เกณฑ์การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู ้

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
รองเหรัญญิกสภาวิศวกร
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู ้ ผูข้ อรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร

พระราชบัญญัตวิ ิศวกร พ.ศ. 2542
 มาตรา 8 สภาวิศวกรมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
มาตรา ๑๒ สมาชิกสามัญต้องเป็นผูม้ ีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(3) มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรื อ วุ ฒิ บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ ส ภาวิ ศ วกร
รับรอง
1

พรบ./ ข้อบังคับ/ ระเบียบ สภาวิศวกร

พ

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั รในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

ร
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

บ

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิ ศวกร ว่าด้วยองค์ความรูพ้ ื้ นฐาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ องค์ค วามรู ้พื้ นฐานทางวิ ศ วกรรม และ
องค์ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนี ยบัตร หรือวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562
2

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 หลักสูตรที่ขอให้รบั รองปริญญาฯ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
 สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/สภาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมตั หิ ลักสูตร
 จัด การศึ ก ษาในระบบทวิ ภ าค (1) ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ง ในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรที่ขอให้รบั รองไม่มีลกั ษณะตาม (1) สถาบันการศึกษาต้องมี
การเทียบเคียงเนื้อหาวิชา จํานวนหน่วยกิต และชั ่วโมงการเรียนการสอนให้ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร โดยอ้างอิงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
3

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 หลักสูตรที่ขอให้รบั รองปริญญาฯ ต้องมีลกั ษณะดังนี้
 การเรี ย นการสอนวิ ช าพื้ นฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ (Basic Sciences) วิ ช าพื้ นฐานทาง
วิ ศวกรรม (Basic Engineering) และวิ ชาเฉพาะทางวิ ศวกรรม (Specific Engineering)(2)
โดยวิ ชาเฉพาะทางวิ ศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิ ชาย่อยไม่นอ้ ยกว่า 4 แขนงวิ ชา
และวิ ช าพื้ นฐานทางวิ ศ วกรรมและวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรมต้อ งมี ห น่ ว ยกิ ต รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
 รายละเอี ย ดและสาระของวิ ช าและแผนการจัด การศึ ก ษาตาม (2) ให้เ ป็ นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิ ศ วกรกํา หนด ทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาจะต้อ งจั ด แผนการศึ ก ษา
โดยคํานึงถึงลําดับการเรียนรู ้ ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ในหลักสูตรได้
4

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รูปแบบเดิม
รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัด
การศึกษา พิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานฯ พ.ศ.2558

รูปแบบใหม่
รายละเอี ย ดและสาระของวิ ช าและแผนการจัด การศึ ก ษา
กํา หนดเป็ นองค์ค วามรู แ้ ทนการกํา หนดเป็ นชื่ อ วิ ช าและ
รายละเอียดเนื้ อหาวิชา

 ประกอบด้วย (1) องค์ความรูพ้ ื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ (2) องค์ความรูพ้ ื้ นฐาน
ทางวิศวกรรม (3) องค์ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรม
 สถาบันการศึ กษาต้องแจกแจงรายละเอี ยดและสาระของแต่ละวิ ช าที่ เกี่ ยวข้องหรือความ
คาดหวังในแต่ละรายวิชาแสดงความเชื่อมโยงเทียบกับองค์ความรูท้ ี่สภาวิศวกรกําหนด
 สถาบันการศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระของวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรูท้ ี่สภาวิศวกรกําหนดได้
5

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่ขอให้รบั รองปริญญาฯ
 สําเร็จการศึกษา ม.6/เทียบเท่า หรือ
 สําเร็จการศึกษา ปวส. สถาบันการศึกษายกเว้น/เทียบโอนรายวิชาให้ได้
ไม่เกิน 35 หน่วยกิต

หมายเหตุ
• ผูส้ าํ เร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรี กรณียกเว้น/เทียบโอนรายวิชาระหว่างสถาบันการศึกษา/สาขาวิชา ต้องผ่าน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญาฯ สามารถยกเว้น/เทียบโอนรายวิชาได้
• ผูส้ าํ เร็จการศึ กษาระดับ ปวส. รายวิชาที่ยกเว้น/เทียบโอนรายวิชาต้องไม่เป็ นรายวิชาตามที่สภาวิศวกรกําหนด
ทั้งนี้ เมื่อยกเว้น/เทียบโอนรายวิชาแล้วโครงสร้างหลักสูตรต้องมีหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

