


กําหนดการ 
 การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)  

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 12 อาคารนวมินทรราชินี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
เวลา รายละเอียดกิจกรรม 

08.00 - 08.45 น. - ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
08.45 - 09.00 น. - พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 

               อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
09.00 - 11.00 น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทําวิทยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสําเร็จ” 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักด์ิ เกตุฉ่าํ 
        อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11.00 - 11.30 น. - แนะนําทุนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม Ted Fund 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา 
        ผู้จัดการเครือข่าย KAISEN 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11.30 - 12.00 น. - นําเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา  
13.00 - 16.00 น. - นําเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา (ต่อ) 
16.00 - 16.30 น. - สรุปผล และพิธีปิด 

 
------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ  เวลา 10.30 - 10.45 น.  และ เวลา  14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
              กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 
 
 
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ 

 
เรื่อง “การทําวิทยานพินธ์อย่างไรให้ประสบความสําเร็จ” 

 
 
 

โดย  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศกัดิ์ เกตุฉ่าํ 
อาจารย์ประจาํภาควชิาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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หนทางการทําวิทยานพินธ์ให้ประสบความสําเรจ็

ผศ.ดร.มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา

๑. ธรรมชาติและความสําคัญของวิทยานพินธ์

วิทยานิพนธ์: ธรรมชาติ

วิทยานิพนธ์ เป็นเสมือนแบบฝึกหัด (Exercise) ประกอบการ

เรียนการสอนในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเจตนา

ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้และความสามารถที่เรียนมาในการ

ศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ

การทําวิทยานิพนธ์ ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถทําการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคําตอบสําหรับประเด็นปัญหาที่สนใจอย่างเป็นระบบ และเป็น

กระบวนการ  รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้ขั้นตอนของการดําเนินการที่จะให้ได้มาซึ่ง

คําตอบ
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   วิทยานิพนธ์ กับงานนิพนธ์ลักษณะอื่น

 - ปัญหาพิเศษ (Special problem)

 - วิจัยย่อย (Baby or mini research)

 - ภาคนิพนธ์ (Term paper) 

- การค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study: IS)

- วิทยานิพนธ์ (Thesis)

- ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 

วิทยานิพนธ์: ความสําคัญ

ความสําคัญที่แท้จริงของวิทยานิพนธ์ มิได้อยู่ที่การดําเนินการ

อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการ (Methodology) และการได้องค์ความรู้ (Body 

of knowledge)  แต่อยู่ที่การจะทําให้ผู้เรียนจบหรือไม่จบหลักสูตรที่กําลังศึกษา

อยู่มากกว่า

คุณค่าของวิทยานิพนธ์ ก็ทํานองคล้ายกัน มิได้อยู่ที่ความหนา 

และ/หรือการใช้สถิติชั้นสูงในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) แต่

อยู่ที่ผู้เรียนได้ทําวิทยานิพนธ์นั้นด้วยตัวเองมากกว่า
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๒. ทําไมจึงทําวิทยานพินธ์ไม่สําเร็จ

- เพราะชอบอ้างว่าไม่มีเวลา

- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้จะทําเรื่องอะไร

- เพราะชอบอ้างว่ายังหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้

- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้ระเบียบวิธีวิจัย

- เพราะชอบอ้างว่าไม่รู้จะเขียนอย่างไร

- เพราะชอบให้เวลาผ่านเลยไปหลังจากเรียนจบรายวิชา                     
(course works)  พอใกล้จะหมดอายุขัยที่กําหนด ก็เอา                     

            เรื่องของเวลามากดดันอาจารย์

- และก็อีกหลายๆ เหตุผลแล้วแต่ธรรมชาติ ของแต่ละคน

๓. แนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จ

หากประสงค์จะทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จ ผู้เรียนต้องใส่ใจและให้ความสาํคัญเป็นกรณีพิเศษ

กับ ๓ แนวทางต่อไปนี้

๓.๑ สํารวจตัวเองเพื่อให้แน่ใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่า: 
- อยากจะจบหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่หรือไม่ 

- มีความความรู้ความสามารถในเรือ่งที่จะทําหรือไม่

- มีความตั้งใจ และมีความแน่วแนม่ากน้อยเพียงไร

- คิดว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากน้อยเพียงไร

- คิดว่ามีเวลาพอที่จะทุ่มเทให้กับการทําวิทยานิพนธห์รือไม่

                 - มีการวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ไว้หรอืไม่
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     ๓.๒ ทบทวนขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จัดทําและเสนอ proposal

เสนอขอสอบ proposal

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ proposal

นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์

นักศึกษาจัดทําบทความเพือ่การเผยแพร่

นักศึกษาเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ/รูปเลม่

นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ/รปูเล่ม

นักศึกษาจัดทํารูปเลม่ฉบับสมบูรณ์



19/07/61

5

๓.๓ ทบทวนระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)

- ช่ือเรื่อง

- ที่มาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย

- วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- สมมติฐานการวิจัย (Hypotheses)

- ขอบเขตของการวิจัย

-- ขอบเขตด้านพื้นที่

-- ขอบเขตด้านประชากร

-- ขอบเขตด้านเนื้อหา

-- ขอบเขตด้านเวลา

- การทบทวนวรรณกรรม

- กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ระเบียบวิธีวิจัย

-- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

-- ข้อมูลและแหล่งของข้อมูล

-- เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

-- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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สร้างทศันคตเิพอืทาํวทิยานิพนธ์

•ช่วยตอบสนองความอยากรู้ทางวชิาการ

•เป็นการออกกาํลังทางปัญญา

•สนุกดอีอก

•เรียนจบเป็นเพยีงผลพลอยได้ 

 ปัญหาทีสําคัญสําหรับนักศึกษาก็คือ ไม่รู้ว่าจะวิจัยเรือง
อะไร หรือไม่มีเรืองทีจะวิจยั เพราะคิดว่าเรืองนี ปัญหานีมี
คนทํามาแล้วทงันนั ทําให้รู้สกึว่าการหาเรืองทําวิจยันนัเป็น
ของยาก  แต่แท้จริงแล้วยังมีปัญหาทีน่าทําการวิจัยอยู่
มากมาย
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•เป็นความจริง เชือถือได้
•แตกต่างจากความรู้เดมิ
•ใช้ประโยชน์ได้
•เหมาะกับบริบทและความต้องการของสังคม
•เป็นสากล
•นําไปสู่การพฒันาหรือต่อยอด

ลักษณะของความรู้ทพีงึได้จากงานวทิยานิพนธ์
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ลักษณะวทิยานิพนธ์

 งานวจิัยสาํหรับวทิยานิพนธ์คือ
1.การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.หกัล้างความรู้เดมิ พสูิจน์สมมตฐิาน
3.การหาคาํตอบโดยมีวธีิการวจิัยทเีชือถือได้
4. มีการวเิคราะห์และตรวจทานผลทไีด้ 



19/07/61

9

ผลงานทดีคีวรมี 3 ส่วนนีได้แก่

1. Originality มีความเป็นต้นคิด เป็นคน
บกุเบิกทีคิดเป็นครังแรกทีมีการคิด
2. Novelty มีความใหมข่นึกวา่เดิม ไมเ่หมือน
ใครและมีความทนัสมยั
3. New discovery ไมเ่คยมีการค้นพบ
เปิดเผย ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดมาก่อน

