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ท่ี ศว.         /๒๕64 

พฤศจิกายน ๒๕64 

เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ตารางเทียบรายวิชาตามขอบังคับสภาวิศวกรกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 
2. วุฒิบัตรการรับรองปริญญา

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดยื่นหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) สําหรับผู เขาศึกษา 
ในปการศึกษา 2563 - 2567 ตอสภาวิศวกรเพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามมาตรา ๘(๓) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ความละเอียดแจงแลว นั้น 

คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งท่ี 41-14/2564 เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
มีมติรับรองปริญญาดังกลาว โดยมีเง่ือนไขการรับรองปริญญา ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผูชวยศาสตราจารย พิศิษฐ แสง-ชูโต) 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 
สายดวน ๑๓๐๓ ตอ 1300 – 1303 และ 1207 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส education@coe.or.th
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สภาวิศวกร 
รับรองปริญญา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา 

ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษา 
ตามหลักสูตรปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ถึงปีการศึกษา  ๒๕๖๗ 

ให้ไว้  ณ  วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต) (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ)์ 
เลขาธิการสภาวิศวกร นายกสภาวิศวกร



ตารางเทียบองคความรูตามขอบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
กับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รับรองสําหรับผูเขาเรียนในปการศึกษา 2563 ถึงปการศึกษา 2567 

ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1 องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร     

 1.1 คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 09-111-141 Calculus for Engineers 1 3(3-0-6) ดร.วรรณา ศรีปราชญ 
คบ. คณิตศาสตร (มรภ.พระนครศรีอยุธยา) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มน.) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มน.) 
ผศ.แนงนอย ทรงกําพล 
คบ. คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 
คม. การศึกษาคณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

  09-111-142 Calculus for Engineers 2 3(3-0-6) ดร.นนธิยา มากะเต 
วท.บ. คณิตศาสตร (มน.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มช.) 
วท.ด. คณิตศาสตรประยุกต (มทส.) 
อ.อมราภรณ บําเพ็ญดี 
วท.บ. คณิตศาสตร (มศว.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (ม.ราม) 

  09-111-337 Differential Equations 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 09-111-142 
 1.2 ฟสิกส 09-410-141 Physics for Engineers 1 3(3-0-6) ดร.เด่ียว อภัยราช 

วท.บ. ฟสิกสประยุกต (สจล.) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต (สจล.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มจธ.) 
ดร.มรกต พุทธกาล 
วท.บ. ฟสิกส (ม.ราม) 
วท.ม. ฟสิกส (มก.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มทส.) 

  09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1 1(0-3-1) ดร.จักรพันธ วัฒนวิกยกรรม 
วท.บ. ฟสิกส (มน.) 
วท.ม. ฟสิกสประยุกต (มน.) 
ปร.ด. นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (สจล.) 
ดร.อําพล ใจรักษ 
วท.บ. ชีววิทยา (จุฬาฯ) 
วท.บ. ฟสิกส (ม.ราม) 
วท.ม. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา (ม.
มหิดล) 
ปร.ด. ฟสิกส (มจธ.) 

  09-410-143 Physics for Engineers 2 3(3-0-6) ผศ.ดร.นริศร บาลทิพย 
รป.บ. การบริหารงานท่ัวไป (มสธ.) 
วท.บ. ฟสิกส (ม.อ.) 
Ph.D. Materials Science and Eng. (The 
Pennsylvania State Univ., USA) 
ผศ.ดร.นิธิวัฒน ชูสกุล 
วท.บ. ฟสิกส (จุฬาฯ) 
วท.ม. โลกศาสตร (จุฬาฯ)  
Ph.D. Geophysics (Kyoto University, Japan) 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1. 
(ตอ) 

 09-410-144 Physics Laboratory for Engineers 2 1(0-3-1) ดร.ปรารถนา อินตะวิน 
วท.บ. วัสดุศาสตร (มช.) 
วท.ด. วัสดุศาสตร (มช.) 
ดร.นฤทธ์ิ ฝายบุตร 
วท.บ. ฟสิกส (มข.) 
วท.ม. ฟสิกส (มข.) 
ปร.ด. ฟสิกส (มข.) 