6

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 สถาบันการศึกษา
 มีวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้ารับการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี / หลักสูตรต่อเนื่อง)
 อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจําที่นาํ มาคิดสัดส่วนต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตัง้ แต่ระดับชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป จํานวน 20 คน
 ต้องมีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร วัสดุอปุ กรณ์การเรียนการสอน แหล่งบริการข้อมูลทาง
วิชาการ และจํานวนผูช้ ่วยตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร
 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการ
สภาวิศวกรเห็นสมควร

7

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 สถาบันการศึกษา
 กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ จะต้อ งยื่ น คํา ขอและได้รั บ การรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร
หรือวุฒิบตั รในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิ ดรับนักศึกษา
 กรณี ห ลั ก สู ต รปรับ ปรุง จะต้อ งยื่ น คํา ขอรับ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บัต ร หรื อ วุ ฒิ บัต ร
ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ภายใน 1 ปี นับ แต่วัน ที่ ส ถานศึ ก ษาให้ค วาม
เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามกฎหมายจัดตัง้ สถานศึกษานั้น
 หลัก สู ต รที่ ไ ด้รับ การรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพการศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการสภาวิศวกรจะรับรองปริญญา ประกาศนี ยบัตร หรือวุฒิบตั รในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ โดยมีกาํ หนดครัง้ ละไม่เกิน 6 ปี
8

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 ประธานหลักสูตร คุณสมบัตดิ งั นี้
1) สองระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรมนั้น หรือ
2) หนึ่งระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรมนั้น + ไม่ตากว่
ํ ่ า รศ. หรือ
3) หนึ่งระดับปริญญาในสาขาวิศวกรรมนั้น + ประสบการณ์สอน ≥ 10 ปี
 อาจารย์ประจําหลักสูตร ทําหน้าที่ดา้ นการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรม
ต้องมีอย่างน้อย 2 คน และ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์
อย่างน้อยสองระดับในสาขานั้น

 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททางด้านนั้น หรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์
9

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คุณสมบัตดิ งั นี้
1) วศ.บ. + ≥ วศ.ม. หรือ
2) ปริญญาตรี + ≥ วศ.ม. + ประสบการณ์สอน ≥ 3 ปี หรือ
3) เป็ นผูส้ อนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปี การศึกษา 2546

 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่คาบเกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี + ปริญญาโททาง
วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์

10

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม คุณสมบัตดิ งั นี้
1)
2)
3)
4)

วศ.บ. + ≥ วศ.ม. (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) หรือ
ปริญญาตรี + ≥ วศ.ม. (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) + ประสบการณ์สอน ≥ 5 ปี หรือ
ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) หรือ
เป็ นผูส้ อนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปี การศึกษา 2546

 อาจารย์ผสู ้ อนวิชาปฏิบตั กิ ารในหลักสูตรปฏิบตั กิ าร ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามคุณสมบัตผิ สู ้ อนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม หรือ
a) วศ.บ. (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) + ประสบการณ์ทาํ งาน ≥ 6 ปี หรือ
b) วศ.บ. (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) + ใบอนุญาต (ตรงสาขา/สัมพันธ์กบั วิชา) ≥
ระดับสามัญวิศวกร
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ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 กรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ นกรณีที่มีความจําเป็ นอันมิอาจก้าวล่วงได้ คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจ
ผ่ อ นผัน คุ ณ สมบัติ ข องประธานหลัก สู ต ร อาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อน ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้

12

ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบตั ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ...
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ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. ...
ผ่านที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
 กําหนดให้เอกสารที่ยนื่ ประกอบด้วย หลักสูตร และคํารับรองตนเอง (Self-Declaration)
 หลักสูตรที่ขอรับรองปริญญาต้องมีลกั ษณะดังนี้
- ต้องมี วัต ถุ ป ระสงค์แ ละองค์ค วามรู ใ้ นการประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุม ตามที่ ค ณะกรรมการ
สภาวิศวกรกําหนด เพื่อให้ผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ในสาขาที่ขอรับรองได้อย่างเหมาะสม
- รายละเอียดและสาระของวิชา รวมทั้งกรณีที่มีการเทียบโอนโดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ อ้ ง
มีองค์ความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด
- โครงสร้างหลักสูตรต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด และต้องมีวิชาที่เป็ นองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่
ขอรับรองนั้น ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
 คุณสมบัติและจํานวนของประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผูส้ อน ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด”
26

