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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration)  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี 

คณะ/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

สวนที่ 1  หลักสูตร 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Engineering  (Industrial Engineering) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

 - ไมมี - 

 

4. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4.1 ปรัชญา 

มุงเนนผลิตวิศวกรอุตสาหการ ใหเปนผูท่ีมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 

หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมท้ังใหเปนผูมี

คุณธรรมและจริยธรรม  

  4.2 ความสำคัญ 

  ปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือวาเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนประเทศ การ

พัฒนาอุตสาหกรรมอยางเหมาะสมจะทําใหประเทศมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวไดรวมท้ัง

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ ดังนั้น
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การสรางองคความรูและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหประเทศสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน  

 4.3 วัตถุประสงค 

4.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มีโลกทัศน

ท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรู ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรอุตสาหการ ใหเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

4.3.3 เพ่ือผลิตวิศวกรอุตสาหการท่ีมีความรูเฉพาะทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถ

ประยุกตใชความรูในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

4.3.4 เพ่ือผลิตวิศวกรอุตสาหการท่ีมีทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และทักษะในการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบการคิด วิเคราะห และแกไขงานอยางเปนระบบ 

สามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางดานภาษาและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังยังสามารถใชคอมพิวเตอร หรือจัดการขอมูลทางดานวิศวกรรมอุตสาหการไดอยางถูกตอง  

 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 

 5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน  2 ภาค

การศึกษาปกติ  โดย  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  15 สัปดาห และเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  หมวด 2 ระบบ

การศึกษา ขอ 6.1  (ภาคผนวก ค) 

 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอนข้ึนอยู กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  ท้ังนี้ใหกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันกับ

การศึกษาภาคปกติ 

 5.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

- ไมมี - 
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6.  แผนการศึกษา 

  แบงออกเปนแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 13 3304 การฝกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ และแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ ดังนี้ 

1) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 13 3304 การฝกงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ช้ันปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (1/5) 3(3-0-6) - 

00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(1/3) 

3(3-0-6) - 

10 8001 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

10 8002 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 10 8001 หรือเรียนควบ 

10 8003 เคมีวิศวกรรม 3(2-3-5) - 

19 1001 ปฎิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-3) - 

19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) - 

รวม 18(14-12-31)  

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร 3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (2/5) 3(2-2-5) - 

10 8004 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 00 8000 

11 2103 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 10 8001 

19 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(2/3) 

3(3-0-6) - 

รวม 18(17-2-35)  
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ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (3/5) 3(2-2-5) - 

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) - 

10 8005 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 10 8007 

19 3101 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 19 2101 

19 2006 กลศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6) 10 8001 

รวม 18(16-5-34)  

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(3/3) 

3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (4/5) 3(2-2-5) - 

19 2102 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟาและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

3(2-2-5) - 

13 3401 การศึกษางาน 3(3-0-6) - 

13 2202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

13 3603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

รวม 18(16-4-34)  
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ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 7xxx วิชาเลอืกทางภาษา  (5/5) 3(2-2-5) - 

13 3403 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 13 2202 

13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) - 

13 3301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 13 3401 

13 4404 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) - 

13 2203 กลศาสตรวัสด ุ 3(3-0-6) 19 2006 

11 3604 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0) 19 2006 และ 13 2203     
รวม 19(17-5-35)  

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

13 4310 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) - 

13 3601 การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6) 13 2202 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1/8) 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2/8) 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3/8) 3(2-3-5) - 

13 3405 การวิเคราะหตนทุนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 13 3603 

XX xxxx เลือกเสรี (1/2) 3(3-0-6) - 

รวม 19(17-6-35)  

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

13 3304 การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-320-0) - 

รวม 3(0-320-0)  



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 9 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

XX xxxx เลือกเสรี (2/2) 3(3-0-6) - 

13 3501 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6) - 

13 4604 วิศวกรรมบำรุงรกัษา 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4/8) 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (5/8) 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (6/8) 1(0-3-0) 
 

13 4608 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

  

1(0-3-0) สอบผานหนวยกิตรอยละ 70 

หรือมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ชั้นปท่ี 4 

รวม 15(12-9-24)  

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

13 3505 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (7/8) 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (8/8) 2(1-2-3) - 

13 4609 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-0) 13 4608 

รวม 8(4-11-9)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 10 

2) แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ช้ันปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (1/5) 3(3-0-6) - 

00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(1/3) 

3(3-0-6) - 

10 8001 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

10 8002 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-0) 10 8001 หรือเรียนควบ 

10 8003 เคมีวิศวกรรม 3(2-3-5) - 

19 1001 ปฎิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-3) - 

19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) - 

รวม 18(14-12-31)  

 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร 3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (2/5) 3(2-2-5) - 

10 8004 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 00 8000 

11 2103 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 10 8001 

19 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(2/3) 

3(3-0-6) - 

รวม 18(17-2-35)  

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 11 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (3/5) 3(2-2-5) - 

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) - 

10 8005 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 10 8007 

19 3101 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 19 2101 

19 2006 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 10 8001 

13 2202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

รวม 21(19-5-40)  

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 8xxx วิชาเลือกทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(3/3) 

3(3-0-6) - 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (4/5) 3(2-2-5) - 

19 2102 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟาและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

3(2-2-5) - 

13 3401 การศึกษางาน 3(3-0-6) - 

13 3403 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 13 2202 

13 3603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) - 

รวม 21(19-4-40)  

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 12 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา  (5/5) 3(2-2-5) - 

13 3301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 13 3401 

13 4404 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) - 

13 2203 กลศาสตรวัสด ุ 3(3-0-6) 19 2006 

11 3604 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0) 19 2006 และ 13 2203 

13 4310 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (1/7) 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (2/7) 3(3-0-6) - 

รวม 20(17-8-35)  

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-640-0) 13 5603 

รวม 6(0-640-0)  
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

XX xxxx เลือกเสรี (1/2) 3(3-0-6) - 

XX xxxx เลือกเสรี (2/2) 3(3-0-6) - 

13 3501 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6) - 

13 4604 วิศวกรรมบำรุงรกัษา 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (3/7) 3(3-0-6) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (4/7) 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลอืกทางวิศวกรรม (5/7) 1(0-3-0) 
 

13 4608 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

  

1(0-3-0) สอบผานหนวยกิตรอยละ 70 หรือ

มีสถานภาพเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

รวม 18(15-9-30)  



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 13 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ค) 
วิชาบังคับกอน 

13 3505 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0) - 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (6/7) 2(1-2-3) - 

13 3601 การวิจัยการดำเนินงาน 3(3-0-6) 13 2202 

13 xxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม (7/7) 3(2-3-5) - 

13 3405 การวิเคราะหตนทุนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 13 3603 

13 4609 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-0) 13 4608 

รวม 14(9-14-20)  

 

7. การเทียบโอน/การยกเวนรายวิชา  

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดกำหนดใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนผูสำเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานวิศวกรรมศาสตร สามารถเทียบโอนหนวย

กิต โดยระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวย การเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ จากการศึกษา

นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ขอ 6.3.3) ไมเกิน 21 หนวยกิต รายวิชาและจำนวนหนวยกิตท่ีเทียบโอน 

แยกตามหมวดวิชาตางๆ ไดดังนี้ 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 15 หนวยกิต  รายละเอียดดังนี้ 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร  3 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร  3 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา  15 หนวยกิต ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 

- กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 9 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต  ไมอนุญาตใหเทียบโอน   

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  ขอเทียบโอน  6  หนวยกิต 

รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน   21  หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  136  หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตคงเหลือ  115  หนวยกิต 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 14 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2560 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

8.2 คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร พิจารณากลั่นกรองในการประชุม ครั้งท่ี 

1/2564  วันท่ี 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

8.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ไดพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

8.4 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 3/2564 วันท่ี 18 เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 

8.5 กำหนดเปดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565) 

 

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

 

ตารางแสดงรายช่ือผูรับรอง/อนุมัติ 

ช่ือ-สกุล ตำแหนงบริหาร (วาระการดํารงตําแหนง) 

ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี พ.ศ 2541 - ปจจุบัน 
 
 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง  โทรศัพท อีเมลล 

1 ผศ.ยอดนภา เกษเมือง ประธานหลักสูตร 081-587-2173 Ynp_ie@thonburi-u.ac.th 

2 นางสาววราภรณ จินง่ี เจาหนาท่ี

ประสานงานหลักสูตร 
084-699-2111 Eg_thonburi-u.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 15 

สวนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเทา หรือ 

  1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางดานชางอุตสาหกรรม  ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทา โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตตาม

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการ

เทียบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 

  1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาในสาขาอ่ืนตามหลักเกณฑการเทียบโอนผล

การเรียนตามขอบังคบมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  หมวด 7  

การโอนและเทียบโอนผลการเรียน ขอ 32 (ภาคผนวก ค) 

  1.4 ไมเปนโรคติดตอรายแรงและแพทยมีความเห็นวามีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาตอได 

  1.5 ไมมีความประพฤติท่ีสังคมรังเกียจ และไมบกพรองในศีลธรรม 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 3 - - 120 120 120 

ชั้นปท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 120 120 

 

3. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 บัณฑิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะเปนผูท่ีมีความรู 

ความเชี่ยวชาญทางดานทฤษฎี มีทักษะในการปฏิบัติ มีคุณสมบัติท่ีจำเปนตามลักษณะวิชาชีพ มีความ

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทันตอพัฒนาการทางวิศวกรรม ทาง

