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รายงานผล 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.
ประจําปการศึกษา 2560 

 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

เปนหลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
            หลักสูตร   ใหม พ.ศ. ............... 

      ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรนี้ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ   ป  พ.ศ. 2548  
          ป  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
1. ดร.เลิศศักดิ์   เลขวัต 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนรรฆพล   แสนทน 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรพล   ภคศิริ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ   มรรคเจริญ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพร   ทองศรี 
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แบบสรุปการรายงานผลองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ช่ือหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต 
 ระดับปรญิญาตรี      ระดบัปริญญาโท     ระดับปริญญาเอก 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
                 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร  พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร    

2. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร    

3. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร    

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน    

5. คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี)    

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษา

การคนควาอิสระ 

   

7. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)    

8. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

9. คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

10. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา    

11. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 

   

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรือทุกรอบ 5 ป    

13. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(ตัวบงช้ี TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการทุกตวั) 

   

หมายเหตุ  1. ทุกหลักสูตรรายงานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานของปการศึกษาท่ีตรวจประเมินและจัดสงให
กรรมการประเมินกอนกําหนดการประเมินอยางนอย 15 วัน 
    2. ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง 
ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 
   คณะกรรมการไดตรวจสอบขอมูลตามเอกสารนี้เปนท่ีเรียบรอยแลว ขอยืนยันวาการบริหารจัดการ
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ     ป  พ.ศ. 2558   
 

ลงชื่อ................................................. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ) 

ประธานคณะกรรมการ 

ลงชื่อ................................................. 
(ดร.กมล  วสะภิญโญกุล) 

กรรมการ 
 

ลงชื่อ................................................. 
(ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.ดร.วิไลลักษณ ศิริวงศรังสรร) 

กรรมการและเลขานุการ 
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  ในนามของ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ไดตรวจสอบในเบื้องตนแลว ขอรับรองวาขอมูลมีความถูกตอง 
สมบู รณ   เปน ไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่ อ ง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ตามเกณฑ  
  ป พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา   ป พ.ศ. 2558   
 

ลงชื่อ................................................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรพล  ภคศิริ) 

ผูชวยคณบดี 
กํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี  31  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
ลงชื่อ............................................................. 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 
คณบดี 

วันท่ี  31  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
 
หลักสูตรนี้ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ   ป  พ.ศ. 2558 
1.  ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Manufacturing System Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1  ช่ือปริญญา 
 (ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต) 
 (ภาษาไทย : อักษรยอ) วศ.บ. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 
 (ภาษาอังกฤษ :ชื่อเต็ม) Bachelor of Engineering (Manufacturing System Engineering) 

(ภาษาอังกฤษ : อักษรยอ) B.Eng. (Manufacturing System Engineering) 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตร มีความรูความสามารถท้ังทางทฤษฎี และปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิทยาการข้ัน
สูงดานระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหแกทรัพยากรบุคคล 

และ ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตความรูดานวิศวกรรมการผลิต มีความสามารถในการ

วิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัยและศักยภาพในการศึกษาข้ันสูง ตลอดจนเปนผูมี

คุณธรรมและจริยธรรม 
4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยาง 

ยิ่งตอการดําเนินการดานการศึกษาและวิจัยตอไป 
 

5.  วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี) 
วิศวกรรมระบบการผลิต โดยเนนการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน ไดแก วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุม และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรางทรัพยากรบุคคล ใหมีความรู ความสามารถในดานวิศวกรรมระบบการผลิตสูการ
ดําเนินงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับระบบอุตสาหกรรมของ
ไทย ยกระดับมาตรฐานการผลิต และนับเปนการเพ่ิมมูลคาทรัพยากรแรงงานของไทยเพ่ือกาวสูระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  11 (2555-2559) ท่ีใหมีการสรางกลไกเชื่อมรอยตอ
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ระหวางการวิจัยและขยายประโยชนเชิงพาณิชยของงานวิจัยท่ีครบวงจรเพ่ือขยายกําลังการผลิตจากระดับ
หองปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสูการผลิตจริงระดับอุตสาหกรรม (Commercial Scale) และการประยุกต
เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม (Industrial Application) 

6.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต 

7.  รายละเอียดของหลักสูตร  
7.1  ระดับปริญญาตร ี  หลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป 
7.2  ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   ภาษา........................ 

     ภาษาไทยและภาษา....................................................................... 
7.3  การรับเขาศึกษา   นักศึกษาไทย   นักศึกษาตางชาติ  รับท้ังสองกลุม 
7.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 7.4.1  ระหวางคณะวิชาภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดแก 

 ...................................................................................................................................................................... 
 7.4.2  ภายนอกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการศึกษาในประเทศ ไดแก  
 ...................................................................................................................................................................... 
 7.4.3  สถาบันการศึกษาตางประเทศ ไดแก 
 ...................................................................................................................................................................... 

7.5  การใหปริญญา 
 ปริญญาเดียว 
 ปริญญารวม รวมกับมหาวิทยาลัย.......................................................................................................... 

ประเทศ........................................................................................................................................... 
 2 ปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัย............................................................................................................. 

ประเทศ.......................................................................................................................................... 

8.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม    กําหนดเปดสอนเดือน.......มิถุนายน..........พ.ศ. ...... 2555........ 
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ....5....../...2554.... 
เม่ือวันท่ี.....1....... เดือน......มิถุนายน........ พ.ศ. .....2554........ 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี ..6...../....2554..... 
เม่ือวันท่ี.......29....... เดือน......มิถุนายน....... พ.ศ. ....2554......... 
 หลักสูตรปรับปรุง   กําหนดเปดสอนเดือน......สิงหาคม.......................พ.ศ. .......2560............         
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี .....2....../..2560......... 
เม่ือวันท่ี........21........ เดือน....กุมภาพันธ................. พ.ศ. ...2560............. 
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี ....3.../...2560...... 
เม่ือวันท่ี.........29....... เดือน.....กุมภาพันธ................. พ.ศ. ......2560............ 
เม่ือวันท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 



 
 
9.  ขอมูลอาจารย  
 9.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
  9.1.1  อาจารยประจําหลักสูตรตามท่ีเสนอใน มคอ.2 (เลมหลักสูตร) 
  * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

(เรยีงตามคณุวุฒิสูงสดุ-ปริญญาตรี) 
สําเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ป 
พ.ศ. 

