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เร่ือง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ๑. ตารางเทียบรายวิชาตามข้อบังคับสภาวิศวกรกับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 
 2. วุฒบัิตรการรับรองปริญญา 
 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ไ ด้ ย่ืนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมแปร รูปอาหารและผลิตผลการ เกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สําหรับผู้ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 - 2567 ต่อสภาวิศวกร 
เพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 
 

คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งท่ี 44-1/2565 เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
มีมติรบัรองปริญญาดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการรับรองปริญญา ตามเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต) 
เลขาธิการสภาวิศวกร 

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

ท่ี  ศว.๓๗๑/๒๕65

                                                               ๒๑ มกราคม  ๒๕65



 

 

 

 
 

สภาวิศวกร 
รับรองปริญญา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ส้าหรับผู้ที่เข้าศึกษา 

ตามหลักสูตรปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ถึงปีการศึกษา  ๒๕๖๗ 
ให้ไว้  ณ  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

 

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

เลขาธิการสภาวิศวกร  นายกสภาวิศวกร 



ตารางเทียบองคความรูตามขอบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
กับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
รับรองสําหรับผูเขาเรียนในปการศึกษา 2563 ถึงปการศึกษา 2567 

ลําดบั หมวด/องคความรู 

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ.แปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers 3(3-0-6) รศ.ดร.สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง  
วท.บ. คณิตศาสตร (มศว.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มข.) 
Dr.rer.nat Mathematics, Potsdam Uni., 
Germany 
ผศ.วาท่ี ร.ต.วญิู สมอหมอบ  
คบ. คณิตศาสตร (มรภ.มหาสารคาม) 
กศ.ม. คณิตศาสตร (มน.) 
อ.จิรพงษ เมฆเวียน 
คบ. คณิตศาสตร (มรภ.สวนดสุิต) 
วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (สจล.) 
ดร.พิสาร สมัมาป  

วท.บ. คณิตศาสตร (มข.) 
วท.ม. คณิตศาสตร (มข.) 
ปร.ด. คณิตศาสตร (มข.) 

02-005-011-110 Calculus 2 for Engineers 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-011-109 
02-005-011-211 Calculus 3 for Engineers 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-011-109 

ฟสิกส 02-005-030-101 Physics 1 3(3-0-6) รศ.ดร.สายันต โพธิ์เกตุ   
วท.บ. ฟสกิส (มข.) 
วท.ม. ฟสกิส (ม.ศิลปากร) 
ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา (มข.) 
ผศ.อดุลย  อสัโย   
วท.บ. ฟสกิส (มน.) 
วท.ม. ฟสกิส (มข.) 
ผศ.ดร.อิศรา โคตุทา 
วท.บ. ฟสกิส (มข.) 
วท.ม. ฟสกิส (มข.) 
วท.ด. ฟสกิส (มทส.) 
ผศ.วิษณุศาสตร อาจโยธา 
วท.บ. ฟสกิส (มข.) 
วท.ม. นิวเคลียรเทคโนโลยี (จุฬาฯ) 

02-005-030-102 Physics Laboratory 1 1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-030-101 
02-005-030-103 Physics 2 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-030-101 
02-005-030-104 Physics Laboratory 2 1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-030-101 

เคม ี 02-005-020-105 Fundamentals of Chemistry 3(3-0-6) ผศ.วรุณทิพย ฉัตรจุฑามณี  
ค.บ. เคมี (วิทยาลยัครูนครราชสีมา) 
วท.ม. เคมีศึกษา (มมส.) 
รศ.ดร.วิเชียร แสงอรุณ 
วท.บ. เคมี (มมส.) 
วท.ด. เคมี (จฬุาฯ)  



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ.แปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

1. 
(ตอ) 

เคม ี(ตอ) 02-005-020-105 Fundamentals of Chemistry (ตอ) 3(3-0-6) ผศ.ดร.รัชนก เธียรวาริช 
วท.บ. เคมี (มข.) 
วท.ม. เคมีอินทรีย (มข.) 
ปร.ด. เคมีอินทรีย (มข.)  
ดร.พันธกานต แกวอาษา 
คบ. เคมี (มรภ.มหาสารคาม) 
วท.ม. เคมี (มข.) 
ปร.ด. เคมี (มข.) 