มหาวิทยาลัย จะมีการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตในทุกปการศึกษา ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ครบ 5 ดาน คือ  
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 1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม  

 2. ดานความรู  

 3. ดานทักษะทางปญญา  

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการยังมีลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม ผลลัพธการ

เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) ดังนี้ 

 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attribute) 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

1. กำหนด คิดวธิี และแกไขปญหาวิศวกรรมเชิงซอน โดยการ

ประยุกตหลักการทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร และสามารถบูรณาการเพือ่การแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

13 4608 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจที่เกีย่วของ

กับวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ และทำ

การแกปญหานั้นโดยใชหลักการการ

แกปญหาทางวิศวกรรมอยางเปนระบบ 

การกำหนดเร่ืองและขอบเขตของโครงงาน

ใหเปนไปโดยการตกลงกันระหวางอาจารย

ที่ปรึกษาและนกัศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการของสาขาวิชา นักศึกษา

ตองเขียนรายงานความกาวหนาฉบับ

สมบูรณ และมีการสอบปากเปลาตอ

คณะกรรมการ 

 

 

13 4609 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

เปนโครงการตอเนื่องจากวิชา 13 4608 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 นกัศึกษา

ตองเขียนรายงานฉบบัสมบูรณและมีการ

สอบปากเปลาตอคณะกรรมการ 

2. ประยุกตการออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่

เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการ เพือ่ใหไดผลงานที่ตรงกับ

ความตองการโดยคำนึงถึงปจจัยดานสาธารณสุข ความ 

ปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

ส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 

13 3301 การออกแบบ

โรงงานอุตสาหกรรม 

รูปแบบตางๆ ของการออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม ส่ิงสนับสนุนการทำงาน การ

ออกแบบส่ิงอำนวยความสะดวกในโรงงาน

อุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

ออกแบบโรงงาน การเลือกทำเลที่ต้ังและ

ชนิดของอาคาร ชนิดของผังโรงงาน การ

ออกแบบระบบและเคร่ืองมือขนถายการ

ลำเลียง ปจจยัที่มีผลตอการออกแบบระบบ

การขนถายลำเลียง โปรแกรมคอมพวิเตอร

ที่ใชในการวางผังโรงงาน กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 

 

13 4407 วิศวกรรม

ความปลอดภยั 

หลักการการปองกนัความเสียหาย การ

วิเคราะหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตรา

การชดเชยการประกันอุบัติเหตุ การ

ออกแบบ การวิเคราะห และการควบคุม

อันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน ปจจยัมนษุย 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attribute) 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลัก

ของการจัดการความปลอดภยั มาตรการ

ความปลอดภยัในโรงงาน การปองกัน

อุบัติเหตุในขณะทำงาน การจัดองคกรและ

การบริหารโครงการความปลอดภยั การ

สอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ การจูง

ใจเพื่อความปลอดภัย การออกแบบ

อุปกรณปองกันอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรม เชน งานเชื่อมไฟฟาและงาน

ที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและสารพิษ การ

ควบคุมส่ิงแวดลอมทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายความปลอดภยั การออกแบบ

ระบบระงับและปองกันอัคคีภัย การกำจัด

สารกัมมันตภาพรังสี 

3. ส่ือสารอยางมีประสิทธิผลตอผูฟงที่มีความเกี่ยวของกับงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพือ่ใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตาม

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 

13 3304 การฝกงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการดาน

วิศวกรรมอุตสาหการอยางมีระบบตลอด

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน หรือไม

นอยกวา 320 ชัว่โมง 

  13 3303 สหกิจศึกษา

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

จัดการศึกษาใหนักศึกษาไดไปปฏบิัติงานใน

สถานประกอบการ เปนการปฏิบัติงานเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปน

พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 

โดยตองมีเวลาปฎิบัติงานไมนอยกวา  640 

ชั่วโมง เพื่อใหนกัศึกษาไดเชื่อมโยงการ

เรียนรูในหองเรียนกับประสบการณจาก

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มี

การประเมินผลโดยวัดจากผลการประเมนิ

ของอาจารยที่ปรึกษาสหกจิศึกษา  

พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

  13 4404 การวางแผน

และควบคุมการผลิต 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต เทคนิค

การพยากรณความตองการ การบริหารคง

คลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

การจัดลำดับการผลิต การวิเคราะหตนทุน

และกำไรเพื่อการตัดสินใจ ปริมาณการผลิต

และราคาของผลิตภัณฑตามมาตรฐานที่

ตองการ การพยากรณและการวิเคราะห

ตลาด การหาวัตถุดิบ การวิเคราะหเพิรท

และซีพีเอ็ม สมดุลสายการประกอบ 

4. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ ความ

รับผิดชอบตอวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการสำหรับ

สถานการณเชิงวิศวกรรม ที่ตองตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลเชิง

13 4407 วิศวกรรม

ความปลอดภยั 

หลักการการปองกันความเสียหาย การ

วิเคราะหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตรา

การชดเชยการประกันอุบัติเหตุ การ
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attribute) 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

วิศวกรรมตอ บริบททางสังคม ส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตร

ทั่วโลก 

ออกแบบ การวิเคราะห และการควบคุม

อันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน ปจจยัมนษุย 

เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลัก

ของการจัดการความปลอดภยั มาตรการ

ความปลอดภยัในโรงงาน การปองกัน

อุบัติเหตุในขณะทำงาน การจัดองคกรและ

การบริหารโครงการความปลอดภยั การ

สอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ การจูง

ใจเพื่อความปลอดภัย การออกแบบ

อุปกรณปองกันอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรม เชน งานเชื่อมไฟฟาและงาน

ที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและสารพิษ การ

ควบคุมส่ิงแวดลอมทางอุตสาหกรรม 

กฎหมายความปลอดภยั การออกแบบ

ระบบระงับและปองกันอัคคีภัย การกำจัด

สารกัมมันตภาพรังสี 

  13 3603 เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม 

เกี่ยวกบัหลักการและเทคนิคมูลฐาน ของ

การวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร มาตรการทางเศรษฐศาสตร

ของประสิทธิผล คุณคาของเงินตาม

กาลเวลา การประเมินเงินลงทุน การ

วิเคราะหจุดคุมทุน  การวิเคราะหการ

ทดแทนทรัพยสิน  การเส่ือมราคาทาง

การเงิน กำไร และตนทุน ความเส่ียงและ

ความไมแนนอน ประมาณการผลภาษีเงิน

ได 

  13 3405 การวิเคราะห

ตนทุนในงาน

อุตสาหกรรม 

พื้นฐานของบัญชีตนทุน การเงินในแงของ

การจัดการอุตสาหกรรม ตนทุนมาตรฐาน 

การควบคุมตนทุน การวิเคราะหตนทุนตาม

กิจกรรม เศรษฐศาสตรดานการวางแผน 

และการดำเนินงานอุตสาหกรรม เหตุผล

และการตัดสินใจสำหรับการลงทุนใน

โครงการอุตสาหกรรม เทคนิคการลด

ตนทุน การนำตนทุนมาใชในการบริหาร

จัดการเพื่อการวางแผน ควบคุม กำกบัและ

ตัดสินใจ 

5. ทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล มภีาวะผูนำสงเสริม

ความรวมมือที่ดีเพื่อสรางสภาพแวดลอม ในการทำงานให

เขาสูเปาหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค 

13 4608 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจที่เกีย่วของ

กับวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ และทำ

การแกปญหานั้นโดยใชหลักการการ

แกปญหาทางวิศวกรรมอยางเปนระบบ 

การกำหนดเร่ืองและขอบเขตของโครงงาน

ใหเปนไปโดยการตกลงกันระหวางอาจารย

ที่ปรึกษาและนกัศึกษา โดยความเห็นชอบ
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attribute) 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

ของคณะกรรมการของสาขาวิชา นักศึกษา

ตองเขียนรายงานความกาวหนาฉบับ

สมบูรณ และมีการสอบปากเปลาตอ

คณะกรรมการ 

 

 

13 4609 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

เปนโครงการตอเน่ืองจากวิชา 13 4608 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 นักศึกษา

ตองเขียนรายงานฉบบัสมบูรณและมีการ

สอบปากเปลาตอคณะกรรมการ 

6. พัฒนาและดำเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/ หรือที่

เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการไดอยางเหมาะสม มีการ

วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรม

เพื่อการสรุป 

13 2202 สถิติ

วิศวกรรม 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทาง

สถิติกับงานวิศวกรรม ทฤษฎีความนาจะ

เปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและ

เหตุการณอิสระ ฟงกชันการแจกแจงความ

นาจะเปนแบบสะสม การแจกแจงแบบ

ขอบ การแจกแจงแบบมีเง่ือนไข ตัวแปรสุม 

การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม

ตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การประมาณคา 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหถดถอยและ

สหสัมพันธ การประยุกตใชวธิีการทางสถิติ

ในการแกไขปญหา 

 

 

13 3403 การควบคุม

คุณภาพ 

นโยบายในการควบคุมคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ แนว

ทางการควบคุมคุณภาพแบบซิกซ ซิกมา 

(Six Sigma) การนำหลักสถิติเขาชวยใน

การควบคุมกระบวนการผลิต การวิเคราะห

ระบบการวัด การเก็บตัวอยางเพื่อการ

ยอมรับ ความนาเชื่อถอืในทางวิศวกรรม

สำหรับการผลิต 

7. หาความรูและประยกุตความรูใหมๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือ

ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความตองการ โดยใชกลยุทธการ

เรียนรูที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 

13 3304 การฝกงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการดาน

วิศวกรรมอุตสาหการอยางมีระบบตลอด

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน หรือไม

นอยกวา 320 ชัว่โมง 

 

 

13 3303 สหกิจศึกษา

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

จัดการศึกษาใหนักศึกษาไดไปปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ เปนการปฏิบัติงานเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปน

พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 

โดยตองมีเวลาปฎิบัติงานไมนอยกวา  640 

ชั่วโมง เพื่อใหนกัศึกษาไดเชื่อมโยงการ

เรียนรูในหองเรียนกับประสบการณจาก

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มี

การประเมินผลโดยวัดจากผลการประเมนิ

ของอาจารยที่ปรึกษาสหกจิศึกษา  
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(Graduate Attribute) 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

 

 

13 4610 หัวขอพิเศษ

ในทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 

หัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนา

ใหมๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

กรณีศึกษาของปญหาในอุตสาหกรรมหรือ

งานวิจัยขั้นพื้นฐาน 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 4.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคการและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคการสังคมและสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

2) อาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมจรยิธรรม 

3) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

4) ใหความสำคัญในวินัยการตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาท่ีกำหนด 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคการและสังคม 

6) จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมความเปนผูนำ การทำงานเปนหมูคณะ 

7) ใชกรณีศึกษาและการอภิปราย 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) พิจารณาผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

2) ประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

3) พิจารณาและประเมินจากการสังเกต 
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4) การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา 

5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ อยาง

ตอเนื่อง 

6) ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในกิจกรรม 

7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยผูสอน 

และบันทึกผลการสัมภาษณ 

8) ประเมินจากแบบทดสอบ 

 

4.2 ดานความรู 

 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรม

พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของและการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกต           

ใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1)  ยกตัวอยางการประยุกตหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดานวิศวกรรมอุตสาหการในการ

วางแผนและแกปญหาจากสถานการณจริง 

2)  มอบหมายใหมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยท้ังใน

ศาสตรทางวิศวกรรมอุตสาหการและศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3) ประยุกตความรูทางทฤษฎแีละปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาโดยผานกระบวนการวิจัย 

4) บูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาผานกระบวนการวิจัย

กรณีศึกษา 

5)  มีการศึกษาดูงาน 

6) มอบหมายใหนำความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ท่ีเปนระบบสากล และทันสมัยตอสถานการณโลกมาประยุกตเพ่ือแกไขปญหาโดยใชเทคโนโลยีเขารวมใน

การแกไขปญหา 

7) มีการฝกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

8)  มีการปฏิบัติสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบัติการ 

2) การทดสอบยอย 

3) พิจารณาและประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย 

4) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

5)  ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

6) ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

 

 4.3 ดานทักษะทางปญญา 

 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

2) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหา ดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Based Instruction)  

2)  ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

3)  มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห 

4)  มอบหมายงานโครงงาน (Project) โดยใชหลักการวิจัย 

5) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานและการแกไขปญหา 

2) ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง 

3)  ประเมินจากกรณีศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

4) ประเมินจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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 4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค           ท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความ

ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4) รูจักบทบาทหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงานและการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายและเสวนา

งานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

2) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพ่ือฝกการ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผล  

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

3) ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอมบันทึกพฤติกรรม

เปนรายบุคคล 

4) ประเมินจากรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา 

5) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนำและผูตาม 

6) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

7) สังเกตพฤติกรรมระดมสมอง 

8) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
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 4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารหลากหลายรปูแบบ 

2) ฝกทักษะการอาน ฟง พูด เขียนเชิงสรางสรรค ดวยการสอนเสริมท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 

3) จัดการเรียนรูดานสถิติ สำหรับการวิเคราะหขอมูลและฝกแกไขปญหาโจทยท่ีตองใช

แบบจำลองทางคณิตศาสตรหรือสถิติ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะหและการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติในการ

แกไขปญหา 

2) ประเมินทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยใชแบบทดสอบ แบบสังเกต เปนตน 

 

 4.6 ดานประสบการณภาคสนาม 

 ผลการเรยีนรูดานประสบการณภาคสนาม 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพและปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

2) มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

3) สามารถวางแผน ควบคุม วิเคราะห จัดการและแกปญหาดวยหลักการและเหตุผลได 

4) สามารถนำเสนอแนวคิด ผลการวิเคราะหในการแกปญหาและพัฒนางานท่ีไดรับ

มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานประสบการณภาคสนาม 

1) การฝกปฏิบัติในสถานการณจำลอง หรือสถานการณจริง 

2) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

3) การสาธิตหรือการนำเสนอผลงาน  

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานประสบการณภาคสนาม  

1) ทดสอบโดยใชวิธีการตางๆ เชน ใชสถานการณจำลอง ทดสอบดวยตัวอยางงานทดสอบ

ปากเปลา 

2) ประเมินจากการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

3) ประเมินจากโครงงาน และข้ันตอนการทำงานท่ีถูกตอง 

4) ประเมินระหวางการฝกประสบการณดวยการนิเทศ 
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สวนที่ 3 คณาจารย  

 

1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-ชื่อสกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ

(ป) 

นายยอดนภา เกษเมือง 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี) 

2554 17 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2553 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 2545 

 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-ช่ือสกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

(ป) 

1 นายยอดนภา เกษเมือง 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 17 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2553 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 2545 

2 นายนันทพันธ กนกศิริ

รุจิษยา 

- ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2563 15 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาลัยเทคโนโลยธีนบุรี) 2546 

3 นายธรีะพงษ ทับพร 

 

- 

 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต

และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 2561 7 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2554 

4 นายเอกพล ทับพร 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2561 7 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุร)ี 2554 

5 นายพิพัฒน เลิศโกวิทย 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี) 

2545 5 

วศ.บ. วิศวกรรม เครื่องกล (มหาวิทยาลัยทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2563 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

 3.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-ช่ือสกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

(ป) 

1 นายยอดนภา เกษเมือง 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 17 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2553 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 2545 

2 นายนันทพันธ กนกศิริ

รุจิษยา 

- ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2563 15 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (วิทยาลัยเทคโนโลยธีนบุรี) 2546 

3 นายธรีะพงษ ทับพร 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมการผลิตและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 2561 7 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวทิยาลัยธนบุรี) 2554 

4 นายเอกพล ทับพร 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2561 7 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2554 

5 นายพิพัฒน เลิศโกวิทย 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี) 

2545 5 

วศ.บ. วิศวกรรม เครื่องกล (มหาวิทยาลัยทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 2563 

6 นายญานพินิจ  วชิรสุรงค 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2550 30 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 2544 

คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหการ (วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา) 2522 

7 นายบัณฑิต วงศทอง 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2552 10 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร)ี 2548 

8 นายกิตติพงษ แสงบุตรด ี

 

- ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2563 8 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2556 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 2545  

9 นายสุภางค ครั่นครามผิด 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2556 8 

อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 2545 
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 3.2 อาจารยประจำสาขาวิชา  

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ช่ือ-ช่ือสกุล 
ตำแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณ 

(ป) 

1 นายจิรพงษ กุญชรินทร - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 8 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 2546 

2 นายสาทิตย สีนิลพันธ - วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2554 8 

 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน) 2546 

3 นายเกยีรตวิิทย สมทอง 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2559 5 

 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2555 
4 นายพิพัฒน แกวมุงคุณ 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2559 5 

 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2555 
5 นางสาวสุธาสินี ราชบุตร 

 

- วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับุรี) 

2556 5 

 วศ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนาตาก) 

2552 

 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

 กำหนดใหอาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท เปนผูชวยและรวมสอนในรายวิชาปฏิบัติการ  

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 

 

  ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาจริง 

 (ม.6, ปวช.)  

จำนวนนักศึกษาตาม

แผน  (ม.6, ปวช.) 

ชั้นปที่ 1 23 30 

ชั้นปที่ 2 12 30 

ชั้นปที่ 3 6 30 

ชั้นปที่ 4 2 30 

รวม (ชั้นปที่ 2-4) 20 90 
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  ตารางท่ี 2: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาจริง 

 (ปวส.)  

จำนวนนักศึกษาตาม

แผน   (ปวส.) 

ชั้นปที่ 1 119 90 

ชั้นปที่ 2 80 90 

ชั้นปที่ 3 31 90 

ชั้นปที่ 4 11 - 

รวม (ชั้นปที่ 1-3) 230 270 

 

         ตารางท่ี 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยประจำ 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาปจจบุัน (คน) จำนวนนักศึกษาตามแผน (คน) 

 ม.6, ปวช.  ปวส. ม.6, ปวช. ปวส. 

