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บทคัดย่ อ

บทความนี้เสนอการนําผลการวิจยั คุณสมบัติของวิศวกรที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการ สําหรับปี พ.ศ. 2552-2556 มาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองคุณสมบัติพึงประสงค์ของอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศไทย
คุณสมบัติพึงประสงค์ของภาคอุตสาหกรรมถูก
สํารวจด้วยแบบสอบถามและได้รับการตอบกลับ 44.25% โดยเน้น
สถานประกอบการภาคเอกชน ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ไทย 3 กลุ่มคือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ และ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณสมบัติพึงประสงค์ของวิศวกรที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการเป็ น
อันดับแรกคือ คุณสมบัติดา้ นทัศนคติและเจตคติ รองลงมาคือ
บุคลิกภาพ ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติการศึกษาและ
วิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ทาํ งานและทักษะพิเศษ การพัฒนา
หลักสูตรที่เน้นคุณสมบัติพึงประสงค์น้ ี พยายามเตรี ยมนักศึกษาให้เต็ม
ไปด้วยความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งความรู้ (Knowledge) ความชํานาญ
(Skill) ทัศนคติและเจตคติ (Attitude) เพื่อให้วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ที่จบออกมา
สามารถทํางานในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, คุณสมบัติพึงประสงค์

Abstract

This article proposes an application of a research
outcome of Industrial engineers’ qualifications required by an
industrial sector for the year of 2009-2013 to develop qualificationbased curriculum. Industrial engineer’s qualifications are identified
by using a questionnaire survey with 44.25% response rate. The
survey includes three major industrial categories which are an

Automotive Industry, an Electrical and Electronics Industry and a
Plastic Industry. The most needed qualification is attitude follows
by personality, computer skill, educational background, working
experience and special skills. This qualification-based curriculum
development attempts to prepare industrial engineering students with
knowledge, skills and attitudes. Therefore, graduates are capable to
enter real-life workplace efficiently and effectively.
Keywords: curriculum development, qualification requirement

1. บทนํา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
การพัฒนาประเทศได้ดาํ เนิ นตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ โดยถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
มุ่งเน้นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” [1] ถัดมาสําหรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
ได้อญั เชิ ญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และบริ หารประเทศ ควบคู่ไปกับ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”
ทําให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ หากแต่ยงั พบปั ญหา
ด้านคุณภาพการศึกษา [2] สําหรับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นั้น เน้นการสร้างโอกาสการ
เรี ยนรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยเชื่ อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา [3]
การผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา สามารถมองให้รูปของ
กระบวนการโดยมีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่ วนคือ สิ่ งที่ป้อนเข้า
(Input) กระบวนการสร้าง (Process) และ ผลผลิต (Output) ดังแสดง
ในรู ปที่ 1

การวิจัยหลักสูตร
ผู้ส่งมอบ
(Supplier)
-ครอบครัว
-โรงเรียน
-วิทยาลัย
-บริษัท

การออกแบบหลักสูตรและ
การพัฒนาการเรียนการสอน

ทรัพยากร
(Input)
-นักเรียน
-บุคลากรของ
สถาบัน

กระบวนการ
(Process)
การเรียนการสอน
การให้คําปรึกษา
การทําวิจัย

ผลผลิต (Output)
บัณฑิตที่มี
-ความรู้
-ความชํานาญ
-ทัศนคติ

ลูกค้า
(Customer)
-บริษัท
-ครอบครัว
-สังคม
-นักเรียน

ผลิต ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต รวมไป
จนถึงวิศวกรอุตสาหการ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ทําการ
ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่ ทํา
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป MINITAB ในการคํานวณค่าทางสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เริ่ม
ศึกษาข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและรายวิชาในหลักสูตร

รู ปที่ 1 กระบวนการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ [4]

2. ความคาดหวังทีม่ ตี ่ อวิศวกรจบใหม่

ภาคอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นผูจ้ า้ งงานหลักของวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตแสดงความคาดหวังที่สูงขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตจบ
ใหม่ คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ความรู ้ดา้ น
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ความสามารถในการ
ออกแบบและดําเนิ นการทดลอง วิเคราะห์ และสรุ ปผล ความสามารถ
ในการออกแบบส่วนประกอบของระบบ ความสามารถในการทํางาน
ในทีมที่ประกอบด้วยสมาชิ กจากหลากพื้นฐาน ความสามารถในการ
กําหนด สร้าง และ แก้ปัญหา ความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชี พ
ความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถในการใช้เทคนิค ความชํานาญ และ
วิธีการ [5]

