
Research Innovation for Industrial Application 

 

 

 

  

รายงานการจัดการความรู้ 
 

การจัดการเรียนการสอนโดย 
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  
(Co-op University) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 



 
 

       การจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับผู้ประกอบการ/  1 
 

 

 

ค ำน ำ 
 

การจัดกิจกรรมจัดการความรู้ในประเด็นความรู้เรื่อง “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยควำมร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำร (Co-op University)” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรและการเรียนการสอน
ร่วมมือกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ ทั้งนี้ให้บรรลุยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ให้มีทักษะที่จ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเห็นว่ากลยุทธ์
ที่ส าคัญ คือการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

การจัดการความรู้ครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่จะจัดศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ของ
สาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นสภาวะฉุกเฉิน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะเผชิญหน้า 
ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  จึงเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ในโครงการการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมการ
อุตสาหการ เพ่ือสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย (MSIE 4.0) แทน ซึ่งจัดขึ้น 5 หลักสูตร โดย 5 
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 
2563  เพ่ือให้น าแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยที่จัดอบรมมาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิต
ได้ตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงานได้ 

 
        คณะท างานจัดการความรู้ 
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
               กันยายน 2563 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 

กิจกรรมที่ 1  เรื่อง กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนโดยควำมร่วมมอืกบัผู้ประกอบกำร  
(Co-Op university) 

1.  กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม   
1.1 กิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร

มหาบัณฑิตวิศวกรรมการอุตสาหการ เพ่ือสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย (MSIE 4.0) การฝึกอบรมมี 
5 หลักสูตร จัดโดย 5 มหาวิทยาลัย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวได้รับทุนสนับนุนจาก European Union (EU) ในโครงการ Erasmus+ Programme Capacity-Building 
projects in the field of Higher Education (E+CBHE) เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย
พัฒนา Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry 
(MSIE 4.0)   ซึ่งมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมไทยจะได้น าหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของประเทศ
ไทยในการผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมต่อ Thailand  Smart Industry 4.0 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการบูรณา
การร่วมกบัระหว่างหลายมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยปรับวิธีการเรียนที่มักจะ
เรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  แต่ยังขาดการออกไปท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้มีทักษะการ
ท างานกับปัญหาจริงในอุตสาหกรรมเพ่ือน าความรู้มาแก้ไขปัญหาในการท างานได้จริง    

 
ภำพที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ในโครงกำร MSIE 4.0 
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1.2 ระยะเวลำจัดกิจกรรม 5 วัน ดังนี้ 
      หลักสูตร “Digital Factory” วันที่ 16  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 หลักสูตร “Human-Centric Design for Operator 4.0” วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 

– 16.00 น. จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หลักสูตร “Smart Operations Management” วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 หลักสูตร “Sustainable Supply Chain Management” วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 

16.00 น. จัดโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น   
 หลักสูตร “Intelligent Decision Support Systems” วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 

16.00 น. จัดโดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
1.3 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมจัดกำรควำมรู้    
 การฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

และผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/MSIE4Thailand/   
โดยคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ลงทะเบียนเข้าอบรมในหลักสูตรที่สนใจ และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่รับผิดชอบได้  รายชื่อคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมใน 5 
หลักสูตรมีดังนี้ 

 
หลักสูตร “Digital Factory” วันที ่16  กรกฎำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
 1. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
 3. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวสัดิ์ 
 4. ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 
 5. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 
 6. อ.ดร.สิทธิชัย รชัยศโยธิน 
 7. ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ 
 8. อ.ดร.ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/MSIE4Thailand/
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หลักสูตร “Human-Centric Design for Operator 4.0” วันที่ 25 กรกฎำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
 1. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 
 2. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวสัดิ์ 
 3. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 

 
หลักสูตร “Smart Operations Management” วันที ่1 สิงหำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
 1. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
 3. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน 
 4. อ.ดร.ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน 

 
หลักสูตร “Sustainable Supply Chain Management” วันที่ 8 สิงหำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
 1. รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว 
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 
 3. รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด 
 4. รศ.ดร.สุภาวด ีธีรธรรมากร 
 5. ผศ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์ 
 6. อ.ดร.ศรันย์ นาคถนอม 