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
ว่าด้วยองค์ความรูพ้ ้ นฐานทางวิ
ื
ทยาศาสตร์
องค์ความรูพ้ ้ ืนฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรม
ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบตั ร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562

 หลักสูตรต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้
 หลักสูตรต้องมีองค์ความรูพ้ ้ ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ ้ ืนฐานทาง
วิศวกรรม และองค์ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรม ตามรายละเอียดและสาระ
ของวิชาที่สภาวิศวกรกําหนด
 สถาบันการศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มเติมหรือควบรวมรายละเอียดและสาระ
ของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในแต่ละองค์ความรูท้ ี่สภาวิศวกรกําหนด
14

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562



กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ก่อน วันที่ 18 ตุลาคม 2562
มีสิทธิเลือกว่าจะดําเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2558 (แบบรายวิชา) หรือยืน่ ขอ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2562



กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตร ตัง้ แต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ให้ใช้ระเบียบฯ พ.ศ. 2562 (องค์ความรู)้ ในการยืน่ ขอรับรองปริญญาฯ
หมายเหตุ : กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั กิ ่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และประสงค์ขอรับรอง
ปริญญาตามระเบียบฯ พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา จะพิจารณา
หลักสูตรเฉพาะปี 2561-2562 เท่านั้น ตามมติคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ครั้งที่ 18-9/2563 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562

องค์ความรู ้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
องค์ความรู ้
พื้นฐานทางวิศวกรรม

องค์ความรู ้
เฉพาะทางวิศวกรรม
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมโยธา
องค์ความรู ้

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์

ฟิ สิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น

พื้ นฐานทางวิศวกรรม

การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมสํารวจ ธรณีวิทยา
กลุม่ ที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) : สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ภายใต้
แรงกระทําในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ เลือกใช้วัสดุ
สําหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced Concrete Design, Steel and Timber Design)
กลุม่ ที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management) : อธิบายแนวคิดและ
หลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลักการของการบริหารโครงการ เทคนิคการ
ก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction Management)
กลุม่ ที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) : วิเคราะห์ตวั แปรด้านการจราจร ออกแบบระบบสัญญาน
วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ (Transportation Engineering, Highway Engineering)
กลุม่ ที่ 4 วิศวกรรมแหล่งนํ้า (Water Resource Engineering) : มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์ของของไหล
มีความรูด้ า้ นอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering)
กลุม่ ที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) : มีความรูพ้ ื้ นฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติดินในทาง
วิศวกรรม วิเคราะห์การวิ บัติของดินและแนวทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิ ดฐานรากและออกแบบ
ระบบป้ องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation)
17

เฉพาะทางวิศวกรรม

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

องค์ความรู ้
พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ และเคมี
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
พื้ นฐานทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
เฉพาะทางวิศวกรรม

กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

พื้ นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ Mechanical Drawing, Statics andDynamics,
Mechanical Engineering Process
ความรูท้ างดิจทิ ลั (Digital Literacy) ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Digital Technology in Mechanical Engineering
พื้ นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู ท้ ี่เ กี่ ยวข้องกับ Thermodynamics, Fluid
Mechanics
วั ส ดุ วิ ศ วกรรมและกลศาสตร์วั ส ดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) ความรู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
Engineering Materials, Solid Mechanics
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment)
เครื่องจักรกล (Machinery) ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers
ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Heat Transfer,
Air Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems Design
ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Dynamic
Systems, Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of), Robotics, Vibration
ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering Management and Economics,
Fire Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE)
18

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
องค์ความรู ้
พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์

พื้ นฐานทางวิศวกรรม

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้
ฟิ สิกส์บนพื้ นฐานของแคลคูลสั เคมี คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม
ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม
พื้ นฐานกลศาสตร์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า สัญญาณและระบบ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ แอนะล็อกและดิจทิ ลั การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้ าเชิงกล การวัดและ
เครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้ า ระบบควบคุม การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
งานไฟฟ้ า กํา ลัง การผลิ ต ส่ ง จ่า ย จํา หน่ า ยและการใช้ง านของกํา ลัง ไฟฟ้ า การแปลงรู ป
กําลังไฟฟ้ า การกักเก็บพลังงาน ข้อพึงปฏิบตั ิมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบ
และติดตั้งทางไฟฟ้ า