ประโยชน์ของงานวจิยัทดีี
ต่อวงการวชิาการ
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•ลบล้าง/แก้ไข/ทาํความกระจ่าง/พฒันาความรู้เดมิ
•ช่วยบรูณาการความรู้ทมีีอยู่
•ให้มุมมองใหม่ในการทาํความเข้าใจสาระเนือหา
•ช่วยให้เกดิการตงัสมมตฐิานใหม่
•ให้ข้อสรุปทวัไป/ทฤษฎี/กฎทต่ีางจากเดมิ
•นําไปสู่การท้าทายโต้เถียงในวงการวชิาการ

สิงทไีม่ใช่งานวจิัยทเีป็นวทิยานิพนธ์

•รายงานการสาํรวจ การรวบรวมข้อมูล

•การศึกษาโดยไม่มีโจทย์หรือเป้าหมายทชัีดเจน

•การศึกษาทไีม่มีระเบียบวิธีการวิจยัทน่ีาเชือถอื

•การเสนอความคดิเหน็
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วทิยานิพนธ์ทมีีตาํหนิ

1.ลอกเลียนผู้อืน
2. งานสาํรวจ
3.ขาดระเบียบวธีิวจิยัทน่ีาเชือถือ
4. ไม่มีโจทย์/โจทย์ไม่ชัด
5. ไม่ต้องวจิัยกมี็คาํตอบแล้ว

สิงบนัทอนคุณค่าของวทิยานิพนธ์
1. การสาํรวจความคดิเหน็
2. สาํรวจวรรณกรรมโดยไม่จาํกัดประเดน็ 
3. หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความคดิเหน็กับประเดน็ในการศึกษา
4. มุ่งแสดงทกัษะทางคาํนวณ แต่ไม่สามารถอธิบายความหมาย
5. ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทไีม่นําไปสู่คาํตอบ
6. ให้ข้อเสนอแนะจากความรู้สึกส่วนตน
7. เสนอประเดน็กว้าง ไม่ชัดเจนรัดกุม
8. ความผิดพลาดในกระบวนการวิจัย (fallacy)
9. การนําเสนอ
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ลักษณะงานวจิัยทดีี
1.เนือหาสาระ (พนัธ์ุด)ี
2.วธีิการ (การบาํรุงด)ี
3.ผลงาน (ผลด)ี

ข้อแนะนําพนืฐานในการทาํวทิยานิพนธ์

1. กาํหนดโจทย์ให้ชัดเจน
2. กาํหนดข้อมูลทต้ีองการ
3. กาํหนดวธีิหาข้อมูล
4. กาํหนดวธีิวเิคราะห์
5. กาํหนดเงอืนไข
6. สาํรวจวรรณกรรม
7. กาํหนดประโยชน์
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ถามตัวเองก่อนเริมวิทยานิพนธ์

1. อยากรู้อะไร

2. มีใครเคยทาํบ้างหรือไม่

3. ใครคือคนทีรู้เรืองทีจะทาํ

4. ถ้าต้องการคาํตอบจะใช้ข้อมูลอะไร

5. จะหาข้อมูลได้ทีไหน มากน้อยเพียงใด

6. ได้ข้อมูลแล้วจะทาํอย่างไรกับมัน

7. เค้าโครงรายงานทีต้องการเสนอ

การอ้างองิ

•ถกูต้องตามระบบการอ้างองิ
• ถ้าลอกข้อความต้องใส่ในอัญประกาศ

•บรรณานุกรมต้องมีเอกสารอ้างองิตามเชิงอรรถ
ครบถ้วน

• เอกสารอ้างองิควรเป็นเอกสารล่าสุด
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ข้อแนะนําในการเสนอเนือหา

• มีส่วนนํา ส่วนเนือหา ส่วนสรุป
•หากมีการจัดกลุ่มเนือหาให้แบ่งหวัข้อ
•หนึงประเดน็หนึงย่อหน้า
• ข้อความในแต่ละย่อหน้าเรียงร้อยต่อเนืองกัน
• ให้ความสาํคัญกับการเน้น (ตัวเอน ตัวหนา ขีดเส้น)

• ไม่เสนอเรืองอืนทไีม่เกียวกับการวจิัยหรือประเดน็
บทความ

ขันตอนการวิจัย
1. คดิโจทย์ คาํถามย่อย ข้อสงสัย ข้อสมมต ิหัวข้อ

2. ค้นคว้างานเขียนงานวจัิยเรืองทีสงสัย

3. วางแผนหาคาํตอบและแหล่งข้อมูล

4. กาํหนดวธีิการหาคาํตอบ

5. ทาํเค้าโครงงานวจัิย

6. ทาํข้อเสนองานวจัิย หาแหล่งสนับสนุน

7. หาข้อมูล วเิคราะห์ เขียนรายงาน ตรวจทาน 

8. เผยแพร่ นําเสนอ
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แนวทางในการเลือกปัญหาเพอืการวิจัย

• การเลือกปัญหาในการวิจัยนับว่าเป็นเรืองสําคัญทีนักวิจัยต้อง

ตัดสินใจและประเมินผลในทุก ๆ ด้าน เพือให้การวิจัยนัน

สาํเร็จได้ด้วยด ีหากเลือกปัญหาโดยไม่พจิารณาให้ถ่องแท้แล้ว 

อาจทาํให้ต้องเลิกล้มหรือเปลียนหวัข้อปัญหาใหม่ได้ อันจะทาํ

ให้เสียเวลา แรงงาน หรือเงนิลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ และยัง

บันทอนกําลังใจของผู้วิจัยอีกด้วย ด้วยเหตุนีการเลือกปัญหา

ในการวิจัยจงึควรพจิารณาให้รอบคอบ และต้องแน่ใจว่าจะทาํ

ได้สาเร็จ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการเลือกหัวข้อปัญหาที

จะทาการวิจัย ดงัต่อไปนี

 1. ควรเป็นปัญหาทผู้ีวจิัยสนใจมากทสุีด 

• โดยมีความสนใจในลักษณะต่อไปนีคือ 

• 1.1 มีความอยากรู้อยากเหน็ในเชงิวชิาการ 

• 1.2 มีศรัทธาแรงกล้าทจีะแสวงหาคาํตอบในปัญหานัน โดย
ปราศจากแรงจูงใจ ภายนอก เช่น การได้วุฒบิัตร การได้
เกรด เป็นต้น แต่เป็นความสนใจภายในทเีกดิขนึจากความ

สนใจของนักศกึษาเอง 
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 2. ควรคาํนึงถงึคุณค่าของผลงาน

• ว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์หรือมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี 

• 2.1 ในด้านก่อให้เกิดความรู้ใหม่ อาจเป็นในลักษณะสนับสนุน หรือคัดค้าน 

หรือสร้างทฤษฎีหรือหลักการขนึมาใหม่ 

• 2.2 ในด้านก่อให้เกิดสติปัญญา คือผลการวิจัยจะช่วยให้บุคคลมีความรู้ที

สมบูรณ์แบบยงิขนึ และสามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมได้ 

• 2.3 ในด้านการนําความรู้ไปใช้ กล่าวคือผลทีได้จากการวิจัยสามารถนําไปใช้

ปรับปรุงชีวิตหรือระบบงานให้ดีขึน โดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง 

3. ควรคาํนึงถงึความสามารถในการวิจัย 

• หมายถงึนักศึกษจะต้องคาํนึงถงึความสามารถในการทาํวจิัยใน
ด้านต่าง ๆ ต่อไปนี 

• 3.1 มีความรู้ความสามารถเพือหาความรู้เพมิเตมิในทุก ๆ เรืองที
เกียวกับการวจิัยในปัญหานัน 