 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 (ม.อ.) 
วศ.ม. เคมี (จุฬาฯ) 

  04-711-102 Chemistry Laboratory for Engineers 1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-711-101 
 1.4 สถิติและความนาจะเปน 04-412-201 Engineering Statistics 3(3-0-6) อ.เฉลิมศักด์ิ ถาวรวัตร 

วศ.บ. อุตสาหการ (ม.หอการคา) 
วศ.ม. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี)  
ผศ.ดร.ระพี กาญจนะ 
วศ.บ. อุตสาหการ (มข.) 
M.Eng. Systems Eng. (Royal Melbourne 
Institute of Technology, Aus.) 
วศ.ด. อุตสาหการ (มก.) 

2. องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     
 2.1 การเขียนแบบวิศวกรรม 04-411-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) รศ.ดร.ศิริชัย ตอสกุล 

วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (มจธ.) 
Dr.Ing. Engineering Design (Aachen 
University of Technology, Aachen, 
Germany) 
นายชวลิต อินปญโญ 
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. การผลิต (มทร.ธัญบุรี) 

 2.2 วัสดุวิศวกรรม 04-720-101 Engineering Materials 3(3-0-6) ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (มทร.ธัญบุรี) 
วท.ม. ปโตรเคมีและพอลิเมอร (จุฬาฯ) 
รศ.สมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา 
วศ.บ. เทคโนโลยีพลาสติก (มทร.ธัญบุรี) 
M.Phill. Materials Eng. (Loughborough of 
Technology, Loughborough England) 
Ph.D. Polymer & Materials 
(Loughborough of Technology, 
Loughborough, England) 

 2.3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกร 

04-621-101 Computer Programming 3(2-3-5) นายศิริชัย เตรียมลํ้าเลิศ 
วศ.บ. คอมพิวเตอร (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. คอมพิวเตอร (มจธ.) 
Ph.D. Computer Eng. (Northumbria Univ., 
UK)  

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

2. 
(ตอ) 

2.3 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกร (ตอ) 

04-621-101 Computer Programming (ตอ) 3(2-3-5) นายวีระชัย แยมวจี   
วศ.บ. คอมพิวเตอร (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(มทร.ธัญบุรี) 

 2.4 กลศาสตรวิศวกรรม  04-313-101 Engineering Mechanics 3(3-0-6) นายวินัย จันทรเพ็ง 
วศ.บ. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
วศ.ด. เครื่องกล (มช.) 
 ผศ.เทอดเกียรติ ลิมปทีปราการ  
วศ.บ. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี)  
M.S. Mechanical Eng. (Oklahoma State 
Univ., Oklahoma, USA) 
Ph.D. Mechanical Eng. (Oklahoma State 
Univ., Oklahoma, USA) 

  04-110-201 Strength of Materials 1 3(3-0-6) ผศ.บุญชัย ผ้ึงไผงาม 
วศ.บ. การกอสราง (สจล.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
ผศ.กําธรเกียรติ มุสิเกต 
วศ.บ. โยธา (มก.) 
M.S. Structural Eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
M.Eng. Structural Eng. (KU) 
Ph.D. Structural eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
นายสุคม ลิปเลิศ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มก.) 

 2.5 วิศวกรรมสํารวจ  04-121-201 Surveying 3(2-3-5) 
 

ผศ.รําพึง ชัยหลีเจริญ 
วศ.ม. โยธา (มธ.) 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา) 
ผศ.ดร.จินดารัตน มณีเจริญ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Civil Eng. (AIT)  
Ph.D. Geotechnical and Earth Resources 
Eng. (AIT) 

  04-121-202 Surveying Field Camp 1(0-6-0) ผศ.จินดารัตน มณีเจริญ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Civil Eng. (AIT) 
Ph.D. Geotechnical and Earth Resources 
Eng. (AIT) 

2.6 ธรณีวิทยา 04-111-201 Geology for Engineers 2(2-0-4) ผศ.ดร.จินดารัตน มณีเจริญ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Civil Eng. (AIT)  
Ph.D. Geotechnical and Earth Resources 
Eng. (AIT)  

