่เกิดขึ้นในระบบงานอยางใดอยางหนึ่ง หรือ ควบรวม งานสำรวจแร งานทำเหมืองแร งานแต งแร
การนำวัสดุกลับมาใชใหม
(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูในดานการบริหารงานวิศวกรรม การจัดการโครงงาน เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม และ/หรือ การลงทุน
(๗) พื้นฐานความรูเชิงระบบดานนิเวศวิทยา การจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย มาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการทำงาน เหมืองแรและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสำรวจแร
การทำเหมืองแร การแตงแร การนำวัสดุกลับมาใชใหม
(๘) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบและ/หรือการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในงานเจาะและระเบิดในงานวิศวกรรม
งานโลหะการ
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ความรูในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกสและเคมี รวมทั้งแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ
การคำนวณเมทริกซ สถิติและความเปนไปได และวิทยาการคอมพิวเตอร
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมและความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
(๑) พื้ นฐานและการประยุ ก ตใ ช ความรู เ ชิง ระบบแรงและความแข็ ง แรงวัส ดุ ในของแข็ ง ของเหลว
วัสดุวิศวกรรม โครงสรางทางวิศวกรรม

๕
(๒) พื ้น ฐานและการประยุก ต ใชความรูเชิงระบบดาน กลไกควบคุม เครื่ อ งจั กรกลตน กำลัง พลัง งาน
การสงกำลังทางไฟฟา
(๓) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูดานเคมี เคมีกายภาพ และ/หรือ เคมีไฟฟาของระบบ กาซ ของเหลว
โลหะหลอมเหลวและอนุภาคของแข็ง
(๔) พื้นฐานและการประยุกตใช วัสดุธรรมชาติ และ/หรือ วัสดุวิศวกรรมที่เหมาะสมในงานวิศวกรรม
(๕) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูดานโลหะวิทยาของเหล็กและโลหะกลุมนอกเหล็ก โลหะตานการ
ผุกรอนและทนความรอนสูงพื้นฐาน
(๖) พื้นฐานและการประยุกตใชความรูเชิงระบบในการปฏิบัติการ และ/หรือการออกแบบและ/หรือการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับปรุงผิวและการเคลือบผิวโลหะ
(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) พื้นฐานความรูเชิงระบบดานการจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย กฎหมายและ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมเคมี
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ/หรือ ชีววิทยา
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
พื้นฐานทางไฟฟา การโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนแบบ และกลศาสตร
๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
ดุ ล มวลและพลัง งาน อุณหพลศาสตรท างวิศ วกรรมเคมี วัส ดุศ าสตร การปฏิ บ ั ติ การเฉพาะหนวยและ
ปรากฏการณการถายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ การออกแบบอุปกรณแ ละการ
ออกแบบโรงงานทางวิ ศ วกรรมเคมี การบริ ห ารโครงการ พลศาสตร ข องกระบวนการและการควบคุม
เศรษฐศาสตรและการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง
วิศวกรรมกระบวนการดานสิ่งแวดลอม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
๑. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ฟสิกส เคมี แคลคูลัส

๖
๒. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สมดุลมวลสารและการถายโอนมวลสาร
จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้ นฐาน ความดันชลศาสตร การสำรวจเบื้ อ งตน การแปลงหนว ยทาง
วิศวกรรม
๓. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
พารามิเตอรทางดานสิ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมและออกแบบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจายน้ำประปา การควบคุมและออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หนวยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม เครื่องมือสำหรับ การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพื้นฐาน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอม การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน

