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เรียน  ผูเขารวมการประชุมวิชาการฯ ME-NETT 2021 ทุกทาน     

                                                  

กราบเรียนทานประธาน ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย ดร.

กุลเชษฐ เพียรทอง นายกสมาคมวิศวกรเครื ่องกลไทย และ ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ ์ หุดากร หัวหนาภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และสวัสดี ทานอาจารย นักวิจัย และ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ME-NETT 

2021) รวมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย  

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ไดเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

เปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระดับชาติ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ ตลอดจนเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัย โดยในปนี้ไดเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 

และมีการระบาดที่รุนแรงในชวงเวลาที่จัด ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จึงเปนการจัด แบบ online ทั้งหมด การ

ประชุมวิชาการครั้งน้ีไดรับบทความท่ีมีความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกสาขาวิชาของวิศวกรรมเครื่องกล      

ดิฉันขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานที ่มีสวนในการนำเสนอผลงาน รวมทั ้งวิทยากรที ่มาจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกทาน และดิฉันขอใหการจัดงานครั้งนี้ประสบความความสำเร็จและ

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดงานทุกประการ รวมทั้งสามารถสรางเครือขายทั้งดานวิชาการและงานวิจัยตามวัตถุประสงคของ

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และสรางความกาวหนาใหกับวงการวิชาการของวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยและมนุษยชาติ  

 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร)  

           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สารจาก  

นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย  

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย หรือ ที่ชาววิศวกรรมเครื่องกลเรารูจักกันดีในชื่อวา 

ME-NETT (The Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand) ครั ้งนี ้ ถือวาเปนครั้งที่ 35 แลว ซึ่ง

พวกเราชาววิศวกรรมเครื่องกลได รวมกันจัดการประชุมนี้มาอยางตอเนื่องในทุกๆ ป เพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต

นักศึกษา และวิศวกรในภาคอุตสาหกรรม ไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ นำเสนอผลงานทางวิชาการ และ 

สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยในอนาคต 

โดยปกติ งาน ME-NETT จะเปนการนำเสนอผลงานแบบสัมมนาที่สถานที่จัดงาน มีการจัดนิทรรศการงานทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกลอยางคึกครื้น มีบรรยากาศแหงความเปนมิตร สรางเครือขายความรวมมือระหวางพี่นองในสาขาวิศวกรรมได

อยางดี แตดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในขณะน้ี ME-NETT ครั้งท่ี 35 จึงจำเปนตองจัดการนำเสนอในรูปแบบ

ออนไลน ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ ME-NETT แตดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร และ นวัตกรรมการสื่อสารออนไลนใน

ปจจุบัน ผมเช่ือมั่นวาการสัมมนาครั้งน้ีจะตอบวัตถุประสงคของการจัดงานไดเปนอยางดี 

ในครั้งนี้ ผลงานท่ีนำเสนอจะประกอบดวยผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ในกลุมสาขาวิชาหลักๆ 9 สาขา 

ดังที่แสดงใน proceedings นี้ ทุกบทความผานการพิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางเขมขน เปน

ผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และพ้ืนฐานในการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล  

ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรเครื ่องกลไทย ผมขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดทุมเท ตั้งใจ ในการจัดการประชุมครั้งน้ีเปนอยางด ีขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกล

ไทย รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ชวยสนับสนุนและใหความรวมมือในการจัดการประชุมครั้งน้ี ขอขอบคุณ

นักวิจัย คณาจารย-นักศึกษา วิศวกร รวมท้ังผูสนับสนุน จากสมาชิกเครือขายตาง ๆ ท่ีไดสงผลงานเขารวมการนำเสนอและเปนสวน

หน่ึงในการสรางสรรคสังคมวิศวกรเครื่องกลไทย และทำใหการประชุม ME-NETT ครั้งน้ีประสบความสำเร็จ ลุลวงไปดวยดี  

 

                                                                                                   
                                                                             (ศาสตราจารย ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง)  

                                                    นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
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สารจาก  

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

ในนามของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กระผม

และคณาจารยของภาควิชาฯ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับความอนุเคราะหจากสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ใหเปนเจาภาพ

รวมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 35 

เวทีนี้เปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ไดมีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจนเพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัยระหวางหนวย

งานวิจัยดานวิศวกรรมเครื่องกลของสถาบันการศึกษาตางๆ อันจะเปนการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ นำไปใช

ไดจริง และสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ  

เนื่องจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดระบาดไปอยางรวดเร็ว 

และรุนแรงมากขึ้น ทำใหการจัดประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 เปนการจัดประชุมใน

รูปแบบออนไลน หากการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ีมีขอผิดพลาดประการใด กระผมขอนอมรับไว ณ ท่ีน้ี และยินดีนอมรับขอคิดเห็น

และขอติชมตางๆ จากผูเขารวมประชุมทุกทานดวยครับ  

 

 

  

 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร)  

             หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

               คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 35 (ME-NETT 2021) 

วันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2564 

........................................................................................ 