1 *ดร. เลิศศักดิ์ เลขวัต อาจารย 3-1014-00493-63-7 ปริญญาเอก - Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering) 

- Carnegie Mellon University, USA 2536 

ปริญญาโท MS. (Electro – Physics)  George Washington University, 
Washington, USA 

2532 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2530 

2 ดร. ชานนท วริสาร รองศาสตราจารย 3-3414-00189-27-8 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 

ปริญญาโท - -  
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)(เกียรติ

นิยมอันดับ 1 )  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
2548 

3 *ดร.จตุพร ทองศร ี ผูชวยศาสตาจารย 3-3204-00026-75-1 ปริญญาเอก วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลยัขอนแกน 2545 

4 *ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ ผูชวยศาสตาจารย 3-7403-00472-09-7 ปริญญาเอก ปร.ด. (วัสดุศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2547 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 2545 

5 ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ ผูชวยศาสตาจารย 3-7706-00728-13-5 ปริญญาเอก วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (ฟสิกส)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ฟสิกส)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2545 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

(เรยีงตามคณุวุฒิสูงสดุ-ปริญญาตรี) 
สําเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ป 
พ.ศ. 

6 *ดร. อนรรฆพล แสนทน ผูชวยศาสตาจารย 3-6707-00083-77-3 ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

7 *ดร. ฉัตรพล ภคศริ ิ ผูชวยศาสตาจารย 3-1024-00526-90-1 ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) University of Houston, USA 2548 
ปริญญาโท MS. (Electrical Engineering)  University of Houston, USA 2544 
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2539 

8 ดร. วิไลลักษณ ศิริวงศ
รังสรร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

3-1015-00975-58-7 ปริญญาเอก Ph.D. (Mechanical Eng.) 
 

University of Canterbury, New Zealand 2553 

ปริญญาโท M.Sc. (Energy Conversion and 
Management) 

University of Applied Sciences 
Offenburg, Germany 

2547 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมเคม ี)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 
9 ดร.สันทัด ชูวงศอินทร อาจารย 3-1801-00256-58-2 ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) University of Texas at Arlington  

ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering)  University of Texas at Arlington  
ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2538 

10 ดร.กมล วสะภิญโญกุล อาจารย 3-1009-01224-60-3 ปริญญาเอก ปร.ด. (วัสดุศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2554 
ปริญญาโท M.Sc. (Optics and Photonics) Imperial College London  
ปริญญาตร ี Ph.D. (Electrical Engineering)  University of Cambridge  
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  9.1.2  อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ.2 (ไมมี) 
  * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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 9.2  อาจารยผูสอน 
  9.2.1  งานสอนของอาจารยประจํา ปการศึกษา 2560  

ลําดับ 
ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

วิชาท่ีสอน 
(ระบุรหัสรายวิชา และช่ือวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 

อ. ผศ. รศ. ศ.   1 2 3 

1. ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต √ 

   

- Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon University, 
USA, 2536 

- M.S. (Electro - Physics), George Washington 
University, Washington, USA, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2530 

 

12026119 การควบคุมการผลิต 
12026505 การออกแบบการทดลอง 
12026007 ปฎิบัติการฟสิกส 2 
 

√ 
√ 
 
 

 
 
√ 
 
 

 

2. ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน  √   - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2554 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2549 

 

12026406 การประมวลผลภาพ 
12026011 การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการ
ผลิต 
12026103 เขียนแบบวิศวกรรม 
12026117 ระบบการผลติอัตโนมตัิ 
12026407 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอรวิสัยทัศน 

√ 
 

 

 
√ 
 
√ 
√ 
√ 

 

3. ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ  √   - ปร.ด. (วัสดุศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2554 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร) มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2547 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545 
 

12026005 ฟสิกส 1  
12026101 วัสดุวิศวกรรม 
12026116 การวิจัยดําเนินการ 
12026006  ฟสิกส 2 
12026503 วิศวกรรมคณุคา 
12026502 วิศวกรรมความปลอดภัย 
12026601 โครงงานพิเศษ 1 

√ 
√ 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
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ลําดับ 
ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

วิชาท่ีสอน 
(ระบุรหัสรายวิชา และช่ือวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 

อ. ผศ. รศ. ศ.   1 2 3 

4. ดร.ฉัตรพล  ภคศริ ิ  √   - Ph. D. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2548 

- M.S. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2539 

 

12026004 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
12026110 พ้ืนฐานระบบควบคุม 
12026604 การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 
12026409 อิเล็กทรอนิกสสําหรบัระบบการผลิต
แบบอัตโนมัต ิ
12026106 วิศวกรรมไฟฟา 2 

√ 
√ 
√ 
 
 

 
 
 
√ 
 
√ 

 

5. ผศ.ดร.จตุพร  ทองศร ี  √   - วท.ด (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

12026002 คณิตศาสตรวิศวกรรม1 
12026120 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลติ 1 
12026113 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
12026124 สัมมนา 
12026212 คอมพิวเตอรชวยงานดานเทคโนโลยี
กระบวนการผลติ 
12026005 ฟสิกส 1  
12026006 ฟสิกส 2 

√ 
√ 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 

 

6. ผศ.ดร.ชานนท  วริสาร   √  - ปร.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)(เกียรตินิยมอันดับ 
1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
, 2548 

 

12026405 การประมวลผลสัญญาณ 
12026109 สัญญาณและระบบ 
12026603 สหกิจศึกษา 
12026122 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 
 

√ 
 
√ 
√ 
 

 
√ 

 

7. ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ  √   - วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 
- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 
- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 
 
 

12026111 มาตรวิทยาวิศวกรรม 
12026008 ปฏิบัติการฟสิกส 2 
12026006 ฟสิกส 2 
12026210 กระบวนการผลติวัสดสุารก่ึงตัวนํา 

√ 
 
 

 

 
√ 
√ 
√ 
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ลําดับ 
ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

วิชาท่ีสอน 
(ระบุรหัสรายวิชา และช่ือวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 

อ. ผศ. รศ. ศ.   1 2 3 

8. ผศ.ดร.วิไลลักษณ  ศิริวงศรังสรร  √   - Ph.D (Mechanical Eng.) University of 
Canterbury, New Zealand, 2553 

- M.S. (Energy Conversion and Management) 
University of Applied Sciences Offenburg, 
Germany, 2547 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2544 

 

12026104 สถิติวิศวกรรม 
12026201 หลักการควบคมุสิ่งปนเปอน 
12026107 หลักการทดสอบวัสด ุ
12026203 การกัดกรอนและการควบคุมการกัด
กรอน 

√ 
√ 

 

 
 
√ 
√ 

 

9. ดร.สันทัด ชูวงคอินทร √    - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 

- M.Sc. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 

- Ph.D. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 

 

12026105 วิศวกรรมไฟฟา 1 
12026003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
12026118 เซนเซอรและตัวขับเรา 
12026112 วิศวกรรมละเอียด 
12026506 หลักการออกแบบเพ่ือการผลิต 

√ 
 
 
 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
 

 

