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ท่ี ศว.2395/๒๕65 
 

17 พฤษภาคม ๒๕65 
 
เร่ือง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกรกับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 
 2. วุฒิบัตรการรับรองปริญญา 
 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ย่ืนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) สําหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2563 - 2567 ต่อสภาวิศวกรเพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๓) 
แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สาขาวิศวกรรมเคมี ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 
 

คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งท่ี ๕๑-๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
มีมติรับรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต) 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 
สายด่วน ๑๓๐๓ ต่อ 1300 – 1303 และ 1207 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ education@coe.or.th



 

 

 

 

สภาวิศวกร 
รับรองปริญญา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเคม ี

ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษา 
ตามหลักสูตรปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ถึงปีการศึกษา  ๒๕๖๗ 

ให้ไว ้ ณ  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์) 
เลขาธิการสภาวิศวกร  นายกสภาวิศวกร 



ตารางเทียบองคความรูตามขอบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 
กับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับรองสําหรับผูเขาเรียนในปการศึกษา 2563 ถึงปการศึกษา 2567 

ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1 องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร     

 1.1 คณิตศาสตร 09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6)  อ.วาสนา ทองกําแหง 
วท.บ. คณิตศาสตร (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร (ม.รามฯ) 
อ.อัคเรศ สิงหทา 
วท.บ. คณิตศาสตร (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. คณิตศาสตร (ม.รามฯ) 

  09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6)  อ.ธาวัลย อัมพวา 
วท.บ. คณิตศาสตร (ม.รามฯ) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ 
วท.บ. คณิตศาสตร (มจธ.) 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มจธ.) 
ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต (มจธ.) 

  04-000-202 Applied Calculus for Engineering 3(3-0-6)  ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 

 1.2 ฟสิกส 09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6)  ผศ.ดร.อัคคพงศ พันธุพฤกษ 
วท.บ. ฟสิกส (มจธ.) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มจธ.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มจธ.) 
ผศ.ดร.วรนุศย ทองพูล 
วท.บ. ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
วศ.ม. มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (มจธ.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มจธ.) 

  09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ 
วท.บ. ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
วท.ม. ฟสิกส (มจธ.) 
ผศ.ดร.ภูริพัฒน  กันธา 
วท.บ. วัสดุศาสตร (มช.) 
วท.ม. วัสดุศาสตร (มช.) 
วท.ด. วัสดุศาสตร (มช.) 

  09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6)  ผศ.ดร.สุรฤทธ์ิ  ปเพราะ 
วท.บ. ฟสิกส (ม.มหิดล)  
Ph.D. Chemical Physics (ม.มหิดล) 
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น 
วท.บ. ฟสิกส (มศว. ประสานมิตร) 
วท.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี (จุฬาฯ) 
วศ.ด. วิศวกรรมนิวเคลียร (จุฬาฯ)  

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1. 
(ตอ) 

1.2 ฟสิกส (ตอ) 09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) ผศ.ดร.รวมพร  โพธ์ิทอง 
วท.บ. วัสดุศาสตร (มช.) 
วท.ด. วัสดุศาสตร (มช.) 
ดร.อทิพงศ บุตรชานนท 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ด. ฟสิกส (มทส.) 

 1.3 เคมี 04-711-101 Chemistry for Engineers 3(3-0-6)  ผศ.ชัยภพ ศิระวรกุล  
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
นายยรรยง  สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 
ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. พลังงานและวัสดุ (มจธ.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก. 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 
Institute of Technology, Japan) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.) 
ผศ.ศศิรดี จันทสี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
นางสาวพุทธิพร เทียมสินสังวร 
วศ.ม. เคมี (มข.) 
วศ.บ. เคมี (มข.) 