 

 
 

คำกลาวเปดงาน โดย ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ผมรู ส ึกเปนเกียรติ และมีความยินดีเปนอยางยิ ่งที ่ไดมาเปนประธานในการเปด “การประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 35” ในวันน้ี ซึ่งการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ได

ดำเนินการจัดตอเนื่องกันมาตั้งแตป พ.ศ.2530 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต 

นักศึกษา และบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ไดมีโอกาสนำเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ เปนการ

สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและตองขอขอบคุณสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ีผม

หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานคงจะไดแรกเปลี่ยนความรูและประสบการซึ่งกันและกัน เพื่อนำเอาความรูที่ไดไปตอยอดทางวิชาการ

ตอไปในอนาคต ขอขอบคุณ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกทาน คณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของ

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีไดสงบทความและเขารวมประชุมในครั้งน้ี ตลอดจนผูสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ท่ีชวยผลักดันใหเกิดการ

ประชุมวิชาการเคลือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 ไดสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยดี และขอใหการจัด

สัมมนาครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการประชุมวิชาการ 

 บัดน้ีถึงเวลาอันสมควรแลวผมขอเปดการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 35 ณ บัดน้ี 
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สถาบันสมาชิก เครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย 

 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

โรงเรียนนายเรือ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 
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รายช่ือที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 
 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตำแหนง 

1 รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ท่ีปรึกษา 

2 รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 

3 ศ.ดร.สำเริง จักรใจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี ท่ีปรึกษา 

5 ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ท่ีปรึกษา 

6 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ท่ีปรึกษา 

7 คุณมานิตย กูธนพัฒน กรรมการสภาวิศวกร ท่ีปรึกษา 

8 คุณยุทธนา เจริญวงศ กรรมการผูจดัการใหญบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด ท่ีปรึกษา 

9 ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุมบรษัิทบริษัท ไทย ออโต ทูลส 

แอนด ดาย จำกัด 

ท่ีปรึกษา 

10 คุณอภิชิต ลำ้เลศิพงศพนา กรรมการผูจดัการ บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จำกัด ท่ีปรึกษา 

11 รศ.ดร.ยศพงษ ลออนวล  ประธานสมาคมยานยนตไฟฟาไทย ท่ีปรึกษา 

12 รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการฝายอุตสาหกรรมสกว. ท่ีปรึกษา 

13 ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล ท่ีปรึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยดานการวิจัย ท่ีปรึกษา 

14 คุณจิรบูลย วิทยสิงห นายสมาคมของขวัญของชำรวยไทยและของตบแตงบาน,  

ประธานสมาพันธอุตสาหกรรมของขวัญอาเซียนและเลขาธิการ

สมาพันธไลฟสไตลไทย  

ท่ีปรึกษา 

15 พลตรีชูเกียรติ ชวยเพชร ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  ท่ีปรึกษา 

16 คุณทิณกร ผองลักษณา ผูอำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

ท่ีปรึกษา 

17 ดร.สำเริง เนตรภู  บริษัท เอส.เอช.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ท่ีปรึกษา 
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รายช่ือกรรมการสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 
 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ตำแหนง 

1 ศ.ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี นายกสมาคมฯ 

2 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง อุปนายก คนท่ี 1 

3 รศ.ดร.สมิทธ เอ่ียมสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร อุปนายก คนท่ี 2 

4 ผศ.ดร.พรทิพย แกงอินทร  มหาวิทยาลยัมหิดล เลขานุการ 

5 ผศ.ดร.วราคม เนิดนอย  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน เหรัญญิก  

6 ผศ.ดร.ณัฐดนย พรรณุเจริญวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ปฏิคม 

7 อ.ดร.นพรตัน คำพร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ นายทะเบียน 

8 อ.ดร.มณัฑนา รังสิโยภาส  มหาวิทยาลยับูรพา ประชาสมัพันธ 

9 รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรรมการ 

10 พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล  หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรรมการ 

11 ศ.ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร  มหาวิทยาลยัขอนแกน กรรมการ 

12 รศ.ดร.ปรีชา การินทร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

13 รศ.ดร.อมรรัตน แกวประดับ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี กรรมการ 

14 อ.ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชุบ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม กรรมการ 

15 รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร กรรมการ 

16 ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

17 ดร.นุวงศ ชลคุป  ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ (ENTEC),  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

กรรมการ 

18 ผศ.ดร. สราวุธ เวชกิจ  มหาวิทยาลยัมหิดล กรรมการ 

19 ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงด ี มหาวิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  กรรมการ 

20 คุณสายัณห ปานซัง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรรมการ 

21 ดร.สมสิทธ์ิ มลูสถาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  กรรมการ 
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รายช่ือประธานสาขาวิจัยผูพิจารณาบทความ 

 

Alternative Energy and Combustion (AEC) 

ศาสตราจารย ดร.สำเริง จักรใจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME) 

พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล  หาญกลา  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินรกษัตริยาธิราช 

 

Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM) 

รองศาสตราจารย ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 

Biomechanics and Bioengineering (BME) 

รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

Computation and Simulation Techniques (CST) 

ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC) 

ศาสตราจารย ดร.สุวัฒน กุลธนปรดีา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

Engineering Education (EDU) 

รองศาสตราจารย ดร.รัชพล สันตวิรากร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

Energy Technology and Management (ETM) 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร เจรญิสุข  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

Thermal System and Fluid Mechanic (TSF) 

ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 

1. Alternative Energy and Combustion (AEC) 

 

รองศาสตราจารย ดร.สถาพร เช้ือเพ็ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา มากมูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร. สมชาย จันทรชาวนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปูมยศ วัลลิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท เทียนนอย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย ดร.เอกรงค สุขจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมศร อารมยด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ คูวรัญ ู มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิบดินทร แสงสวาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันต นามเขต มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา การินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร เจรญิสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME) 

 

ศาสตราจารย ดร.สุจินต บุรีรตัน มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาดา สุขศิลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย กนตธร ธรรมกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ศาสตราจารย ดร.ธนัญชัย ลีภักดิป์รีดา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.ธนภัทร วานิชานนท มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย จารุตม คณุานพดล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

น.ต.ดร.ศราวุธ ศรีนาแกว โรงเรียนนายเรือ 

น.ท.ผศ.สุทธิพงษ ภาคสุทธิผล โรงเรียนนายเรือ 
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น.อ.รศ.ดร.ประสาทพร วงษคำชาง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา การินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ผกามาศ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 

 

3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM) 

 

รองศาสตราจารย ดร.ชนัตต รัตนสุมาวงศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สิงหถนัดกิจ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.จิรพงศ กสิวิทยอำนวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารย ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นำพล มหายศนันท มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารณุี อรยิวิริยะนันท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

อาจารย ดร.ประกอบ ชาติภุกต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.สนันตนเขม อิชโรจน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รตันา การญุบุญญานันท มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุทธา จีนครัว มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา อรณุจรสัธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย จารุตม คณุานพดล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 

4. Biomechanics and Bioengineering (BME) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสิรา  ชัยกิตติรตันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพจน เวศพันธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา อรณุจรสัธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

5. Computation and Simulation Techniques (CST) 

 

อาจารย ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.วรางครตัน จันทสาโร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.สุจินต บุรีรตัน มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย จันทสาโร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาดา สุขศิลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมพัฒน ตันติวัฒนกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.สมิทธ เอ่ียมสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพจน เวศพันธุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูม ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารย ดร.ฤทธิพล จันทราษฎร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารย ดร.วิทูรย เหม็สุวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐดนย พรรณเุจรญิวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาจารย ดร.ปญญวัณ ลําเพาพงศ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ คูวรัญ ู มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย นพพงศ ศรีตระกูล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พันเอกหญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ ณ อยุธยา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกลา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ กลิ่นบุญ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 

6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมพัฒน ตันติวัฒนกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ศาสตราจารย ดร.สุวัฒน กุลธนปรดีา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาจารย อภลิักษณ หลอนกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัคพงศ จนัทเปรมจติต มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย ดร.ธนภัทร วานิชานนท มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย กฤตยา ไชยยศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ผกามาศ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 

 

7. Engineering Education (EDU) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ศิวะพงศ เพ็ชรสงค มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล เขตเจนการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

8. Energy Technology and Management (ETM) 

 

อาจารย ดร.ธงชาติ เกิดผล Kyushu Institute of Technology 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรัล ศาลากิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ธนากร วงศวัฒนาเสถียร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.อมรรตัน แกวประดับ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.สินชัย ชินวรรัตน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปูมยศ วัลลิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาน สถิตยเรืองศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ ประสาทแกว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระพล กลิ่นบุญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

รองศาสตราจารย ดร.จารุวัฒน เจริญจิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

รองศาสตราจารย ดร.บัณฑติ กฤตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.พรสวรรค ทองใบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กระวี ตรอีำนรรค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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อาจารย ดร.สนันตนเขม อิชโรจน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐดนย พรรณเุจรญิวงษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันตชัย อยูแกว มหาวิทยาลยันเรศวร 

อาจารย ดร.ปราโมทย ลายประดษิฐ มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.มณัฑนา รังสโิยภาส มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชิดา สุวแพทย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวุธ เวชกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุง กิตติพิชัย มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒนพงศ วัฒนวันยู มหาวิทยาลยัรังสติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิบดินทร แสงสวาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล เขตเจนการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา เมตตานันท มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันต นามเขต มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ดร.มานพ มาสมทบ ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ 

 

9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF) 

 

อาจารย ดร.ธงชาติ เกิดผล Kyushu Institute of Technology 

ศาสตราจารย ดร.อาชวานี เค. คุปตา University of Maryland 

รองศาสตราจารย ดร.อลงกรณ พิมพพิณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.อศิ บุญจิตราดุลย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดนชัย วรเดชจำเรญิ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จุฬาภรณ เบญจปยะพร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวออน มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย จันทรชาวนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อธิกร วงศธนวรศิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ศาสตราจารย ดร.สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ดร.สมิทธ เอ่ียมสอาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