 
หลักสูตร “Intelligent Decision Support Systems” วันที่ 15 สิงหำคม 2563 เวลำ 9.00 – 16.00 น. 
 1. รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว 
 2. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 
 3. รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 
 4. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน 
 5. ผศ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์ 
 6. อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 
 7. อ.ฐากร พฤกษวันประสุต 
 8. รศ.ดร.สุภาวด ีธีรธรรมากร 
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2. สรุปสำระส ำคัญที่ได้รับ 
 โครงการ MSIE 4.0  เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือ
การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยจากระบบเศรษฐกิจฐานสินค้า 
(Thailand 3.0) ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจฐานคุณค่า (Thailand 4.0) เพ่ือเพ่ิมขีดสามารถในการ  แข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ รูปแบบการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันเน้นการผลิต
จ านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เกิดจากการผสมผสานของ
นวัตกรรม องค์ความรู้สมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ 
ความรู้และความสามารถในระดับสูง การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ได้  หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการข้างต้นได้  

โครงการ MSIE 4.0 นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและของสหภาพยุโรป 
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ ของสหภาพยุโรป (The European Union’s Erasmus+ 
Programme) ดังนี้ 

1. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ  
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7. University Politechnica of Bucharest ประเทศโรมาเนีย  
8. University of Minho  ประเทศโปรตุเกส  
9. Czestochowa University of Technology  ประเทศโปแลนด์   
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรนี้ เพ่ือส่งเสริม 3 เสาหลักที่ เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย (1) การออกแบบสินค้าอย่างสร้างสรรค์ (Creative Product design)  (2) กรรมวิธีการผลิตสินค้า
ขั้ น สู ง  (Advanced Manufacturing Process) และ  (3) กระบวนการผลิ ตสิ นค้ าอย่ างอัจฉิ รยะ (Smart 
Production) เนื้อหาของหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเรียนรู้การพัฒนาสินค้าอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูงที่ต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ จ านวนมาก ๆ ใน
ระยะเวลาอันสั้น กระบวนการผลิตจ าเป็นต้องมีการวางแผนและจัดการการผลิตที่ มีความแม่นย าและมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องการการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิต  
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ภำพที่ 2 แนวคิดกำรพัฒนำหลักสูตรในโครงกำร MSIE 4.0 

การเรียนการสอนในหลักสูตร ควรใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกฝนการท างานในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน  
กลยุทธ์และการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นอกจากนี้ 
ควรมกีิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการผนวกเข้ามาในหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมา
บรรยายให้ความรู้เชิงลึกในด้านต่าง ๆ หรือการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัยและพัฒนาทักษะการน าเสนอในที่สาธารณะ   

การจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตรนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ MSIE 4.0 โดยความร่วมมือจาก 5 
มหาวิทยาลัยในโครงการ เพื่อน าเสนอแนวคิดของการก าหนดเนื้อหาสาระชุดวิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น
ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ นักศึกษา  ผู้ป ระกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. Digital Factory โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ เนื้อหาชุดวิชามีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตหรือโรงงานผลิตในประเทศไทยจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบดิจิทัล  

2. Human- Centric Design for Operators 4.0 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาชุดวิชามี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้แต่ละโรงงานผลิตที่พัฒนาสู่ระบบดิจิทัลจะต้องมีการออกแบบให้น ามนุษย์สามารถท างานร่วม
อยู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

3. Smart Operations Management โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาชุดวิชามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มนุษย์สามารถท างานร่วมกับโรงงานดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด 

4. Sustainable Supply Chain Management โดยมห าวิท ยาลั ยขอน แก่ น  เนื้ อห าชุ ด วิ ช ามี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการน าสินค้าไปสู่ผู้บริโภคด้วยแนวทางและวิธีการยั่งยืน 

5. Intelligent Decision Support Systems โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เนื้อหาชุดวิชามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อุตสาหกรรมสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจได้ 
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สาระส าคัญในหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 5 ชุดวิชา สรุปได้ดังนี้ 
2.1 Digital Factory  โดย ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีเนื้อหาส าคัญดังนี้ 
อุตสาหกรรมการผลิตได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม 1.0 จนถึง

อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีระบบการผลิตเป็น cyber-physical production systems เพ่ือกระบวนการผลิตเป็นระบบ
อัตโนมัติ 

 
 
ภำพที่ 3 วิวัฒนำกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิตอุตสำหกรรม 1.0 ถึงอุตสำหกรรม 4.0 

 ปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้แก่ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบเชื่อมต่อ 
หรือ Network และการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ต้องการ เข่น 
Autonomous Robot, Simulation, System Integration, Internet of Things, Big Data, Augmented 
Reality, Additive Manufacturing เป็นต้น  การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ (Automated 
manufacturing system) ที่มีความยืดหยุ่น (flexible) มากขึ้นด้วย และโรงงานผลิตจะปรับเป็นโรงงานดิจิทัล ที่มี
การบูรณาการปัจจัยการผลิตด้วยการบริหารจัดการระบบสารสนเทศข้อมูลดิจิทัล  การใช้แนวคิด LEAN ในการ
ขับเคลื่อนการปรับไปสู่โรงงานดิจิทัล เพ่ือให้เกิด ความเป็นศูนย์กลางของลูกค้า  (Customer Centricity) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ (Integrated Value Chain)  

 ขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบดิจิทัล ประกอบด้วย เลือกเทคโนโลยีการผลิตที่
ถูกต้อง ใช้หลักการของ LEAN ช่วยให้สายธารแห่งคุณค่าง่ายขึ้น  หลีกเลี่ยง digital shortcuts  พัฒนาระบบ
ดิจิทัลในกระบวนการผลิต 



8   /   รายงานการจัดการความรู้  
  
 

 
ภาพที่ 4 แนวทางการเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

 หลักส าคัญของการผลิตแบบ Lean มี 5 ประการ คือ 
- ก าหนดคุณคา่ (value) ที่ลูกค้าต้องการ  
- ระบุสายธารแห่งคุณค่า (value stream) ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยค านึงถึงของเสียที่เกิดขึ้น

ด้วย 
- ท าให้คุณค่าไหล (flow) ไปได้โดยไม่หยุดชะงักด้วยการสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิต 
- ให้ลูกค้าสามารถดึง (pull) คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ได้ 
- ท าให้เกิดความสมบูรณ์แบบ (perfection) ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
ภำพที่ 5 Value steam ในกระบวนกำรผลิต 
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ตัวอย่างระบบการผลิตในโรงงานดิจิทัลอาจเป็นระบบ Cyber-physical system ด้วยเทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality)  หรือ VR (Virtual Reality) หรือผสมผสานกัน (Merged Reality) 

  

 
ภำพที่ 6 กำรใช้เทคโนโลยี VR, AR, MR ในกระบวนกำรผลิต 

  ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี additive manufacturing เช่น การพิมพ์ 3 มิติเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ใน
อนาคตจะพัฒนาเป็น 4 มิต ิ

 
ภำพที่ 6 กำรใช้เทคโนโลยี Additive manufacturing ในกระบวนกำรผลิต 
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ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี simulation ในการออกแบบ วางแผน และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตส าหรับ
โรงงานดิจิทัล 

 
ภำพที่ 7 กำรใช้เทคโนโลยี Simulation ในกระบวนกำรผลิต 
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2.2 Human- Centric Design for Operators 4.0 โดย ผศ. นริศ  เจริญพร เป็นวิทยากร  มีเนื้อหาส าคัญดังนี้  
 การออกแบบเพื่อผู้ใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับผู้ปฏิบัติงานยุค 4.0 ได้จัดเนื้อหาชุดวิชาเป็นลักษณะการเรียนรู้
จากปัญหา (Problem-Based Learning Course) โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 โมดูล ดังนี้ 

 
ภำพที่ 8 โมดูลเนื้อหำส ำหรับชุดวิชำ Human-Centric Design for Operators 4.0 

 การออกแบบเพ่ือผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมที่ค านึงถึงปัจจัยมนุษย์  การ
ออกแบบทางเออร์โกโนมิก  และการออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้  สิ่งส าคัญคือจะออกแบบอย่างไรให้
สามารถลดอุบัติเหตุ (Safe) สามารถควบคุมความเสี่ยง (Risk control)  และสามารถควบคุมได้ (Controllable)  
นักออกแบบจึงควรเข้าใจในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบการผลิต เพ่ือให้ท างาน
ร่วมกันได้ตามศักยภาพของผู้ท างาน โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งอายุ เพศ และพ้ืนหลังทางวัฒนธรรม เป้าหมายให้เกิดการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี    องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น International Ergonomics Association (IEA), 
South East Asian Network of Ergonomics Society (SEANES) เป็นต้น  มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO/TC 
159  Ergonomics, ISO 7250 Basic human body measurements for technological design, ISO 
11226:2000 Ergonomics — Evaluation of static working postures, ISO 14738:2002 Safety of 
machinery — Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery 
 การผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีลักษณะการผลิตเป็นระบบ Cyber-Physical System ที่มีการใช้
หุ่นยนต์ในสายการผลิต เทคโนโลยี IoT ที่เชื่อมโยงข้อมูลการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงปัญญาประดิษฐ์  การ
ออกแบบการท างานให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยให้สามารถท างานร่วมได้ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรผลิตอย่าง
สะดวก สบาย และมีประสิทธิภาพ (work-well and work smart)  ปัจจัยส าคัญในการออกแบบทางการยศาสตร์ 
ที่ใช้ปัจจัยมนุษย์เป็นองค์ประกอบ แสดงในภาพที่ 9 
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ภำพที่ 9 ปัจจัยส ำคัญในกำรออกแบบทำงกำรยศำสตร์ 