  04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-711-101 
 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1. 
(ตอ) 

1.3 เคมี (ตอ) 04-712-201 Applied Chemistry in Chemical 
Engineering 

3(3-0-6) ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก.) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science  
 (Kyoto Institute of Technology, Japan) 

  04-711-203 Applied Chemistry in Chemical 
Engineering Laboratory 

2(0-6-4) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-712-201 

2. องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     
 2.1 พื้นฐานทางไฟฟา 04-711-301 Chemical Process Instrumentation 3(3-0-6)  นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 

วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-711-302 Chemical Process Instrumentation 
Laboratory 

1(0-3-1) นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

 2.2 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) ผศ.วัฒนา  พันธลําเจียก 

วท.บ. คณิตศาสตร (มช.) 

พบ.ม. สถิติประยุกต-คอมพิวเตอร (สพบ.) 

นายเดชรัชต  ใจถวิล   

วศ.บ. คอมพิวเตอร (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

(มทร.ธัญบุรี) 

 2.3 การเขียนแบบ 04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) อ.ชวลิต อินปณโญ 

วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.ม. การผลิต หการ (มทร.ธัญบุรี) 

ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 

วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึนรูปโลหะ (มจธ.) 

D.Eng. Mecanical Eng. (Nippon Institue of 

Technology, Japan)  

ผศ.ดร.ชัยยะ ประณีตพลกรัง 

วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. การผลิต (มจพ.) 

D. Eng. Material Science (Nagaoka Univ., of 

Technology, Japan)  

ดร.ปรกช สิริสุวัณณ 

วศ.บ. อุตสาหการ  (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. ความปลอดภัย (มก.) 

Ph.D. Advanced Fibro Science (Kyoto 

Institute of Technology, Japan)  



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

2. 
(ตอ) 

2.3 การเขียนแบบ (ตอ) 04-411-102 Engineering Drawing (ตอ) 3(2-3-5) ผศ.ประจักษ อางบุญตา 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. การเชื่อม. (มทร.ธนบุรี)  
ผศ.ปราโมทย พูนนายม 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
 วศ.ม. เทคโนโลยีการขึนรูปโลหะ (มจธ.) 
นายศักด์ิชัย จันทศรี 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. การผลิต (มทร.ธัญบุรี) 
รศ.ดร.ศิริชัย ตอสกุล 
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ (มจธ.) 
Dr.-Ing. Eng. Design (Aachen Univ., of 
Technology, Germany) 
ผศ.บุญสง จงกลณ ี
วศ.บ. อุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
วศ.ม. การผลิต (มทร.ธัญบุรี) 
อ.ไพศาล ทองสงค 
B.Eng. Mechanical Eng. (Polytechnic Univ., 
JAPAN) 
วศ.ม. การเช่ือม (มจธ.)  
อ.ธงชัย เพ็งจันทรดี 
อส.บ. เครื่องกล (มศว.) 
วศ.ม. การผลิต (มทร.ธัญบุร)ี 

 2.4 กลศาสตร 04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) นายวินัย  จันทรเพ็ง 
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
วศ.ด. เครื่องกล (มช.) 
ผศ.ภาณุ  ประทุมนพรัตน 
วศ.บ. เครื่องกล (มจธ.) 
วศ.ม. เครื่องกล (จุฬาฯ) 
Ph.D. Mechanical Eng. (Northumbia  
 Univ., Newcastle, UK) 
ผศ.ประเสริฐ  หาชานนท 
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
เทอดเกียรติ  ลิมปทีปราการ  
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
M.S. Mechanical Eng. (Oklahoma State 
Univ., Oklahoma, USA) 
Ph.D. Mechanical Eng. (Oklahoma State 
Univ., Oklahoma, USA) 
มนูศักด์ิ  จานทอง 
วศ.บ. เครื่องกล (ม.มหานคร) 
วศ.ม. เครื่องกล (จุฬาฯ) 
Dr.-Ing. Mechanical Eng. (Leibniz    
Univ, Hannover, Hannover, Germany) 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

2. 
(ตอ) 