14 20 230 90 270 

รวม (250)/14  (360)/14 

อัตราสวน 1 : 17.85 1 : 25.71  

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

 6.1 แผนการพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

  1) หลักสูตรมีการสงเสริมใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และ

อาจารยประจำไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางครบถวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อใหอาจารยมีความรู มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเพื ่อใชในการผลิต

บัณฑิตใหความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

  2) การเผยแพรผลงานทางวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย หลักสูตรมีการสงเสริมใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำเผยแพรผลงานทางวิชาการและ/

หรือผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติอยางนอยปละ 1 รายการ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

อาจารย และเสริมสรางสมรรถนะผูเรียน 

 6.2 แผนการจัดหาบุคคลกรใหม 

แผนจัดหาบุคคลากรใหม 
ปการศึกษา 

หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

จำนวนการจัดหาบุคคลกร

ใหม  
- 2 - 2 - เปนจำนวนประมาณการ 
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 จากขอมูลตารางที่ 2 อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษาขางตนพบวา อัตราสวนระหวาง

อาจารยประจำท้ังหมด 14 คน ตอนักศึกษาท้ังหมด 250 คน เทากับ 17.85 ซ่ึงถือวายังมีความสามารถ

ในการรองรับและดูแลนักศึกษาได จึงยังไมมีแผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหมในชวงปแรก 

อยางไรก็ตามหลักสูตรยังคงกำหนดแนวทางในการดำเนินการทบทวนแผนดานการจัดหาบุคลากรใหม

ทุกๆ ปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรไดกำหนดแผนจัดหาบุคลากรใหมเพิ่มเติมในปการศึกษา 2566 จำนวน 

2 คน และปการศึกษา 2568 จำนวนอีก 2 คนเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณผูเรียนตามแผนในแตละป

การศึกษาท่ีไดกำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตอไป  
 

 6.3 แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุติการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหไดรับการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา

โดยเรียงลำดับความสำคัญตามความเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำ รายละเอียดแสดง

ดังตาราง 

แผนพัฒนาคุณวุติ

การศึกษา 

ปการศึกษา 
หมายเหตุ 

2565 2566 2567 2568 2569 

จำนวนอาจารยท่ีไดรับการ

สงเสริมใหศึกษาตอปริญญา

เอก 

-  - -  

เปนการอนุมัติเพ่ือใหศึกษา

ตอปริญญาเอก 

 หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกอบดวย 

         ผศ.ยอดนภา เกษเมือง 

         นายพิพัฒน เลิศโกวิทย 

         นายนันทพันธ กนกศิริรุจิษยา 

         นายธีระพงษ ทับพร 

         นายเอกพล ทับพร 

 

 6.4 แผนพัฒนาดานตำแหนงทางวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหกำหนดตำแหนงทางวิชาการโดย

เรียงลำดับความสำคัญตามความเหมาะสมและความพรอมในดานตางๆ เชน คุณวุฒิการศึกษา อายุ

งาน ผลงานวิชาการ/วิจัย รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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แผนพัฒนาอาจารย 
ปการศึกษา 

หมายเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

อาจารยที่ขอกำหนดตำแหนง

ผูชวยศาสตราจารย   
 
 

  
เปนการระบุชวงเวลาการยื่นขอ

พิจารณากำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ อาจารยที่ขอกำหนดตำแหนง

รองศาสตราจารย 
     

 หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกอบดวย 

         ผศ.ยอดนภา เกษเมือง 

         นายพิพัฒน เลิศโกวิทย 

         นายนันทพันธ กนกศิริรุจิษยา 

         นายธีระพงษ ทับพร 

         นายเอกพล ทับพร 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรเชิง

วิศวกรรม 

 

สมการและการแกสมการ ฟงกชันพชีคณิต ฟงกชนั

เชิงอดิศัย เมตริกซและการแกระบบ สมการเชงิ

เสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพนัธ

และบทประยุกต อินทิเกรต เทคนิคอินทิเกรตและ

การประยุกต อินทิกรัลไมตรงแบบ ระบบพิกดเชิง

ข้ัว อนุพันธและการอินทิเกรตของฟงกชันคา

เวกเตอร 

1) 10 8004 คณิตศาสตร

วิศวกรรม 1 

Engineering 

Mathematics 1 

 

3(3-0-6) 

45 ชัว่โมง 

ภาคทฤษฎี 

พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ เรขาณิตวิเคราะห

สามมิติ (เสนระนาบและพืน้ผิว) การอินทิเกรตสอง

ชั้นและสามชั้น ลำดบัและอนุกรมอนุกรมเทเลอร

และแมคคลอริน อนุกรมฟูเรียรอนุพันธและการ

อินทิเกรตโดยวิธีวิเคราะหเชิงตัวเลข สมการเชิง

อนุพันธ การแกสมการเชิงอนุพนัธอันดับ 1 

(เฉพาะกรณีเชิงเสนและสัมประสิทธิ์คงที่) การแก

สมการเชิงอนุพันธโดยใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

และการประยุกต 

2) 10 8005 คณิตศาสตร

วิศวกรรม 2 

Engineering 

Mathematics 2 

3(3-0-6) 

45 ชัว่โมง 

ภาคทฤษฎี 

ฟสิกส ระบบหนวย เวกเตอร จลศาสตรและพลศาสตร

ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม สภาพ

สมดุลและความยืดหยุน กลศาสตรของไหล ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับความรอน อุณหพลศาสตร ไฟฟา

กระแสตรงและไฟฟากระแสสลบั วงจรไฟฟา 

แมเหล็กไฟฟาและฟสิกสนิวเคลยีร 

1) 10 8001 ฟสิกส

วิศวกรรม 

Engineering Physics 

2) 10 8002 ปฏิบัติการ

ฟสิกสวิศวกรรม 

Engineering Physics 

Laboratory 

3(3-0-6) 

45 ชัว่โมง  

ภาคทฤษฎี 

1(0-3-0) 

45 ชัว่โมง 

ภาคปฏิบัต ิ

เคมี ตารางธาตุ สมบัติของสสาร ของแข็ง ของเหลว 

กาซ มวลสารสัมพันธ สารละลายและความเขมขน 

1) 10 8003 เคมี

วิศวกรรม Engineering 

3(2-3-5) 

30 ชัว่โมง 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

ปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลกรด-เบส 

ไฟฟาเคมี เคมีประยุกตกับงานทางวิศวกรรม และ

การทดลองที่เก่ียวของ  

Chemistry ภาคทฤษฎี 

45 ชัว่โมง 

ภาคปฏิบัต ิ

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

การเขียนแบบ

วิศวกรรม 

หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต 

มาตรฐานทั่วไปในการเขียนแบบและอานแบบ การ

เขียนภาพและการอานภาพฉายออโธกราฟฟก

และพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการกำหนดขนาดและ

พิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตดั การเขียนวิวชวย 

และการเขียนแผนคลี่ การเสก็ตภาพดวยมือ การ

เขียนภาพแยกสวนและภาพประกอบ การใช

คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบือ้งตน 

1) 19 1002 เขียนแบบ

วิศวกรรม Engineering 

Drawing 

3(2-3-5) 

30 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

45 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

กลศาสตร 

 

ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร ระบบแรง

และผลลัพธ สมดลุ สถิตศาสตรของไหล 

จลนศาสตรและพลจลนศาสตรของอนุภาคและ

วัตถุแข็งแกรง กฏการเคลื่อนที่ขอสองของนวิตัน 

งานและพลงังาน การดลและโมเมนตัม 

1) 19 2006 กลศาสตร

วิศวกรรม Engineering 

Mechanics 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

วัสดุวิศวกรรม ศึกษาความสัมพนัธระหวางโครงสรางและ

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ ศึกษา

กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุกลุม

หลัก เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิคส และวัสดผุสม  

เฟสไดอะแกรมแบบสมดลุ และการแปล

ความหมาย คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ การกัด

กรอนและเสื่อมสภาพของวัสด ุ

1) 19 2101 วัสดุ

วิศวกรรม Engineering 

Materials 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร

สำหรับวิศวกร 

 

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทลัสมัยใหม 

แนวคิดระบบคอมพิวเตอร การแกปญหาดวย

ข้ันตอนวิธี แผนภาพลาํดับข้ันตอนการทํางาน การ

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปฏิสัมพันธของ

ซอฟตแวรและฮารดแวร การเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาทางคณติศาสตร

และวิศวกรรม ชุดคําสัง่ดานการคํานวณ การเขียน

โปรแกรมติดตอผูใชงานแบบกราฟก การหา

1) 19 2004 โปรแกรม

คอมพิวเตอร Computer 

Programming 

3(2-3-5) 

30 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

45 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิ 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 34 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

ขอผิดพลาดของโปรแกรม ฝกปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

สถิติวิศวกรรม  

 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับสถิติ ระเบยีบวิธีทางสถิติกับ

งานวิศวกรรม ทฤษฎีความนาจะเปน ความนาจะ

เปนแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณอิสระ ฟงกชันการ

แจกแจงความนาจะเปนแบบสะสม การแจกแจง

แบบขอบ การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุม 

การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและ

แบบตอเนื่อง การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ

วิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตใช

วิธีการทางสถิติในการแกไขปญหา 

1) 13 2202 สถิติ

วิศวกรรม Engineering 

Statistics 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 

กระบวนการผลิต 

 

แนวคิดทางการผลิต คุณสมบัตขิองวัสดุทาง

วิศวกรรม ความสัมพันธของวัสดุกับการผลิต 

กระบวนการข้ึนรูปงานโลหะ เชน การหลอโลหะ 

การปมข้ึนรูป การปาดผวิโลหะ การเชื่อม 

กระบวนการข้ึนรูปงานพลาสติก เชน การรีดข้ึนรูป 

การเปา การอัดข้ึนรูป เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติเพื่อ 

การผลิต การปรับปรุงคุณสมบัตทิางกลของวัสดุ 

การวางแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพใน

กระบวนการผลิตมูลฐาน ตนทนุดานการผลิต และ

การประมาณราคา วิศวกรรมยอนรอย (Reverse 

Engineering) และการผลิตสมยัใหม 

1) 19 3101 กรรมวิธีการ

ผลิต Manufacturing 

Processes  

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

อุณหพลศาสตร 

 