10. ดร.กมล วสะภิญโญกุล √    - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2544 

- M.Sc. (Optics and Photonics) Imperial 
College London 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University of 
Cambridge 
 

12026115 อุณหพลศาสตร 
12026102 กลศาสตรวิศวกรรม 
12026114 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล 
12026507 วิศวกรรมเครื่องมือ 

√ 
 
√ 
 

 
√ 
√ 
√ 

 

11 ดร.คมกฤษ จักษุคํา √    - ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

 

12026122 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1 
12026110 พ้ืนฐานระบบควบคุม 
12026120 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลติ 1 
12026112 วิศวกรรมละเอียด 
12026120 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลติ 2 

√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
√ 
√ 
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ลําดับ 
ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

วิชาท่ีสอน 
(ระบุรหัสรายวิชา และช่ือวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 

อ. ผศ. รศ. ศ.   1 2 3 

รวมจํานวนอาจารย 4 6 1  -      
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  9.2.2  งานสอนของอาจารยพิเศษ  ปการศึกษา 2560  
 

ลําดับท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาท่ีเช่ียวชาญ 
 

วิชาท่ีสอน 
(ระบุรหัสรายวิชา และช่ือวิชา) 

ภาคเรียนท่ี 
อ. ผศ. รศ. ศ. 1 2 3 

1. ดร.มนตรี  ทองคํา  /   วิทยาศาสตร (เคมี) 05106801 เคมีสําหรับวิศวกร /   
2. ดร.สมศักดิ์  วรมงคลชัย   /  วิทยาศาสตร (เคมี) 05106802 ปฏิบัติการเคมสีําหรบัวิศวกร /   
3. ประพันธ อปริมาณ /    วิศวกรรม (เครื่องกล) 12026506 หลักการออกแบบเพ่ือการผลิต /   
4. ดร.เอกพจน ตันตราภิวัฒน  /   วิศวกรรม (เครื่องกล) 12026108 Manufacturing Process  /  

รวมจํานวนอาจารย 1 2 1    3 1  
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 9.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา และนักวิจัย ปการศึกษา 2560 
 

 
 

ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

1. ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต 1. Improvement of HF RFID reader performance 
under metallic environment using ferrite 
sheet/2017 International Symposium on 
Antennas and Propagation, ISAP 2017/2017 

2. แหลงจายกระแสไฟสมรรถนะสงูสําหรับใชรวมกับ IC 
ปรับแรงดันชนิดปรับคาได 

3. วงจรปรับแรงดันไฟฟาท่ีมีคาการกําจัดแรงดันกระเพ่ือมสูง
และคาความตานทานขาออกต่ํา และมสีัญญาณรบกวนต่ํา 
โดยมี IC ปรับแรงดันชนิดปรับคาไดเปนองคประกอบ 

 

1. Chatrpol Pakasiri, 
Kittipon Kankhunthod 

√ 
 

   
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 

 √ 
 

2. ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน 1. Development of a new part of casing cap for 
the parking brake cable using finite element 
analysis/International Journal of Innovative 
Computing, Information and Control/2017 

2. Reliability Design Optimization of Casing Cap by 
Sample Test and FEA/Lecture Notes in 
Engineering and Computer Science/2017 

3. Application of Lean Manufacturing System: a 
Case Study of Control Cable 
Manufacturing/Lecture Notes in Engineering and 

1. Buthgate S., 
Kaitwanidvilai S. 
 
 
2. Buthgate S., 
Kaitwanidvilai S. 
 
3. Chanarungruengkij 
V., Kaitwanidvilai S. 

√ 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

Computer Science/2017 
4. ซอฟตแวรตรวจสอบคณุภาพสายเคเบิลรถยนตอัตโนมัติ

ดวยกลองตรวจกราด 
5. ซอฟตแวรตรวจสอบคณุภาพสายเคเบิลรถยนตอัตโนมัติ

ดวยกลองอุตสาหกรรม 
 

 
√ 
 
√ 
 

 
√ 
 
√ 
 

3. ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ 1. Dielectric Relaxation and Microstructures of SnO2 
Doped CaCu3Ti4O12 Electroceramics/Materials 
Today: Proceedings/2017 

 

1. Punsawat W. √ 
 

      √ 
 

4. ดร.ฉัตรพล  ภคศริ ิ 1. Study performance of near-field HF antenna 
using undercover ferrite sheet/2017 International 
Electrical Engineering Congress, iEECON 
2017/2017 

2. Improvement of HF RFID reader performance 
under metallic environment using ferrite 
sheet/2017 International Symposium on 
Antennas and Propagation, ISAP 2017/2017 

3. A 433 MHz compact complex impedance-
Transforming balun/2017 International 
Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 
2017/2017 

 

1. Kankhunthod K. 
 
 
 
2. Kankhunthod, 
K., Lekawat, L. 
 
 
3. Nithiporndecha, K. 
 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

      √ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

5. ผศ.ดร.จตุพร  ทองศร ี 1. A Successful CFD-Based Solution to a Water  √       √ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

Condensation Problem in a Hard Disk Drive/IEEE 
Access/2017 

2. A Problem of Particulate Contamination in an 
Automated Assembly Machine 
Successfully/Mathematical Problems in 
Engineering/2017 

3. Simulation of ultrasonic cleaning and ways to 
improve the efficiency/2017 International 
Electrical Engineering Congress, iEECON 
2017/2017 

4. Feasibility Study for Installing Machine in 
Production Line to Avoid Particle 
Contamination/IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering/2017 

 

 
 
 
 
 
 
3. Tangsopha W., 
Busayaporn W. 
 
 
4. Khaokom A. 
 
. 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

6. ผศ.ดร.ชานนท  วริสาร 1. Utilization of multiple read heads for TMR   
prediction and correction in bit-patterned 
media/AIP Advances/2017 
 

 
2. Investigation of writing error in staggered heated- 

dot magnetic recording systems/ AIP 
Advances/2017 

 

1. Busyatras W., 
Okamoto Y., 
Nakamura Y., Myint 
L.M.M., Supnithi P., 
Kovintavewat 
2. Tipcharoen W., 
Tongsomporn D., 
Karns D., 
Kovintavewat P. 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

      √ 
 
 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

3. Reduced complexity of multi-track joint 2-D    
Viterbi detectors for bit-patterned media/ AIP 
Advances/2017 

4. A TMR mitigation method with 3-track data   
detection for multi-track multi-head BPMR    
system/2017 IEEE International Magnetics 
Conference, INTERMAG 2017/2017 

5. A soft-5/6 modulation code with iterative ITI 
subtraction scheme in multi-reader TDMR/2017 
IEEE International Magnetics Conference, 
INTERMAG 2017/2017 