อาจารย นิวัฒน สุขสาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 
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รองศาสตราจารย ดร.บัณฑติ กฤตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.วิทูรย เหม็สุวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กริช เจียมจิโรจน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาจารย ดร.ปราโมทย ลายประดษิฐ มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ดร.มณัฑนา รังสโิยภาส มหาวิทยาลยับูรพา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรทิพย แกงอินทร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย ชัยชนะศิร ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ คูวรัญ ู มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศิรสิมบูรณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย นพพงศ ศรีตระกูล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มักตาร แวหะย ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยุต นันทดุสิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน วีระยุทธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ดร. มานพ มาสมทบ ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูจัดงาน 
 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศร ีลีจีรจำเนียร  ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ   กรรมการและท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร.กษมา ศริิสมบูรณ  กรรมการและท่ีปรึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน     กรรมการและท่ีปรึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทสพล เขตเจนการ  กรรมการและท่ีปรึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยพงษศิริ จรยุนนท   กรรมการและท่ีปรึกษา 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร  กรรมการและท่ีปรึกษา 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ  ประธาน 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาพันธ รัฐศาสนศาสตร กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิบดินทร แสงสวาง  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศกัดิ์ คูวรัญ ู  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชุดา เมตตานันท  กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวด ี  กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกันฑ  กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย วาสนานนท  กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยนพพงศ ศรีตระกูล  กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยศิวะพงศ เพ็ชรสงค  กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารยจารตุม คณุานพดล  กรรมการ 

19. อาจารย ดร.จันทนา สังวรโยธิน   กรรมการ 

20. อาจารย ดร.จงรัก ปริวัตรนานนท   กรรมการ 

21. อาจารย ดร.ณัฐ ธัชยะพงษ   กรรมการ 

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมศร อารมยด ี  กรรมการและเลขานุการ 

23. นางสาวกัลยกร คงอ่ิม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นางสาววัลลภา อรณุมงคลโชค   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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Keynote speaker 1 

 

ศาสตราจารย ดร. สัมพันธ ฤทธิเดช 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หัวขอ "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยคุดิสรัปชัน (Disruption)" 
 

 

 
 

 

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคท่ีมีการปนปวนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (Disruption) โดยพันธกิจหลักๆ 

ของอุดมศึกษาไทย คือ  การเรียน-สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุศิลปวัฒนธรรม แตอยางไรก็ตามในการปฏิบัตติาม

ภารกิจหลักนั้นจำเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปใหทันตอยุคสมัยที่ทุกสิ่งอยางในโลกนี้มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ดังน้ัน ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดานหลักสตูรและการเรียน-สอน ดานคุณภาพอาจารย ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการ

วิจัย บริการฯ ทำนุฯ และดานการบริหารจัดการ ซึ่งการเรียน-สอนจะไมเปนทางการอีกตอไป สามารถเรียนท่ีไหนก็ได เรียนเวลาใด

ก็ได การเรียนและการทำงานเปนสิ ่งเดียวกัน เปนการเรียนรู ตลอดชวงชีวิต แรงบันดาลใจ และการชี ้นำเปนสิ ่งสำคัญ 

สถาบันอุดมศึกษาไทยตอง สามารถ สรางบัณฑิต ใหมีความรู ทักษะอาชีพ นักปฏิบัติการ ทำงานไดจริง สรางหลักสูตรและ

สารสนเทศการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท มีความรวมมือกับผูใชบัณฑิต สรางอาจารยเปนมืออาชีพ ท้ังสอน วิจัย บริการวิชาการ 

ทำนุบำรุงศิปวัฒนธรรม สรางงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ตอยอดเชิงพาณิชยได กระจายอำนาจการบริหารจัดการ

ใหมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ สาขาวิชา ในการบริหารจัดการในดานตางๆ ใหเกิดความคลองตัว อุดมศึกษาไทยก็จะสามารถรองรบั

และอยูในโลกยุคน้ีไดอยางเขมแข็งและมั่นคง 
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Keynote speaker 2   

 

คุณประพุธ พงษเลาหพันธุ  

ผูจัดการฝายออกแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริษัท มิตร เทคนิคัล คอนซัลแทนท จำกดั 

หัวขอ "การคำนวณความเสี่ยงในการแพรเช้ือทางอากาศ ดวย Wells-Riley Equation" 
 

 

 
 

 

โรค COVID-19 น้ัน ถือวาเปนโรคท่ีแพรเช้ือทางอากาศได การควบคุมการระบาดใหแมนยำ บุคลากรทางการแพทยและ

วิศวกรระบบปรับอากาศควรจะทำความเขาใจใน WELLS-RILEY EQUATION เพื่อใชคำนวณเปอรเซ็นตความเสี่ยงจากกรณีการ

กรองอากาศ การระบายอากาศได สามารถกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศใหปลอดภัยตอการใชงานของบุคลากร

ทางการแพทยและประชาชนท่ัวไปได 

เน ื ้อหาการบรรยายเปนการรวบรวมขอมูลจากรายงานของ The National Air Filtration Association (NAFA) 

Foundation และจากบทความวิชาการหลาย ๆ บทความของตางประเทศ เพื่อใหทราบถึงแนวทางการคำนวณในสถานการณจริง 

ไปจนถึงการประยุกตใชรวมกับแบบจำลองการระบาด SIR MODEL 
 



กำหนดการ 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 35 (ME-NETT2021) 

วันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม  2564 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (ในรูปแบบOnline) 

 

........................................................................................ 