คำนิยามและขอกำหนดท่ัวไปทางเทอรโมไดนามิกส 

กฎขอท่ีหน่ึงของเทอรโมไดนามิกส สมบัติของไหล

ทำงาน แกสอุดมคติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

ของไหลทำงาน วัฏจักรทางเทอรโมไดนามิกส กฎขอท่ี

สองของเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรคาโนต เอนโทรฟ 

พลังงาน ศึกษาหลักการของกระบวนการทำงานแบบ

ยอนกลับไดและยอนกลับไมได การถายโอนความรอน

และการเปลีย่นรูปพลังงานข้ันพ้ืนฐาน อะเวละบิลิตี้

และวัฏจักรทางเทอโมไดนามิกส 

1) 11 2103 อุณหพล

ศาสตร 

Thermodynamics

  

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 35 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

ความรูพื้นฐาน

ไฟฟา 

วงจรไฟฟาและการวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน 

หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟาเบื้องตนและ

การใชงานระบบไฟฟาสามเฟส กำลังไฟฟาและ

พลังงานไฟฟา ตัวประกอบกำลงั เคร่ืองมือวัดทาง

ไฟฟาเบื้องตน พื้นฐานระบบไฟฟาในอาคาร วงจร

ดิจิทัลไมโครคอนโทรลเลอร เทคโนโลยีดิจิทัลและ

การประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

1) 19 2102 พื้นฐาน

วิศวกรรมไฟฟาและ

เทคโนโลยดีิจิทัล 

Fundamental 

Electrical Engineering 

and Digital 

Technology 

 

3(2-2-5) 

30 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

30 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

วัสดุอุตสาหกรรม

และกระบวนการ

ผลิตทาง

เทคโนโลยี

สมัยใหม  

 

บทบาทของระบบอัตโนมัตทิี่มีตออุตสาหกรรมและ

สังคม ประเภทของระบบอัตโนมัติ หลักเบื้องตนใน

การออกแบบวงจรอัตโนมัติ อุปกรณและการ

ออกแบบวงจรระบบนูมานิกสการใชโซลนิอยวาลว

และตัวจัดข้ันตอนการทำงาน การออกแบบ

ระบบไฮดรอลิกส พีแอลซีและการใชงาน 

1) 13 3501 ระบบ

อัตโนมัติ Automation 

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

ระบบงานและ

ความปลอดภัย 

 

หลักการในการศึกษาวิธีการทำงานและการวัดผล

งานหรือการศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนไหวและ

เวลา การปฏิบตัิและการประยุกตใชหลักการ

เคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ การใชแผนภูมิคน-

เคร่ืองจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวของคน ณ จุด

ปฏิบัติงาน แผนภูมิการไหล การหาเวลามาตรฐาน 

การสุมงาน การพิจารณาอัตราการทำงาน การใช

ขอมูลมาตรฐานในการหาเวลามาตรฐานและการ

ใชเคร่ืองมือที่เก่ียวของกับการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1) 13 3401 การศึกษา

งาน Work Studies

  

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 หลักการการปองกันความเสียหาย การวิเคราะห

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการชดเชยการ

ประกันอุบัติเหตุ การออกแบบ การวิเคราะห และ

การควบคุมอันตรายในสถานทีป่ฏิบัติงาน ปจจัย

มนุษย เทคนิคเก่ียวกับระบบความปลอดภัย หลัก

ของการจัดการความปลอดภัย มาตรการความ

ปลอดภัยในโรงงาน การปองกันอุบัติเหตุในขณะ

1) 13 4407 วิศวกรรม

ความปลอดภัย Safety 

Engineering 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 36 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

ทำงาน การจัดองคกรและการบริหารโครงการ

ความปลอดภัย การสอบสวนและการรายงาน

อุบัติเหตุ การจูงใจเพื่อความปลอดภัย การ

ออกแบบอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในงาน

อุตสาหกรรม เชน งานเชื่อมไฟฟาและงานที่

เก่ียวของกับเชื้อเพลิงและสารพษิ การควบคุม

สิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม กฎหมายความ

ปลอดภัย การออกแบบระบบระงับและปองกัน

อัคคีภัย การกำจัดสารกัมมัตรรังส ี

ระบบคุณภาพ 

 

นโยบายในการควบคุมคุณภาพ การควบคุม

คุณภาพในสถานประกอบการ แนวทางการควบคุม

คุณภาพแบบซิกซ ซิกมา (Six Sigma) การนำหลัก

สถิติเขาชวยในการควบคุมกระบวนการผลิต การ

วิเคราะหระบบการวัด การเก็บตัวอยางเพื่อการ

ยอมรับ ความนาเชื่อถือในทางวศิวกรรมสำหรับ

การผลิต 

1) 13 3403 การควบคุม

คุณภาพ Quality 

Control 

  

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริหารงาน

คุณภาพ การตรวจติดตามระบบคุณภาพ คุณภาพ

การตลาด คุณภาพการออกแบบคุณภาพการจัดหา 

คุณภาพการผลิต การควบคุมการผลิต คูมือ

คุณภาพ คูมือกระบวนการ การฝกอบรม การ

ปรับปรุง คุณภาพใหดีข้ึน การประยุกตหลักการ 

และกลวิธีทางสถิติกับการจัดการประกันคุณภาพ 

ตนทุนคุณภาพ 

2) 13 4310 การประกัน

คุณภาพ Quality 

Assurances 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรและ

การเงิน 

 

เก่ียวกับหลักการและเทคนิคมูลฐาน ของการ

วิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตรมาตรการทางเศรษฐศาสตรของ

ประสิทธผิล คุณคาของเงินตามกาลเวลา การ

ประเมินเงินลงทุน การวิเคราะหจุดคุมทุน  การ

วิเคราะหการทดแทนทรัพยสนิ  การเสื่อมราคา

ทางการเงิน กำไร และตนทนุ ความเสี่ยงและความ

ไมแนนอน ประมาณการผลภาษีเงินได 

1) 13 3603 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy

  

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 37 

องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

 พื้นฐานของบัญชตีนทนุ การเงินในแงของการ

จัดการอุตสาหกรรม ตนทุนมาตรฐาน การควบคุม

ตนทุน การวิเคราะหตนทนุตามกิจกรรม 

เศรษฐศาสตรดานการวางแผน และการดำเนนิงาน

อุตสาหกรรม 

เหตุผลและการตัดสนิใจสำหรับการลงทุนใน

โครงการอุตสาหกรรม เทคนิคการลดตนทุน การ

นำตนทุนมา 

ใชในการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน ควบคุม 

กำกับและตัดสินใจ 

2) 13 3405 การวิเคราะห

ตนทุนในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Cost 

Analysis 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

การจัดการการ

ผลิต  

 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการผลิต เทคนิคการ

พยากรณความตองการ การบริหารคงคลัง การ

วางแผนและการควบคุมการผลติ การจัดลำดบัการ

ผลิต การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการ

ตัดสินใจ ปริมาณการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ

ตามมาตรฐานที่ตองการ การพยากรณและการ

วิเคราะหตลาด การหาวัตถุดบิ การวิเคราะหเพิรท

และซีพีเอ็ม สมดุลสายการประกอบ 

1) 13 4404 การวางแผน

และควบคุมการผลิต

Production Planning 

and Control 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 ความรูเบื้องตนสำหรับการใชเทคนิคการวิจัยการ

ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม เทคนิคการ

วิจัยการดำเนนิงานแบบดีเทอรมินนิสติก การแกไข

ปญหาโดยใชตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร การ

โปรแกรมแบบเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ทฤษฎี

เกมส ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบวัสดุคงคลังและการ

จำลองสถานการณ กระบวนการตัดสินใจภายใต

ความเสี่ยง ความแนนอนและความไมแนนอน  

1) 13 3601 การวิจัยการ

ดำเนินงาน Operations 

Research  

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 หลักพื้นฐานการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม 

และหลักการเก่ียวกับการบำรุงรักษาแบบทวีผล 

(TPM) สถิติความเสียหาย ความนาเชื่อถือ 

ความสามารถในการซอมบำรุงและการวิเคราะห

การใชประโยชน การ  หลอลื่นระบบการ

บำรุงรักษาเชงิปองกัน และเทคโนโลยีการตรวจ

1) 13 4604 วิศวกรรม

บำรุงรักษา 

Maintenance 

Engineering  

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 
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องคความรูที่สภา

วิศวกรกําหนด 
เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อรหัสวิชา  

ภาระ 

(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 

ติดตามสภาพความตองการการบำรุงรักษาของ

เคร่ืองจักร  การควบคุมการซอมบำรุง ระบบ

สั่งงาน การจัดองคกรเพื่อการซอมบำรุง การ

จัดสรรทรัพยากรและพนักงานในการซอมบำรุง 

ระบบการจัดการ การซอมบำรุงดวยคอมพิวเตอร 

(CMMS) การจัดการระยะเวลาตลอดชีวิติของ

เคร่ืองจักร การรายงานการซอมบำรุง และดัชนี

การชี้วัดประสิทธิภาพการซอมบำรุง การพฒันา

ระบบการซอมบำรุง 

การบูรณาการ

ทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 

 

รูปแบบตางๆ ของการออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม สิ่งสนับสนนุการทำงาน การ

ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงาน

อุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกแบบ

โรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้งและชนิดของอาคาร 

ชนิดของผังโรงงาน การออกแบบระบบและ

เคร่ืองมือขนถายการลำเลียง ปจจัยที่มีผลตอการ

ออกแบบระบบการขนถายลำเลยีง โปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ใชในการวางผังโรงงาน กฎหมายที่

เก่ียวของกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

1) 13 3301 การออกแบบ

โรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

 