6. Multitrack reading scheme with single reader in 
BPMR systems/2017 International Electrical 
Engineering Congress, iEECON 2017/2017 

 

3. Myint L.M.M. 
 
 
4. Busyatras W., Myint 
L.M., Koonkarnkhai S., 
Kovintavewat P. 
 
5. Pituso K., 
Tongsomporn D. 
 
 
6. Buajong C. 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

7. ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ 1. Empirical modelling and optimization of pre-heat 
temperature and Ar flow rate using response 
surface methodology for stoichiometric Sb2Te3 
thin films prepared by RF magnetron 
sputtering/Journal of Alloys and 
Compounds/2017  

2. Hardness and wear resistance improvement of 
ABS surface by CrN thin film/Materials Today: 
Proceedings/2017 

1. Khumtong T., 
Sakulkalavek A. 
 
 
 
 
2. Sukwisute P., 
Sakulkalavek A. 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 

     √ 
 
 
 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

3. Numerical study of temperature profile on 
diamond-like carbon thin films under different 
laser/Materials Today: Proceedings/2017 

4. Improvement of structural, morphological and 
mechanical properties of CrNx sputtered thin/ 
Key Engineering Materials/2017 

5. Design, empirical modelling and analysis of a 
waste-heat recovery system coupled to a 
traditional cooking stove/ Energy Conversion 
and Management/2017 

6. Microstructure and Electrical Properties of 
Antimony Telluride Thin Films Deposited by RF 
Magnetron Sputtering on Flexible Substrate 
Using Different Sputtering Pressures/ Journal of 
Electronic Materials/2017 

7. RSM Base Study of the Effect of Argon Gas 
Flow Rate and Annealing Temperature on the 
[Bi]:[Te] Ratio and Thermoelectric Properties of 
Flexible Bi-Te Thin Film/ Journal of Electronic 
Materials/2017 

8. Effects of annealing temperature on the 
structural, mechanical and electrical properties 
of flexible bismuth telluride thin films prepared 
by high-pressure RF magnetron sputtering/ 

3. Ponuam W., 
Potisook C. 
 
4. Nualkham I., 
Sakulkalavek A. 
 
5. Sakulkalavek A. 
 
 
 
6. Khumtong T., 
Sukwisute P., 
Sakulkalavek A. 
 
 
7. Nuthongkum P., 
Sakulkalavek A. 
 
 
 
8. Singkaselit K., 
Sakulkalavek A. 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and 
Nanotechnology/2017 

9. Enhancing the electrical conductivity and 
thermoelectric figure of merit of the p-type 
delafossite CuAlO2 by Ag2O addition 

10. [Bi]:[Te] Control, Structural and Thermoelectric 
Properties of Flexible BixTey Thin Films Prepared 
by RF Magnetron Sputtering at Different 
Sputtering Pressures 

11. Effect of starch addition on structural, electrical 
and thermal properties of delafossite 
CuAl0.9Fe0.1O2/ Materials Science and 
Engineering B: Solid-State Materials for 
Advanced/2017 

 

 
 
9. Pantian S., 
Sakulkalavek A. 
 
10. Nuthongkum P., 
Horprathum M., 
Sakulkalavek A. 
 
11. Pantian S., 
Sakulkalavek A. 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

8. ผศ.ดร.วิไลลักษณ  ศิริวงศรังสรร 1. The Study of Fabricated N-Type Diamond for Hall 
Sensor by Hot Filament Chemical Vapor 
Deposition (HFCVD) Method/ Lecture Notes in 
Engineering and Computer Science/2017 

2. Characterization of Thin Diamond-Like Carbon 
Layer Coverage by Trace Metal Leaching Test/ 
Materials Today: Proceedings/2017 

3. Development of Large Diamond Synthesis by 
Double Test Tubes Hot Filament Chemical Vapor 

1. Chanthep P., 
Panyalert W., 
Atiwongsangthong N., 
Titiroongraung W. 
2. Munpiriyakul P., 
Brothers A., Supadee 
L., Waengwan P. 
3. Sodngam P., 
Meekluab P., 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

      √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

Deposition/ Lecture Notes in Engineering and 
Computer Science/2017 

4. The study of P-type and N-type diamond crystals 
synthesis by hot filament chemical vapor/ ECTI-
CON 2017 - 2017 14th International Conference 
on Electrical/2017 

Neamchalern S., 
Titiroongraung W. 
4. Sodngam P., 
Niemcharoen S., 
Titiroongraung W. 

 
 
√ 
 
 

 
 
√ 
 

9. ดร.สันทัด ชูวงคอินทร 1. Effects of baffle reflection and shadow in an 
integrating sphere on the total luminous flux 
measurement of a linearly-shaped lamp/ Acta 
IMEKO/2017 

2. Highly-transparent multi-layered spin-coated silk 
fibroin film/ Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering/2017 

 

1. Wasapinyokul K., 
Charoensook A. 
 
 
2. Wasapinyokul K., 
Kaewpirom S., 
Boonsang S. 

√ 
 
 
 
√ 

      √ 
 
 
 
√ 

10. ดร.กมล วสะภิญโญกุล 1. Highly-transparent multi-layered spin-coated silk 
fibroin film/ Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering/2017 

2. Modification of optical properties of spin-coated 
TiO2 film by heat treatments/ Proceedings of 
SPIE - The International Society for Optical 
Engineering/2017 

3. Effects of baffle reflection and shadow in an 
integrating sphere on the total luminous flux 
measurement of a linearly-shaped lamp/ Acta 

1. Wasapinyokul K., 
Kaewpirom S., 
Boonsang S. 
2. Chunarom C., 
Yontrarak T., 
Wipopcharoenkul P. 
 
3. Chuwongin S., 
Charoensook A. 

√ 
 
 
√ 
 
 
 

√ 

      √ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารย/นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภูมิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

IMEKO/2017 
 

รวมจํานวนอาจารย 10 คน   38   4  4  38 
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10  ขอมูลนักศึกษา 
10.1  การรับเขาของนักศึกษาในหลักสูตร 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวนท่ีประกาศรับ 
(No. Offered) 

จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนผูมีสิทธิเขาศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ีลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2560 80 575 63 61 
1/2559 60 593 64 56 
1/2558 40 106 42 38 
1/2557 60 111 65 60 
1/2556 60 223 39 37 
1/2555 60 163 45 44 

* ขอมูลอยางนอย 3 ปการศึกษา 
 
10.2  จํานวนนักศึกษาในแตละช้ันปของหลักสูตร 

ปการศึกษา นักศึกษา 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 รวม 

2560 61 51 31 51 - 194 
2559 56 34 51 31 - 172 
2558 38 51 31 39 - 159 
2557 60 31 39 - - 130 
2556 37 39 - - - 76 
2555 44 - - - - 44 

