
 
ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ชุดวิชา 97706 การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ 
ประจ าภาค 1  ปีการศึกษา 2565 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 

 
วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเข้ม 

วันที่ 24-25 ธันวาคม 
2565 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ปฏิสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ผ่าน

ระบบ Microsoft Teams 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2659600163 นายนพดล อริยะเครือ  นนทบุรี  
2 2659600247 นายนพศักดิ์ ป้องภักดี  ระยอง  
3 2659600254 นายสราวุธ ศรียางนอก  ขอนแก่น  
4 2659600304 นายสุริยา พันธ์คูณ  สมุทรสาคร  
5 2659600338 นางสาวธรารินทร์ นันทะ  ปทุมธานี  
6 2659600346 นายสุดใจ โฉมมณี  กรุงเทพมหานคร  
7 2659600486 นายกฤษณุ กฤษณกุล  พระนครศรีอยุธยา  
8 2659600494 นางสาวธมลวรรณ เหลียวสวุรรณ  พระนครศรีอยุธยา  
9 2659600528 นางสาวปรัศนี สังขรัตน์  ปทุมธานี  
10 2659600536 นางสาวณิชารีย์ ไวยมิตตา  ภูเก็ต  
11 2659600544 นายธวัชชัย แสงสว่าง  สมุทรสาคร  

12 2659600437 นายอานนท์ ค าสุข  ระยอง  

13 2659600569 นายนพพร  พัชรประกิติ  เชียงใหม่  

14 2659600205 นายอัตถพร  ทรงต่อศรีสกุล  กรุงเทพมหานคร  

 
 



ปฏิทินการสอนสัมมนาเสริมในรูปแบบการสอนผ่านระบบออนไลน์และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

รหัสชุดวิชา : 97706        ชื่อชุดวิชา :   การจัดการทางวิศวกรรมและการพัฒนากระบวนการ 
กลุ่มที่ :    1        จ านวนนักศึกษา     14     คน      วิทยากรประจ ากลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร 

โปรแกรมที่ใช้ในการสัมมนาเสริมออนไลน์ :   Microsoft Teams       

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  ใช้สื่อเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นสื่อเสริมเบิกค่าตอบแทน   ใช้สื่อเสริมอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นสื่อเสริม 

หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม   สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

วัน เดือน ปี เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม วิทยากร โปรแกรมที่ใช้  

 
 
 

วันที่ 24 ธันวาคม 
2565 

 

09.00 – 12.00 น. 3 บรรยายและอภิปราย 
Session 1: บรรยายสรุปเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 และแนวทางการเพิ่มผลติภาพของกระบวนการ 
(Industry 4.0 and Productivity Improvement) 
 
Session 2: นักศึกษาน าเสนอกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่สนใจ พร้อม
อธิบาย Key Activity  
(กิจกรรมเดี่ยว ให้นักศึกษาบันทึกเป็นวิดีโอส่งล่วงหน้า โดยเปดิในวันสัมมนาแล้วตอบค าถาม) 

ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร Microsoft 
Teams 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. 3 บรรยายและอภิปราย 

Session 3: บรรยายสรุปเรื่อง ระบบการผลิตแบบลีนและดิจิทลัลีน (Lean and Digital Lean)  
 
Session 4: นักศึกษาน าเสนอแนวทางการใช้ระบบการผลิตแบบลีนปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือกิจกรรมทีส่นใจ   
(กิจกรรมเดี่ยว ให้นักศึกษาบันทึกเป็นวิดีโอส่งล่วงหน้า โดยเปดิในวันสัมมนาแล้วตอบค าถาม) 

อ.ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล Microsoft 
Teams 



// 
 

 
 

 

 
 
 

วันที่ 25 ธันวาคม 
2565 

 

09.00 – 12.00 น. 3 บรรยายและปฏิบัต ิ
Session 5: บรรยายสรุปเรื่อง ความเชื่อถือได้ในระบบการผลติและความเสถยีรภาพใน
กระบวนการผลติ (Reliability and Robustness in Operation Management)  
 Session 6: นักศึกษาน าเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 มาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่สนใจ  
 
(กิจกรรมเดี่ยว ให้นักศึกษาบันทึกเป็นวิดีโอส่งล่วงหน้า โดยเปดิในวันสัมมนาแล้วตอบค าถาม) 

ผศ.ดร.ธนกฤต  โชติภาวริศ Microsoft 
Teams 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. 3 บรรยายและปฏิบัติ 

Session 7: นักศึกษาน าเสนอหัวข้อที่คาดว่าจะด าเนินการวิจัยในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระในอนาคตด้วยความรู้หรือเครื่องมือที่เรียนในชุดวิชา 97706 (กลุ่มที ่1)   
 
Session 8: นักศึกษาน าเสนอหัวข้อที่คาดว่าจะด าเนินการวิจัยในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระในอนาคตด้วยความรู้หรือเครื่องมือที่เรียนในชุดวิชา 97706 (กลุ่มที ่2)  
 
(กิจกรรมเดี่ยว ให้นักศึกษาบันทึกเป็นวิดีโอส่งล่วงหน้า โดยเปิดในวันสัมมนาแล้วตอบค าถาม) 

ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร Microsoft 
Teams 