3. การสํารวจคุณสมบัตพิ งึ ประสงค์

รู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนของการสํารวจคุณสมบัติพึงประสงค์
ของวิศวกรอุตสาหการ สําหรับปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยเริ่ มตั้งแต่
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรม ทฤษฎีการ
ออกแบบสอบถาม หลักสู ตร รายวิชาต่างๆ และคําอธิ บายรายวิชา
ภายในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จากนั้นสร้างแบบสอบถาม
คุณสมบัติพึงประสงค์ของวิศวกรอุตสาหการที่ภาคเอกชนต้องการ
โดยแบบสอบถามแบบออกเป็ น 8 ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ธุรกิจภาคเอกชน 2) ความคิดเห็นด้านคุณสมบัติและบุคลิกภาพ 3)
ความคิดเห็นด้านประวัติการศึกษาและวิชาการ 4) ด้านประสบการณ์
และทักษะพิเศษ 5) รายวิชาของหลักสูตร 6) ความคิดเห็นด้านทัศนคติ
และเจตคติ 7) ความคิดเห็นด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 8)
ความคิดเห็นและข้อแนะนําในการพัฒนาหลักสู ตร
จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot
Survey Test) เพื่อปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ขั้นต่อมา
เป็ นการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มผูต้ อบเป้ าหมาย
(Target
Respondents) ได้แก่ ผูจ้ ดั การโรงงาน ผูจ้ ดั การแผนกหรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย

ออกแบบสอบถาม
ปรับปรุง
Pilot Test

ไม่ต้องปรับปรุง
แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้ตอบเป้าหมาย
รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
สรุปผล
จบ

รู ปที่ 2 การสํารวจคุณสมบัติพึงประสงค์

4. ผลการสํารวจคุณสมบัตพิ งึ ประสงค์

การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านประสบการณ์การทํางาน ทักษะพิเศษ ด้านด้านประวัติ
การศึกษาและวิชาการ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และด้าน
ทัศนคติและเจตคติ โดยให้เลือกตอบด้วยคะแนนตามมาตรวัด Likert
Scale ซึ่งเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
5 หมายถึง คุณสมบัติพึงประสงค์มากที่สุด เรี ยงลําดับไปจนถึง 1 ซึ่ง
หมายถึง คุณสมบัติพึงประสงค์นอ้ ยที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติในการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วนําเกณฑ์การแปรผลของ John
W. Best ซึ่งกล่าวว่า ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50 - 3.49 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.00 - 2.49 จัด
อยูใ่ นเกณฑ์ น้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.99 จัดอยูใ่ นเกณฑ์ น้อย
ที่สุด
จากผลการคํานวณค่าเฉลี่ย พบว่า ภาคอุตสาหกรรมให้
ความสําคัญกับด้านทัศนคติและเจตคติมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 โดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.24 ซึ่ งแสดงระดับความสําคัญมาก ด้านบุคลิกภาพมี
ความสําคัญเป็ นอันดับที่ 2 จากค่าเฉลี่ย 3.81 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
เมื่อเทียบกับความคิดเห็นด้านอื่นๆ ซึ่ งจะมีน้ าํ หนักคะแนนเฉลี่ย 3.21,
3.44 และ 3.48 (อยูใ่ นช่วง 2.50 - 3.49) ซึ่ งแสดงระดับความสําคัญน้อย

2.2 วิชาชีพบังคับ
(54 หน่วยกิต)

5. แนวทางการพัฒนาหลักสู ตร

การพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นคุณสมบัติพึงประสงค์ของ
ภาคอุตสาหกรรมดําเนิ นตามกระบวนการในรู ปที่ 3 กล่าวคือเมื่อได้ผล
การสํารวจคุณสมบัติพึงประสงค์ของภาคอุตสาหกรรม โดยเรี ยงลําดับ
ตามคะแนนความสําคัญที่ได้รับการประเมิน (1-5) แล้วนํารายละเอียด
ของหลักสูตรเดิมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มาพิจารณาร่ วมกับเกณฑ์ของสภา
วิศวกร จากนั้นทําการออกแบบหลักสูตรเบื้องต้น จากนั้นนําไป
ตรวจสอบกับเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิ การและเงื่อนไขของสภา
วิศวกร ท้ายสุดหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตรงกับเงื่อนไขต่างๆของการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย