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

2. 
(ตอ) 

2.6 ธรณีวิทยา (ตอ) 04-111-201 Geology for Engineers (ตอ) 2(2-0-4) ดร.กิตติพงษ สุวีโร 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Geotechnical and 
Geoenvironmental Eng. (AIT) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 

3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม       
 3.1 กลุมท่ี1 วิศวกรรมโครงสราง 

(Structural Engineering) : 
สามารถวิเคราะหโครงสราง 
ออกแบบโครงสราง ภายใตแรง
กระทําในรูปแบบตางๆ อาทิ แรงโนม
ถวงของโลก แรงลม แรงแผนดินไหว 
และอื่นๆ เลือกใชวัสดุสําหรับ
โครงสราง (Structural Analysis, 
Reinforced Concrete Design, 
Steel and Timber Design) 

04-112-201 Theory of Structures 3(3-0-6) รศ.ปติศานต กร้ํามาตร 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
วศ.ด. โยธา (ส.สิรินธร มธ.) 
ผศ.บุญชัย ผ้ึงไผงาม 
วศ.บ. การกอสราง (สจล.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
ผศ.กําธรเกียรติ มุสิเกต 
วศ.บ. โยธา (มก.) 
M.S. Structural Eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
M.Eng. Structural Eng. (KU) 
Ph.D. Structural eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 

  04-112-302 Structural Analysis 3(3-0-6) รศ.ปติศานต กร้ํามาตร 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
วศ.ด. โยธา (ส.สิรินธร มธ.) 
ผศ.บุญชัย ผ้ึงไผงาม 
วศ.บ. การกอสราง (สจล.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
ผศ.กําธรเกียรติ มุสิเกต 
วศ.บ. โยธา (มก.) 
M.S. Structural Eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
M.Eng. Structural Eng. (KU) 
Ph.D. Structural eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
นายสุคม ลิปเลิศ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มก.) 
นายประชุม คําพุฒ 
วศ.บ. โยธา (มจธ.)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3 
(ตอ) 

3.1 กลุมท่ี1 วิศวกรรมโครงสราง 
(Structural Engineering) : สามารถ
วิเคราะหโครงสราง ออกแบบโครงสราง 
ภายใตแรงกระทําในรูปแบบตางๆ อาทิ 
แรงโนมถวงของโลก แรงลม แรง
แผนดินไหว และอื่นๆ เลือกใชวัสดุ
สําหรับโครงสราง (Structural 
Analysis, Reinforced Concrete 
Design, Steel and Timber Design) 
(ตอ) 

04-112-303 Reinforced Concrete Design 3(2-3-5) รศ.ปติศานต กร้ํามาตร 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
วศ.ด. โยธา (ส.สิรินธร มธ.) 
ผศ.จตุพล ต้ังปกาศิต 
วศ.บ. โยธา (มจธ.)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
ผศ.กําธรเกียรติ มุสิเกต 
วศ.บ. โยธา (มก.) 
M.S. Structural Eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
M.Eng. Structural Eng. (KU) 
Ph.D. Structural eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 

  04-112-304 Steel and Timber Design 3(2-3-5) ผศ.สุธี ปยะพิพัฒน 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ผศ.กําธรเกียรติ มุสิเกต 
วศ.บ. โยธา (มก.) 
M.S. Structural Eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
M.Eng. Structural Eng. (KU) 
Ph.D. Structural eng. (Univ. of Colorado 
Boulder, Colorado, USA) 
อ.ประชุม คําพุฒ 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 

  04-110-203 Civil Engineering Materials Testing 
Laboratory 

1(0-3-1) รศ.ปติศานต กร้ํามาตร 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
วศ.ด. โยธา (ส.สิรินธร มธ.) 
รศ.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
B.Eng. Civil Eng. (Queen Mary College, 
Univ. of London, UK.) 
M.Sc. Structure Eng. (Univ. of Surrey, UK.) 
Ph.D. Civil Eng. (Univ. of Tokyo, Japan) 
ผศ.จตุพล ต้ังปกาศิต 
วศ.บ. โยธา (มจธ.)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
อ.ประชุม คําพุฒ 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.)  