 

3(3-0-6) 

45 ชั่วโมง 

ภาคทฤษฎี 

 โครงงานหรือปญหาทีน่าสนใจทีเ่ก่ียวของกับ

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ และทำการแกปญหา

นั้นโดยใชหลักการการแกปญหาทางวิศวกรรม

อยางเปนระบบ การกำหนดเร่ืองและขอบเขตของ

โครงงานใหเปนไปโดยการตกลงกันระหวาง

อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการของสาขาวิชา นักศึกษาตอง

เขียนรายงานความกาวหนาฉบบัสมบูรณ และมี

การสอบปากเปลาตอคณะกรรมการ 

1) 13 4608 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering 

Project 1 

2) 13 4609 โครงงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering 

Project 2 

1(0-3-0) 

45 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

2(0-6-0) 

90 ชั่วโมง 

ภาคปฏิบัต ิ

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 – 2569 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565 - 2569 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

10 8004 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                3(3-0-6) 

            Engineering Mathematics 1 

1) อ.สุพร ธราพงษพันธ 
กศ.ม., เอกคณิตศาสตร (ม.นเรศวร) 
คบ., เอกคณิตศาสตร  
(ราชภัฏสวนดุสิต) 
ประสบการณสอน 10 ป 
2) อ.วราภรณ สุมมาตย 
วท.ม., คณิตศาสตรประยุกต (สจล.) 
วท.บ., คณิตศาสตรประยุกต (สจล.) 
ประสบการณสอน 7 ป 

10 8005 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 2 

1) อ.สุพร ธราพงษพันธ 
กศ.ม., เอกคณิตศาสตร (ม.นเรศวร) 
คบ., เอกคณิตศาสตร (ราชภัฏสวนดุสิต) 
ประสบการณสอน 10 ป 
2) อ.วราภรณ สุมมาตย 
วท.ม., คณิตศาสตรประยุกต (สจล.) 
วท.บ., คณิตศาสตรประยุกต (สจล.) 
ประสบการณสอน 7 ป 

10 8001 ฟสิกสวิศวกรรม                       3(3-0-6) 

           Engineering Physics 

 

 

1) ดร.จุมพล ขอบขำ 
ปรด., ฟสิกส (มรภ.นครปฐม) 
กศ.ม., ฟสิกส (ม.นเรศวร) 
คบ., ฟสิกส (ราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
ประสบการณสอน 24 ป 

2) อ.ลัดดาวรรณ บัวขาว 
วท.ม., ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
วท.บ., ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
ประสบการณสอน 2 ป 

10 8002 ปฏิบัติการฟสิกสวศิวกรรม          1(0-3-0) 

            Engineering Physics Laboratory 

 

1) ดร.จุมพล ขอบขำ 
ปรด., ฟสิกส (มรภ.นครปฐม) 
กศ.ม., ฟสิกส (ม.นเรศวร) 
คบ., ฟสิกส (ราชภัฏนครศรีธรรมราช) 
ประสบการณสอน 24 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

2) อ.ลัดดาวรรณ บัวขาว 
วท.ม., ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
วท.บ., ฟสิกส (ม.ศิลปากร) 
ประสบการณสอน 2 ป 

10 8003 เคมีวิศวกรรม                         3(2-3-5) 

            Engineering Chemistry 

อ.โยธิน มาตะโก 

วท.ม., เคมี (ม.ศิลปากร) 

วท.บ., เคมี (ม.ศิลปากร) 

ประสบการณสอน 2 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม                         3(2-3-5) 

          Engineering Drawing 

 

 

อ.เอกพล ทับพร 

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ 

(มหาวิทยาลัยธนบุรี)  

ประสบการณสอน 7 ป 

19 2006 กลศาสตรวิศวกรรม                     3(3-0-6) 

            Engineering Mechanics 

1) อ.สุวิทย อมรปติกวิน 

วศ.ม., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.เกษตรศาสตร) 

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.มหิดล)  

ประสบการณสอน 22 ป 

2) อ.ธีระพงษ ทับพร 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

ประสบการณสอน 7 ป 

19 2101 วัสดุวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

            Engineering Materials 

 

ผศ.ดร.ธนิต แตงศรี 

วศ.ด., วิศวกรรมเคร่ืองกล (สจล.) 

วศ.ม., วิศวกรรมเคร่ืองกล (สจล.) 

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.ธนบุรี) 

ประสบการณสอน 23 ป 

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร                             3(2-3-5) 
                   Computer Programming 

 

1) อ.เอกพล ทับพร 

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

ประสบการณสอน 7 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

2) ผศ.เอกรัตน  นภกานต 

อส.บ., วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยสยาม) 

วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 

วศ.ม., วิศวกรรมไฟฟา (มทร.ธัญบุรี)  

ประสบการณสอน 15 ป 

13 2202 สถิติวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

            Engineering Statistics 

 

อ.บัณฑิต วงศทอง 

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.เทคโนโลยสีุรนารี)  

ประสบการณสอน 10 ป 

19 3101 กรรมวิธีการผลิต                         3(3-0-6) 

            Manufacturing Processes 

 

ผศ.ดร.ธนิต แตงศรี 

วศ.ด., วิศวกรรมเคร่ืองกล (สจล.) 

วศ.ม., วิศวกรรมเคร่ืองกล (สจล.) 

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.ธนบุรี) 

ประสบการณสอน 23 ป 

11 2103 อุณหพลศาสตร                         3(3-0-6) 

            Thermodynamics 

1) อ.สุวิทย อมรปติกวิน 

วศ.ม., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.เกษตรศาสตร) 

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (ม.มหิดล)  

ประสบการณสอน 22 ป 

2) อ.ธีระพงษ ทับพร 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

ประสบการณสอน 7 ป 

19 2102 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟาและเทคโนโลยี

ดิจิทัล                                                 3(2-2-5) 

               Fundamental Electrical Engineering 

and Digital Technology 

1) ผศ.จิรศักดิ์  สงบุญแกว 

วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟา (มทม.) 

วศ.ม., วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

ประสบการณสอน 19 ป 

2) ผศ.เอกรัตน  นภกานต 

อส.บ., วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยสยาม) 

วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยธนบุรี) 

วศ.ม., วิศวกรรมไฟฟา (มทร.ธัญบุรี)  

ประสบการณสอน 15 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

13 3501 ระบบอัตโนมัต ิ                       3(3-0-6) 

            Automation 

ดร.นันทพันธ กนกศิริรุจิษยา 

ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ว.เทคโนโลยธีนบุรี) 

ประสบการณสอน 15 ป 

13 3401 การศึกษางาน                            3(3-0-6) 

            Work Studies 

 

อ.พิพัฒน เลิศโกวิทย 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มจธ.)  

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (มจพ.)  

ประสบการณสอน 5 ป 

13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย               3(3-0-6) 

            Safety Engineering  

 

1) อ.พิพัฒน เลิศโกวิทย 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มจธ.)  

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (มจพ.)  

ประสบการณสอน 5 ป 

 2) ดร.กิตติพงษ แสงบุตรด ี

ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

อส.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.เซนตจอหน) 

ประสบการณสอน 8 ป 

13 3403 การควบคุมคุณภาพ                     3(3-0-6) 

            Quality Control 

 

ผศ.ยอดนภา เกษเมือง  

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.ธนบุรี)  

อส.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ  (ม.เซนตจอหน) 

ประสบการณสอน 17 ป 

13 4310  การประกันคุณภาพ                     3(3-0-6) 

            Quality Assurances 

 

ผศ.ยอดนภา เกษเมือง  

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.ธนบุรี)  

อส.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ  (ม.เซนตจอหน) 

ประสบการณสอน 17 ป 

13 3603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                           3(3-0-6) 
                    Engineering Economy 

 

อ.ญานพินิจ วชิรสุรงค 

วศ.ม., วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ) 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 43 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

คอ.บ., ครุศาสตรอุตสาหการ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา) 

ประสบการณสอน 30 ป 

13 3405  การวิเคราะหตนทุนในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  

             Industrial Cost Analysis 

 

อ.ญานพินิจ วชิรสุรงค 

วศ.ม., วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

คอ.บ., ครุศาสตรอุตสาหการ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา) 

ประสบการณสอน 30 ป 

13 4404 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6) 

            Production Planning and Control 

 

ผศ.ยอดนภา เกษเมือง  

วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.ธนบุรี)  

อส.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ  (ม.เซนตจอหน) 

ประสบการณสอน 17 ป 

13 3601 การวิจัยการดำเนินงาน                 3(3-0-6) 

            Operations Research 

 

อ.ธีระพงษ ทับพร 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

ประสบการณสอน 7 ป 

13 4604 วิศวกรรมบำรุงรักษา                    3(3-0-6) 

            Maintenance Engineering 

 

ดร.นันทพันธ กนกศิริรุจิษยา 

ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ว.เทคโนโลยธีนบุรี) 

ประสบการณสอน 15 ป 

13 3301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

            Industrial Plant Design 

 

ดร.นันทพันธ กนกศิริรุจิษยา 

ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มทร.ธัญบุรี) 

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (ว.เทคโนโลยธีนบุรี) 

ประสบการณสอน 15 ป 

13 4608 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1   1(0-3-0) 

           Industrial Engineering Project 1 

อ.พิพัฒน เลิศโกวิทย 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มจธ.)  

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 44 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (มจพ.)  

ประสบการณสอน 5 ป 
13 4609 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2  2(0-6-0) 

            Industrial Engineering Project 2 

 

อ.พิพัฒน เลิศโกวิทย 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มจธ.)  

วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัธนบุรี)  

วศ.บ., วิศวกรรมเคร่ืองกล (มจพ.)  

ประสบการณสอน 5 ป 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 45 

สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ   

 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

  1. หองปฏิบัติการวัสดุอุตสาหกรรม  
    1.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายนันทพันธ กนกศิริรุจิษยา ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

นายธีระพงษ ทบัพร 

 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลติและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 

   1.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 เครือ่งทดสอบแรงกระแทกลูกตุม 300J 2  

2 เครือ่งทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing 

Machine) 

1  

3 เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโตะชนิด Rockwell 

SHR-1500D 

2  

4 กลองจุลทรรศนแบบสองตา 4  

5 กลองจุลทรรศนหัวกลับ Inverted Microscope 2  

6 เครื่องข้ึนเรือนชิ้นงาน (Mounting Machine)  2  

7 เครื่องขัดชิ้นงานละเอียด (Grinding&Polishing 

Machine) 

5  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 46 

   1.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เครื่องหลอโมลด (Mounting Machine) 
เครื่องขัดชิ้นงานละเอียด 

(Grinding&Polishing Machine) 

  
อางสำหรับขัดชิ้นงาน อุปกรณเตรียมทดสอบชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโตะชนิด Rockwell 

SHR-1500D 
กลองจุลทรรศนหัวกลบั Inverted Microscope 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 47 

 

 

อุปกรณทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) / ทดสอบ

แรงบิด (Torsion Tester)/ ทดสอบแรงอัด 

(Compress Tester) 

เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุม 300J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 48 

   1.4) แผนผังหองปฏิบัติการวัสดุอุตสาหกรรม อาคารปฏิบัติการฝกฝมือพ้ืนฐาน 

 
   1.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- เตรียมตัวอยางของชิ้นงานเพ่ือทำการทดสอบ 

- วิเคราะหโครงสรางของเกรนโลหะ 

- ทดสอบความแข็งแบบ Vickers Hardness Testing Method 

- การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell Hardness Testing Method 

- การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) 

- การทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing)   

 

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 49 

   1.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

    - NAVAS 

    - iVicky 5.0  

 

  2. หองปฏบัิติการกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน 

    2.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายนันทพันธ กนกศิริรุจิษยา ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

นายธีระพงษ ทบัพร 

 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

  

   2.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 เครื่องกลึงยันศูนย  

ขนาด 550 x 1500 

ขนาด 450 x 1000 

ขนาด 480 x 1100 

 

10 

10 

10 

 

2 เครื่องไสแนวนอน ความยาวตัดสูงสุด 500 4  

3 เครื่องกัด แบบเพลาแนวตั้ง 

เครื่องกัด แบบเพลาแนวนอน 

2 

2 

 

4 เครื่อง เจียระไนราบ / Surface Grinding 

Machine 

2  

5 การกัดเซาะโลหะดวยตัวนำไฟฟา 

(Electrical Discharge Machining) 

1  

6 เครื่องเลื่อยสายพาน 1  

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 50 

   2.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 
 

  

   เครื่องกลึง   เครือ่งกลึง 

  
เครื่องกัด เครื่องกัด 

  
เครื่องไส เครื่องไส 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 51 

  
เครือ่งเจียระไนราบ เครื่องเจียระไนราบ 

  
ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องเจียระไนแบบตั้งพ้ืน 

 
 

การกัดเซาะโลหะดวยตัวนำไฟฟา 

(Electrical Discharge Machining) 
เครื่องเลื่อยสายพาน 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 52 

  
- เครือ่งเชื่อมไฟฟา - เครื่องเชื่อมแกส 

 
 

เครื่องเชื่อมซีโอทู MAX MIG 200 ระบบ DC 

INVERTER 

เครื่องตัดพลาสมา MAX CUT 100P CNC ระบบ DC 

INVERTER 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 53 

   2.4) แผนผังหองปฏิบัติการกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน ชั้น 1 อาคารภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู (สถาบันในเครือ) 

 
 

   2.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- พื้นฐานดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติการการลบัมีดกลึง 

- ปฏิบัติการวัดละเอียด  

- ปฏิบัติการการกลึงชิ้นงาน 

- ปฏิบัติการการไส 

- ปฏิบัติการงานเจาะ 

- ปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟาและงานเชื่อมแกส 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 54 

   2.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

    -   

 

  3. หองปฏิบัติการกระบวนการผลิตสมัยใหม 

    3.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายนันทพันธ กนกศิริรุจิษยา ปร.ด., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 

นายธีระพงษ ทบัพร 

 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

  

   3.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine)  2  

2 เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)  2  

3 เครื่อง Flash forge Finder 3D Printer 2  

4 เครื่อง Flash forge Creator Pro2 สองหัวฉีด

อิสระ 

1  

5 เครื่องพิมพ 3 มิติ (3D printer)   4   

 

   3.3) ภาพประกอบการปฏบิัติการ 
 

  
เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)  เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)  



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 55 

  
เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine)  เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Lathe Machine)  

 

  
เครื่องพิมพ 3 มิต ิ(3D printer)   เครื่องพิมพ 3 มิต ิ(3D printer) 

  
เครื่องพิมพ 3 มิต ิ(3D printer) เครื่องตัดเลเซอร (Laser Cutting) 
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   3.4) แผนผังหองปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการฝกฝมือพ้ืนฐาน 

 

 

   3.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- การออกแบบงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 2D และ 3D 

- แปลงแบบจาก 3D ใหเปนโคตสำหรับการกัดและการกลึง (CAM) 

- จำลองเสนทางเดินของมีดกัดของทำงานจริง 

- ประยุกตการผลิตชิ้นงานจริง 

 

   3.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

    -     Solid Cam 

    -     NX 12 

    -     Solid Work 
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4. หองปฏิบัติการระบบงานและความปลอดภัย 

    4.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายพิพฒัน เลิศโกวิทย วศ.ม., วิศวกรรมการผลิต (มจธ.)  

นายเอกพล ทับพร วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มทร.ธัญบุรี) 

   

   4.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 บรรทัดเหล็ก (Steel Rules) 10  

2 ไมโครมิเตอร (Micrometer) 3  

3 เวอรเนียรคาลิปเปอร (Vernier Calipers) แบบ

อนาล็อก 

5  

4 เวอรเนียรคาลิปเปอร (Vernier Calipers) แบบ

ดิจิตอล 

5  

5 เครื่องมือตรวจวัดแกส (Gas detector)  1  

6 เครือ่งมือวัดฝุนในอากาศ (Dust detector) 1  

7 อุปกรณสำหรับปฏิบัติการศึกษาเวลา  2  

 

  4.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 

  
ชิน้งานตัวอยางและอุปกรณวัดละเอียด ตรวจวัดแกส (Gas detector) 
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อุปกรณสำหรับปฏิบัติการศึกษาเวลา อุปกรณสำหรับปฏิบัติการศึกษาเวลา 

 

   4.4) แผนผังหองปฏิบัติการ หอง A101/5 ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 

   4.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- การใชอุปกรณการวัดและวิธีการวัดละเอียดดวยอุปกรณตาง ๆ  

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety Health and Environmental) 

- เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดลอม (Environment test and measurement) 

- การวิเคราะหกระบวนการ (Process Analysis) 

- การวิเคราะหกิจกรรม (Activity Analysis) 

- การวิเคราะหการปฏิบัติงาน (Operation Analysis) 

- การจบัเวลาโดยตรง (Direct Time Study) 

- การสุมงาน (Work Sampling)  
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   4.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

    -  

5. หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ 

    5.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายธีระพงษ ทับพร 

 

วศ.ม., วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

นายสาทิตย สีนิลพันธ วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี) 

   

   5.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 พีแอลซี (PLC: Programmable Logic 

Controllers) 

2  

2 ไฮดรอลิก (Hydraulic) 2  

3 นิวเมติกส (pneumatic system) 4  

 

  5.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 

  
พีแอลซี (PLC: Programmable Logic 

Controllers) 

พีแอลซี (PLC: Programmable Logic 

Controllers) / ไฮดรอลกิ (Hydraulic) 
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ระบบนิวเมติกส (pneumatic system) ระบบนิวเมติกส (pneumatic system) 

 

  5.4) แผนผังหองปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร และชั้น 2 อาคารภาควิชา

เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู (สถาบันในเครือ) 
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  5.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- พ้ืนฐานนิวแมติกส 

- การผลิตลมอัด 

- อุปกรณในระบบนิวแมตกิส 

- การเขียนรหัสอุปกรณของระบบนิวแมติกส 

- การออกแบบวงจรนิวแมติกส 

- พ้ืนฐานระบบไฮดรอลิกส 

- อุปกรณนิวแมติกสไฟฟา 

- การควบคุมระบบไฮดรอลิกสไฟฟา 

- พ้ืนฐาน Programmable Logic Control 

- โครงสรางของ Programmable Logic Control 

- อุปกรณท่ีใชในการเขียนโปแกรม 

- ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

- การประยุกตใชงานจริง 

 

  5.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

    - FluidSIM  

    - GX Works 3 

 

6. หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 

    6.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชือ่ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

ผศ.ยอดนภา เกษเมือง วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี) 

นายจิรพงษ กุญชรินทร  วศ.ม., วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี) 

   

   6.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 อุปกรณคอมพิวเตอร 120   

 

 

 



 

คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หนา 62 

  6.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 

  
อุปกรณคอมพิวเตอร 

 

  6.4) แผนผังหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการคอมพิเตอร A101/3 ชั้น 1 อาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
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  6.5) หัวขอปฏิบัติการ 