02-005-020-106 Fundamentals of Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-1) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 02-005-020-105 

2 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุมท่ี 1 พื้นฐานการออกแบบ 
(Design Fundamentals) ความรูท่ี
เกี่ยวของกับ Mechanical Drawing, 
Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 

31-407-050-102 Engineering Drawing 3(2-3-5) ดร.วทัญู เนตรสงา 
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี)    
ค.อ.ม. เครื่องกล (มจธ.) 
ปร.ด. การออกแบบการผลติภัณฑ (ม.อุบล) 
อ.อรรถสิทธิ์ เครือคํา 
วศ.บ. อุตสาหการ (มข.) 
วศ.ม. ระบบการผลิต (มข.) 

31-407-070-102 Engineering Mechanics 3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล  (มมส.) 

31-407-050-103 Manufacturing Processes 3(3-0-6) อ.บุญกจิ อุนพกิุล  
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.อีสาน 
นครราชสีมา) 
วศ.ม. การผลิต (มจพ.)  
ดร.ปรเมศวร เบาวรรณ 
วศ.บ. อุตสาหการ (มทร.อีสาน วข.
ขอนแกน) 
วศ.ม. อุตสาหการ (มข.) 
ปร.ด. อุตสาหการ (มข.) 

กลุมท่ี 2 ความรูทางดจิิทัล  
(Digital Literacy) ความรูท่ีเกี่ยวของ
กับ Digital Technology in 
Mechanical Engineering 

31-407-440-201 Modern Technology in Food 
Industry 

3(2-3-5) อ.ประสาน เอื้อทาน 
วศ.บ. ไฟฟา-คอมพิวเตอร (มทร.ธญับุรี) 
วศ.ม. คอมพิวเตอร (มข.) 

กลุมท่ี 3 พื้นฐานทางความรอนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) ความรูท่ีเกี่ยวของ
กับ Thermodynamics, Fluid 
Mechanics 

31-407-070-203 Thermodynamics 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ โสภา 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 
วาท่ี ร.ต.เดชาวตั มั่นกลาง 
วท.บ. เกษตรกลวธิาน (มทร.ตะวันออก วข.
บางพระ) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มมส.) 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ.แปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

2. 
(ตอ) 

กลุมท่ี 3 พื้นฐานทางความรอนและ
ของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) ความรูท่ีเกี่ยวของ
กับ Thermodynamics, Fluid 
Mechanics (ตอ) 

31-407-070-204 Fluid Mechanics 3(3-0-6) ดร.ศุภฤกษ ชามงคลประดิษฐ 
วศ.บ. เครื่องกล (ม.อุบล) 
วศ.ม. เครื่องกล (มข.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มข.)  
วาท่ี ร.ต.เดชาวตั มั่นกลาง 
วท.บ. เกษตรกลวธิาน (มทร.ตะวันออก วข.
บางพระ) 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (มมส.) 

กลุมท่ี 4 วสัดวุิศวกรรมและกลศาสตร
วัสดุ (Engineering Materials and 
Mechanics of Materials) ความรูท่ี
เกี่ยวของกับ Engineering 
Materials, Solid Mechanics 

31-407-060-101 Engineering Materials 3(3-0-6) ดร.จิรัฐิตกิาลผองศรี หิรัฐเกิด 
วศ.บ. โลหการ (มทส.) 
วศ.ม. โลหการ (จฬุาฯ) 
วศ.ด. โลหการ (จฬุาฯ) 

31-407-070-205 Mechanics of Materials 3(3-0-6) ดร.ประยูร จอมหลาพีรติกลุ 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล  (มมส.) 

กลุมท่ี 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม (Health Safety and 
Environment) 

31-407-441-305 Mechanical Management for Food 
Industry 

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ โสภา 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 

3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุมท่ี 1 เครื่องจกัรกล (Machinery) 
ความรูท่ีเกี่ยวของกับ Machinery 
Systems, Machine Design, 
Prime Movers 

31-407-071-201 Mechanics of Machinery 3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มมส.)  
อ.ไทร ศรีโยธา  
วศ.บ. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี)  
วศ.ม. เครื่องกล (มข.) 