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3 
(ตอ) 

3.1 กลุมท่ี1 วิศวกรรมโครงสราง 
(Structural Engineering) : สามารถ
วิเคราะหโครงสราง ออกแบบโครงสราง 
ภายใตแรงกระทําในรูปแบบตางๆ อาทิ 
แรงโนมถวงของโลก แรงลม แรง
แผนดินไหว และอื่นๆ เลือกใชวัสดุ
สําหรับโครงสราง (Structural 
Analysis, Reinforced Concrete 
Design, Steel and Timber Design) 
(ตอ) 

04-110-202 Concrete Technology 2(1-3-3) รศ.ปติศานต กร้ํามาตร 
วศ.บ. โยธา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
วศ.ด. โยธา (ส.สิรินธร มธ.) 
รศ.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
B.Eng. Civil Eng. (Queen Mary College, 
Univ. of London, UK.) 
M.Sc. Structure Eng. (Univ. of Surrey, UK.) 
Ph.D. Civil Eng. (Univ. of Tokyo, Japan) 
ผศ.จตุพล ต้ังปกาศิต 
วศ.บ. โยธา (มจธ.)  
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
อ.ประชุม คําพุฒ 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 

 3.2 กลุมท่ี 2 วิศวกรรมการกอสราง
และการจัดการ (Construction 
Engineering and Management) : 
อธิบายแนวคิดและหลักการของ
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การอธิบาย
แนวคิดและหลักการของการบริหาร
โครงการ เทคนิคการกอสราง 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ (Construction 
Management) 

04-110-407 Construction Engineering and 
Management 

3(3-0-6) รศ.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา 
B.Eng. Civil Eng. (Queen Mary College, 
Univ. of London, UK.) 
M.Sc. Structure Eng. (Univ. of Surrey, UK.) 
Ph.D. Civil Eng. (Univ. of Tokyo, Japan) 
ดร.กิตติพงษ สุวีโร 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Geotechnical and 
Geoenvironmental Eng. (AIT) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 

  04-110-205 Construction Cost Estimation and 
Analysis 

2(1-3-3) ดร.กิตติพงษ สุวีโร 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Geotechnical and 
Geoenvironmental Eng. (AIT) 
ปร.ด. โยธา (มจธ.) 
นายสุคม ลิปเลิศ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มก.) 

 3.3 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมขนสง 
(Transportation Engineering) : 
วิเคราะหตัวแปรดานการจราจร 
ออกแบบระบบสัญญาน วิศวกรรม
การทาง วางแผนงานขนสง  
โลจิสติกส (Transportation 
Engineering, Highway 
Engineering) 

04-113-301 Highway Engineering 3(3-0-6) รศ.พุทธพล ทองอินทรดํา 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Sc. Civil Eng. and Surveying (Leibniz 
Univ. Hannover, Niedersachsen, Germany) 
Dr.-Ing. Civil Eng. (Leibniz Univ. Hannover, 
Niedersachsen, Germany) 
รศ.นิรชร นกแกว 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี)  
วศ.ม. โยธา (มก.) 

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3 
(ตอ) 

3.3 กลุมท่ี 3 วิศวกรรมขนสง 
(Transportation Engineering) : 
วิเคราะหตัวแปรดานการจราจร 
ออกแบบระบบสัญญาน วิศวกรรม
การทาง วางแผนงานขนสง  
โลจิสติกส (Transportation 
Engineering, Highway 
Engineering) (ตอ) 

04-113-402 Highway Materials Testing 1(0-3-1) รศ.นิรชร นกแกว 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มก.) 