* ขอมูลอยางนอย 3 ปการศึกษา 
 
10.3  จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange Student) ในหลักสูตร ในรอบปการศึกษา 2560 

ประเภท
นักศึกษา 

1-3 เดือน 
(0.25) 

4-6 เดือน 
(0.50) 

7-9 เดือน 
(0.75) 

10-12 เดือน 
(1.0) 

Head 
Count 

FTEs 

Inbound 23 - - - - 5.75 
Outbound 3 - - - - 0.75 

 
10.4  จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange Student) ในหลักสูตร ในรอบปการศึกษา 2560 
ประเภทนักศึกษา จํานวน 
Full time - 
Part time - 
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10. 5  การคงอยูและการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
รหัสแรกเขา 
(ปการศึกษา) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาท่ีจบ
ภายในระยะเวลา 

จํานวนนักศึกษาท่ีไมศึกษาตอในปการศึกษาท่ี* 

<4ป 4ป >4ป 1 2 3 4 เปนตนไป 
2560 61 - - - - - - - 
2559 56 - - - - - - - 
2558 38 - - - - - - - 
2557 60 - - - 8 - - - 
2556 37 - 31 - 6 - - - 
2555 44 - 39 - 5 - - - 

* จํานวนนักศึกษาท่ีไมศึกษาตอ หมายถึง นักศึกษาท่ีพนสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปนั้น ๆ 
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10.6  ผลงานของนักศึกษาในหลักสูตร 

 
 
ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารยท่ีปรึกษา/
นักศึกษาท่ีรวมทํา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

ภา
ยใ

นส
ถา

บัน
 

ชา
ติ 

ภมูิ
ภา

ค 

นา
นา

ชา
ต ิ

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 

 
 
 

 
4. 

 
 
 
 

นายกิตติพล กานขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชุตินาฏ  ช่ืนอารมณ 
 
 
 
 
นายธนภัทร   ยนตรรักษ 
 
 
 
 
นายพุทธินันต   วิภพเจริญกุล 
 
 
 
 

1. “Study performance of near-field HF antenna using 
undercover ferrite sheet, ” 2017 International Electrical 
Engineering Congress, iEECON 2017 
2. “Improvement of HF RFID reader performance under 
metallic environment using ferrite sheet,” 2017 
International Symposium on Antennas and Propagation, 
ISAP 2017, pp. 1-4 
 
1. “Modification of optical properties of spin-coated TiO2 
film by heat treatments,” Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering 
10460,1046016 
 
1.“Modification of optical properties of spin-coated TiO2 
film by heat treatments,”  Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering 
10460,1046016 
 
1. “Modification of optical properties of spin-coated TiO2 
film by heat treatments,”  Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering 
10460,1046016 
 

ฉัตรพล ภคศิร ิ
 
 
ฉัตรพล ภคศิร,ิ เลิศ
ศักดิ์ เลขวัต 
 
 
 
กมล วสะภิญโญกุล 
 
 
 
 
กมล วสะภิญโญกุล 
 
 
 
 
กมล วสะภิญโญกุล 
 
 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

      √ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046375697&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bd7a0fb4a0adda56fa4863d7161072dd&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856024248000%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046375697&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=bd7a0fb4a0adda56fa4863d7161072dd&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856024248000%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=resultslist
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5. นายชัยวัฒน   บัวจง 1. “Multitrack Reading Scheme with Single Reader in 
BPMR Systems,”  5th International Electrical Engineering 
Congress, March 2017 
2. “A simple inter-track interference subtraction 
technique in bit-patterned media recording (BPMR) 
systems,” IEICE Trans. Electronics, vol. E101-C, no. 5, pp. 
404-408, May 2018 

ชานนท วริสาร 
 
 
ชานนท วริสาร 
 

√ 
 
 
√ 

√ 
 
 
√ 

รวมจํานวนนักศึกษา 5 คน   7       7 
 
10.7  ผลงานของนักศึกษาตางชาติในหลักสูตร 

 
 
ลําดับ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

 
 

ช่ือผลงาน/แหลงเผยแพร/วันท่ีเผยแพร 
 

 
ผูทําผลงานรวม 
(อาจารยท่ีปรึกษา/
นักศึกษาท่ีรวมทํา) 

ประเภทผลงาน ระดับผลงาน 

บท
คว

าม
วิจ

ัย 

บท
คว

าม
วิช

าก
าร

 

ผล
งา

นส
รา

งส
รร

ค 

สิ่ง
ปร

ะด
ิษฐ

 

 ภ
าย

ใน
สถ

าบั
น 

 ช
าต

ิ 

 ภ
ูมิภ

าค
 

 น
าน

าช
าต

 ิ

1.  ไมมีผลการดําเนินงาน          

2.            
3.            
4.            

รวมจํานวนนักศึกษา           
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ปรับปรุงหลักสูตรลาสุดเม่ือ  29 มีนาคม พ.ศ. 2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
(การปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปถัดไป(หลักสูตร 4 ป ตองปรับปรุงไมเกิน 5 ป เพ่ือใชงานในปท่ี 6  หรือ
หลักสูตร 5 ป  ประกาศใชในปท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8)      

ในนามของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร  ขอรับรองและรับผิดชอบวาขอมูลท่ีปรากฏใน
เอกสารนี้ท้ังหมดมีความถูกตองเปนจริง ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการบริหารจัดการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 12.  การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการทุกตัว) 
 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ขอ ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

   

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

   

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

   

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

   

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

   

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปท่ีแลว   

   

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 
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ขอ ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง 

   

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

   

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

ในนามของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร  ขอรับรองและรับผิดชอบวาขอมูลท่ีปรากฏใน
เอกสารนี้ท้ังหมดมีความถูกตองเปนจริง ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการบริหารจัดการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ    ป  พ.ศ.2548    ป  พ.ศ. 2558 

  
     ลงชื่อ      

(ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต) 
อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       ลงชื่อ      
(ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน) 

อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  
        ลงชื่อ      

(ผศ.ดร.ฉัตรพล  ภคศิริ) 
อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

     ลงชื่อ      
(ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ) 

อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  
       ลงชื่อ      

(ผศ.ดร.จตุพร  ทองศรี) 
อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

         ลงชื่อ      
(ผศ.ดร.วิไลลักษณ ศิริวงศรังสรร) 

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต 
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 ในนามของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ไดตรวจสอบในเบื้องตนแลวขอรับรองวาขอมูลมีความถูกตอง 
สมบูรณ  เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ   ป  พ.ศ. 2548 
 ป  พ.ศ. 2558  และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   ป  พ.ศ. 2548 
 ป  พ.ศ. 2558 
  