2.4 กลศาสตร (ตอ) 04-313-101 Engineering Mechanics (ตอ) 3(3-0-6) ผศ.ณัฐสิทธ์ิ พัฒนะอิ่ม  
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มศว.) 
นายมานพ  แยมแฟง 
อส.บ. เครื่องกล (มศว.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.) 
วศ.ด. เครื่องกล (มจธ.)  
นายนพพร เปรมใจ 
วศ.บ. เครื่องกล (มจพ.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มจพ.) 
นายจักรวาล บุญหวาน 
อส.บ. เครื่องกล (ม.ศรีปทุม) 
วศ.บ. เทคโนโลยีอุณหภาพ (มจธ.) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.) 
นายอภิชาติ ไชยขันธุ 
วศ.บ. เครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.ธีรพจน  เวศพันธุ 
วศ.บ. เครื่องกล (มศว.) 
วศ.ม. เครื่องกล (มก.) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร (มก.) 
นางสาวประภาพร  ประเสริฐพงษ  
วศ.บ.เครื่องกล  (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มช.) 
นายสุรศักด์ิ  ทิมพิทักษ 
วศ.บ. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 

3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม       
 3.1 ดุลมวลและพลังงาน 04-711-201 Chemical Engineering Principles 

and Calculations 
3(3-0-6) ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 

วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ) 

 3.2 อุณหพลศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 04-711-202 Chemical Engineering 
Thermodynamics 1 

3(3-0-6) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 

  04-712-204 Chemical Engineering 

Thermodynamics 2 

3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-711-202 

 3.3 วัสดุศาสตร 04-720-101 Engineering Materials 3(3-0-6) ผศ.วรุณศิริ  จักรบุตร 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยี   
ราชมงคล) 
วท.ม. ปโตรเคมีและพอลิเมอร (จุฬาฯ)  

 

 

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.3 วัสดุศาสตร (ตอ) 04-720-101 Engineering Materials (ตอ) 3(3-0-6) รศ.สมเกียรติ  ฐิติภูมิเดชา 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
M.Phill. Materials Eng. (Loughborough of 
Technology, Loughborough England) 
Ph.D. Polymer & Materials (Loughborough 
of Technology, Loughborough England) 
นายอํานวย  ลาภเกษมสุข 
วศ.บ. (เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 
วท.ม. วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตฯ (จุฬาฯ) 
วท.ด วัสดุศาสตร (จุฬาฯ) 
ผศ.ฉันททิพ  สกุลเขมฤทัย 
วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาฯ) 
วท.ม. วิทยาศาสตรพอลิเมอร ประยุกตและ
เทคโนโลยีส่ิงทอ (จุฬาฯ) 
Ph.D. Environmental Technology (มจธ.) 
นางสาวกุลวดี  สังขสนิท 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ (มจธ.) 
Ph.D. Chemical Engineering (Royal 
Melbourne Institute of Technology Univ., 
Melbourne, AUS.) 
ผศ.ฉัตรชัย  วีระนิติสกุล 
วท.บ. วัสดุศาสตร (จุฬาฯ) 
M.Sc. Polymer Science (วิทยาลัยปโตรเลียม
และปโตรเคมี จุฬาฯ) 
Ph.D. Materials for Environment and 
Energy (Univ., of Rome Rome Italy) 
นางสาววริษฐา  ชอบพัฒนา 
B.S. Materials Science and Eng. (Univ. of 
Illinois, Urbana-Champaign, Champaign, IL, 
USA)  
M.Sc. Materials (Univ., of California Santa 
Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 
Ph.D. Materials (Univ., of California Santa 
Barbara, Santa Barbara, CA, USA) 
นายอรรถพล  สิมประดิษฐพันธุ 
วศ.บ. พลาสติก (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.) 
Ph.D. Nanoscience and Nanotechnology 
(สจล.)  