 การออกแบบสถานีงานให้มนุษย์ท างานร่วมกับเครื่องจักรในโรงงาน ต้องศึกษาสัดส่วนร่างกาย 
(anthropometry) ท่าทาง (posture) การใช้แรงกล้ามเนื้อ (strength) ความล้า (fatique) และการบาดเจ็บ 
(injure) ในการท างาน 

 
ภำพที่ 10 องค์ประกอบในกำรออกแบบสถำนีงำนให้เหมำะสมกับผู้ปฏิบัติงำน 

 ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในระบบงาน อาจเป็นเพราะเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทั้งแบบ
ฉับพลัน และแบบเรื้อรัง  ความล้าสะสมในทางกายภาพ และทางสมอง  ความล้มเหลวของมนุษย์จากความผิดพลาดหรือ
การฝ่าฝืนกฏ ความเครียดทางจิตใจ  
 ตัวอย่างท่าทางท่ีเหมาะสมในการท างานแบบยืนและแบบนั่งในการท างานดังภาพที่ 11 
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ภำพที่ 11 ท่ำทำงท่ีเหมำะสมในกำรยืน และนั่งท ำงำน 

 ท่าทางการท างานของผู้ปฏิบัติงานในสถานีงานมีผลต่อเวลานานสุดที่จะอยู่ท่าทางนั้นได้ (Maximum Holding 
Time, MHT) ซึ่งได้มีการศึกษาค่า MHT ส าหรับท่าทางต่าง ๆ และการออกแบบพ้ืนที่ท างานที่แนะน าส าหรับท่ายืนท างาน
ส าหรับผู้หญิงและผู้ชายมีความสูงจากพ้ืนแตกต่างกัน 

 
ภำพที่ 12 ค่ำ MHT ส ำหรับท่ำทำงต่ำงๆ ในกำรท ำงำน 
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ภำพที่ 13 พื้นที่ท ำงำนที่แนะน ำในท่ำยืนส ำหรับผู้หญิงและผู้ชำย 

 ส าหรับการนั่งท างานมีค าแนะน าท่าทางในการนั่งท างานดังภาพ และควรมีค่า flexion angles ประมาณ 25 
องศา  ค่า abduction angle ประมาณ 15-20 องศา 

 
ภำพที่ 14 ท่ำทำงท่ีแนะน ำส ำหรับกำรนั่งท ำงำน 

 
ภำพที่ 15 ตัวอย่ำงท่ำทำงกำรท ำงำนกับเครื่องจักร 

 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบสถานีงานที่เหมาะสมอาจใช้แบบประเมินท่าทางร่างกายในการท างานซ้ า 
RULA (Rapid Upper Limb Assessment) แบบประเมินระดับความไม่สบายหรือการคงค้าง 
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 2.3  Smart Operations Management โดย ผศ.ดร.อนิรุท  ไชยจารุวณิช  เป็นวิทยากร มีเนื้อหา
ส าคัญดังนี้ 
  การผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการปฏิบัติการในรูปแบบ Smart โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
การผลิตให้เกิดผลด้านประสิทธิผล (productivity) ความคล่องตัว (agility) การปรับให้เข้ากันได้  (customization) 
รวมทั้งการเชื่อมโยงลูกค้าไปยังห่วงโซ่คุณค่าแบบ end to end และการคิดค้นระบบการผลิต   

 
ภำพที่ 16 กำรปรับปรุงกำรผลิตในยุคอุตสำหกรรม 4.0 

 
 เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ ( Robotic Process 
Automation, RPA),   Machine Learning , การสื่อสารแบบ Chatbot และแบบผ่านมือถือ มากขึ้น ซึ่งรองรับ
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยระบบการผลิตในอุตสาหกรรมจะแปลงเปลี่ยนเป็น Cyber-
Physical System (CPS) ที่ผสมผสานการผลิตในระบบไซเบอร์กับระบบกายภาพ 