• 3.2 สามารถใช้เวลาและมีเงนิเพียงพอทจีะทาํการวจิัยในปัญหานัน 

• 3.3 นักศึกษาสามารถหาข้อมูลในปัญหานัน ๆ ได้ และสามารถ
วเิคราะห์ได้อย่างเทยีงตรงและมีประสิทธิภาพ 
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4. ควรคาํนึงถงึสภาพแวดล้อมทจีะเอือ
ต่อการวิจัย

• ได้แก่ สงิต่อไปนีคือ 

• 4.1 มีแหล่งวชิาการทีจะสามารถตดิต่อหรือค้นคว้าหาความรู้ในปัญหาที

จะวจัิย 

• 4.2 มีอุปกรณ์หรือเครืองช่วยอาํนวยความสะดวกในการรวบรวมและ

วเิคราะห์ข้อมูล 

• 4.3 การได้รับความร่วมมือจากผู้เกียวข้องในการวจัิย เช่น กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้สร้างเครืองมือ การรวบรวมข้อมูล ผู้เกียวข้องในการได้มาซงึข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

5. ลักษณะของหวัข้อปัญหาทจีะทาํการวจิัย

• 5 . 1  ปัญหาที จะทํ าการวิ จั ย ไ ม่ควรก ว้ า งห รือใหญ่ โต

ครอบจักรวาลเกินไป ควรให้พอเหมาะกับเวลา แรงงานและ

ค่าใช้จ่ายทตีนมีอยู่ 

• 5.2 ปัญหาทีจะวิจัยสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการวิจัย และหา

ข้อมูลได้เพียงพอทจีะนํามาวิเคราะห์เพือตอบปัญหานัน 

• 5.3 ปัญหาทจีะวิจัยมีความสําคัญและมีประโยชน์ ทังในแง่ของ

การนําไปใช้และการเสริมสร้างความรู้ ไม่ใช่เป็นปัญหาทีไร้

สาระ 
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• 5.4 ปัญหาทีจะวจัิยไม่ควรเป็นเรืองซาํซ้อนกับของผู้อืน ยกเว้นในกรณี

ทีต้องการค้นคว้าวจัิยเพือดูความเปลียนแปลงของเรืองนัน หรือ

ต้องการค้นคว้าวจัิยต่อในเรืองเดมิ 

• 5.5 หลีกเลียงปัญหาทีเป็นข้อถกเถียงและยังหาข้อยุตไิม่ได้ ปัญหา

เช่นนีไม่ควรนํามาเป็นหัวข้อปัญหาการวจัิย เช่น การถกเถียงทาง

ปรัชญา หรือความคดิเหน็ต่าง ๆ ทีไม่สามารถตัดสนิได้ว่าถูกหรือผิด 

• 5.6 ปัญหาทีจะวจัิยต้องสามารถสร้างเครืองมือเพือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลได้ 

• 5.7 ควรเลือกปัญหาวจัิยทีจะชีช่องทางให้ผู้อืนทาวจัิยต่อไปได้ โดย

ขยายหรือแตกแขนงปัญหาออกไป อันจะทาํให้เกดิความรู้กว้างขวาง

ขนึ

36

ข้อปลีกย่อยเสริมวธีิการประเมนิการวจิัย

  วธีิการวจิัย
- การวจิัยในเรืองมีวธีิการหรือขันตอนทถีกูต้อง รัดกุม 
- มีการเกบ็ข้อมูลตามหลักวธีิการวจิัยทดีี
  ความครบถ้วนตามหวัข้อวจิัย

- มีการวางแผนการวจิัย การเกบ็ข้อมูล ครบถ้วน หรือครอบคลุมปัญหาที
ศึกษา

  ความพยายามในการวจิัย
- การวจิัยมีขันตอนสลับซับซ้อน
- การวจิัยมีความยาก-ง่ายใช้ความพยายามตังแต่เริมต้นหวัข้อวจิัย จนถงึ
รายงานผลการวจิัย
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37

  ความซาํซ้อนของหัวข้อวจัิย

       -  เป็นหัวข้อวจัิยใหม่

-  เป็นหัวข้อทีดัดแปลงจากหัวข้อทีเคยทาํมาแล้ว

-  เป็นหัวข้อวิจัยทีมีลักษณะเหมือน(ซํา)กับหัวข้อวิจัยในเรืองเดียวกัน ที

เคยทาํมาแล้ว

  ประโยชน์ของการวจัิย  จากผลการวจัิย

     -  จะมีประโยชน์ในแง่วจัิยพืนฐาน

-  จะมีประโยชน์ในแง่วจิัยประยุกต์

-  ใช้วจิัยในปัญหาต่อเนือง

-  ให้ความรู้ใหม่ทางวชิาการ

38

  ความละเอียดหรือความถูกต้องของการวจัิย

-  จากวธีิการ ข้อมูล (ผลการวจัิย) และลักษณะทีสังเกตมีความละเอียดและ
ถูกต้อง

-  การวจัิยได้พยายามให้เกดิความละเอียดและถูกต้องในการวจัิย

  การตรวจเอกสาร

-  การวจัิยได้ตรวจสอบเอกสารทีเกียวข้องได้อย่างกว้างขวาง ทัวถงึ 

-  มีเอกสารทีทันสมัย และสาํคัญ เกียวข้องกับหัวข้องานวจัิย

  การเสนอผลการวจัิย

 -  มีการนําเสนอผลการวจัิยและข้อมูลทีจาํเป็นได้ถูกต้องตามหลักวธีิการ

-  การเสนอข้อมูลรายละเอียด ไม่ซาํซ้อนหรือสับสน
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39

  บทวจิารณ์

  -  มีการเสนอบทวจิารณ์ หรืออธิบาย ผลการวจัิยให้เป็นทีเข้าใจได้ดี

  -  มีการนําผลการวจัิยผู้อืนมาประกอบการวจิารณ์ 

  คุณภาพการใช้ภาษา

-  มีการใช้ภาษาทีถูกต้องและการเสนอผลงานได้อย่างรัดกุม

-  เขียนได้กะทัดรัด ไม่สับสน

-  มีการใช้ศัพท์เฉพาะทีถูกต้อง 

-  บทความวจัิยเป็นภาษาไทย ไม่มีภาษาอังกฤษปะปนโดยไม่จาํเป็น

40

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานวจิัย

• การเผยแพร่ผลงานในทปีระชุมสัมมนา(Proceedings)ในวารสารทเีป็น
แบบ in house Journal ขาดการกลันกรองจากกองบรรณาธิการหรือมี
peer review

• นําผลงานผู้อืนมาขอตาํแหน่ง=กระทาํผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ

• งานวิจัยมีระเบียบวิจัยถูกต้องแต่ (การวิเคราะห์ผล/การนําเสนอผล)    
ยังไม่นํามาซึงความรู้ใหม่ทีลึกซึงทางวิชาการ (= ดี ยังขาดการ confirm 
/  การพสูิจน์  = ต้องมีงานเพมิเตมิ)
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41

• ผลงานวิจัยทําให้เชือว่าไม่เป็นต้นแบบ (originality)เรืองซําซ้อนกับที
เคยตีพมิพ์เผยแพร่ เขียนเรืองทมีีผลอย่างเดียวลงในหลายที

• ไม่เป็นหัวข้อวิจัยใหม่ ดัดแปลงจากหัวข้อทีเคยทํามาแล้วมีลักษณะ

เหมือน(ซาํ)กับหวัข้อวจิัยในเรืองเดียวกันทเีคยทาํมาแล้ว

• เขียนเรืองง่าย ขันตอนไม่สลับซับซ้อน แตกเรืองเขียนเป็นเรืองสันๆ 

(short paper)เป็นหลายเรือง ไม่ใช่วิธีการใหม่ๆทีไปประยุกต์กับปัญหา

ได้ 

• งานวิจัยไม่สมบูรณ์ในตัวของเรืองทีวิจัย แม้เป็นการวิจัยในเรืองกว้างๆ 

ใช้เวลาหลายปี มีหลาย section และมีการแยกเรืองเขียน

• การตรวจสอบเอกสารวจิัยทเีกียวข้องไม่กว้างขวาง  ไม่ทวัถงึทนัสมัย 

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานวจิัย (ต่อ)