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.3 วัสดุศาสตร (ตอ) 04-720-101 Engineering Materials (ตอ) 3(3-0-6) ผศ.สมหมาย  ผิวสอาด 
ศษ.บ. เคมี (มช.) 
M.Eng. Chemical Eng. (Osaka Univ., Osaka, 
Japan) 
Ph.D. Chemical Eng. (Osaka Univ., Osaka, 
Japan) 
ผศ.วารุณี  อริยวิริยะนันท 
วศ.บ. เคมี-เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล) 
วท.ม. พอลิเมอร (จุฬาฯ) 
D.Eng. Material Science & Eng. (Nagaoka 
Univ., of Technology, Nagaoka, Japan) 
ผศ.สรพงษ  ภวสุปรีย 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยี    
ราชมงคล) 
M.Sc. Energy Science Fundamental of  
Energy Science (Kyoto Univ., Kyoto, Japan) 
Ph.D. Energy Science Fundamental of  
Energy Science (Kyoto Univ., Kyoto, Japan) 
นางมนทิพย  ลอสุริยนต 
พบ. พยาบาลศาสตร (วิทยาลัยพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก) 
M.M. Management (Technological Univ., 
of the Philippines, Philippines) 
D.Mang. Management Science 
(Technological Univ., of the Philippines, 
Philippines) 
นายณรงคชัย  โอเจริญ 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
M.Phil. Technology (มจธ.) 
Ph.D. Advanced Fiber Science (Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
Mr. Kiyoaki Ishimoto 
B.Eng. Polymer Science & Engineering 
(Kyoto Institute of Technology, Kyoto, 
Japan) 
M.Eng. Advance Fibro Science (Kyoto 
Institute of Technology Kyoto, Japan) 
D.Eng. Materials and Life Science (Kyoto 
Institute of Technology Kyoto, Japan) 
นางสาวสุชาลิณี  มธุรสมนตรี 
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Advanced Fibro-Science (Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
Ph.D. Advanced Fibro-Science (Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, Japan)  

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.3 วัสดุศาสตร (ตอ) 04-720-101 Engineering Materials (ตอ) 3(3-0-6) นางสาวนิชนันท  พานสรอย 
วศ.บ. พลาสติก (มจธ.) 
M.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
D.Eng. Biobased Materials Science (Kyoto 
Institute of Technology, Kyoto, Japan) 
นางสาวกวิตา  ฉัตรตระกูล 
วศ.บ. วัสดุ (มจพ.) 
วศ.ม. วัสดุ (มจพ.) 

 3.4 การปฏิบัติการเฉพาะหนวยและ
ปรากฏการณการถายโอน 

04-712-202 Fluid Flow 3(3-0-6) ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.) 
ผศ.ศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-712-203 Heat Transfer and Unit Operation 
Design 

3(3-0-6) นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ. ศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-711-303 Mass Transfer and Unit Operation 
Design 

3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-712-203 

  04-712-303 Chemical Engineering Laboratory 1 1(0-3-1)  ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.)  
รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)      

  04-712-306 Chemical Engineering Laboratory 2 1(0-3-1)  ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.)  
รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.)  
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.4 การปฏิบัติการเฉพาะหนวยและ
ปรากฏการณการถายโอน (ตอ) 

04-712-306 Chemical Engineering Laboratory 2 
(ตอ) 

1(0-3-1) ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี)
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

 3.5 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีและการ
ออกแบบปฏิกรณ 

04-712-301 Chemical Engineering Kinetics and 
Reactor Design 

3(3-0-6) ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.)  
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

 3.6 การออกแบบอุปกรณและการ
ออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี 

04-712-401 Chemical Engineering Pre-Project 3(3-0-6) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 
ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)      
ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก.) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science  
Kyoto Institute of Technology, Japan 
ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.) 
ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ)  



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.7 การบริหารโครงการ 04-712-307 Chemical Engineering Plant 
Design 

1(1-0-2) ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)      

 04-712-401 Chemical Engineering Pre-Project 3(3-0-6) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 
ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. พลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)      
ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก.) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science  
Kyoto Institute of Technology, Japan 
ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.) 
ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-712-402 Chemical Engineering Project 3(1-6-4) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.)  
วศ.ม. เคมี (มจธ.)  
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.)  
ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.)  
วศ.ด. พลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี)  