 
ภำพที่ 17 ระบบกำรผลิตแบบ Cyber-Physical System 
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 ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างของระบบการผลิตแบบ Cyber-Physical Systems ได้เป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ 
   ระดับ 1 Configuration Level การตั้งค่าได้เองเพ่ือความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และขจัดปัญหา
การผลิต  
 ระดับ 2 Cognition Level การจ าลองสถานการณ์ (simulation) การวินิจฉัยปัญหา(diagnostics) 
และการตัดสินใจ (decision making) การมองเห็นจากระยะไกล (remote visualization)  
 ระดับ 3 Cyber Level การใช้เครื่องจักรท างานที่มีความสามารถท่ีหลากหลายมากขึ้น การใช้เหมือง
ข้อมูลในการท างานโดยเครื่องจักร 
 ระดับ 4 Data to Information Level การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ส าหรับการท างาน
ของเครื่องจักร และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในหลายมิติ เพื่อการพยากรณ์และวางแผนการผลิต 
 ระดับ 5 Smart Connection Level การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเครื่องจักรให้ท างานในลักษณะ plug 
and play 
 แนวโน้มอนาคตระบบการผลิต Cyber-Physic System จะปรับไปเป็น Cyber – X – System 
(CXS) ที่ประกอบด้วย Social System, Physical System, Biological System, Enterprise System 
 

 
ภำพที่ 18 ระบบย่อยในระบบ Cyber-X- system 

 การปฏิบัติการผลิตฉลาด (smart operation) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีองค์ประกอบที่ฉลาดต้อง
บริหารจัดการวัสดุการผลิต  เครื่องจักรผลิต เทคโนโลยี และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือให้
กระบวนการผลิตถูกต้อง คุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าท่ีดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สร้างผลก าไร สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้   
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ภำพที่ 19 องค์ประกอบในระบบปฏิบัติกำรผลิตที่ฉลำด (Smart Operation) 

 เทคโนโลยีที่อาจน าใช้ในระบบปฏิบัติการผลิตที่ฉลาด เช่น real-time production management , 
Remote working, Automation Machines, Management Tracking System, 

 

  

  
 

ภำพที่ 20 ตัวอย่ำงเทคโนโลยีในระบบปฏิบัติกำรผลิตที่ฉลำด (Smart Operation) 
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 2.4    Sustainable Supply Chain Management โดย ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์  เป็นวิทยากร 
มีเนื้อหาส าคัญดังนี้ 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเริ่มตั้งแต่จุดต้นก าเนิด จัดส่งวัตถุดิบ ไปยังการผลิตที่เครื่องจักรผลิต และการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าซึ่งเป็นจุดปลายทาง รวมถึงการจัดการาการไหลของข้อมูลการผลิตด้วย ซึ่งอาศัยระบบ 
โลจิสติกส์เป็นส าคัญเพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนสมรรถนะของห่วงโซ่อุปทาน และส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า  อย่างไรก็ตาม ต้องมีการด าเนินการอย่างยั่งยืน (sustainable) ด้วย โดยเฉพาะการปลอดปล่อย CO2 

 
 

ภำพที่ 21 กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในกระบวนกำรผลิต 
 โมเดลของระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการลูกค้า ต้องการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร   
 

  
 

ภำพที่ 22 โมเดลกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ 
 ตัวชี้วัดการจัดการโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ได้แก่ customs, Infrastructure, service quality, Tracking 
and Tracing, Shipment, Timeliness ซึ่งสามารถจัดรวมตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นโยบายและ
กฎเกณฑ์  (Area for policy regulation) และผลลัพธ์จากการท างาน  (performance outcome) ส าหรับ
ประเทศไทยค่าคะแนน LPI เท่ากับ 3.26 จัดเป็นอันดับที่ 45 ของโลก และอันดับทื่ 3 ของอาเซียน ขณะที่ประเทศ
ที่ได้อันดับหนึ่งของโลกคือประเทศเยอรมันนี และอันดับหนึ่งของอาเซียน คือประเทศสิงคโปร์ 



 
 

       การจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับผู้ประกอบการ/  19 
 

 

 
 

ภำพที่ 23 ตัวช้ีวัดกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (LPI)  
 ตัวอย่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบสู่โรงงานผลิต
หรือแปรรูป การจัดเก็บในคลังสินค้า และการส่งถือผู้บริโภค  ซึ่งต้องการระบบสารสนเทศในการจัดการให้มีต้นทุน
การขนส่งต่ าที่สุด 

 