42

•การวจัิยมีวธีิการหรือขันตอนทีไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม รวมทังการเกบ็ข้อมูล        

ตามหลักวธีิการวจัิยทีดี

•การวางแผนการวจัิย การเกบ็ข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือครอบคลุมปัญหาทีศกึษา

•วธีิการ ข้อมูล (ผลการวจัิย) และลักษณะทีสังเกตยังไม่มีความละเอียดและ

ถูกต้อง

•การวจัิยขาดความละเอียดและถูกต้องในการวจัิย
•การเสนอบทวจิารณ์ หรืออธิบาย ผลการวจัิยให้เป็นทีเข้าใจได้ไม่ดีเท่าทีควร

•ในบทวจิารณ์ขาดการนําผลการวจัิยผู้อืนมาประกอบ การวจิารณ์ 

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานวจิัย (ต่อ)
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

                    1.  ต้องมีความซือสัตย์ทางวชิาการ ไม่นําผลงานของผู้อนืมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผู้อนื 
ไม่นําผลงานของตนเองในเรืองเดยีวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึงฉบับ รวมถงึไม่คดัลอกข้อความใด ๆ จาก
ผลงานเดมิของตน โดยไม่อ้างองิผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ ทังนี ในลกัษณะทีจะทําให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่

 2.  ตอ้งอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐาน
ของการคน้ควา้

 3.  ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอื้นและสิทธิมนุษยชน

 4.  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติมาเกียวขอ้ง และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอื้น 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวิชาการ

 5.  ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย

6. หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้อ้มูลจากการทาํการวิจยัในคน หรือสตัว ์นกัศึกษาจะตอ้งยนืหลกัฐาน
แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนัทีมีการดาํเนินการ

ปัจจัยใดบ้างทช่ีวยให้เราบรรลุความสาํเร็จนัน
1) ตังใจและมุ่งมันอย่างสมาํเสมอ…หลายคนจะฮึกเฮิมเฉพาะบางช่วงเวลาทีสําคญั พอ
ผา่นพ้นเวลาสําคญันนัไป ก็เริมแผว่และหา่งหายไปอีก เริมต้นด้วยการทุม่เทเรียนรายวิชาบงัคบั
จนผา่น ตอ่ด้วยความเครียดเพือเตรียมตวัสอบวดัคณุสมบตัิ ป เอก พอสอบผา่น ก็เหมือนยก
ภเูขาออกจากอก ขอเวลาพกัผอ่น หายใจ หายเครียด บางคนหายไปเป็นเทอม ลืมไปวา่ต้อง
สอบหวัข้อวิทยานิพนธ์พอจะสอบหวัข้อวิทยานิพนธ์ก็มาอดหลบัอดนอน นงัเทียนเขียนบ้าง 
จินตนาการบ้าง อาจหาข้อมลูไมดี่ ไมค่รบทวน หรือเลือกหวัข้อวิทยานิพนธ์ทีแคบเกินไป แตก่็
ทําเพือให้ผา่นพ้นการสอบหวัข้อไป หากใครได้คณะกรรมการสายโหด สายแข็ง และเข้าใจใน
งานทีประเมิน ก็จะได้รับคําแนะนําทีมีประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต แตถ้่าใครได้คณะกรรมการที
อาจไมเ่ข้าใจในเนืองานและปลอ่ยผา่นไปได้อยา่งง่ายดาย ก็อาจมีปัญหาในอนาคตได้เช่นกนั
พอสอบหวัข้อวิทยานิพนธ์เสร็จ ก็พกัเหนือยอีกรอบ หายไปอีกเป็นปี หรือหลายปี จะรู้ตวัอีกที ก็
เทอมสดุท้าย พอเริมกลบัมาทําวิทยานิพนธ์ อ้าว..หวัข้อเรืองมนัเก่าไปแล้ว มีคนทําไปหมดแล้ว 
ไมเ่หลือประเดน็ไหนให้ทําวิจยัเลย แล้วจะตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อยา่งไร ลําบากแล้วส ิ
อาจต้องมานงัรือหวัข้อวิทยานิพนธ์ใหม ่ศกึษา ทําการทดลอง เก็บข้อมลูใหมอี่กรอบ
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2) เลือกหวัข้อวจิัยทสีนใจและชอบ…เวลาค้นหา
งานวจิัยทเีกียวข้องแล้วรู้สึกสนุก ตนืเต้น เข้าใจ และ
สามารถจนิตนาการต่อไปได้ว่าอยากเหน็อนาคตของ
ประเดน็วจิัยเป็นอย่างไร เวลาททีาํการทดลอง เกบ็
ข้อมูลจะรู้สึกท้าทายหลายคนกอ็าจเลือกทตีวัอาจารย์
ก่อน แล้วค่อยเลือกหวัข้อทอีาจารย์สนใจและปรับให้อยู่
ในแนวทางทตีวัเองชอบกไ็ด้เช่นกัน

3) หัวข้อต้องทันสมัยในแง่ของนานาชาต ิเพราะต้องตีพมิพ์ผลงานวจัิย
ในวารสารนานาชาต ิปริญญาเอกต้องใช้เวลาอยู่กับหัวข้อนีไปอีก 3-5 ปี 
พอปีที 5 จะต้องจบแล้ว ปรากฏว่ามีคนทาํเรืองเดียวกับเราเลย หรือเรือง
กล้็าสมัยไปแล้ว ดังนันเวลาคดิหัวข้อวจัิยควรคดิล่วงหน้าไปสัก 5 ปี อย่า
มองทีปัจจุบันว่ามีใครทาํอะไรอยู้บ้างเท่านันหลายคน review เพียงเป
เปอร์ทีตีพมิพ์แล้ว บางครังไม่เพียงพอ เพราะผลงานทีตีพมิพ์เมือปี 2017 
อาจเป็นงานวจัิยทีดาํเนินการก่อนหน้านีสัก 3 ปี แล้วกไ็ด้ นันหมายความ
ว่าการต่อยอดจากเรืองนัน กอ็าจมีคนอืนกาํลังทาํอยู่เช่นเดียวกัน การ
แข่งขันจงึสูงมาก
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4) ประเด็นการทําวิจัยตัองใหม่  ทันสมัย  และมี
ประโยชน์และสามารถทําได้จริงในเชิงปฏิบัติ การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การ
สรุปผลการทดลองต้องถูกต้องตามระเบยีบวธีิวจิัย

5) พบอาจารย์ทีปรึกษาอย่างสมําเสมอ ถึงแม้ไม่มีความก้าวหน้า ก็ควร
บอกให้ท่านทราบถงึสาเหตุ ไม่ใช่หายไปเฉยๆ บางครัง การกลัวทีปรึกษาดุ 
แล้วยิงหายไป ยิงทําให้สถานการณ์เลวร้ายขึน ทําการทดลองไม่ได้ผล ก็
ควรแจ้งให้ท่านทราบเพือช่วยกันแก้ปัญหา ปัญหาทียิงใหญ่ของนิสิต อาจ
เป็นปัญหาทีเลก็น้อยกไ็ด้เมือช่วยกันแก้ปัญหา

