
โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียน
การสอนดานพลังงานระดับประถมและมัธยมศกึษา 

ความเปนมาของโครงการ 

กระแสการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ขยายตัวกวางขวางมากขึ้น และวิกฤตการณดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมปจจุบัน มีสวนผลักดันใหทุกภาคสวนของสังคมจําเปนตองเรง
เสริมสรางขีดความสามารถของตน เพ่ือเตรียมพรอมรับและสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ภาคการศึกษาในระบบโรงเรียนถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาและปลูกฝงแนวคิด พฤติกรรมในการ
ดํารงชีวิตใหกับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญของชาติ การนําความรูความเขาใจและแนวคิดดานการ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมบูรณาการเขาสูหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  และชวยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชและอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการบูรณาการกระบวนการเรียนรูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม จึงไดริเริ่มขึ้นในป 2540 ภายใตการสนับสนุน จากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน โดย
ความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชมุชนทองถ่ิน ไดมีความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานและอนุรักษส่ิงแวดลอม เกิดจิตสํานึก และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพลังงาน
และอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต
แนวคิดหลัก คอื การมีสวนรวม (Participation) การบูรณาการ (Integration) การเรียนรู (Learning) และการ
จัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

การดําเนินงานของโครงการรุงอรุณในระยะที่ 1 ในป 2540-2545 ในโรงเรียนนํารอง 600 โรงเรียน 
ไดกอกระแสความคิดและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนดานพลังงานและส่ิงแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่องใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนมีสวนกระตุนใหเกิดแนวคิดการบริหารจัด
การศึกษาในลักษณะของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-School Approach : WSA) อยางกวางขวาง 
และยังสงผลใหโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทั่วภูมิภาคที่เขารวมโครงการสวนใหญ (กวา
รอยละ 80) มีความรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการสรางจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมใหนักเรียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเนนการบูรณาการสาระ
เนื้อหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเขากับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของกลุม
สาระวิชาตางๆ ภายใตกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้ ยังไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะการสอนดานพลังงานแกครูในโรงเรียน ดวยวิธีกระตุนใหเกิดการ
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บทนํา : โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

บทนํา-2 

คิดคนกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาสื่อชวยสอน และการจัดหลักสูตรอบรมทักษะการเรียนการสอนดาน
พลังงาน สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ  

อยางไรก็ดี เนื่องจากภารกิจในการสงเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เปน
เรื่องที่มีความซับซอน และมีลักษณะเฉพาะท่ีสามารถปรับเปล่ียนไป ตามสถานการณ และส่ิงแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ขณะเดียวกัน โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายมีจํานวนกวา 38,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 31,821 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1,042 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 415 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 10 
โรงเรียน การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการรุงอรุณ จึงตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือขยายผลครอบคลุมสูโรงเรียนในทุกสังกัดไดอยางทั่วถึงและเปนรูปธรรม  โครงการรุงอรุณ ใน
ระยะตอมา ต้ังแตป 2545-2551 จึงไดขยายผลการดําเนินงานในการสงเสริมกิจกรรมการเรยีนรูของนักเรียนและ
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพและทักษะของครใูนการจัดการเรยีนการสอนในเชงิบูรณาการ ใหกับโรงเรียนใน
โครงการรุงอรุณ 600 โรงเรียนเดิม และไดขยายผลสูโรงเรียนนอกโครงการซึ่งมคีวามสนใจจํานวน 169 โรงเรียน 
รวมถึงไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานการอนรุักษพลังงานและสิ่งแวดลอมจากการวิจยัและพัฒนาในระยะแรก 
ใหมีรูปแบบที่งายตอการนาํไปใชของครผููสอนในแตละสาระวิชา ในแตละระดับชวงชั้นมากขึ้น    

มูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย ไดสะสมประสบการณ องคความรู ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกัลยามติรและความ
รวมมือรวมใจที่ดีจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานโครงการรุงอรุณตั้งแตระยะเริ่มตนจวบจนถึงการ
ดําเนินงานตอเนื่องในระยะที่ 3 และ 4 ของโครงการ โดยพบวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของการบูร
ณาการองคความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน คือ การที่ครู
ประจําการและบุคลากรการศึกษา ไมสามารถนําความรูและทักษะที่มีมาปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอน
ได เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากผูบริหาร บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนอยางแทจริง ขาดความมั่นใจและ
ความเชื่อมั่นในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งขาดขอมูล องคความรู หรือแหลงเรียนรูดาน
พลังงานและการบูรณาการการเรียนการสอน  จึงทําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัดทํา
โครงการอบรมบคุลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษาใน
ครั้งนี้ โดยนําแนวคิดการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school 
Approach) มาเปนแนวทางปฏิบัติ ในการนําไปสูการบูรณาการกระบวนการเรียนรูเรื่องการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอมในองครวมท้ังระบบของโรงเรียน อันจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาแนวคิดและทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง  
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บทนํา-3 

วัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูประจําการใหมีความรูความเขาใจเรื่องพลังงาน และการจัดการเรียนการ
สอนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในเชิงบูรณาการ ซึ่งจะนําไปสูการบูรณาการการเรียนการสอนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในแตละชวงชั้นไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของและทักษะของครูประจําการในการพัฒนาและจัดทําส่ือการเรียนการสอน
ดานพลังงานที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 

3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเปนตนแบบขยายผลการดําเนินงานและเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษพลังงาน 

4. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนในทองถ่ิน 

5. เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมในเชิงบูรณาการ 

กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

- ผูบริหารโรงเรียน และครูประจําการระดับมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกสาระวิชา จากโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 
จํานวนอยางนอย 600 คน  

- โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จํานวน 
8 โรงเรียน แบงเปน โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 
โรงเรียน 

ระยะเวลาของโครงการ 

12 เดือน  (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553) 
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บทนํา-4 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มูลนิธิฯ ไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงานไว 4 สวน
งาน ดังนี้ 

งานสวนที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลอม 

งานสวนที่ 2 การฝกอบรมขยายผลการเรียนรูการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

งานสวนที่ 3 การพัฒนาและจัดทําส่ือการเรียนรูเรื่องพลังงาน สําหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกสาระการเรียนรู ในแตละระดับชวงชั้น 

งานสวนที่ 4 การขยายผลองคความรูการบูรณาการการเรียนการสอนดานการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูประจําการทีผ่านการฝกอบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับ ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
และทําแผนการจัดการเรียนรูเรือ่งพลังงานและสิ่งแวดลอม และบูรณาการเขากบัสาระการเรียนรูทั้ง 8 
สาระในแตละชวงชั้นไดอยางเหมาะสม 

2. ครูประจําการทีผ่านการฝกอบรมมีแนวคิด วิธีการ/เทคนิคในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนดาน
พลังงานที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 

3. ความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดรับการบูรณาการในเนื้อหาสาระการเรียนการ
สอนทุกสาระวิชา ของโรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

4. โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ผูบริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนผูปกครองและชุมชนมีความรูความเขาใจถึงวิกฤตการณพลังงาน เกิด
การปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชพลังงานและการบริโภคในชีวิตประจําวันไปสู
การบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สามารถเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการขยายผลไปสูโรงเรียนและ
ชุมชนอื่นๆ ได  

5. ระบบฐานขอมูล ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่เขารวมการฝกอบรม และเขารวม
กิจกรรมกับโครงการรุงอรุณในระยะที่ผานมา เพ่ือใชในการอางอิง และดําเนินงานตอเนื่องในระยะ
ตอไป 

6. เครือขายเชื่อมโยงขอมูล และขาวสาร ดานการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
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บทนํา-5 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถ
สรางแผนและกจิกรรมการเรียนการสอนดานพลังงานเชิงบูรณาการ อยางนอย 1 ภาคเรียนตอโรงเรียน 

2. โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถ
บูรณาการเนื้อหาเรื่องพลังงานเขาในแผนการจดัการการเรียน 
การสอน  8 กลุมสาระวิชา ครอบคลุมทุกชวงชั้น 

3. โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผนวกเรื่องพลังงานเอาไว อยางนอย 1 กิจกรรมตอโรงเรียน 

4. โรงเรียนนํารองการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในแตละชวงชั้นอยางนอย 1 ส่ือตอ
โรงเรียน 

5. โรงเรียนนํารองดานการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
สามารถมีการใชส่ือสวนกลางการเรียนรูจํานวน 2 ส่ือตอโรงเรียน 

6. โรงเรียนนํารองดานการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูพลังงานที่สอดคลองกับการใชพลังงานทองถ่ิน อยางนอย 4 แหง 
กระจายใน 4 ภูมิภาค 

7. มีเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม อยางนอย 4 กลุม 
กระจายใน 4 ภูมิภาค 

8. ครูประจําการทีผ่านการฝกอบรมจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของผูเขาฝกอบรมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องพลังงานเพิ่มขึ้น และมีความรูความเขาใจถึงหลักการและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในเชิงบูรณาการ 

9. ครูประจําการทีผ่านการฝกอบรมจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผูเขาฝกอบรมมีการบูรณาการ
เนื้อหาความรูดานพลังงานเขากับแผนการเรียนการสอนในกลุมสาระที่ตนเองรับผิดชอบ 

10. โรงเรียนที่เขารวมฝกอบรมขยายผลการเรียนรูการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสงผลงานเขารวมประกวดไดอยางนอยรอยละ 30 ของ
โรงเรียนที่เขารวมฝกอบรม 
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บทนํา-6 

รายนามวิทยากร 

โครงการอบรมบุคลากรในเร่ืองการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงาน                                 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

วิทยากร 

ดร.ประมวล ศิริผันแกว 

 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท : 0-2392-4021 ตอ 1124 , 1128 

