
เกณฑก์ารรบัรองปรญิญาแบบองคค์วามรู ้

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร

รองเหรญัญิกสภาวิศวกร

ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู ้ผูข้อรบัใบอนุญาตฯ ระดบัภาคีวิศวกร



พระราชบญัญตัวิิศวกร พ.ศ. 2542

 มาตรา 8 สภาวิศวกรมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(3) มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร

หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกร
รับรอง
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 พรบ./ ขอ้บงัคบั/ ระเบียบ สภาวิศวกร

ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญา 
ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2554

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู ้พื้นฐานทางวิศวกรรม และ

องคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหก้ารรบัรอง

ปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2562

ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรอง
ปริญญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบตัร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

พ
ร

บ
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ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

 หลกัสูตรที่ขอใหร้บัรองปรญิญาฯ ตอ้งมีลกัษณะดงันี้

 สภามหาวิทยาลยั/สภาสถาบนั/สภาวิทยาลยั เห็นชอบ/อนุมตัหิลกัสูตร

 จัดการศึกษาในระบบทวิภาค(1) ที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ

หมายเหต ุกรณีหลกัสูตรที่ขอใหร้บัรองไม่มีลกัษณะตาม (1) สถาบนัการศึกษาตอ้งมี

การเทียบเคียงเนื้อหาวิชา จาํนวนหน่วยกิต และชัว่โมงการเรียนการสอนใหค้รบถว้น

ตามหลกัเกณฑข์องสภาวิศวกร โดยอา้งอิงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
3



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

 หลกัสูตรที่ขอใหร้บัรองปรญิญาฯ ตอ้งมีลกัษณะดงันี้

 การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences) วิชาพื้นฐานทาง

วิศวกรรม (Basic Engineering) และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering)(2) 

โดยวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตอ้งประกอบดว้ยแขนงวิชาย่อยไม่นอ้ยกว่า 4 แขนงวิชา 

และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตอ้งมีหน่วยกิตรวมกัน

ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต

 รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม (2) ใหเ้ป็นไปตามที่

คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด  ทั้ง นี้  สถานศึกษาจะต้องจัดแผนการศึกษา 

โดยคาํนึงถึงลาํดบัการเรียนรู ้ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน

ในหลกัสูตรได้
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ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

 สถาบันการศึกษาตอ้งแจกแจงรายละเอียดและสาระของแต่ละวิชาที่เกี่ยวขอ้งหรือความ

คาดหวงัในแตล่ะรายวิชาแสดงความเชื่อมโยงเทียบกบัองคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนด

 สถาบนัการศึกษาสามารถกาํหนดเพิ่มเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระของวิชาใดวิชา

หนึ่งหรือหลายวิชาในแตล่ะองคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนดได ้

รูปแบบใหม่
รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษา 

กําหนดเป็นองค์ความรูแ้ทนการกําหนดเป็นชื่อวิชาและ

รายละเอียดเนื้อหาวิชา

 ประกอบดว้ย (1) องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์(2) องคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ทางวิศวกรรม (3) องคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม

รูปแบบเดิม
รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจดั

การศึกษา พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร ว่าดว้ยวิชาพื้นฐานฯ พ.ศ.2558
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ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 ผูเ้ขา้รบัการศึกษาในหลกัสูตรที่ขอใหร้บัรองปรญิญาฯ

 สาํเร็จการศึกษา ม.6/เทียบเทา่ หรอื

 สาํเร็จการศึกษา ปวส. สถาบนัการศึกษายกเวน้/เทียบโอนรายวิชาใหไ้ด้

ไม่เกิน 35 หน่วยกิต

หมายเหตุ

• ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีกรณียกเวน้/เทียบโอนรายวิชาระหว่างสถาบนัการศึกษา/สาขาวิชา ตอ้งผ่าน

การเรียนการสอนตามหลกัสูตรที่สภาวิศวกรใหก้ารรบัรองปริญญาฯ สามารถยกเวน้/เทียบโอนรายวิชาได้

• ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบั ปวส. รายวิชาที่ยกเวน้/เทียบโอนรายวิชาตอ้งไม่เป็นรายวิชาตามที่สภาวิศวกรกาํหนด 

ทั้งนี้ เมื่อยกเวน้/เทียบโอนรายวิชาแลว้โครงสรา้งหลกัสูตรตอ้งมีหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561

7

 สถาบนัการศึกษา

 มีวิธีการและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการศึกษา (หลกัสูตร 4 ปี / หลกัสูตรตอ่เนื่อง)

 อตัราสว่นระหว่างอาจารยป์ระจาํที่นาํมาคิดสดัสว่นตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 คน 

ตอ่นกัศึกษาเตม็เวลาตัง้แตร่ะดบัชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จาํนวน 20 คน

 ตอ้งมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตักิาร วสัดอุปุกรณก์ารเรียนการสอน แหลง่บริการขอ้มูลทาง

วิชาการ และจาํนวนผูช้่วยตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร

 ตอ้งผา่นการประเมินคณุภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการ

สภาวิศวกรเห็นสมควร



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 สถาบนัการศึกษา

 กรณีหลักสูตรใหม่ จะต้องยื่นคําขอและได้รับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุก่อนเปิดรบันกัศึกษา

 กรณีหลักสูตรปรับปรุง จะตอ้งยื่นคาํขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สถานศึกษาใหค้วาม

เห็นชอบหลกัสูตรปรบัปรุงตามกฎหมายจดัตัง้สถานศึกษานั้น

 หลักสูตรที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์ตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์

คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรบัรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตัรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุให ้โดยมีกาํหนดครัง้ละไม่เกิน 6 ปี



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 ประธานหลกัสูตร คณุสมบตัดิงันี้

1) สองระดบัปรญิญาในสาขาวิศวกรรมนั้น หรอื

2) หนึ่งระดบัปรญิญาในสาขาวิศวกรรมนั้น + ไม่ต ํา่กว่า รศ. หรอื

3) หนึ่งระดบัปรญิญาในสาขาวิศวกรรมนั้น + ประสบการณส์อน ≥ 10 ปี

 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ทาํหนา้ที่ดา้นการสอนในแตล่ะสาขาวิศวกรรม 

ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 คน และ สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาทางวิศวกรรมศาสตร์

อยา่งนอ้ยสองระดบัในสาขานั้น

 อาจารยผ์ูส้อนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์อยา่งนอ้ยสาํเรจ็การศึกษาระดบั

ปรญิญาโททางดา้นนั้น หรอื ทางวิศวกรรมศาสตร์



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 อาจารยผ์ูส้อนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณุสมบตัดิงันี้

1) วศ.บ. + ≥ วศ.ม. หรอื

2) ปรญิญาตร ี+ ≥ วศ.ม. + ประสบการณส์อน ≥ 3 ปี หรอื

3) เป็นผูส้อนในหลกัสูตรที่สภาวิศวกรรบัรองก่อนปีการศึกษา 2546

 อาจารยผ์ูส้อนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกบัวิชาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร ์ตอ้งสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี+ ปรญิญาโททาง

วิศวกรรมศาสตร ์หรอื วิทยาศาสตร์



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 อาจารยผ์ูส้อนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม คณุสมบตัดิงันี้

1) วศ.บ. + ≥ วศ.ม. (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) หรือ

2) ปริญญาตรี + ≥ วศ.ม. (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) + ประสบการณส์อน ≥ 5 ปี หรือ

3) ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรอ์ยา่งนอ้ยสองระดบั (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) หรือ

4) เป็นผูส้อนในหลกัสูตรที่สภาวิศวกรรบัรองก่อนปีการศึกษา 2546

 อาจารยผ์ูส้อนวิชาปฏิบตักิารในหลกัสูตรปฏิบตักิาร ตอ้งมีคณุสมบตัิ

อยา่งใดอยา่งหนึ่งตามคณุสมบตัผิูส้อนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม หรอื

a) วศ.บ. (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) + ประสบการณท์าํงาน ≥ 6 ปี หรือ

b) วศ.บ. (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) + ใบอนุญาต (ตรงสาขา/สมัพนัธก์บัวิชา) ≥ 

ระดบัสามญัวิศวกร



ขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554 
และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561
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 กรณีที่สถานศึกษารอ้งขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแลว้เห็นว่า

เป็นกรณีที่มีความจาํเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจ

ผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตร อาจารยป์ระจาํหลักสูตร หรือ

อาจารยผ์ูส้อน ทั้งหมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้



รา่งขอ้บงัคบัสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยการรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ พ.ศ. ...