    ลงชื่อ      

(ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต) 
รองคณบดี 

  
    ลงชื่อ      

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  บุญแสง) 
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

 
  



29 
 

 
 
 
 

หลักฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. พ.ศ. 2558 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ประวัติการศึกษาและผลทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

1 ดร.เลิศศักดิ ์เลขวัต  
3-1014-00493-63-7 

- Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon University, 
USA, 2536 
- M.S. (Electro - Physics), George 
Washington University, Washington, USA, 
2532 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2530 

1. งานวิจัย  

• วงจรปรับแรงดันไฟฟา (voltage regulator) 

ท่ีมีคา PSRR สูง Zout ต่ํา และสญัญาณ

รบกวนต่ํา โดยมี fixed voltage regulator 

IC เปนองคประกอบ /ยื่นขอจดสทิธิบัตร 

สํานักสงเสรมิฯ สจล./ 5 ก.พ. 2559 

• วงจรปรับแรงดันไฟฟา (voltage regulator) 

ท่ีมีคา PSRR สูง Zout ต่ํา และสญัญาณ

รบกวนต่ํา โดยม ีadjustable voltage 

regulator IC เปนองคประกอบ/ยืน่ขอจด

สิทธิบัตร สํานักสงเสริมฯ สจล/ 23 ก.พ. 

2559 

• แหลงจายกระแสไฟสมรรถนะสูงท่ีใชรวมกับ 

adjustable voltage regulator IC เปน

องคประกอบ /ยื่นขอจดสิทธิบัตรสํานัก

สงเสริมฯ สจล/ 24 ก.พ. 2559 

• Improvement of HF RFID reader 

performance under metallic 

environment using ferrite sheet/2017 

International Symposium on Antennas 

and Propagation, ISAP 2017/2017 

2. ตําราเรียน 
   - 

 
2 ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน 

3-6707-00083-77-3 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2539 

1. งานวิจัย 

• Saenthon A. Sukkhadamrongrak N. 

    “Comparison the training methods of 

neural network for English and Thai 

character recognition” 2014 Asia-Pacific 

Signal and Information Processing 

Association Annual Summit and 

Conference, APSIPA 2014 (2014) 



31 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

• Saenthon A. Kaitwanidvilai S. 

    “Enhancement of stability in power 

energy system using visual inspection 

for monitoring the defect in high-

voltage equipment” Proceedings of the 

6th IASTED Asian Conference on Power 

and Energy Systems, AsiaPES 

2013 (2013) 

• Saenthon A. Kaitwanidvilai S. 

    “Load identification in household 

apparatus equipment using discrete 

fourier transform with proper window 

function” Proceedings of the 6th 

IASTED Asian Conference on Power and 

Energy Systems, AsiaPES 2013 (2013) 

• Development of a new part of casing 

cap for the parking brake cable using 

finite element analysis/International 

Journal of Innovative Computing, 

Information and Control/2017 

• Reliability Design Optimization of 
Casing Cap by Sample Test and 
FEA/Lecture Notes in Engineering and 
Computer Science/2017 

• Application of Lean Manufacturing 
System: a Case Study of Control Cable 
Manufacturing/Lecture Notes in 
Engineering and Computer 
Science/2017 

2.  ตําราเรยีน 
    - 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

3 ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ 
3-7403-00472-09-7 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2554 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2547 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545 

1. งานวิจัย  

• Makcharoen W. 

    “Effect of different preparing methods 

on the microstructures and dielectric 

relaxation behaviors of CaCu3Ti4O12 

ceramics” Ferroelectrics (2013) 

• Makcharoen W 

    “Effect of platinum substitution on the 

microstructures and dielectric 

relaxation of CaCu3Ti4O12 ceramics” 

     Advanced Materials Research (2013) 

• Makcharoen W. Tunkasiri T. 

    “Microstructures and dielectric 

relaxation behaviors of pure and 

tellurium doped CaCu3Ti4O12 ceramics 

prepared via vibro-milling method” 

Ceramics International (2013) 

• Dielectric Relaxation and 

Microstructures of SnO2 Doped 

CaCu3Ti4O12 Electroceramics/Materials 

Today: Proceedings/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 

4 ดร.ฉัตรพล  ภคศริ ิ
3-1024-00526-90-1 

- Ph. D. (Electrical Engineering) University 
of Houston, USA, 2548 
- M.S. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2539 

1. งานวิจัย  

• Tsai C., Liao I., Pakasiri C. et. al. 

    “A Wideband 20 mW UHF Rectifier in 

CMOS” IEEE Microwave and Wireless 

Components Letters (2015) 

• Wang Y., Liao I., Tsai C., Pakasiri C. 

    “A millimeter-wave in-phase gate-

boosting rectifier” IEEE Transactions on 

Microwave Theory and 

Techniques (2014) 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

• Pakasiri C. Torrungrueng D. 

    “Forward-backward method with a 

spectral acceleration algorithm for 

capacitance extraction of planar 

structures on a single-layered medium” 

Microwave and Optical Technology 

Letters (2014) 

• Study performance of near-field HF 
antenna using undercover ferrite 
sheet/2017 International Electrical 
Engineering Congress, iEECON 
2017/2017 

• Improvement of HF RFID reader 
performance under metallic 
environment using ferrite sheet/2017 
International Symposium on Antennas 
and Propagation, ISAP 2017/2017 

• A 433 MHz compact complex 

impedance-Transforming balun/2017 

International Symposium on Antennas 

and Propagation, ISAP 2017/2017 

2.  ตําราเรยีน 
    - 

5 ผศ.ดร.จตุพร ทองศร ี  
3-3204-00026-75-1 

- วท.ด (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

1.งานวิจัย  

• Thongsri J., Pimsarn M. “Optimum 

airflow to reduce particle 

contamination inside welding 

automation machine of hard disk drive 

production line” International Journal 

of Precision Engineering and 

Manufacturing (2015) 

• Thongsri J., Pongkom V. 

