
 

 

ตารางสอนปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วม.) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ลักษณะวิชา หน่วย

กิต 
ค่าอุปกรณ์ 

(บาท) 
วิชาพื้นฐานหรือ 
ผู้บรรยายอนุมัติ 

sec gr. เวลาบรรยาย บ. ป. ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมาย
เหต ุ

วม.600 
EMM600 

ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาเชิงบูรณาการ 
Research Methodology and Integrated Seminar 

3 - - 2800 01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอนเอง 

/  ผศ.ปาริชาต ชื่นวฒันกุล 
ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
(ผู้ประสานงาน) 

วศ.303 

วม.601 
EMM601 

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 
Industry Data Analytics 

3 - - 2800 01 พุธ 
          18.00 – 21.00 น. 

/  รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 
ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 

วศ.303 

 

วิชาเลือก  (เปิด 3 วิชา) 
รหัสวิชา ลักษณะวิชา หน่วย

กิต 
ค่าอุปกรณ์ 

(บาท) 
วิชาพื้นฐานหรือ 
ผู้บรรยายอนุมัติ 

sec gr. เวลาบรรยาย บ. ป. ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมาย
เหต ุ

วม.665 
EMM665 

การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร 
Financial Management and Accounting for 
Engineers 

3 - - 2800 01 พฤหัสบดี 
          18.00 – 21.00 น. 

/  รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ วศ.303 

วม.656 
EMM656 

การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Management of Technology and Innovation 

3 - - 2800 01 จันทร์  
          18.00 – 21.00 น. 

/  ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง วศ.303 

วม.626 
EMM626 

การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม 
Industrial System Simulation 

3 - - 2800 01 อาทิตย์ 
           13.00 – 16.00 น. 

/  ผศ.ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว วศจ.
216 

 
 



 

 

หน้า 2 

ตารางสอนปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วม.) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

วิชาเลือก 

รหัสวิชา ลักษณะวิชา หน่วย
กิต 

ค่าอุปกรณ์ 
(บาท) 

วิชาพื้นฐานหรือ 
ผู้บรรยายอนุมัติ 

sec gr. เวลาบรรยาย บ. ป. ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมาย
เหต ุ

วม.665 
EMM665 

การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับวิศวกร 
Financial Management and Accounting for 
Engineers 

3 - - 2800 01 พฤหัสบดี 
          18.00 – 21.00 น. 

/  รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ วศ.303 

วม.656 
EMM656 

การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน 
Management of Technology and Innovation 
for Competitiveness 

3 - - 2800 01 จันทร์  
          18.00 – 21.00 น. 

/  ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงสท์อง วศ.303 

วม.629 
EMM629 

การจ าลองระบบทางอุตสาหกรรม 
Industrial System Simulation 

3 - - 2800 01 อาทิตย์ 
           13.00 – 16.00 น. 

/  ผศ.ดร.วฒิุนันท์ นุ่นแก้ว วศจ. 
216 

วม.724 
EMM724 

หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสิน 
ใจในงานวิศวกรรม 1 (การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม) 

Special Topics in Quantitative Analysis and 
Decision-Making 1  

   2800 01 พุธ 
          18.00 – 21.00 น. 

/  รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 
ผศ.ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล 

วศ.303 

TU005 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3 - - 2800 01 อาทิตย์  
            09.00 – 12.00 น.   

/  อ.ดร.รังสิมา เจียรจรูญศรี วศ.302 
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หน้า 3 

 

รหัสวิชา ลักษณะวิชา หน่วย
กิต 

ค่าอุปกรณ์ 
(บาท) 

วิชาพื้นฐานหรือ 
ผู้บรรยายอนุมัต ิ

sec gr. เวลาบรรยาย บ. ป. ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหต ุ

วม.701 
EMM701 

 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระ 1 
Independent Study 1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

2800 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 

จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 
 
 
 
        

/ 
 
 
 
 
 

 รศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ ์
รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุร์ัตน์ 
รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 
รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 
รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
รศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ 
ผศ.ดร.จิรวรรณ คล้อยภยันต์ 
ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
ผศ.ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว 

 

วม.702 
EMM702 

การค้นคว้าอิสระ 2 
Independent Study 2 

3 - - 2800 01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 

/  รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 
ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 

 

วม.804 
EMM804 

วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9 - - 2800 01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 

/  รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 
ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 

 

 
               ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
 
 
                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ช่ืนวัฒนกุล 
               ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 

 

pchompoo
ปาริชาต



 

 

หน้า 4 

ตารางสอนปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม (พอ.) 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

รหัสวิชา ลักษณะวิชา หน่วย
กิต 

ค่าอุปกรณ์ 
(บาท) 

วิชาพื้นฐานหรือ 
ผู้บรรยายอนุมัติ 

sec gr. เวลาบรรยาย บ. ป. ชื่ออาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 

พอ.701 
DI701 

การค้นคว้าอิสระ 1 
Independent Study 1 

3 - - 2800 
 

01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 

/ 
 

 ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 

 

พอ.702 
DI702 

การค้นคว้าอิสระ 2 
Independent Study 2 

3 - - 2800 
 

01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 

/  ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 

 

พอ.800 
DI800 

วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9 - - 2800 01 จัดเวลากับอาจารย์ 
ผู้สอบเอง 

/  ผศ.ดร.สวัสด์ิ ภาระราช 
รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 

 

                 
                ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
 
   
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ช่ืนวัฒนกุล) 
             ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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