6) ฝึกการนําเสนอผลงานบ่อยๆ ฝึกเขียนบ่อยๆ เพราะการเขียนเชิง
วิชาการ แตกต่างจากการเขียนในชีวิตประจําวันอย่างมาก การเขียนต้องมี
เหตุมีผล ต้องมีการอ้างองิ ต้องมีการวเิคราะห์และสังเคราะห์
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7) ฝึกการยอมรับความคิดเห็นทีต่าง แล้วนํากลับมาแก้ไขให้งานทีดี
ขึน ทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็มีประโยชน์ทังนัน 
หลายคนทีทิงผลการทดลองทีล้มเหลวโดยไม่ได้มีการพิจารณาว่าความ
ล้มเหลวเป็นผลมาจากอะไร หรือทําไมถึงผิดพลาด ในผลการทดลองที
ผิดพลาดหรือล้มเหลวอาจมีประเด็นทีมีประโยชน์ หรือ สิงทีไม่คาดฝัน
แฝงอยู่ ในนัน อะไรทีเราคิดว่าไม่มีประโยชน์ แต่อาจมีประโยชน์ก็ได้
เช่นกัน

8) ต้องมีจริยธรรมในการทาํวจัิยด้วย ไม่ลอกงานคนอืน ไม่จตินาการผลการ
ทดลองขนึมาจากความฝัน ไม่นํางานของคนอืนมาเป็นของตน เวลาทีคนอืน
ช่วยเราเราควรขอบคุณ

9) สาํคัญทีสุดคือ มติรภาพระหว่างการเรียนการทาํวทิยานิพนธ์ในหมู่เพือน พี
น้องร่วมสถาบัน จะเป็นมติรภาพทียังยืน ยงิให้ยงิได้รับ. การแข่งขันกัน เราอาจ
ประสบความสาํเร็จในวันนี แต่ไม่มีความสุข และอาจไม่ยังยืน

10) เมือสาํเร็จแล้วควรเสริมสร้างความรู้ให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาต ิตนเอง และครอบครัว



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด  
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การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องอุตตมะ ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 
 
อาจารย์ประจําห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญตีสอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์  และ รองศาสตราจารย์สุรางค์ สโีท 
 
ลําดับ เวลา ชื่อ-สกุล ระดับ สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 

1 11.30-11.45 น. นางสาววิศัลยา พรพระคุณ ปริญญาเอก E-DMA Bi-Objective Optimization Model for Harvesting of Sugarcane with 
Fixed and Variable Costs of Harvesting 

2 11.50-12.05 น. นางมนัสวี ปิยะนีรนาท ปริญญาเอก DITT รถยนต์ขับเคลือ่นอัตโนมัติด้วยระบบการรับรู้ 
3 13.00-13.15 น. นายอุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา ปริญญาโท MTCT การเปรียบเทียบขั้นตอนการคัดเลือก และขั้นตอนการกลายพันธุ์  

สําหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ 
4 13.20-13.35 น. นายองอาจ อุ่นอนันต์ ปริญญาเอก S-DITT การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวออนไลน์ภาษาไทย โดยวิธีการ 

เหมืองข้อความและการประมวลภาษาธรรมชาติ (The Examination of 
Thai Language Online News Credibility using Text Mining and 
Natural Language Processing) 

5 13.40-13.55 น. นางสาวอัจฉรียา ชัยปัญญาทัศ ปริญญาเอก I-DIT Multi-Objective Optimization for Software Project delivery 
6 14.00-14.15 น. นายเธียรวิชญ์ พิชญวิวัฒน์ ปริญญาเอก I-DIT A Novel Classification Algorithm for Data Stream Mining 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นางสาววิศัลยา พรพระคุณ 
ช่ือเรื่อง  : Bi-Objective Optimization Model for Harvesting of Sugarcane with Fixed 

and Variable Costs of Harvesting 
รหัสนักศึกษา  : 5804021960027 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาควิชา   : คณิตศาสตร์ 
สาขาวิชา  : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  อ.ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา  :  Dr.Elvin James Moore 
 

บทคัดย่อ 
In this research, the purpose was to find the optimal quantity and optimal time 

for harvesting of sugarcane in order to maximize the revenue and minimize the 
gathering cost. The government determines the sugarcane price which is based on 
weight and sweetness. The cost of production was separated into two parts: a fixed cost 
and a variable cost. The ε-constraints method was applied to solve a bi-objective 
mathematical model in which maximizing the revenue was the main objective. The 
optimal harvesting policies for sugarcane in four regions of Thailand were calculated 
from the model for crop years 2012/13, 2013/14 and 2014/15. The optimal revenues 
calculated for the sugarcane harvesting were compared with the actual revenue 
received by the sugarcane farmers in the four regions for the three crop years. 



ช่ือ-สกุล  : นางมนัสวี ปิยะนีรนาท 
ช่ือเรื่อง  : รถยนต์ขับเคลือ่นอัตโนมัติด้วยระบบการรับรู้ 
รหัสนักศึกษา  : 5907011910045 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชา   : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.มหศักด์ิ เกตุฉ่ํา 
 

บทคัดย่อ 
การจราจรบนท้องถนนทุกวันนี้ผู้ขับขี่ต้องการความปลอดภัยในการขับขี่มากข้ึน สิ่งหนึ่งที่ควรให้

ความระมัดระวังของการขับขี่คือ การตัดสินใจของผู้ขับขี่ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง หากมีการ
ตัดสินใจไม่ถูกต้องแล้วจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ การเกิดอุบัติเหตุจะจากวิสัยทัศน์ในการมองเห็น
สภาพแวดล้อมในขณะขับรถได้ไม่ชัดเจน บางครั้งอาจมีแสงสะท้อนเข้าตา หรือมีเงาทึบ ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจจับถนน เลน รถ คน อุปสรรค 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ บนถนนของประเทศไทย ให้สามารถระบุปัจจัยบนถนนของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวิธีการเรียนรู้และรู้จําเพื่อให้รถยนต์สามารถทําการขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ
ในสภาพแวดล้อมบนถนนในประเทศไทยได้จริง  

 
Traffic on the road today, the driver needs more driving safety. One thing that 

should be cautious of driving is the decision of the rider. That requires careful decision. 
If the decision is wrong that can cause accidents. Accidents can lead to an unclear 
visibility of the environment. Some spots may have a glare or dark shadow to obstruct 
visibility. The driver cannot control the car, resulting in accidents. Researchers are 
interested in developing algorithms for detecting road lanes, people, obstacles, and 
environments. On the road of to allow vehicles to be driven autonomously in a true on-
road environment. 