25



รา่งขอ้บงัคบัสภาวิศวกร ว่าดว้ยการรบัรองปริญญาฯ พ.ศ. ...

ผา่นที่ประชุมใหญเ่มื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564 โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี้

 กาํหนดใหเ้อกสารที่ยืน่ประกอบดว้ย หลกัสูตร และคาํรบัรองตนเอง (Self-Declaration)

 หลกัสูตรที่ขอรบัรองปริญญาตอ้งมีลกัษณะดงันี้

- ตอ้งมีวัตถุประสงคแ์ละองคค์วามรูใ้นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรกาํหนด เพื่อใหผู้ท้ี่สาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในสาขาที่ขอรบัรองไดอ้ยา่งเหมาะสม

- รายละเอียดและสาระของวิชา รวมทั้งกรณีที่มีการเทียบโอนโดยมีการวดัและประเมินผลการเรียนรูต้อ้ง
มีองคค์วามรูใ้นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกาํหนด

- โครงสรา้งหลกัสูตรตอ้งมีจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอุดมศึกษา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด และตอ้งมีวิชาที่เป็นองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่
ขอรบัรองนั้น ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต

 คุณสมบัติและจาํนวนของประธานหลักสูตร อาจารยป์ระจาํหลักสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการอดุมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด”
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
ว่าดว้ยองคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

องคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม และองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม 
ที่สภาวิศวกรจะใหก้ารรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัรหรอืวุฒิบตัร

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2562
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14

 หลกัสูตรตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุได้

 หลกัสูตรตอ้งมีองคค์วามรูพ้ื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์องคค์วามรูพ้ื้นฐานทาง

วิศวกรรม และองคค์วามรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรม ตามรายละเอียดและสาระ

ของวิชาที่สภาวิศวกรกาํหนด

 สถาบนัการศึกษาสามารถกาํหนดเพิ่มเตมิหรือควบรวมรายละเอียดและสาระ

ของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแตล่ะองคค์วามรูท้ี่สภาวิศวกรกาํหนด

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 



ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 

 กรณีที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตัหิลกัสูตร ก่อน วนัที่ 18 ตลุาคม 2562 

มีสิทธิเลือกว่าจะดาํเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2558 (แบบรายวิชา) หรือยืน่ขอ

ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2562

 กรณีที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตัหิลกัสูตร ตัง้แต ่วนัที่ 19 ตลุาคม 2562 

ใหใ้ชร้ะเบียบฯ พ.ศ. 2562 (องคค์วามรู)้ ในการยืน่ขอรบัรองปริญญาฯ 

15

หมายเหต ุ: กรณีหลกัสูตรที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตักิ่อนวนัที่ 18 ตลุาคม 2562 และประสงคข์อรบัรอง

ปริญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการรบัรองปริญญาฯ 7 สาขา จะพิจารณา

หลกัสูตรเฉพาะปี 2561-2562 เทา่นั้น ตามมตคิณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

ครั้งที่ 18-9/2563 เมื่อวนัที่ 26 ต.ค. 63



ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 

องคค์วามรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

องคค์วามรู ้

พื้นฐานทางวิศวกรรม

องคค์วามรู ้

เฉพาะทางวิศวกรรม

16



สาขาวิศวกรรมโยธา

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส ์เคมี คณิตศาสตร ์สถิตแิละความน่าจะเป็น 

พื้นฐานทางวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรม วสัดวุิศวกรรม คอมพิวเตอรโ์ปรแกรม กลศาสตรว์ิศวกรรม วิศวกรรมสาํรวจ ธรณีวิทยา 