 
ภำพที่ 24 ตัวอย่ำงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตร 
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 ตัวอย่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว เน้นระบบ E-commerce ของโรงแรม ที่มี
ระบบ e-procurement system ในส่วน Back-end และระบบ Customer relationship Management 
system ในส่วนของ Front-end  

 

 
ภำพที่ 25 ตัวอย่ำงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในธุรกิจกำรท่องเที่ยว 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้รวดเร็ว กระชับ คล่องตัว
มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แต่ยังคงเป้าหมายหลัก คือ ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
สินค้าและการบริการตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ และตรงเวลา  เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้
ต้องให้สามารถรวบข้อมูลส าคัญแบบ real-time  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่น าไปใช้งานได้ถูกต้องเหมาะสม 
ติดตามประเมินผล เพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินการได้ทันที  เทคโนโลยีหลักที่จะมีบทบาทในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ดังแสดงในภาพที่ 26 
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ภาพที่ 26 เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานยุคดิจิทัลควรจะมีส่วนประกอบส าคัญ เช่น ระบบบูรณาการการวางแผนกับ
การปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน ระบบโลจิติกส์ที่ visibility  ระบบคลังสินค้าท่ีฉลาด   การบริหารชิ้นส่วนอะหลั่ยที่มี
ประสิทธิภาพ   โลจิสติกส์ B2C ในรูปแบบอัตโนมัติ   

 
ภำพที่ 27  ตัวอย่ำงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนยุค 4.0 
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 2.5 Intelligent Decision Support Systems โดย อ.ดร.สุริยา จิรสถิตสิน เป็นวิทยากร มีเนื้อหา
ส าคัญดังนี้ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจริยะในยุค 4.0 จะมีบทบาทส าคัญที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตที่น า
ความรู้หลัก (domain knowledge) มาประยุกต์ใช้ให้การด าเนินงานเป็นไปในรูปแบบที่ชาญฉลาด เช่น การเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เหตุผลที่น ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ  ซึ่งความรู้หลักมี 2 ประเภท คือ Factual Knowledge 
(มองเห็นได้ เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ) และ Expert Knowledge (สร้างข้ึนเป็นนัยจากระบบเชี่ยวชาญ) ข้อมูลที่ค้นพบได้
จากระบบฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Database, KDD) มาจากการสังเคราะห์จากข้อมูลดิบด้วย 
pattern และ model ที่เข้าใจได้ และเหมาะสมต่อสภาพปัญหา KDD จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน และมีการใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining)เป็นหลัก โดยมีกระบวนการและเทคนิคเพ่ือจัดโครงสร้าง 
สารสนเทศ และความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ (Intelligent Decision Support 
System, IDDS) เป็นระบบที่ผสานผสานความรู้ที่ค้นพบจาก Data Mining และเทคโนโลยีการค านวณอัจฉริยะ 
(Artificial Neural Network)  

 
ภำพที่ 28 กระบวนกำรใน Data Mining 

 ระบบ IDSS ต้องการโมเดลที่สามารถสร้าง Domain Knowledge จากข้อมูลดิบ 
จ านวนมาก และใช้ Knowledge ไปแก้ปัญหาได้ จึงต้องมีการออกแบบเครื่องมือที่พยากรณ์ได้ส าหรับแก้ประเด็น
ปัญหาที่จ าแนกประเภทไว้ได้ เพ่ือสามารถท านายแต่ละกรณีปัญหาได้ถูกต้อง เช่น การวินิจฉัยโรคจะต้องสามารถ
หาสาเหตุของเชื้อโรคจากอาการต่าง ๆ  ที่สังเกตได้และบันทึกไว้    หรือการพยากรณ์อากาศ  จะท านายสภาพ
อากาศจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีสังเกตไว้และน ามารวบรวมเป็นข้อมูล ดังนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ IDSS 
มีส่วนประกอบหลักของ DM-NN ที่มี data warehouse, Case base, inductive algorithm ส าหรับ data 
mining (descriptive method), Knowledge base, ระบ บ ให้ ค า แน ะน า อั ฉ ริ ย ะ  (Intelligent Advisory 
System, predictive method)  
,  
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ภำพที่ 29 โครงสร้ำงระบบ Intelligent Decistion Support System 

 ระบบ IDSS ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 น าไปใช้ในการตัดสินใจในการผลิตอุตสาหกรรม ทั้งนี้ต้องใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่สนับสนุนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 
 

 
ภำพที่ 30  เทคโนโลยีส ำหรบักำรผลิตยุค 4.0 
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