 

วันอังคารท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

09.30 - 12.00 น. ผูนำเสนอ/Chair/Co-Chair/ผูสนใจ เขามาทดสอบระบบการประชุมOnline  

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     

13.30 - 16.00 น. ผูนำเสนอ/Chair/Co-Chair/ผูสนใจ เขามาทดสอบระบบการประชุมOnline  

 

วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

09.30 - 10.00 น. พิธีเปด 

กลาวรายงาน  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชธานนท โพธิคุณ 

     ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ 

  กลาวตอนรับ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุณศรี ลีจรีจำเนียร 

     คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  กลาวตอนรับ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระศกัดิ์ หุดากร 

     หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศลิปากร 

  กลาวตอนรับ  โดย ศาสตราจารย ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง 

     นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 

  กลาวเปด   โดย ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 

     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

10.00 - 10.30 น. Keynote speaker  1 หัวขอ "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคดิสรัปชัน (Disruption)" 

     โดย ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 

      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

10.30 - 11.00 น. Keynote speaker  2 หัวขอ "การคำนวณความเส่ียงในการแพรเช้ือทางอากาศ ดวย Wells-Riley Equation" 

     คุณประพุธ พงษเลาหพันธุ 

(ผูจัดการฝายออกแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริษัท มิตร เทคนิคัล คอนซัลแทนท จำกัด) 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

  



 

presentation 

Session#1 

MENETT2021 

Room1 

MENETT2021 

Room2 

MENETT2021 

Room3 

MENETT2021 

Room4 

MENETT2021 

Room5 

MENETT2021 

Room6 

  AEC AMM CST ETM TSF AME 

Chair 
รศ.ดร.คณิต  

วัฒนวเิชียร 
อ.ดร.นพกร ภูระยา 

ผศ.ดร.ณฐัดนย  

พรรณเุจรญิวงษ 

รศ.ดร.ธนรัฐ  

ศรีวีระกุล 

พันเอกหญิง รศ.ดร.

สุวิมล เสนีวงศ ณ 

อยุธยา 
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การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ5E รวมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
ในหนวยการเรียนรูเร่ืองภาพฉายหลายมุมมอง 

Increasing the learning achievement of the orthographic projection lesson using 
the 5E-AR learning model  

โชติวุฒิ ประสพสุข1*  

1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
*ติดตอ: chotiwut.p@lawasri.tru.ac.th 

บทคัดยอ  
 การจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนสวนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนแบบการสรางความรูดวยตัวเอง โดยประกอบดวย 5
ขั้นตอน 1) ขั้นชักจูง 2) ขั้นคนควา 3) ขั้นอธิบาย 4) ขั้นตอยอดความรู และ 5) ขั้นประเมินความรู จากงานวิจัยและการศึกษาที่
ผานมาพบวาการจัดการเรียนรูดวยตนเองน้ันสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีกวาการเรียนการสอนแบบบรรยาย ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E มาใชในการสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ในหนวยการเรียนเร่ือง 
ภาพฉายหลายมุมมอง และใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงเขามามีสวนรวมในข้ันคนควา ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยยะสําคัญและมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับดีมาก 
คําหลัก: การจัดการเรียนรูแบบ 5E, เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง, ภาพฉายหลายมุมมอง, วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
 
Abstract 
 The 5E learning model is a part of Constructivism Theory. There are 5 parts including 1) Engage 2) 
Explore 3) Explain 4) Elaborate and 5) Evaluate. The previous research found the constructivism increased the 
learning achievement than traditional teaching. In this paper, the researcher used the 5E learning model and 
the Augmented Reality technology to teaching in the Orthographic projection lesson of Mechanical 
engineering drawing subject. The result showed the 5E learning model and AR technology have the 
achievement learning of students after learning was higher than the before learning at level of statistical 
significance and the satisfaction of students at a high level 
.Keywords: 5E learning model, augmented reality, Orthographic projection, engineering drawing subject.  
 

1 บทนํา  
การพัฒนาการเรียนการสอนนั้นเปนสิ่งที่ ผูสอนให

ความสําคัญเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากในชวงหลายปที่
ผานมามีการนําทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาในอดีตนํามา
ประยุกตเปนงานวิจัย โดยทฤษฎีที่ไดรับความนิยมและนํามา
ประยุกตใชกันอยางแพรหลายคือ การสรางความรูดวยตนเอง
ซึ่งรากฐานมาจากทฤษฎีการพัฒนาสติปญญาของเพียเจต 
(Piaget’s Theory) ตอมามีการพัฒนาตอยอดอยาง
หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
(Inquiry Based Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผู เ รี ยนเปนสํ าคัญ  โดยเปดทางใหนักศึกษาได ใช
ความสามารถในการคนควาความรูดวยตนเอง ตั้งสมมุติฐาน