    - การวางแผนการผลิตและการออกแบบระบบงาน 

    - การควบคุมคุณภาพ และสถิติวิศวกรรม 

    - การจำลองสถานการณและการดำเนินงาน 

    - การเขียนแบบวิศวกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ 

    - การบริหารงานวิศวกรรมบำรุงรักษา 

    

  6.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

 1) การวางแผนการผลิตและการออกแบบระบบงาน 

   - QM for Windows วิเคราะหศาสตรการจัดการ การดำเนินงาน และวิธีการเชิงปริมาณ

ในทางคณิตศาสตร รวมถึงวิธีการคำนวณสำหรับการวิเคราะหการตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมเปาหมาย 

ทฤษฎีเกม การเขียนโปรแกรมเชิงเสน และอ่ืนๆ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 13 4404 การ

วางแผนและควบคุมการผลิต 13 3601 การวิจัยการดำเนินงาน 

 2) โปรแกรมสำหรับปฏิบัติการดานการควบคุมคุณภาพ และสถิติวิศวกรรม การจัดการ

ระบบคุณภาพ 

   - Microsoft Excel, Minitab ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 13 3403 การ

ควบคุมคุณภาพ 13 2202 สถิติวิศวกรรม  

 3) การจำลองสถานการณและการดำเนินงาน 

- Arena, Pro-model, Flex-Sim ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา13 5602 การ

จำลองสถานการณ 

   4) การบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการในปญหาดานอุตสาหกรรมและการ

บริการ 

   - Solidworks สำหรับปฏิบัติการดานการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบการเรียน

การสอนในรายวิชา 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม  

   -  IDYL PM ระบบบริหารงานบำรงุรักษา ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 13 4604 

วิศวกรรมบำรุงรกัษา  

 

7. หองปฏิบัตกิารพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

    7.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายสมเกียรติ คงคะชาต ิ

 

วศ.ม., วิศวกรรมไฟฟา (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบงั)  

นายปยะณัฐ ใจตรง วศ.ม., วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
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   7.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 ชุดทดลองการวัดทางไฟฟา   8  

2 Analog Oscilloscope   15                                

3 Digital Oscilloscope   10  

4 Function Generator     20  

5 Power Supply   15  

6 Digital Multimeter   20  

7 Analog Multimeter   18                                  

 

  7.3) ภาพประกอบการปฏบิัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดทดลองการวัดทางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog Oscilloscope   Function Generator     
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Power Supply Digital Multimeter 
 

  7.4) แผนผังหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการพ้ืนฐานทางไฟฟา ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 7.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- การใชงานมัลติมิเตอร 

- วงจรไฟฟาแบบอนุกรม ขนาน และผสม 

- วงจรแบงแรงดันและวงจรแบงกระแส 

- กฎของเคอรชอฟ 

- ทฤษฎีของแรงดันโนด 

- การใชงานออสซิสโลสโคป    

 

  7.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

 1) โปรแกรม Matlab 
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8. หองปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล  

    8.1) อาจารยผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

นายวิษณุ   บุญมาก วศ.ม., วิศวกรรมเคร่ืองกล (มหาวิทยาลัยศรีนครินวโิรฒ) 

นายวสันต ลลีะธนาฤกษ วศ.ม.; วิศวกรรมเครื่องกล  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุร)ี 

   

   8.2) บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

ลำดับท่ี รายการ 
จำนวน 

(หนวย) 
หมายเหตุ 

1 Pelton Turbine Test 1  

2 Water jet impact Test 1  

3 Fluid Flow Measurement Test 1  

4 Loss in Pipe Test 1  

5 Center Of Pressure Test 1  

6 Dead Weight Test 1  

7 Torsion Test  1  

8 Slipping Fiction Test 1  

9 Francis Turbine Test 1  
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  8.3) ภาพประกอบการปฏิบัติการ 

  
หองปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluid Flow Measurement Water jet impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelton Turbine Test Francis Turbine Test 
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  8.4) แผนผังหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 
 

  8.5) หัวขอปฏิบัติการ 

- Pelton Turbine Test 

- Water jet impact Test 

- Fluid Flow Measurement Test 

- Loss in Pipe Test 

- Center Of Pressure Test 

- Dead Weight Test 

- Torsion Test  

- Slipping Fiction Test 

- Francis Turbine Test 

    

 8.6) โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

-  
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

 2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สำนักวิทยบริการมีการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการแกผูใชใน

ทุกรูปแบบไมวาจะเปน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการเรียน

การสอนและสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน อีกท้ังมีการใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยปจจุบันสำนักวิทยบริการ มีทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตางๆ ดังนี้ 

 
 
 
 

ส่ือส่ิงพิมพ  

จำนวนหนังสือท้ังหมด 58,464  เลม  แบงเปน 

 หนังสือภาษาไทย จำนวน      41,290 เลม 

 หนังสือภาษาอังกฤษ  จำนวน   7,804 เลม 

 วิจัย/วิทยานิพนธ/โครงงาน จำนวน       2,037 เลม 

 วารสารภาษาไทย  จำนวน 475 รายชื่อ 

 วารสารภาษาตางประเทศ  จำนวน 66 รายชื่อ 

 หนังสือพิมพ จำนวน 24 รายชื่อ 

 จุลสาร   จำนวน 6,768 รายการ 

ส่ือโสตทัศน 

 ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี เทป วีดทัิศน แผนดิสก จำนวน                    4,251 รายการ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 ฐานขอมูลบรรณานุกรมออนไลน           จำนวน 1 ฐาน 

 ฐานขอมูลเอกสารเต็มรูปออนไลน จำนวน 1 ฐาน 

 ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน จำนวน 1 ฐาน 

 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 282 เลม 

เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับใหบรกิาร 

 คอมพิวเตอรสำหรับบริการอินเทอรเน็ต  จำนวน  90 เครื่อง 

 คอมพิวเตอรสำหรับบริการมัลติมีเดีย จำนวน          9 เครือ่ง 

 คอมพิวเตอรสำหรับบริการสืบคนสารสนเทศ จำนวน 6 เครื่อง 

 

ซ่ึงจำแนกเปนทรัพยากรสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร  ดังนี้ 

ส่ือส่ิงพิมพ 

หนังสือของคณะวิศวกรรมศาสตร จำนวนท้ังสิ้น 18,380 เลม  แบงเปน 

 หนังสือภาษาไทย   จำนวน   5,328 เลม 
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 หนังสือภาษาอังกฤษ   จำนวน 3,052 เลม 

วารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร จำนวนท้ังสิ้น 325 รายชื่อ  แบงเปน 

 วารสารภาษาไทย   จำนวน 303 รายชื่อ 

 วารสารภาษาตางประเทศ  จำนวน       22 รายชื่อ 
 

 

และจำแนกเปนทรัพยากรสารสนเทศของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนี้ 

ส่ือส่ิงพิมพ 

จำนวนหนังสือของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนท้ังสิ้น 7,007 เลม แบงเปน 

 หนังสือภาษาไทย     จำนวน   6,073 เลม 

 หนังสือภาษาอังกฤษ   จำนวน 934  เลม 

จำนวนวารสารของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนท้ังสิ้น 115 รายชื่อ แบงเปน 

 วารสารภาษาไทย   จำนวน 106 รายชือ่ 

 วารสารภาษาตางประเทศ   จำนวน 9 รายชื่อ 

 

 2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

   (http://www.thonburi-u.ac.th/eService.html) 

 
   

  - มี Password และ Username โปรแกรม Microsoft office 365 บริการใหนักศึกษาทุกคน 

  - มีระบบอีเลิรนนิ่ง สำหรับการใชในการเรียนการสอนออนไลน  

  - มีระบบทะเบียนออนไลนสำหรับบริการนักศึกษาในดานการลงทะเบียน ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน และตรวจสอบผลการศึกษา 
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3. การประกันคุณภาพการศกึษา 

 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยขอมูลเปนปจจบุัน 

 3.1 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 3.2 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1  เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร  

 

ภาคผนวก 2  รายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

   หลักสูตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

1. 10 8004 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

2. 10 8005 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

3. 10 8001 ฟสิกสวิศวกรรม 

4. 10 8002 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 

5. 10 8003 เคมีวิศวกรรม 

6. 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม  

7. 19 2006 กลศาสตรวิศวกรรม 

8. 19 2101 วัสดุวิศวกรรม 

9. 19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร  

10. 13 2202 สถิติวิศวกรรม 

11. 19 3101 กรรมวิธีการผลิต 

12. 11 2103 อุณหพลศาสตร 

13. 19 2102 พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

14. 13 3501 ระบบอัตโนมัติ 

15. 13 3401 การศึกษางาน 

16. 13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย 

17. 13 3403 การควบคุมคุณภาพ  

18. 13 4310 การประกันคุณภาพ 

19. 13 3603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

20. 13 3405 การวิเคราะหตนทุนในงานอุตสาหกรรม 

21. 13 4404 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

22. 13 3601 การวิจัยการดำเนินงาน 

23. 13 4604 วิศวกรรมซอมบำรุง 

24. 13 3301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
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25. 13 4608 โครงงานวิศกรรมอุตสาหการ 1  

26. 13 4609 โครงงานวิศกรรมอุตสาหการ 2  

 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

1. ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 
2. ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

3. ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพ้ืนฐาน  

4. ปฏิบตัิการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา  

5. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  

 

ภาคผนวก 5 อ่ืน ๆ  

 

 

 


	            Engineering Materials
	            Thermodynamics