เฉพาะทางวิศวกรรม

กลุม่ที่ 1 วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะหโ์ครงสรา้ง ออกแบบโครงสรา้ง ภายใต้

แรงกระทาํในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโนม้ถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ เลือกใชว้ัสดุ

สาํหรบัโครงสรา้ง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design)

กลุม่ที่ 2 วิศวกรรมการก่อสรา้งและการจดัการ (Construction Engineering and Management) : อธิบายแนวคิดและ

หลกัการของเศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลกัการของการบริหารโครงการ เทคนิคการ

ก่อสรา้ง กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง (Construction Management)

กลุม่ที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะหต์วัแปรดา้นการจราจร ออกแบบระบบสญัญาน 

วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนสง่ โลจสิตกิส ์(Transportation Engineering, Highway Engineering)

กลุม่ที่ 4 วิศวกรรมแหลง่นํ้า (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะหก์ลศาสตรข์องของไหล 

มีความรูด้า้นอทุกวิทยา ออกแบบดา้นวิศวกรรมชลศาสตร ์(Hydrology, Hydraulic Engineering)

กลุม่ที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรูพ้ื้นฐานในการวิเคราะหค์ุณสมบตัิดินในทาง

วิศวกรรม วิเคราะหก์ารวิบัติของดินและแนวทางการแกไ้ข สามารถเลือกใชช้นิดฐานรากและออกแบบ

ระบบป้องกนัดิน (Soil Mechanics, Foundation)

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 
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องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ฟิสิกส ์และเคมี 

พื้นฐานทางวิศวกรรม

กลุ่มที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ Mechanical Drawing, Statics andDynamics, 

Mechanical Engineering Process

กลุ่มที่ 2 ความรูท้างดิจทิลั (Digital Literacy) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Digital Technology in Mechanical Engineering 

กลุ่มที่ 3 พื้นฐานทางความรอ้นและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ Thermodynamics, Fluid 

Mechanics

กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ 

Engineering Materials, Solid Mechanics

กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม (Health Safety and Environment)

เฉพาะทางวิศวกรรม

กลุ่มที่ 1 เครื่องจกัรกล (Machinery) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers

กลุ่มที่ 2 ความรอ้น ความเยน็ และของไหลประยุกต ์(Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Heat Transfer, 

Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems Design

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอตัโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ Dynamic 

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

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั Energy, Engineering Management and Economics, 

Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE)

สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 



สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกสบ์นพื้ นฐานของแคลคูลสั เคมี คณิตศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม

พื้ นฐานทางวิศวกรรม

ความเขา้ใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม 

พื้ นฐานกลศาสตร ์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณแ์ละ

วงจรอิเล็กทรอนิกสแ์บบ แอนะล็อกและดิจทิลั การแปลงรูปพลงังานไฟฟ้าเชิงกล การวดัและ

เครือ่งมือวดัทางไฟฟ้า ระบบควบคุม การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยกีารสื่อสาร

เฉพาะทางวิศวกรรม

งานไฟฟ้ากาํลัง  การผลิต ส่งจ่าย จาํหน่ายและการใชง้านของกาํลังไฟฟ้า การแปลงรูป

กาํลงัไฟฟ้า การกักเก็บพลงังาน ขอ้พึงปฏิบตัิมาตรฐาน และความปลอดภยัในการออกแบบ

และตดิตั้งทางไฟฟ้า

งานไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสื่อสารมีสายและไรส้าย ระบบรบั-ส่งสญัญาณความถี่วิทยุหรือคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบและการทาํงานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อ

การบรกิาร

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 
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สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรเ์ชิงวิศวกรรม ฟิสิกส ์เคมี 

พื้นฐานทางวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร ์วสัดวุิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรบัวิศวกร 

สถิตวิิศวกรรม กระบวนการผลิต อณุหพลศาสตร ์ความรูพ้ื้นฐานไฟฟ้า 

เฉพาะทางวิศวกรรม

วสัดอุตุสาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภยั ระบบคณุภาพ 

เศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน การจดัการการผลิต และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม

อตุสาหการ 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 
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สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ่งานเหมืองแร่

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส ์เคมี ธรณีวิทยา แรแ่ละหิน แคลคูลสั คณิตศาสตรช์ั้นสูง สถิตแิละความเป็นไปได้

พื้ นฐานทางวิศวกรรม 

และเฉพาะทางวิศวกรรม

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตรว์ิศวกรรม วสัดุวิศวกรรม ความรูท้างดา้นการประยุกตใ์ช้

คอมพิวเตอรใ์นงานวิศวกรรมเทอรโ์มไดนามิกส ์เคมีกายภาพของวสัดุและแร่ ความแข็งแรง

ของวัสดุ กลศาสตรข์องไหล พื้ นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า การจาํแนกชนิดแร่และวัสดุ การทาํ

เหมืองเปิด การทาํเหมืองใตด้ิน การใชว้ัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร ่

การแต่งแร่ การวางแผนและออกแบบ การทาํเหมืองและการแต่งแร่ กลศาสตรข์องหิน 

ความรูท้างดา้นธรณีเทคนิค การป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในงานเหมืองแร่

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าดว้ยองคค์วามรูฯ้ พ.ศ. 2562 

21



สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ่งานโลหะการ

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส ์เคมี แคลคลูสั คณิตศาสตรช์ั้นสูง สถิตแิละความเป็นไปได้

พื้นฐานทางวิศวกรรม 

และเฉพาะทางวิศวกรรม

การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตรว์ิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรูท้างดา้นการประยุกตใ์ช้

คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ ความแข็งแรงของวัสดุ สมดุล

กระบวนการ พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า กระบวนการแยกสกัด ทางกายภาพ เคมี และความรอ้น 

โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวสัด ุการจาํแนกวสัด ุการขึ้นรูปโลหะและวสัด ุการป้องกนั

การกดักรอ่นของโลหะ การวิเคราะหก์ารแตกหกัของชิ้นงาน การเลือกใชว้สัด ุการเชื่อมโลหะ
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สาขาวิศวกรรมเคมี

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ฟิสิกส ์เคมี และ/หรือ ชีววิทยา

พื้นฐานทางวิศวกรรม พื้ นฐานทางไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์การเขียนแบบ และกลศาสตร์

เฉพาะทางวิศวกรรม

ดลุมวลและพลงังาน อณุหพลศาสตรท์างวิศวกรรมเคมี วสัดศุาสตร ์การปฏิบตักิารเฉพาะหน่วยและ

ปรากฏการณ ์การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ ์การออกแบบอุปกรณ์

และการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตรข์องกระบวนการและ

การควบคุม เศรษฐศาสตรแ์ละการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภยัและ

การประเมินความเสี่ยง วิศวกรรมกระบวนการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

องคค์วามรู ้ รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส ์เคมี แคลคูลสั 

พื้นฐานทางวิศวกรรม

การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร ์การเขียนโปรแกรมพื้ นฐาน สมดลุมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร 

จลนพลศาสตร ์สมดลุเคมี ชีววิทยาพื้ นฐาน ความดนัชลศาสตร ์การสาํรวจเบื้องตน้ การแปลงหน่วยทาง

วิศวกรรม 

เฉพาะทางวิศวกรรม

พารามิเตอรท์างดา้นสิ่งแวดลอ้ม หน่วยปฏิบตักิารสาํหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม การควบคุมและออกแบบระบบ

บาํบัดนํ้าเสีย การควบคุมและออกแบบระบบผลิตและแจกจ่ายนํ้าประปา การควบคุมและออกแบบระบบ

ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจดัการของเสียและของเสียอันตราย หน่วยกระบวนการทางชีวภาพสาํหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอ้ม เครื่องมือสาํหรับการจดัการสิ่งแวดลอ้ม การจดัการความปลอดภัย สาธารณสุขพื้นฐาน 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
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