และ หาคําตอบดวยตนเอง โดยผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนํา 
และสนับสนุนระหวางการเรียนการสอน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มสูงข้ึน ดังเห็นไดจากงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศไดนําไปใชกันอยางแพรหลาย [1-3] นอกจากน้ี
การนําการจัดการเรียนการสอบแบบสืบเสาะมาใชรวมกับ
เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นก็จะ
ยิ่งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะมาใชรวมกับรวมกับเทคนิค
การจัดผังมโนทัศนพบวาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.05 [4] การจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะรวมกับการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web 
based learning) ในการสอนวิชา Robotics and Artificial 
ผลจากการประเมินของผูเรียนเปนเชิงบวกและอยูในเกณฑดี 
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[5] ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะยังชวยเพ่ิมการกระตุน
ความสนใจในการเรียนของผู เรียนเพ่ิม ย่ิงขึ้น โดยมีการ
นํามาใชรวมกับ Mobile learning จากผลการทดลองแสดง
ให เห็ นว า การจั ดการ เ รี ยนแบบสืบ เส าะและการ ใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีชวยใหผูเรียนเขาถึงขอมูล สรางแรงจูงใจใน
การเรียนเปนอยางดี [6] จากงานวิจัยที่กลาวถึงขางตน การ
จัดการเรียนแบบสืบเสาะมีความยืดหยุนและสามารถนํามา
ปรับใชรวมกับเทคนิคและเทคโนโลยีอื่นได เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน 

ในการสอนรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ผูวิจัย
พบปญหาในหัวขอการเรียนเร่ืองภาพฉายหลายมุมมอง โดย
ผูเรียนบางกลุมไมสามารถจินตนาการการมองมุมองภาพ 3มิติ
ในมุมมองตางๆและฉายเปนภาพ 2มิติได จึงทําใหผูเรียนกลุม
นี้ตามบทเรียนไมทัน และเกิดความเบื่อหนายตามมาจึงทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําลง จากเหตุที่กลาวมา ในงานวิจัยน้ี
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
รวมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality) 
เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนสื่อในการสรางความรูดวยตัวเองในการ
มองมุมมองภาพ 
1.1 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E Inquiry based 
learning) 

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะประกอบดวย 5ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 5E 
ขั้นตอน กิจกรรม 

1. ขั้นสราง
แรงจูงใจ
(Engage) 

การใชสถานการณหรือเหตุการณที่
ผูเรียนสนใจ ท่ีเกี่ยวของกับบทเรียน เปน
การนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนให
ผู เรียนเกิดความสนใจ  อยากรู หรือ
กระตุนความรูเดิมของผูเรียนออกมา 

2. ขั้นสํารวจและ
คนหา
(Explore) 

เปนการวางแผนการสํารวจตรวจสอบ ตั้ง
สมมุติฐานดวยตัวผูเรียน และหาขอมูล 
คําตอบของสมมุติฐานดวยตนเองเชนกัน 

3. ขั้นอธิบาย 
(Explain) 

นําความรูที่ไดคนควาดวยตนเองไป
ตรวจสอบ วิเคราะหและสรุปผล โดย
ผูสอนมีหนาทีใ่หแนะนําเทานั้น 

4. ขั้นขยาย
ความรู 
(Elaborate) 

นําความรูที่ไดเชื่อมโยงกับความรูเดิม 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหมที่กวางขึ้น 

5. ขั้นประเมิน 
(Evaluate) 

การประเมินการเรยีนรู กิจกรรม และนํา
ความรูไปประยุกตใช 

 
 

1.2 เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality) 
AR (Augmented Reality) เปนเทคโนโลยีที่ผสาน

ระหวางโลกการมีปฏิสัมพันธระหวางความจริง เขากับการ
ปฏิสัมพันธเสมือนจริงผานเทคนิคการแสดงผล 3 มิติจาก
กลองเว็บแคม ทําใหเกิดการซอนทับระหวางภาพในโลกแหง
ความเปนจริงกับภาพท่ีเกิดขึ้นในโลกเสมือน ดังนั้นเทคโนโลยี 
AR จึงสามารถนําเสนอขอมูลที่หลากหลายตอบสนองตอ
ระบบประสาทสัมผัสกระตุนใหเกิดความตองการเรียนรู [7] 
ในทางการศึกษามีการนํา AR มาใชรวมกับการเรียนการสอน
และวิจัยอยางหลากหลาย ยกตัวอยางเชน การพัฒนาหนังสือ
เสริมบทเรียน 3 มิติดวยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริง 
เรื่อง อุปกรณที่ใชในการเคลื่อนท่ีของผูปวยไขสันหลังบาดเจ็บ  
ของนิสิตปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูและความพึงพอใจอยูในเกณฑบวก [8] 

2 วัตถุประสงค 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ในหนวยการ
เรียนเร่ือง ภาพฉายหลายมุมมอง ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ รวมกับเทคโนโลยีภาพเสมือน เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสรางความรูดวยตัวเองผานกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
3.1 กลุมตัวอยางในการทดลอง 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการทดลองจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีเครื่องกล ช้ันปที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 28คน เปนกลุมทดลอง 
3.2 การสรางเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) ในงานวิจัย 

การสราง AR เพื่อใชรวมกับการจัดการเรียนการรูแบบ
สืบเสาะ โดยการทํางานของ AR ผานการสแกน marker เพื่อ
เชื่อมตอไปยังโมเดล 3มิติที่สรางไว ซึ่ง marker และโมเดล 3
มิติ จะถูกอับโหลดผานเว็บไซด AR.js Studio เพื่อสราง AR 
application  