2.3 วิชาชีพเลือก
(25 หน่วยกิต)

เงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ของสภาวิศวกร

รายละเอียดของ
หลักสูตรเดิม

การออกแบบ
หลักสูตรเบื้องต้น

สํารวจความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
และตรงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษา
และสภาวิศวกร

เงื่อนไขของสภาวิศวกร

รู ปที่ 3 กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นคุณสมบัติพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรเดิมแสดงดังตารางที่ 1 สําหรับหลักสู ตร 4 ปี
มีการเรี ยนทั้งหมด 143 หน่วยกิต แบ่งเป็ นกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป 37
หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3

วิชาเลือกเสรี
(6 หน่วยกิต)

1

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (37 หน่วยกิต)
1.1 สังคมศาสตร์
1.2 มนุษยศาสตร์
1.3 ภาษาศาสตร์
1.4 วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์

2

1.5 นันทนาการ
วิชาเฉพาะ (100 หน่วยกิต)
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
(21 หน่วยกิต)

ชื่อรายวิชา

Human Relation
General Psychology
English 1
English 2
Calculus I, Calculus II, Calculus III
Physics 1, Physics Lab 1
Physics 2, Physics Lab 2
Chemistry, Chemistry Lab
Statistics 1
Recreation
Basic Engineering Training
Engineering Drawing

2
2
1
3
6
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3

ส่ วนโครงสร้ างหลังสู ตรใหม่ที่เน้นคุณสมบัติพึงประสงค์ของ
ภาคอุตสาหกรรม จัดให้มีการเรี ยนการสอนทั้งหมด 145 หน่วยกิต
และเสนอมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในกลุ่มวิชาชี พบังคับและวิชาชี พ
เลือก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หลักสู ตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการตามคุณสมบัติพึง
ประสงค์

หน่วยกิต
37
3
3
6

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (37 หน่วยกิต)
1.1 สังคมศาสตร์

1.2 มนุษยศาสตร์
1.3 ภาษาศาสตร์
1.4 วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์

24
2
1
100
3
3

3
3
3
3
3

* หมายถึงรายวิชาตามกําหนดของสภาวิศวกร

1

ตารางที่ 1 หลักสู ตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Manufacturing Processes
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Computer Programming
Fundamental of Electrical
Engineering
Engineering Metrology Lab
Material Testing Engineering Lab
IE Pre-project
IE Project
IE Practice (Co-op Training)
Seminar in Engineering
Machine Tool Practice
Welding and Sheet Metal Practice
Design of Machine Elements
Maintenance Engineering
Engineering Management *
Work Study *
Operation Research *
Statistics for IE
Engineering Economy *
Quality Control *
Production Planning and Control *
Safety Engineering *
Industrial Plant Design *
Computer Aided Design 1
Engineering Metallurgy
Automatic Machine
Tool Engineering
Foundry Engineering
Plastic Mold Design
CAD/CAM
Press Tool and Die Design
Special Problem in Welding
Free Elective
Free Elective

1.5 นันทนาการ
วิชาเฉพาะ (100 หน่วยกิต)
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
(21 หน่วยกิต)

ชื่อรายวิชา

Ethics and Life Quality
Development**
Communication Technique**
English 1
English 2
Calculus I, Calculus II, Calculus III
Physics 1, Physics Lab 1
Physics 2, Physics Lab 2
Chemistry, Chemistry Lab
Statistics 1
Recreation
Basic Engineering Training
Engineering Drawing
Manufacturing Processes
Engineering Mechanics

หน่วยกิต
37
3
3
6
24

1
100
3
3
3
3

2.2 วิชาชีพบังคับ
(54 หน่วยกิต)

2.3 วิชาชีพเลือก
(27 หน่วยกิต) ***

Engineering Materials
Computer Programming
Fundamental of Electrical Engineering
Engineering Metrology Lab
Material Testing Engineering Lab
IE Pre-project
IE Project
IE Practice (Co-op Training)
Seminar in Engineering
Machine Tool Practice
Welding and Sheet Metal Practice
Design of Machine Elements
Maintenance Engineering
Engineering Management *
Work Study *
Operation Research *
Statistics for IE
Engineering Economy *
Quality Control *
Production Planning and Control *
Safety Engineering *
Industrial Plant Design *
Quality Assurance ***
Production Design***
Engineering Design ***
Tool Engineering
Computer Aided Design 1
Computer Aided Design 2 ***
CAD/CAM
Industrial Cost and Budget
Analysis***
Feasibility Study ***
English for Career 1 ***
English for Career 2 ***