เฉพาะทางวิศวกรรม
งานไฟฟ้ าสื่อสาร ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุหรือคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า การออกแบบและการทํางานของเครือข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อ
การบริการ
19

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
องค์ความรู ้

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม ฟิ สิกส์ เคมี

พื้นฐานทางวิศวกรรม

เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกร
สถิตวิ ิศวกรรม กระบวนการผลิต อุณหพลศาสตร์ ความรูพ้ ้ นฐานไฟฟ้
ื
า

เฉพาะทางวิศวกรรม

วัสดุอตุ สาหกรรมและกระบวนการผลิต ระบบงานและความปลอดภัย ระบบคุณภาพ
เศรษฐศาสตร์และการเงิน การจัดการการผลิต และการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่
องค์ความรู ้

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ฟิ สิกส์ เคมี ธรณีวิทยา แร่และหิน แคลคูลสั คณิตศาสตร์ช้นั สูง สถิตแิ ละความเป็ นไปได้
การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรูท้ างด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเทอร์โมไดนามิกส์ เคมีกายภาพของวัสดุและแร่ ความแข็งแรง
ของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล พื้ นฐานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า การจําแนกชนิ ดแร่และวัสดุ การทํา
พื้ นฐานทางวิศวกรรม
และเฉพาะทางวิศวกรรม เหมืองเปิ ด การทําเหมืองใต้ดิน การใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
การแต่ง แร่ การวางแผนและออกแบบ การทํา เหมื อ งและการแต่ง แร่ กลศาสตร์ข องหิ น
ความรูท้ างด้านธรณีเทคนิค การป้ องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานเหมืองแร่
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ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูฯ้ พ.ศ. 2562
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ
องค์ความรู ้

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์

ฟิ สิกส์ เคมี แคลคูลสั คณิตศาสตร์ช้นั สูง สถิตแิ ละความเป็ นไปได้

พื้ นฐานทางวิศวกรรม
และเฉพาะทางวิศวกรรม

การเขี ยนแบบวิ ศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม ความรู ท้ างด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิ ว เตอร์ใ นงานวิ ศ วกรรมเทอร์โ มไดนามิ ก ส์ข องวั ส ดุ ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ สมดุ ล
กระบวนการ พื้ นฐานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า กระบวนการแยกสกัด ทางกายภาพ เคมี และความร้อน
โลหการกายภาพ พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ การจําแนกวัสดุ การขึ้ นรูปโลหะและวัสดุ การป้ องกัน
การกัดกร่อนของโลหะ การวิเคราะห์การแตกหักของชิ้ นงาน การเลือกใช้วสั ดุ การเชื่อมโลหะ

22
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สาขาวิศวกรรมเคมี
องค์ความรู ้

รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ เคมี และ/หรือ ชีววิทยา
พื้ นฐานทางวิศวกรรม

พื้ นฐานทางไฟฟ้ า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ และกลศาสตร์

เฉพาะทางวิศวกรรม

ดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี วัสดุศาสตร์ การปฏิบตั กิ ารเฉพาะหน่วยและ
ปรากฏการณ์ การถ่ายโอน วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการออกแบบปฏิกรณ์ การออกแบบอุปกรณ์
และการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การบริหารโครงการ พลศาสตร์ของกระบวนการและ
การควบคุม เศรษฐศาสตร์และการประเมินราคาทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมความปลอดภัยและ
การประเมินความเสี่ยง วิศวกรรมกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม
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สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดและสาระการเรียนรู ้

องค์ความรู ้
พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์

ฟิ สิกส์ เคมี แคลคูลสั

พื้ นฐานทางวิศวกรรม

การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร์ การเขียนโปรแกรมพื้ นฐาน สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้ นฐาน ความดันชลศาสตร์ การสํารวจเบื้ องต้น การแปลงหน่วยทาง
วิศวกรรม

เฉพาะทางวิศวกรรม

พารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยปฏิบตั กิ ารสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมและออกแบบระบบ
บําบัดนํ้าเสี ย การควบคุ ม และออกแบบระบบผลิ ต และแจกจ่ายนํ้า ประปา การควบคุ ม และออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หน่ วยกระบวนการทางชี วภาพสําหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมื อสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุ ขพื้ นฐาน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟื้ นฟูพื้นที่ปนเปื้ อน
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