ช่ือ-สกุล  : นายอุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา 
ช่ือเรื่อง  : การเปรียบเทียบขั้นตอนการคัดเลือก และขั้นตอนการกลายพันธ์ุ สําหรับแก้ปัญหา

การจัดตารางสอบ 
รหัสนักศึกษา  : 5802041810053 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ภาควิชา   : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาการจัดตารางสอบในระดับมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน เนื่องจากจะต้องคํานึงถึงเงื่อนไข

และข้อบังคับ ทําให้ต้องใช้เวลาจํานวนมากในการจัดตารางสอบในแต่ละครั้ง และอาจเกิดความผิดพลาด 
จําเป็นต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําวิธีเชิงพันธุกรรม 
มาประยุกต์ใช้กับการจัดกรรมการคุมสอบอัตโนมัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ซึ่งมีการประเมินค่าความเหมาะสม (Fitness Value) 



ช่ือ-สกุล  : นายองอาจ อุ่นอนันต์ 
ช่ือเรื่อง  : การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวออนไลน์ภาษาไทย โดยวิธีการเหมืองข้อความ

และการประมวลภาษาธรรมชาติ (The Examination of Thai Language Online 
News Credibility using Text Mining and Natural Language Processing) 

รหัสนักศึกษา  : 5607011956072 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก 
คณะ  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชา   : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.พยุง มีสัจ 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันข้อมูลและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต (Internet) มีการเติบโตไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ทําให้เอกสารและข้อมูลมีปริมาณมากมายมหาศาล โดยมีลักษณะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อีกทั้งพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อบริโภคข้อมูลข่าวสารและใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) นั้นใช้ทั้งสําหรับ
การติดต่อสื่อสารกันซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมาก ทําให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถูกนํามาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากง่ายในการส่งต่อ (Share) ซึ่งทําให้ข้อมูลข่าวสารนั้นมีการกระจ่ายไปอย่างรวดเร็ว
โดยมีทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาขั้นตอนวิธีและ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข่าวออนไลน์ภาษาไทยโดยวิธีการเหมืองข้อความและการ
ประมวลภาษาธรรมชาติ โดยใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากเนื้อหาข่าวสารบน
เว็บไซต์มีข้อมูลปริมาณมาก (Volume) มีข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย (Variety) และข้อมูลจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว (Velocity) เหมาะกับการทําเหมืองข้อความ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ
เว็บท่า (Web-portal) โดยจะทําการรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวหลักแล้วนํามาสรุปใจความสําคัญแล้ว
ทําเป็นสรุปข่าวสารภายในเว็บท่า เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาค้นหาข่าวสารว่าตรงกับข่าวที่ผู้ใช้งานได้รับมาจาก
ช่องทางอื่นๆหรือไม่ 



ช่ือ-สกุล  : นางสาวอัจฉรียา ชัยปัญญาทัศ 
ช่ือเรื่อง  : Multi-Objective Optimization for Software Project delivery 
รหัสนักศึกษา  : 6007011966055 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก 
คณะ  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชา   : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชา  : สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสตูรนานาชาติ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : - 
 

บทคัดย่อ 
In order to find the best solution from all feasible solutions, several ways in which 

the optimizer works are exists, based on the optimization theory, the researcher is 
studying the technique to observe optimal solution on managing resources constraints 
also forecasting the delivery problem. Given that many IT companies, consultant firms 
and large corporations are typically, implement the new software as project based, 
according to the effective purpose of the resource allocations such as budget, 
workforce and timeline. However, such resources are limited, managing to deliver 
project on time is very difficult and most projects are getting high risk to delay. 
Consequently, not only the resources be burned out, but also be lost of business 
opportunities, the proper projection and control over every phases of the software 
engineering process are crucial, for preventing any damages from the late delivery, 
especially a financial loss. Starting from these objectives, the researcher presents the 
model to solve this optimization problem and evaluate the results from the 
experiment.  

 



ช่ือ-สกุล  : นายเธียรวิชญ์ พิชญวิวัฒน์  
ช่ือเรื่อง  : A Novel Classification Algorithm for Data Stream Mining 
รหัสนักศึกษา  : 5807011966025 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชา   : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.สุนันฑา สดส ี
 

บทคัดย่อ 
Nowadays big data become a challenge for managing and utilization knowledge 

from them. An advance technology in hardware allows a system able to automatic 
recording a few of transactions and the other pieces of information in everyday life are 
growing rapidly. For example: Generating a huge amount of online data in social media 
which, continue growing rate without limit, Stock markets transactions, an electronic 
sensor data, Digital Banking transactions, A computer network traffics, Information on 
web searches, Call Detail Records (CDR) etc. Those an amount of data is a massive 
volume and changing output based on time varying. A data has flowed continuous 
known as a data streams that similar to a river that flowing continue in and out. This is a 
difficult for storing and mining. There are a characteristics of data streams as follows: 
Massive volumes of continuous data, rapidly changing in real time and requires quick 
responding, required a huge storage space for storing hold data. Therefore, a storing 
data able to keep only a summary of data arrival in a multidimensional and low-level 
format. Thus, the techniques for mining quite complicated. The data streams mining has 
something difference from traditional data mining in terms of cannot store hold data in 
static database as data mining because of limitation of storage resources. This study 
focuses on developing a new classification algorithm that able achieve high accuracy 
compare with existing data stream classification algorithms and setting up an 
experimental environment for data stream mining which, integrate a new classifier in 
MOA (Massive Online Analysis) streaming platform. MOA is a tool for using online 
analysis in data streams which quite similar to WEKA in traditional data mining, 
Consequently, this tool facilitates for writing new classifier of classification data stream 
and run experimental. 
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การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 1 ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 
 

อาจารย์ประจําห้อง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ 
 

ลําดับ เวลา ชื่อ-สกุล ระดับ สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 
1 11.30-11.45 น. 

 
นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว - - การหมักเอทานอลจากแป้งเหลือทิ้งโรงงานผลิตขนมจีนทีผ่่านการย่อย 

ด้วยกรดซัลฟิวริก  
2 11.50-12.05 น. นายบริสุทธิ์ พันธ์มา ปริญญาโท 

 
MAE Design and build the Blended Wing Body (BWB) small 

Unmanned-Flying-Saucer (UFS) 
3 13.00-13.15 น. นายพิชญ์ พันธุ์พิพัฒน์ ปริญญาโท MIE การจัดเส้นทางการขนส่งโดยรถบรรทุก ประเภทสินค้าเทกองเเละกระสอบ 
4 13.20-13.35 น. นายปัญญวรรธน์ ขําสุวรรณ ปริญญาโท MME การออกแบบและวิเคราะห์เพลาคอมโพสิตภายใต้แรงบิด 
5 13.40-13.55 น. นายทศพร อัศวรังษี ปริญญาเอก DPE การประยุกต์ใช้ Axiomatic Design และข้อจํากัดของการออกแบบ  

เพื่อออกแบบชุดเปลี่ยนชิ้นงานอัตโนมัติใหม่ 
6 14.00-14.15 น. นางสาวชมพร ชาวบางแก้ว ปริญญาโท MIE การศึกษาเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ สําหรับเทคนิคการพยากรณ์ 

แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
 



ช่ือ-สกุล  : นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว 
ช่ือเรื่อง  : การหมักเอทานอลจากแป้งเหลือทิ้งโรงงานผลิตขนมจีนทีผ่่านการย่อยด้วยกรด

ซัลฟิวริก  
รหัสนักศึกษา  : - 
ระดับปริญญา  : -  
คณะ  : - 
ภาควิชา   : - 
สาขาวิชา  : - 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : - 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการหมักเอทานอลจากแป้งเหลือทิ้งที่ผ่านการย่อยด้วย

กรดซัลฟูริก เพื่อให้ได้สารละลายน้ําตาลโมเลกุลเด่ียว ผลการวิจัยพบว่า การย่อยแป้งจากน้ําทิ้งโรงงาน
ขนมจีนด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 5 จะได้ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากับ 
497.91±0.69 กรัมต่อลิตร เมื่อนําสารละลายดังกล่าวมาหมักด้วยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
TISTR 5339 ร้อยละ 10 พบปริมาณ เอทานอลเท่ากับ ร้อยละ 8.27 ที่ระยะเวลาของการหมัก 8 วัน 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นายบริสุทธ์ิ พันธ์มา 
ช่ือเรื่อง  : Design and build the Blended Wing Body (BWB) small Unmanned-