31-407-071-302 Machine Design 3(3-0-6) ดร.ประยูร จอมหลาพีรติกลุ 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มมส.) 

31-407-442-405 Combustion Technology for 
Food Engineering 

3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 31-407-071-302  

กลุมท่ี 2 ความรอน ความเย็น และ
ของไหลประยุกต (Heat, Cooling 
and Applied Fluids) ความรูท่ี 
เกี่ยวของกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, 
Power Plant, Thermal Systems 
Design 

31-407-075-310 Heat and Mass Transfer 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ โสภา 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 

31-407-441-302 Refrigeration and Cold Storage 
Systems 

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ โสภา 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 

31-407-441-303  Power Systems in Food Industry 3(3-0-6) ผูสอนคนเดียวกันกบัรายวิชา 31-407-441-302 



ลําดับ หมวด/องคความรู 

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร  
วศ.บ.แปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

รายชื่อ/คุณวุฒิของผูสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาระ 
หนวยกิต 

3. 
(ตอ) 

กลุมท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุม
อัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control) ความรู 
ท่ีเกี่ยวของกบั Dynamic Systems, 
Automatics Control, Internet of 
Things (IoT) and AI (use of), 
Robotics, Vibration 

31-407-441-301 Automatic Control for Food 
Processing Industry 

3(3-0-6) อ.ไทร ศรีโยธา  
วศ.บ. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี)  
วศ.ม. เครื่องกล (มข.)  
ดร.ประยูร จอมหลาพีรติกลุ 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มมส.) 

31-407-442-412 Mechanical Vibration in Food 
Engineering 

3(3-0-6) ดร.อาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มมส.) 

31-407-440-201 Modern Technology in Food 
Industry 

3(2-3-5) อ.ประสาน เอื้อทาน 
วศ.บ. ไฟฟา-คอมพิวเตอร (มทร.ธญับุรี) 
วศ.ม. คอมพิวเตอร (มข.) 

กลุมท่ี 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical Systems) ความรูท่ี
เกี่ยวของกับ Energy, Engineering 
Management and Economics, 
Fire Protection System, 
Computer-Aided Engineering 
(CAE) 

31-407-441-304 Computer Aided Engineering for 
Processing Engineering Food and 
Agricultural Products 

3(2-3-5) ดร.ประยูร จอมหลาพีรติกลุ 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มช.) 
ปร.ด. เครื่องกล (มมส.) 

31-407-441-305 Mechanical Management for Food 
Industry 

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ โสภา 
วศ.บ. หลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ 
(มทร.ธัญบรุี) 
วศ.ม. เครื่องกล (มทร.ธัญบุรี) 

เง่ือนไขการรับรอง 

1. หลักสูตรท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตองมีวัตถุประสงคและองคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม
เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดอยางเหมาะสม

2. ตองมีการเรียนการสอนเปนไปตามรายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และองคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมครบถวนตามตารางเทียบองคความรูฯ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด

3. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ และไดรับปริญญาตรีในสาขานี้ มีสิทธิเขาทดสอบความรูตามขอบังคับสภาวิศวกรตามเกณฑ
ท่ีสภาวิศวกรกําหนด

4. ผูท่ีสอบผานตามความในขอ 3 ตองเขารับการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด
5. ผู ท่ีผานการอบรมและทดสอบความพรอมฯ ตามความในขอ 4 สภาวิศวกรจะพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร

แกผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว เม่ือมีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกําหนด
6. รับรองปริญญาเปนคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สําหรับผู เขาศึกษาในปการศึกษา 2563

ถึงปการศึกษา 2567

/7. กรณี ... 



7. กรณีท่ีสภาวิศวกรมีประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับ ออกมาภายหลังจากการรับรองหลักสูตรฯ และขัดหรือแยงกับเกณฑนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบหรือขอบังคับสภาวิศวกรท่ีออกมาบังคับใชภายหลังเปนสําคัญ

มติคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งท่ี 44-1/2565 

เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 

(นายมานิตย กูธนพัฒน) 
ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

(รองศาสตราจารย ดร.ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ) 
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 