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.7 การบริหารโครงการ (ตอ) 04-712-402 Chemical Engineering Project (ตอ) 3(1-6-4) ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)     
ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก.)  
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science  
(Kyoto Institute of Technology, Japan) 
ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.)  
ผศ.ศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ)  
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

 3.8 พลศาสตรของกระบวนการและ
การควบคุม 

04-712-304 Process Dynamics and Control 3(3-0-6) ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-712-308 Process Control Laboratory 1(0-3-1) ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)     

 3.9 เศรษฐศาสตรและการประเมิน
ราคาทางวิศวกรรมเคมี 

04-712-305 Chemical Engineering Economics 
and Cost Estimation 

3(3-0-6) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.)  
วศ.ม. เคมี (มจธ.)  
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.)  
ผศ.ศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ)  

 3.10 วิศวกรรมความปลอดภยัและ
การประเมินความเส่ียง วิศวกรรม
กระบวนการดานส่ิงแวดลอม 

04-712-302 Safety in Chemical Operations 3(3-0-6) ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 

วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

วศ.ม. เคมี (มจธ.)  

วศ.ด. พลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี)  



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

3.10 วิศวกรรมความปลอดภยัและ
การประเมินความเส่ียง วิศวกรรม
กระบวนการดานส่ิงแวดลอม (ตอ) 

04-712-401 Chemical Engineering Pre-Project 3(3-0-6) รศ.ไชยยันตร ไชยยะ 
วศ.บ. เคมี (มศว.) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (มจธ.) 
ผศ.ณัฐชา  เพ็ชรยิ้ม 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. พลังงานและวัสดุ (มทร.ธัญบุรี) 
ผศ.ศราวุธ จิตตพินิจ 
วศ.บ. เคมี (มอ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ)      
ผศ.ยรรยง สุขคลาย 
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ผศ.วีราภรณ  ผิวสะอาด 
วท.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป (มก.) 
วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม (มช.) 
วศ.ม. เคมี (มทร.ธัญบุรี) 
D.Eng. Biobased Materials Science  
Kyoto Institute of Technology, Japan 
ผศ.รินลดา สิริแสงสวาง 
วท.บ. อาหาร (มก.) 
วศ.ม. เคมี (มก.) 
ชัยภพ ศิระวรกุล 
วศ.บ. เคมี (มจพ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
ผศ.ธีระวัฒน  เหมือนศรีชัย 
วศ.บ. เคมี (มทส.) 
วศ.ด. เคมี (มทส.) 
ผูชวยศาสตราจารยศศิรดี จันทสี 
วศ.บ. เคมี (มจธ.) 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ) 
นางสาววีรินทรดา อัปมานะ 
วศ.บ. เคมี (มทร.ธัญบุร)ี 
วศ.ด. เคมี (จุฬาฯ)  

เง่ือนไขการรับรอง  
1. หลักสูตรท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ตองมีวัตถุประสงคและองคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดอยางเหมาะสม 

2. ตองมีการเรียนการสอนเปนไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมครบถวนตามตารางเทียบองคความรูฯ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

3. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี และไดรับปริญญาตรีในสาขาน้ี มีสิทธิเขาทดสอบความรูตามขอบังคับสภาวิศวกรตามเกณฑ 
ท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

4. ผูท่ีสอบผานตามความในขอ 3 ตองเขารับการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
 

/5. ผูท่ีผาน … 



5. ผูท่ีผานการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ตามความในขอ 4 สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร แกผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

6. รับรองปริญญาเปนคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี สําหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 ถึงปการศึกษา 
2567 

7. กรณีท่ีสภาวิศวกรมีประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับ ออกมาภายหลังจากการรับรองหลักสูตรฯ และขัดหรือแยงกับเกณฑน้ี  
ใหถือปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับสภาวิศวกรท่ีออกมาบังคับใชภายหลังเปนสําคัญ 
 

มติคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งท่ี 51-8/2565 
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

 
 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 
ประธานอนุกรรมการรับรองปรญิญาฯ 

สาขาวิศวกรรมเคม ี

 (รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

 
 