การใช AR ในงานวิจัยทําโดยวาง marker ลงบน
แบบฝกหัดที่ตรงกับโมเดล 3มิติที่อับโหลดไว หลังจากนั้นเขา
เว็บไซด http://chotiwut.thepsatri.com เพื่อทําการเปด
กลองสําหรับสแกน เมื่อสองกลองบน marker จะมีภาพ 3มิติ
ปรากฏข้ึนบน marker โดยผูเรียนสามารถ หมุนโมเดลเพ่ือดู
มุมมองตางๆได 360 องศา   
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ตารางที่2 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรูแบบ 5E-AR learning model 

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู 5E 

กิจกรรมการเรียนรู ระยะเวลา
ดําเนินการ  

 ประเมินกอนเรียน Pre-Test 20 นาที 

ขั้นสรางแรงจูงใจ 

 ใชคําถามท่ีผูเรียนเคยพบดวยตัวเอง หรือเปนปรากฏการณธรรมชาติที่
เก่ียวของกับบทเรียนเปนคําถาม เชนจํานวนดานของกลองยาสีฟนมีกี่
ดาน หรือปรากฏการณการเลนเงาเกิดขึ้นไดอยางไร 

 ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามนําเขาบทเรียน 

20  นาที 

ขั้นสํารวจและ
คนหา 

 ผูเรียนใชเทคโนโลยี AR ชวยในการมองมุมมองภาพผานแบบฝกหัด โดย
เรียงลําดับความงายไปหายาก พรอมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการมอง
มุมมองภาพ 

 ผูสอนมีหนาที่ใหคําแนะนําเทานั้น 

40 นาที 

ขั้นอธิบาย 
 ผูเรียนแลกเปลี่ยน.ความคิดเห็นเกี่ยวกับเก่ียวกับคําตอบของแบบฝกหัด
ที่ไดจากการสรางความรูดวยตัวเอง 40 นาที 

 ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับหลักการของภาพฉายหลายมุมมอง.  

ขั้นตอยอดความรู  ผูเรียนใชทักษะที่ไดจากขั้นสํารวจและคนควา ตอยอดเปนการเขียน
ภาพฉาย(มุมมองท่ี3) 60 นาที 

ขั้นประเมิน 
 ผูเรียนตอบคําถามเพ่ือประเมินความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบ 

5E-AR learning model. 
20 นาที 

 ประเมินหลังเรียน (Post-Test) 20 นาที 
 ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะ 20 นาที 

AR Marker

3D model

SCAN to open
the AR camera

รูปที่ 1 ขั้นตอนการใชงาน AR รวมกับใบงาน 5E 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

3.3.1 ใบงานการจัดการเรียนรูแบบ 5E เร่ืองภาพฉาย
หลายมุมมอง ผานการประเมินคา IOC เชิงโครงสรางและ
เนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญที่ 0.67และ 0.7 ตามลําดับ [9] 

3.3.2 แบบฝกหัดเร่ืองภาพฉายหลายมุมมองที่ใชรวมกับ
เทคโนโลยี AR จํานวน 3 ตอน 

3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  

3.4 ขั้นตอนการทดลอง 
การทดลองของกลุมทดลองโดยการใชใบงานวิชาเขียน

แบบวิศวกรรมเคร่ืองกล หนวยการเรียนเร่ือง ภาพฉายหลาย
มุมมอง โดยใชการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะรวมกับ
เทคโนโลยี AR ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตารางที่ 2 ใช
เวลาการดําเนินกิจกรรม 4ช่ัวโมง 

 

 
(ก) 

 
(ข) 
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(ค) 

รูปที่ 2 (ก) บรรยากาศในการจดัการทดลอง  
           (ข) การใช AR ในขั้นสํารวจและคนควา  

       (ค) การใช AR ในขั้นตอยอดความรู 
3.5 การรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูลการทดลองดวยสถิติทางคณิตศาสตร
แบงไดเปน 2 สวนดังน้ี 

3.5.1. สถิติพื้นฐาน 
1. คาเฉลี่ย 
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. รอยละ 
3.5.2 สถิติที่ใชวิเคราะหการทดลอง 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู  

1

X
N

E = ×100
A

 
(1) 

เมื่อ  
1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
X  คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัด 

A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
N  คือ จํานวนผูเรียน 

 

2

F
N

E = ×100
B  

(2) 

เมื่อ 

2E  คือ ประสิทธิภาพผลลัพธ 
F  คือ คะแนนรวมของการสอบหลังเรียน 

B  คือ คะแนนเต็มของขอสอบ 
N  คือ จํานวนผูเรียน 

งานวิจัยนี้ตั้งคาประสิทธิภาพ 1 2E /E ที่ 80/80 [10] 

2. สถิติสอบคา t-test (Dependent sample) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังไดรับการจัดการเรียนรู 

 

Dt=
22n D - D

n-1

  
(3) 

เมื่อ 
t  คือ คาสถิติจากการแจกแจงแบบที 
D  คือ ผลตางของคะแนนแตละคู 
n  คือ กลุมตัวอยาง 

4 ผลการทดลอง 
4.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู 

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) 
ของการจัดการเรียนรูแบบ 5E-AR เรื่องภาพฉายหลายมุมมอง 
ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
การทดสอบ 1E  2E  