Flying-Saucer (UFS) 
รหัสนักศึกษา  : 5901002810011  
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท 
คณะ  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา   : เครื่องกลและการบิน-อวกาศ 
สาขาวิชา  : เครื่องกลและการบิน-อวกาศ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อ.ดร.ธาดา สุขศิลา 
 

บทคัดย่อ 
The current study is an aerodynamic design of a Blended Wing Body (BWB) small 

Unmanned-Flying-Saucer (UFS). Using computational simulation approach, the characteristic 
layout of lift and drag coefficients (Cl, Cd) can be defined and calculated the performance 
of the UFS. UFS is a saucer shaped aircraft (or flying disc) that ideally can fly, takeoff and 
landing as same as small model aircrafts. It has been designed using BWB concept to 
reduce its weight and size as it uses fuselage as a wing to produce lift force despite the 
conventional airplane design uses only wings to produce the force. However, the stability is 
a major problem for BWB as longitudinal and lateral stabilities so BWB could not have been 
designed to any commercial airplanes. The performance of UFS uses ANSYS software to 
simulate the model of 0.2 m in diameter and analyses for Cl, Cd with the flow velocity 50 
m/s. The maximum of lift to drag ratio is 5.17 at angle of attack (AOA) around 6º, stall 
velocity is 21.35 m/s at AOA of 30º and ground distance take off is 104.91 m while the total 
UFS weight around 10 N using 6 N of thrust. These simulation results provide preliminary 
important key layout characteristics to build the actual UFS model and test in wind tunnel 
facility and compare computational and experimental results in the future. Keywords: 
Unmanned-Flying-Saucer (UFS), Blended Wing Body (BWB), lift coefficient, drag coefficient. 
 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นายพิชญ์ พันธ์ุพิพัฒน์ 
ช่ือเรื่อง  : การจัดเส้นทางการขนส่งโดยรถบรรทุก ประเภทสินค้าเทกองเเละกระสอบ 
รหัสนักศึกษา  : 5801091810234 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท 
คณะ  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา   : วิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมอุตสาหการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ ์
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการทําวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าของรถบรรทุก ด้วยวิธี   

ฮิวริสติก (Heuristic) สําหรับขนส่งสินค้าประเภทเทกองเเละกระสอบ เพื่อลดระยะทางในการขนส่งที่ไม่มี
สินค้า (Back haul) บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ให้บริการขนส่ง โดยลูกค้าจะเป็นกําหนดจุดต้นทางเเละปลาย 
มีลักษณะการขนส่งสินค้าเป็นการขนส่งเเบบเต็มคัน (Full Truck Load) ในการขนส่งสินค้าจากต้นทาง
ไปยังปลายทาง จะไม่มีการรับหรือส่งสินค้าระหว่างทาง จนกว่าจะทําการขนส่งเสร็จสิ้น 

 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นายปัญญวรรธน์ ขําสุวรรณ 
ช่ือเรื่อง  : การออกแบบและวิเคราะห์เพลาคอมโพสิตภายใต้แรงบิด 
รหัสนักศึกษา  : 5901001810069 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท 
คณะ  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา   : วิศวกรรมเครื่องกลและการบนิ-อวกาศ 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมเครื่องกล 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ นิ่มดํา 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ตระหนักถึงการลดน้ําหนักของยานยนต์กันมากขึ้น โดยวัสดุส่วนใหญ่

ในรถยนต์นั้นทําจากวัสดุที่เป็นโลหะซึ่งทําให้มีน้ําหนักมาก ดังนั้นทางด้านผู้ผลิตจึงมีความสนใจในเรื่อง
การลดน้ําหนักช้ินส่วนยานยนต์ โดยได้ให้ความสนใจในการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตเพลาในยานยนต์ 
ซึ่งต้องการให้ใช้วัสดุคอมโพสิตมาทดแทน เนื่องจากวัสดุคอมโพสิตมีความแข็งแรงที่สูงและมีน้ําหนักที่เบา
กว่าวัสดุที่ทําจากโลหะอย่างมาก ซึ่งมีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการใช้เพลาคอมโพสิตสําหรับช้ินส่วนยาน
ยนต์ เช่น เพลาขับที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ เส้นใยกลาสไฟเบอร์, เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ รวมถึงการ
ใช้แบบผสมผสานระหว่างเส้นใยกลาสไฟเบอร์กับเส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการออกแบบเพลาจากวัสดุคอมโพสิต โดยจะออกแบบและวิเคราะห์เพลาคอมโพสิตภายใต้การ
รับแรงบิดด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยคํานึงถึงผลของการเรียงตัวของเส้นใย, การวิเคราะโดยใช้ 
Solid Element, การวิเคราะห์โดยใช้ Shell Element รวมถึงการสร้างชิ้นทดสอบในรูปแบบเพลา ด้วย
วิธี Filament winding และสร้างกระบวนการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์เพลาคอมโพสิตที่
ได้จากการโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์และผลการทดสอบจากชิ้นงานจริง 

 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นายทศพร อัศวรังษี 
ช่ือเรื่อง  : การประยุกต์ใช้ Axiomatic Design และข้อจํากัดของการออกแบบ เพื่อออกแบบ

ชุดเปลี่ยนชิ้นงานอัตโนมัติใหม่ 
รหัสนักศึกษา  : 5701021910150 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก 
คณะ  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา   : วิศวกรรมการผลิต 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมการผลิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง 
 

บทคัดย่อ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือ

เพื่อขจัดข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์เดิม ทําให้ช่วงเวลาในพัฒนาผลิตภัณฑ์กินเวลายาวนานและยุ่งยาก
ซับซ้อน เนื่องมาจากตัวผลิตภัณฑ์มิได้ถูกออกแบบมาให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อชิ้นส่วนมี
การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของวิธีการในการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์เดิม โดยการประยุกต์ใช้หลักการ
ทางทฤษฎี Axiomatic Design วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองด้านหน้าที่การทํางานกับมุมมอง
ด้านการออกแบบของโครงสร้างผลิตภัณฑ์เดิม และแสดงในรูปแบบของเมตริกซ์ความสัมพันธ์ (Design 
Matrix) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อจํากัดในการออกแบบ (Design Constraints) ให้สามารถปรับแต่งได้เพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนและการแทนที่ด้วยช้ินส่วนใหม่ โดยนําแนวคิดการออกแบบแยกส่วน Modularity) 
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบการเปลี่ยนชิ้นงานอัตโนมัตถูกใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อแสดง
แนวทางการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ให้รองรับกับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นได้ 



ช่ือ-สกุล  : นางสาวชมพร ชาวบางแก้ว 
ช่ือเรื่อง  : การศึกษาเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ สําหรับเทคนิคการพยากรณ์                    

แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
รหัสนักศึกษา  : 5801091810030 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท 
คณะ  : วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา   : วิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชา  : วิศวกรรมอุตสาหการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ ์
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของวิธีการพยากรณ์สําหรับอนุกรม