3
3
3
2
2
1
3
6
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ทํางานเป็ นกลุ่มเพื่อสร้ างความรับผิดชอบ ภาวะผูน้ าํ และการมีมนุษย
สัมพันธ์
การเล่าประสบการณ์จากอาจารย์ผสู ้ อนหรื อวิทยากรที่มี
ความเชี่ ยวชาญเป็ นพิเศษ การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมเสริ มอื่นๆ
ให้กบั นักศึกษาร่ วมกับฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา เช่น กีฬามหาวิทยาลัย
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมทาง
พุทธศาสนา เช่น การอบรมปฏิบตั ิธรรม เป็ นต้น ภาคอุตสาหกรรมซึ่ ง
เป็ นผูจ้ า้ งงานหลักของวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแสดงความคาดหวังที่
สู งขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตจบใหม่ คุณสมบัติเหล่านี้ เป็ นสิ่ ง
ที่ทา้ ทายสําหรับสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะต้อง
สามารถสร้างบุคลากรที่พร้ อมออกไปปฏิบตั ิงานในสายงานอาชี พ
ภายในระยะเวลาเพียงสี่ ปี วิศวศึกษาของประเทศไทยควรมุ่งเน้นสร้ าง
วิศวกรที่มีทศั นคติและเจตคติที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหรื อเสี ยงจากภาคอุตสาหกรรม

เอกสารอ้ างอิง

ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

[1] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8.
[2] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9.
[3] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10.
[4] ณฐา คุปตัษเฐี ยร การบริ หารคุณภาพ เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการประกันคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546.
[5] Cruz, J. Education Accreditation System in the US. หนังสื อ
รวมบทความการสัมมนาทางวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 5, 2550.

6. อภิปรายและสรุปผล

ประวัตผิ ้เู ขียนบทความ

3

*

วิชาเลือกเสรี
(6 หน่วยกิต)

3
3
3

หมายถึง รายวิชาตามกําหนดของสภาวิศวกร

** หมายถึง รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปที่แตกต่างจากหลักสู ตรเดิมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
*** หมายถึง รายวิชาเฉพาะ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ที่แตกต่างจากหลักสู ตรเดิมเพื่อ

จากผลการสํารวจเห็นว่าภาคอุตสาหกรรม ต้องการวิศวกรที่มีทศั นคติ
และเจตคติที่ดี โดยเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
ซื่อสัตย์สุจริ ต ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบวินยั และมี
ความเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น ซึ่ งในระดับอุดมศึกษา การสร้างทัศนคติและ
เจตคติสามารถกระทําผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ การจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน ในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในหมวดสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ซึ่ งกรรมการบริ หารหลักสู ตรควรมีการทบทวนเลือก
รายวิชาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั
ทันสมัยกับ
สภาพแวดล้อม หากแต่ว่าวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไปคิดเป็ นเพียง
สัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับหมวดวิชาเฉพาะของคณะที่นกั ศึกษา
สังกัด ได้แก่ กลุ่มพื้นฐานวิชาชี พ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชี พ
เลือก ดังนั้นผูท้ ี่มีโอกาสใกล้ชิดและปลูกฝังทัศนคติและเจตคติให้กบั
นักศึกษาคือบุคลากรของคณะฯนัน่ เอง โดยสามารถสอดแทรกผ่าน
การเรี ยนการสอนภายในชั้นเรี ยน การกําหนดเวลาส่ งงานที่มอบหมาย
เพื่อฝึ กความตรงต่อเวลา
กิจกรรมภายในชั้นเรี ยนโดยเฉพาะการ

ณฐา คุปตัษเฐี ยร จบการศึกษาปริ ญญาโทและเอกสาขา
Engineering Management จาก University of MissouriRolla ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปริ ญญาตรี วิศวกรรม
ศาสตรบัญฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ งานวิจยั ที่สนใจ คือ
Research and Application in Engineering Education, Productivity
Improvement, Quality Management, Production Management and
Entrepreneurship Creation.
ไพฑูรย์ พูลสุ ขโข จบการศึกษาปริ ญญาโท
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
งานวิจยั ที่สนใจ คือ A Study of the Sandwich
Materials for Lightweight Structures in Thailand.