ประสิทธิภาพ 80.23 86.42 
แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ 

จากตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มี
คาเฉลี่ยรอยละ 80.23 และประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) มี
คาเฉลี่ยรอยละ 86.42 ซึ่งทั้งสอง มีคาสูงกวาประสิทธิภาพ
เกณฑที่ตั้งไว จึงสามารถกลาวไดวา การจัดการเรียนรูแบบ 
5E-AR เรื่องภาพฉายหลายมุมมองนั้นมีประสิทธิภาพ 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 5E-
AR 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอน
และหลังเรียน 
การทดสอบ จํานวน x  S.D.  t-test p 
กอนเรียน 28 9 3.3 9.45* .000 หลังเรียน 28 13 1.86 
*มีนัยยะสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

จากตารางที่ 4 พบวาคาสถิติ t มีคา 9.45 คา p 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาคาระดับนัยยะสําคัญทางสถิติ .005 
แสดงวา คะแนนสอบกอนและหลังเรียนมีความสัมพันธกัน 
และผลจากการจัดการเรียนรูแบบ 5E-AR ทําใหคะแนนของ
การสอบหลังเรียนมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญที่ .05  
4.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู 5E-AR 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบ
ประเมิน 4 ดานจํานวน 20 ขอ โดยแบงระดับคะแนน มาก
ที่สุด(5) ถึง นอยที่สุด(1) [11] และนํามาวิเคราะหทางสถิติ
และแปลความระดับความพึงพอใจ ไดผลดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู 5E-
AR learning model 
รายการประเมิน x  S.D.  แปลผล 
บทบาทผูสอน 4.72 0.51 มากที่สุด 
1.มีการเตรียมเน้ือหาสําหรับการ
สอนมากอนลวงหนา 4.8 0.52 มากท่ีสุด 

2.ใชเทคโนโลยีชวยใหผูเรียนเกิด
ความรู 4.8 0.52 มากท่ีสุด 

3.เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
4.ใชเทคนิคหรือวิธีการใหผูเรียนหา
คําตอบไดดวยตัวเอง 4.55 0.6 มากท่ีสุด 

5.รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 4.7 0.47 มากท่ีสุด 

บทบาทผูเรียน 4.58 0.57 มากที่สุด 
6.มีสวนรวมในการเรียน 4.65 0.59 มากท่ีสุด 
7.มีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 4.5 0.61 มากท่ีสุด 

8.นําความรูเชื่อมโยงชีวิตประจําวัน
ได 4.45 0.69 มาก 

9.ไดรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น 4.7 0.47 มากท่ีสุด 
10.ไดรับการชวยเหลือ แนะนํา
ระหวางเรียน 4.6 0.50 มากท่ีสุด 

การจัดการเรียนรู 4.72 0.49 มากที่สุด 
11.วิธีการเหมาะสมกับเนื้อหา 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
12.ผูเรียนแสดงออกอยางเทาเทียม 4.6 0.60 มากท่ีสุด 
13.จัดการเรียนเพื่อสรางความรู
ดวยตนเองไดเหมาะสม 

4.8 0.41 มากท่ีสุด 

14.มีสื่อการสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรู 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 

15.เทคโนโลยี AR มีสวนชวยใน
การเรียนรู 

4.8 0.41 มากท่ีสุด 

การวัดและประเมินผล 4.67 0.52 มากที่สุด 
1 6 . ใ ช วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ย า ง
หลากหลาย 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

17.สอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

18.สอดคลองกับเนื้อหา 4.8 0.41 มากท่ีสุด 
19.ชี้แจงเกณฑการประเมินกอน 4.6 0.6 มากท่ีสุด 
20.เปดโอกาสใหผูเรียนโตแยงผล
การประเมิน 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอตอการจัดการ
เรียนรูแบบ 5E-AR คาเฉลี่ยรวม 4.67 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยรวม 0.52 แปลผลลัพธไดวาผูเรียนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด โดยผูเรียนมีความพึงพอใจในดานบทบาทของ
ผูสอนและการจัดการเรียนรูมากที่สุด และความพึงพอใจดาน
บทบาทของผูเรียนนอยที่สุดในเกณฑการประเมิน 

5 สรุปและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะรวมกับ
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (5E-AR learning model) เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลอง ในรายวิชาเขียน
แบบวิศวกรรมเคร่ืองกล หนวยการเรียนภาพฉายหลาย
มุมมอง เมื่อพิจารณาผลตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังเรียน
พบวามีคะแนนเพ่ิมข้ึน 5คะแนนและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคาเฉลี่ยหลังเรียนลดลง ซึ่งกลาวไดวาระดับ
คะแนนมีการกระจายตัวนอยลงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Xu Na (2016) ที่ใชการสอนแบบ
สืบเสาะและพบวาคะแนนในช้ันเรียนทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม[12] ดังนั้นจึงสามารสรุปไดวาพบวา การจัดการ
เรียนรูแบบ 5E-AR learning model ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ 
5.2 ขอเสนอแนะ  

1. จากการทดลองใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ 5E-
AR learning model ในหัวขอภาพฉายหลายมุมมองไปแลว
นั้น ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูในหัวขออื่นๆ 
เชน แผนคลี่ หรือภาพประกอบ เปนตน เพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

2. ในการทดลองคร้ังตอไป ผูวิจัยมีแนวคิดในการทําการ
ทดลองรวมกับกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากและหลากหลายให
มากยิ่งข้ึน 
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