 โทรสาร : 0-2381-0750 

 อีเมล   : psiri@ipst.ac.th 
   

คุณนันทิยา  บุญเคลือบ 

 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท : 0-2392-4021 ตอ 3203 

 โทรสาร : 0-2712-3755 

 อีเมล   : nboon@ipst.ac.th 
   

รศ.ดร.อารมณ เพชรชื่น 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 โทรศัพท : 0-3810-2029 

 โทรสาร : 0-3839-1043   

 อีเมล   : arom@buu.ac.th 
   

ดร.พรทิพย  ศิริภัทราชัย 

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร 

 โทรศัพท : 0-2662-1442-3 

 โทรสาร : 0-2662-3188 

 อีเมล   : porntipkk@yahoo.com , porntipkk@hotmail.com 
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บทนํา-7 

ดร.สังวาล  ดวงไทย 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 โทรศัพท : 0-5322-2180 

 โทรสาร : 0-5394-3445 

 อีเมล   : sangwahn@msn.com 
   

นายสุขวัญ  พรึงลําภู 

 บานวิทยาศาสตร จ.ลําปาง 

 โทรศัพท : - 

 โทรสาร : 0-5422-1539 

 อีเมล   : sukhwan@yahoo.com 
   

นางวรรณา  ธรรมพาเลิศ 

 นักวิชาการอิสระ 

อดีตผูชํานาญการพิเศษโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ 

 โทรศัพท : 0-2392-4021 ตอ 3203 

 โทรสาร : 0-2712-3755 

 อีเมล   : - 
   

นางสาวดวงกมล  เหมะรัต 

 โรงเรียนเทพศิรินทร 

 โทรศัพท : 0-2621-5801-2  ตอ  301 , 0-2223-9756 

 โทรสาร : 0-2621-5801-2  ตอ  205 

 อีเมล   : - 
   

นางกานดา  ชวงชัย 

 โรงเรียนแมจันวิทยาคม  จ.เชียงราย 

 โทรศัพท : 0-5377-1787 

 โทรสาร : 0-5377-1545 

 อีเมล   : krukanda@hotmail.com 
   

นางสาวลัดดาวัลย  แสงสําลี 

 โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลนี  กรุงเทพฯ 

 โทรศัพท : 0-2424-3321 

 โทรสาร : 0-2424-3321 

 อีเมล   : aim999_happy@hotmail.com 
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บทนํา-8 

นางอมราภรณ  นวลออน 

 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   จังหวัดกระบี่ 

 โทรศัพท : 0-7561-2161 , 0-7561-1181 

 โทรสาร : 0-7561-2741 

 อีเมล   : aer-woman@hotmail.com , cotton_field23@hotmail.com 
   

นายภักดี   รัชตวิภาสนันท 

 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปาง 

 โทรศัพท : 0-5422-7603 ตอ 3032 

 โทรสาร : 0-5422-1222 

 อีเมล   : pak2548@yahoo.com 
   

นายวิจารณ  ไชยกุล 

 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ 

 โทรศัพท : 0-7561-2741 

 โทรสาร : - 

 อีเมล   : wijanchai@hotmail.com 
   

นางวรรณา  เฟองฟู 

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 

 โทรศัพท : 0-7621-2075 

 โทรสาร : 0-7621-3922 

 อีเมล   : wannafu@hotmail.com 
   

นางศิรนันท   บํารุงกุล 

 โรงเรียนกาฬสินธุ พิทยาสรรพ  จังหวัดกาฬสินธุ 

 โทรศัพท : 0-4381-1278 

 โทรสาร : 0-4381-3409 

 อีเมล   : siranan.b@gmail.com 
   

นางสมสุข  แสงปราบ 

 โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 

 โทรศัพท : 0-4463-2298 

 โทรสาร : 0-4463-2298 

 อีเมล   : r-jarn_somsuk@hotmail.com 
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บทนํา-9 

นายประดิษฐ   เหลาเนตร 

 ขาราชการบํานาญ 

 โทรศัพท : - 

 โทรสาร : 055-245-115  ตอ  103 

 อีเมล   : ppd_net@hotmail.com 
   

นางณัฐภัสสร   เหลาเนตร 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ.พิษณุโลก 

 โทรศัพท : 0-5524-5110, 0-5524-5115 

 โทรสาร : 0-5524-5115 ตอ 103 

 อีเมล   : natpassorn_laonet@hotmail.com 
   

นายมานิตย กูธนพัฒน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 โทรศัพท : 0-2310-8577-8 

 โทรสาร : 0-2310-8579 

 อีเมล   : - 
   

น.อ.ชอบ ลายทอง 

 ภาควิชาวัสดุศาสตร โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 โทรศัพท : 0-2534-3697 

 โทรสาร : 0-2692-0367 

 อีเมล   : - 
   

นางวลีรัตน ลายทอง 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 โทรศัพท : 0-2997-2222 ตอ 1588 

 โทรสาร : - 

 อีเมล   : - 

 