    “A simulation of the number of 

particles trapped by the circulating 

filter of a hard disk drive and their 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

trajectories” Applied Mechanics and 

Materials (2014) 

• Thongsri J. “Effect of grain size on 

effective permittivity of ferroelectric 

films based on effective medium 

theory” Applied Mechanics and 

Materials (2014) 

• A Successful CFD-Based Solution to a 

Water Condensation Problem in a Hard 

Disk Drive/IEEE Access/2017 

• A Problem of Particulate 

Contamination in an Automated 

Assembly Machine 

Successfully/Mathematical Problems in 

Engineering/2017 

• Simulation of ultrasonic cleaning and 

ways to improve the efficiency/2017 

International Electrical Engineering 

Congress, iEECON 2017/2017 

• Feasibility Study for Installing Machine 

in Production Line to Avoid Particle 

Contamination/IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 
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ประวัติการศึกษาและผลทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

1 ดร.เลิศศักดิ์  เลขวัต - Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon University, 
USA, 2536 
- M.S. (Electro - Physics), George 
Washington University, Washington, USA, 
2532 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2530 

1. งานวิจัย  

• วงจรปรับแรงดันไฟฟา (voltage regulator) 

ท่ีมีคา PSRR สูง Zout ต่ํา และสญัญาณ

รบกวนต่ํา โดยมี fixed voltage regulator IC 

เปนองคประกอบ /ยื่นขอจดสิทธิบัตร สํานัก

สงเสริมฯ สจล./ 5 ก.พ. 2559 

• วงจรปรับแรงดันไฟฟา (voltage regulator) 

ท่ีมีคา PSRR สูง Zout ต่ํา และสญัญาณ

รบกวนต่ํา โดยม ีadjustable voltage 

regulator IC เปนองคประกอบ/ยืน่ขอจด

สิทธิบัตร สํานักสงเสริมฯ สจล/ 23 ก.พ. 2559 

• แหลงจายกระแสไฟสมรรถนะสูงท่ีใชรวมกับ 

adjustable voltage regulator IC เปน

องคประกอบ /ยื่นขอจดสิทธิบัตรสํานักสงเสรมิ

ฯ สจล/ 24 ก.พ. 2559 

• Improvement of HF RFID reader 

performance under metallic 

environment using ferrite sheet/2017 

International Symposium on Antennas 

and Propagation, ISAP 2017/2017 

2. ตําราเรยีน 
      - 

2 ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสนทน - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2549 

1. งานวิจัย 

• Saenthon A. Sukkhadamrongrak N. 

“Comparison the training methods of 

neural network for English and Thai 

character recognition” 2014 Asia-Pacific 

Signal and Information Processing 

Association Annual Summit and 

Conference, APSIPA 2014 (2014) 

• Saenthon A. Kaitwanidvilai S. 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

“Enhancement of stability in power energy 

system using visual inspection for 

monitoring the defect in high-voltage 

equipment” Proceedings of the 6th 

IASTED Asian Conference on Power and 

Energy Systems, AsiaPES 2013 (2013) 

• Saenthon A. Kaitwanidvilai S. 

“Load identification in household 

apparatus equipment using discrete 

fourier transform with proper window 

function” Proceedings of the 6th 

IASTED Asian Conference on Power and 

Energy Systems, AsiaPES 2013 (2013) 

• Development of a new part of casing 

cap for the parking brake cable using 

finite element analysis/International 

Journal of Innovative Computing, 

Information and Control/2017 

• Reliability Design Optimization of 
Casing Cap by Sample Test and 
FEA/Lecture Notes in Engineering and 
Computer Science/2017 

• Application of Lean Manufacturing 
System: a Case Study of Control Cable 
Manufacturing/Lecture Notes in 
Engineering and Computer 
Science/2017 

2.  ตําราเรยีน 
      - 

3 ผศ.ดร.วรวุฒิ  มรรคเจริญ - ปร.ด. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2554 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2547 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545 
 

1. งานวิจัย  

• Makcharoen W. 

    “Effect of different preparing methods 

on the microstructures and dielectric 

relaxation behaviors of CaCu3Ti4O12 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

ceramics” Ferroelectrics (2013) 

• Makcharoen W 

   “Effect of platinum substitution on the 

microstructures and dielectric 

relaxation of CaCu3Ti4O12 ceramics” 

    Advanced Materials Research (2013) 

• Makcharoen W. Tunkasiri T. 

   “Microstructures and dielectric 

relaxation behaviors of pure and 

tellurium doped CaCu3Ti4O12 ceramics 

prepared via vibro-milling method” 

Ceramics International (2013) 

• Dielectric Relaxation and 

Microstructures of SnO2 Doped 

CaCu3Ti4O12 Electroceramics/ 

Materials Today: Proceedings/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 

4 ดร.ฉัตรพล  ภคศริ ิ - Ph. D. (Electrical Engineering) University 
of Houston, USA, 2548 
- M.S. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2539 

1. งานวิจัย  

• Tsai C., Liao I., Pakasiri C. et. al. 

“A Wideband 20 mW UHF Rectifier in 

CMOS” IEEE Microwave and Wireless 

Components Letters (2015) 

• Wang Y., Liao I., Tsai C., Pakasiri C. 

“A millimeter-wave in-phase gate-boosting 

rectifier” IEEE Transactions on 

Microwave Theory and 

Techniques (2014) 

• Pakasiri C. Torrungrueng D. 

“Forward-backward method with a 

spectral acceleration algorithm for 

capacitance extraction of planar 

structures on a single-layered 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

medium” Microwave and Optical 

Technology Letters (2014) 

• Study performance of near-field HF 
antenna using undercover ferrite 
sheet/2017 International Electrical 
Engineering Congress, iEECON 
2017/2017 

• Improvement of HF RFID reader 
performance under metallic 
environment using ferrite sheet/2017 
International Symposium on Antennas 
and Propagation, ISAP 2017/2017 

• A 433 MHz compact complex 

impedance-Transforming balun/2017 

International Symposium on Antennas 

and Propagation, ISAP 2017/2017 

2.  ตําราเรยีน 
              - 

5 ผศ.ดร.จตุพร  ทองศร ี - วท.ด (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

1.งานวิจัย  

•  Thongsri J., Pimsarn M. “Optimum 

airflow to reduce particle 

contamination inside welding 

automation machine of hard disk drive 

production line” International Journal 

of Precision Engineering and 

Manufacturing (2015) 

• Thongsri J., Pongkom V. 

“A simulation of the number of particles 

trapped by the circulating filter of a 

hard disk drive and their trajectories” 

Applied Mechanics and Materials (2014) 

• Thongsri J. “Effect of grain size on 

effective permittivity of ferroelectric 

films based on effective medium 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

theory” Applied Mechanics and 

Materials (2014) 

• A Successful CFD-Based Solution to a 

Water Condensation Problem in a Hard 

Disk Drive/IEEE Access/2017 

• A Problem of Particulate 

Contamination in an Automated 

Assembly Machine 

Successfully/Mathematical Problems in 

Engineering/2017 

• Simulation of ultrasonic cleaning and 

ways to improve the efficiency/2017 

International Electrical Engineering 

Congress, iEECON 2017/2017 

• Feasibility Study for Installing Machine 

in Production Line to Avoid Particle 

Contamination/IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 

6 ผศ.ดร.ชานนท  วริสาร - ปร.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)(เกียรตินิยม
อันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, 2548 

