
 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และ  (๖)  (ฎ)  แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร  
ประจําปี  ๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกร  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ

วุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หน่วยงาน

การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน   ที่ มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการ 
จัดการศึกษา 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

“การศึกษาในระบบทวิภาค”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาที่แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 
สองภาคการศึกษาปกติ  หรือตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายความว่า  อาจารย์ซ่ึงทําหน้าที่บริหารด้านการเรียนการสอน
ประจําหลักสูตร  แต่ไม่รวมถึงประธานหลักสูตร   

“ประธานหลักสูตร”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าภาควิชา  หรืออาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร   
ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารหลักสูตร 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรดําเนินการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในนามสภาวิศวกร 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําได้โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกินห้าปี 

ข้อ ๖ สถานศึกษาใดประสงค์ที่จะขอให้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร   
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรตามแบบพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตาม  (๑) 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและประธานหลักสูตรตาม  (๑) 
ข้อ  ๖/๑  การขอให้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรของสถานศึกษาต่างประเทศ  

ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่าปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรนั้น  ได้รับการรับรองจาก
สํานักงาน  ก.พ.  มาพร้อมกับคําขอด้วย   

ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาต่างประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน  ก.พ.  ให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้แก่ผู้ยื่นคําขอ  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรของปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองเป็นไปตามข้อ  ๘  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามข้อ  ๙  ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรมีลักษณะตาม 
ข้อ  ๑๐  และสถานศึกษามีลักษณะตามข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๘ หลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรอง  ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๒) มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  (Basic  Sciences)  วิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม  (Basic  Engineering)  และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  (Specific  Engineering)  โดยวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมต้องประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยไม่น้อยกว่าส่ีแขนงวิชา  และวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่าแปดสิบส่ีหน่วยกิต 

การคํานวณหน่วยกิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 

ในกรณีหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้รับรองไม่มีลักษณะตาม  (๑)  
การเทียบรายละเอียดและสาระของวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
สภาวิศวกรกําหนด 
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รายละเอียดและสาระของวิชาและแผนการจัดการศึกษาตาม  (๒ )  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาวิศวกรกําหนด 

ข้อ ๙ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้
รับรองต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า  หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรที่ขอให้
รับรอง  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สถานศึกษายกเว้นรายวิชาให้ผู้นั้น 
ได้ไม่เกินสามสิบห้าหน่วยกิต 

ผู้ ซ่ึงผ่านการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ   
สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สามารถขอเทียบโอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ 

ข้อ ๑๐ ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใดอย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาอย่างน้อย
สองระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งระดับในสาขาวิศวกรรมนั้น   
และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิศวกรรมนั้น
อย่างน้อยสิบปี 

(๒) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  อย่างน้อยต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางด้านนั้นหรือทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(๓) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
 ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์  แต่สําเร็จการศึกษา

ไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อย
สามปี 

 ค. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
(๔) อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่คาบเก่ียวกับวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  

ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
(๕) อาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 ก. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 
 ข. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืนนอกจากวิศวกรรมศาสตร์  แต่สําเร็จการศึกษา

ไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  และมีประสบการณ์ด้านการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ 
อย่างน้อยห้าปี 

 ค. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างน้อยสองระดับ 
 ง. เป็นผู้สอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรซ่ึงทําหน้าที่ด้านการสอนในแต่ละสาขาวิศวกรรมต้องมีอย่างน้อยสองคน 
ในกรณีที่สถานศึกษาร้องขอและคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความ

จําเป็น  คณะกรรมการสภาวิศวกรอาจผ่อนผันคุณสมบัติของประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ สถานศึกษาต้องมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  แหล่ง
บริการข้อมูลทางวิชาการ  และจํานวนผู้ช่วยสอนตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร  รวมทั้ง 
ต้องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่คณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควร 

ข้อ ๑๒ ให้ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาและผู้ที่ ได้ศึกษา 
ตามหลักสูตร  ที่ได้รับการรับรองแล้วตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และข้อบังคับ  
สภาวิศวกร  ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  พ .ศ .  ๒๕๔๓  เป็นปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรและผู้ที่ได้ศึกษา 
ตามหลกัสูตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่คณะกรรมการสภาวิศวกรได้รับรองตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ทวี  บุตรสุนทร 
นายกสภาวิศวกร 