 04-113-404 Transportation Engineering 3(3-0-6) รศ.พุทธพล ทองอินทรดํา 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Sc. Civil Eng. and Surveying (Leibniz 
Univ. Hannover, Niedersachsen, 
Germany) 
Dr.-Ing. Civil Eng. (Leibniz Univ. Hannover, 
Niedersachsen, Germany) 

 3.4 กลุมท่ี 4 วิศวกรรมแหลงนํ้า 
(Water Resource Engineering) : มี
ความสามารถในการวิเคราะห
กลศาสตรของของไหล มีความรูดาน
อุทกวิทยา ออกแบบดานวิศวกรรมชล
ศาสตร (Hydrology, Hydraulic 
Engineering) 

04-114-201 Hydraulic 3(3-0-6) นายอมเรศ บกสุวรรณ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. แหลงนํ้า (จุฬาฯ) 
นายศุภกร ศิรพจนกุล 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. แหลงนํ้า (จุฬาฯ) 

 04-114-302 Hydraulic Laboratory 1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-114-201 
 04-114-404 Hydraulic Engineering 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกับวิชา 04-114-201 
  04-114-303 Hydrology 3(3-0-6) นายอมเรศ บกสุวรรณ 

วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. แหลงนํ้า (จุฬาฯ) 

 3.5 กลุมท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี 
(Geotechnical Engineering) : มี
ความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะห
คุณสมบัติดินในทางวิศวกรรม 
วิเคราะหการวิบัติของดินและแนว
ทางการแกไข สามารถเลือกใชชนิด
ฐานรากและออกแบบระบบปองกันดิน 
(Soil Mechanics, Foundation) 

04-111-202 Soil Mechanics 3(3-0-6) ผศ.ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
Ph.D. Civil Eng. (Saga Univ., Saga, Japan) 
ผศ.ดร.จินดารัตน มณีเจริญ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Civil Eng. (AIT)  
Ph.D. Geotechnical and Earth Resources 
Eng. (AIT) 

 04-111-303 Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-1) ผศ.ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
Ph.D. Civil Eng. (Saga Univ., Saga, Japan) 
ผศ.ดร.จินดารัตน มณีเจริญ 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
M.Eng. Civil Eng. (AIT)  
Ph.D. Geotechnical and Earth Resources 
Eng. (AIT)  
ผศ.ดร.วีระศักด์ิ ละอองจันทร 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
Dr.-Ing Civil Eng. (Leibniz Univ. 
Hannover, Niedersachsen, Germany) 

 

 

 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

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

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3 
(ตอ) 

3.5 กลุมท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี 
(Geotechnical Engineering) : มี
ความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะห
คุณสมบัติดินในทางวิศวกรรม 
วิเคราะหการวิบัติของดินและแนว
ทางการแกไข สามารถเลือกใชชนิด
ฐานรากและออกแบบระบบปองกัน
ดิน (Soil Mechanics, 
Foundation) (ตอ) 

04-111-401 Foundation Engineering 3(3-0-6) ผศ.ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
Ph.D. Civil Eng. (Saga Univ., Saga, Japan) 
ผศ.สุธี ปยะพิพัฒน 
วศ.บ. โยธา (มทร.ธัญบุรี) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
ผศ.ดร.วีระศักด์ิ ละอองจันทร 
วศ.บ. โยธา (มจธ.) 
วศ.ม. โยธา (มจธ.) 
Dr.-Ing Civil Eng. (Leibniz Univ. 
Hannover, Niedersachsen, Germany) 

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. ผูท่ีผานการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ตามความในขอ 4 สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร แกผูสําเร็จ

การศึกษาดังกลาว เมื่อมีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด 
6. รับรองปริญญาเปนคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา สําหรับผู เขาศึกษาในปการศึกษา 2563  

ถึงปการศึกษา 2567 
7. กรณีท่ีสภาวิศวกรมีประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับ ออกมาภายหลังจากการรับรองหลักสูตรฯ และขัดหรือแยงกับเกณฑน้ี  

ใหถือปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับสภาวิศวกรท่ีออกมาบังคับใชภายหลังเปนสําคัญ 
 

มติคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งท่ี 41-14/2564 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ) 
ประธานอนุกรรมการรับรองปรญิญาฯ 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

 (รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

 
 


	2564-4358 รับรอง CE-มทร.ธัญบุรี
	ก.1 วศ.บ.โยธา (ปป 63) มทร.ธัญบุรี (ตรวจแล้ว)