เวลา ทั้ง 4 วิธี คือวิธีปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลแบบดับเบิ้ลหรือ
วิธีของ บราว์น วิธีปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลฤดูกาล และวิธีปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลแบบโฮลท์-วิน
เทอร์ เมื่อกําหนดค่าพารามิเตอร์ปรับเรียบ 3 ค่า คือ ค่าคงที่ปรับระดับ(α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.9 
รวมทั้งหมด 9 ค่า ส่วนค่าคงที่ปรับแนวโน้ม(β) และค่าคงที่ปรับฤดูกาล(γ) มีค่าเท่ากับ 0.0 ซึ่งเกณฑท์ี่ใช้
ในการวัดความถูกต้องของการพยากรณ์จะใช้ค่า MAPE MAD และMSE โดยใช้MAPE เป็นเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบซึ่งมีค่าอยู่ในรูปร้อยละ ส่วนคา่ MADและMSE ใช้เป็นค่าการตรวจสอบร่วมกับค่า MAPE ว่า
ผลอยู่ในทศิทางเดียวกันหรือไม่ โดยทดสอบหาช่วงค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมทีสุ่ดจากการใช้ชุดข้อมูล
สําหรับการพยากรณ์ 100 ชุด ที่มีลักษณะไม่มีแนวโน้มและฤดูกาล มีแนวโน้มมีฤดูกาล และมแีนวโน้มและ
ฤดูกาล 
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การสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ  ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 3 ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 
 

อาจารย์ประจําห้อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นีลาวัล วนิชชากร และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร 
 

ลําดับ เวลา ชื่อ-สกุล ระดับ สาขาวิชา ชื่อเรื่อง 
1 11.30-11.45 น. นายวิชญา วงศ์ทองเจริญ ปริญญาโท MTCT การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็น  ฐาน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic  
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

2 11.50-12.05 น. นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ ปริญญาเอก DTCT กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบลีก 
3 13.00-13.15 น. นายรัชพล กลดัชื่น ปริญญาเอก DTCT การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชันโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4 13.20-13.35 น. พระมหาสมเกยีรติ  
วุฒิธรรมาภิวัฒน์ 

ปริญญาเอก DET การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 

5 13.40-13.55 น. พระมหานิมิตร์ ชัยเจริญ ปริญญาโท MTCT การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนกร่วมกับสื่อวีดีโอร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนในรปูเเบบ 5E 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล  : นายวิชญา วงศ์ทองเจริญ  
ช่ือเรื่อง  : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  เป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
รหัสนักศึกษา  : 6002041810032 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ภาควิชา   : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : - 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 80/80 (3) เพื่อศึกษา
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เรื่องการสร้างสื่อการสอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที การทดสอบประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อการ
สอนด้วย Motion Graphic วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้แก่ E1/E2 



ช่ือ-สกุล  : นายอนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ  
ช่ือเรื่อง  : กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบลีก 
รหัสนักศึกษา  : 6002042910022 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ภาควิชา   : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : อ.ดร.สรเดช ครุฑจ้อน 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบลีก โดยผู้วิจัยได้

นําเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจะได้รับผลสะท้อนกลับในทุก ๆ หน่วยการเรียนรู้
จากผลคะแนนของผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบลีก (League) ผู้ชนะการแข่งจะ
ได้รับ 3 คะแนน เสมอจะได้รับ 1 คะแนน และแพ้จะไม่ได้รับคะแนน โดยตัดสินผลการแข่งขันจากคะแนน
ซึ่งใช้ข้อสอบย่อยที่ถูกสร้างร่วมกันจากผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบลีก (League) 
เหมาะสําหรับรายวิชาการคํานวณ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ เพื่อให้การออกแบบข้อสอบย่อยง่ายต่อการ
ตรวจ มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเพราะรูปแบบการแข่งขัน
ค่อนข้างมีความซับซ้อน การนํารูปแบบการเรียนรู้แบบลีก (League) มาใช้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 
ผู้สอน ผู้เรียน และระบบจัดการแข่งขัน จึงจําเป็นต้องมีสมการมารองรับในการหาจํานวนการแข่งขันทั้งหมด 
จํานวนคู่ที่แข่งขันในแต่ละวัน และจํานวนวันที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและ
ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 



ช่ือ-สกุล  : นายรัชพล กลดัช่ืน  
ช่ือเรื่อง  : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชันโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา สําหรับนกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

รหัสนักศึกษา  : 6002042910049 
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ภาควิชา   : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : - 
 

บทคัดย่อ 
ผู้เรียนในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร ความบันเทิง การศึกษา จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และวามคิดของผู้เรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2556-2560 พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.27, 41.37, 
41.69, 37.35 และ 37.11 ตามลําดับ ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ทางด้านวิชาการอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากตัวผู้สอนใช้การบรรยายให้ผู้เรียนฟัง 
ขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน ประกอบกับผู้เรียนอาชีวศึกษาส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนข้างตํ่า ไม่ค่อยสนใจในการเรียนเท่าที่ควร ขาดวินัย ขาดความขยันและขาดความอดทน งานวิจัยนี้
เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีที่ 2 จํานวน 30 คน 
โดยนํารูปแบบการเก็บคะแนนประสบการณ์ (Experience Points) การเก็บเลเวล (Levels) เหรียญตรา
แสดงความสามารถ (Badges) การปฏิบัติภารกิจ (Quest) การสร้างกลุ่ม (Guild System) ตารางอันดับ
คะแนน (Leaderboard) และกราฟแสดงความก้าวหน้า (Progress Bars) มาประยุกต์ใช้ในการให้
คะแนน โดยในกระบวนการเรียนการสอนนั้นเป็นการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ อีกทั้งยัง
ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเป็นทักษะสําคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน 



ช่ือ-สกุล  : พระมหาสมเกยีรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์  
ช่ือเรื่อง  : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมตามแนว

จิตตปัญญาศึกษา 
รหัสนักศึกษา  : 5502051910088  
ระดับปริญญา  : ปริญญาเอก  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ภาควิชา   : ครุศาสตร์เทคโนโลยี 
สาขาวิชา  : เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่าง

อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
สร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 2) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้าง
จริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 4) เพื่อประเมิน
จริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนโดยระบบ  
ทวิภาคี แผนกช่างก่อสร้างจํานวน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ตามหลักสถิติโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าที (t-test ; Dependent) และ
เปรียบเทียบผลการประเมินจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมหลังเรียนด้วยค่าที (t-test ; One sample 
group) ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย จุดประสงค์ นักศึกษา 
ครูผู้สอน แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการวัดและประเมินผล องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ (1) ขั้นเตรียมมี 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นสร้างความเมตตา ขั้นเผชิญ
ความจริง (2) ขั้นสอนมี 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความต่อเนื่อง การพิจารณาอย่างใคร่ครวญ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (3) ขั้นสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 
การประเมินผล มีการประเมินผลจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 3 ด้านได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านจิตอาสา และมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน      
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน สรุป มีผลการประเมินในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด  

2. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 
ประกอบไปด้วย แผนการจัดการการเรียนรู้ สื่อ ใบกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบประเมินจริยธรรม (รูบิค) 3 ด้าน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภาพของชุด
การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
สรุป ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับมากที่สุด  



3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษา พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

4. การประเมินจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมหลังเรยีนด้วยชุดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา พบว่า ผลการประเมนิสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05 
 
 



ช่ือ-สกุล  : พระมหานิมิตร์ ชัยเจริญ  
ช่ือเรื่อง  : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่ 6 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนร่วมกับสื่อวีดีโอ ร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนในรูปเเบบ 5E 

รหัสนักศึกษา  : 6002041810024 
ระดับปริญญา  : ปริญญาโท  
คณะ  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ภาควิชา   : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชา  : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา  : ผศ.ดร.จิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเทคโนโลยี

ความจริงเสริมร่วมกับสื่อ วีดีโอ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5E การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียAR วิชาพระพุทธศาสนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 2) เปรียบเทียบคะเเนนทดสอบก่อนเรียนกับ
คะเเนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มิลติมีเดีย AR         
3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย AR เพื่อให้มองเห็นหลักธรรม
ที่เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สตรีนนทบุรีที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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