1.งานวิจัย  

• Pituso K., Warisarn C., Tongsomporn D., 

et. al.“An Intertrack Interference 

Subtraction Scheme for a Rate-4/5 

Modulation Code for Two-Dimensional 

Magnetic Recording” IEEE Magnetics 

Letters (2016) 

• Tipcharoen W., Warisarn C., 

Kaewrawang A., et. al. “Effect of 

hotspot position fluctuation to writing 

capability in heated-dot magnetic 

recording” Japanese Journal of Applied 

Physics (2016) 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

• Tipcharoen W., Warisarn C., 

Kovintavewat P. “Effects of Island 

Volume and Hotspot Position 

Fluctuation for Heated-Dot Magnetic 

Recording” IEEE Magnetics 

Letters (2016) 

• Utilization of multiple read heads for 

TMR   prediction and correction in bit-

patterned media/AIP Advances/2017 

• Investigation of writing error in 

staggered heated- dot magnetic 

recording systems/ AIP Advances/2017 

• Reduced complexity of multi-track 

joint 2-D    Viterbi detectors for bit-

patterned media/ AIP Advances/2017 

• A TMR mitigation method with 3-track 

data   detection for multi-track multi-

head BPMR    system/2017 IEEE 

International Magnetics Conference, 

INTERMAG 2017/2017 

• A soft-5/6 modulation code with 

iterative ITI subtraction scheme in 

multi-reader TDMR/2017 IEEE 

International Magnetics Conference, 

INTERMAG 2017/2017 

• Multitrack reading scheme with single 

reader in BPMR systems/2017 

International Electrical Engineering 

Congress, iEECON 2017/2017 

2.  ตําราเรยีน - 
7 ผศ.ดร.ราชศักดิ์  ศักดานุภาพ - วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 
- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2545 

1.งานวิจัย  

• Siriwongrungson V., Sakulkalavek A., 

Sakdanuphab R. 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

    “Optimum sintering temperature for 

thermoelectric properties of low-cost 

CuAl0.90Fe0.10O2 material” Journal of 

Materials Science: Materials in 

Electronics (2016) 

• Sakulkalavek A., Sakdanuphab R. 

    “Power factor improvement of 

delafossite CuAlO2 by liquid-phase 

sintering with Ag2O addition” Materials 

Science in Semiconductor 

Processing (2016) 

• Nuthongkum P., Sakulkalavek A., 

Sakdanuphab R. 

    “RSM Base Study of the Effect of Argon 

Gas Flow Rate and Annealing 

Temperature on the [Bi]:[Te] Ratio and 

Thermoelectric Properties of Flexible 

Bi-Te Thin Film” Journal of Electronic 

Materials (2016) 

• Empirical modelling and optimization 

of pre-heat temperature and Ar flow 

rate using response surface 

methodology for stoichiometric Sb2Te3 

thin films prepared by RF magnetron 

sputtering/Journal of Alloys and 

Compounds/2017  

• Hardness and wear resistance 

improvement of ABS surface by CrN 

thin film/Materials Today: 

Proceedings/2017 

• Numerical study of temperature profile 

on diamond-like carbon thin films 

under different laser/Materials Today: 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

Proceedings/2017 

• Improvement of structural, 

morphological and mechanical 

properties of CrNx sputtered thin/ Key 

Engineering Materials/2017 

• Design, empirical modelling and 

analysis of a waste-heat recovery 

system coupled to a traditional 

cooking stove/ Energy Conversion and 

Management/2017 

• Microstructure and Electrical Properties 

of Antimony Telluride Thin Films 

Deposited by RF Magnetron Sputtering 

on Flexible Substrate Using Different 

Sputtering Pressures/ Journal of 

Electronic Materials/2017 

• RSM Base Study of the Effect of Argon 

Gas Flow Rate and Annealing 

Temperature on the [Bi]:[Te] Ratio and 

Thermoelectric Properties of Flexible 

Bi-Te Thin Film/ Journal of Electronic 

Materials/2017 

• Effects of annealing temperature on 

the structural, mechanical and 

electrical properties of flexible bismuth 

telluride thin films prepared by high-

pressure RF magnetron sputtering/ 

Advances in Natural Sciences: 

Nanoscience and 

Nanotechnology/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 

8 ผศ.ดร.วิไลลักษณ  ศิริวงศ
รังสรร 

- Ph.D (Mechanical Eng.) University of 
Canterbury, New Zealand, 2553 

1.งานวิจัย  
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

- M.S. (Energy Conversion and 
Management) University of Applied 
Sciences Offenburg, Germany, 2547 
- วศ. บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
, 2544 

• Siriwongrungson V., Sakulkalavek A., 

Sakdanuphab R. 

    “Optimum sintering temperature for 

thermoelectric properties of low-cost 

CuAl0.90Fe0.10O2 material” Journal of 

Materials Science: Materials in 

Electronics (2016) 

• The Study of Fabricated N-Type 

Diamond for Hall Sensor by Hot 

Filament Chemical Vapor Deposition 

(HFCVD) Method/ Lecture Notes in 

Engineering and Computer 

Science/2017 

• Characterization of Thin Diamond-Like 

Carbon Layer Coverage by Trace Metal 

Leaching Test/ Materials Today: 

Proceedings/2017 

• Development of Large Diamond 

Synthesis by Double Test Tubes Hot 

Filament Chemical Vapor Deposition/ 

Lecture Notes in Engineering and 

Computer Science/2017 

• The study of P-type and N-type 

diamond crystals synthesis by hot 

filament chemical vapor/ ECTI-CON 

2017 - 2017 14th International 

Conference on Electrical/2017 

2.  ตําราเรยีน - 
9 ดร.สันทัด ชูวงคอินทร -วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- M.Sc. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington (2551) 
- Ph.D. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington (2555) 

1.งานวิจัย  

• Wasapinyokul K. Chuwongin S., 

Chanyawadee S., et. al. 

     “Effects of baffle in an integrating 

sphere on the total luminous flux 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

measurement of a linear-shape lamp” 

XXI IMEKO World Congress 

"Measurement in Research and 

Industry" (2015) 

• Weidong Z., et al. “Progress in 2D 

photonic crystal Fano resonance 

photonics” Progress in Quantum 

Electronics  (2014) 

• Wasapinyokul K. Leecharoen R., 

Chanyawadee S., Chuenchom R., 

Jamparuang P., Charoenkit C., Chumpol 

K., Damduang N., Choowongin S., 

Krachangmol A. 

    “Effects of integrating sphere conditions 

on the sphere uniformity” Proceedings 

of SPIE - The International Society for 

Optical Engineering (2013) 

• Effects of baffle reflection and shadow 

in an integrating sphere on the total 

luminous flux measurement of a 

linearly-shaped lamp/ Acta 

IMEKO/2017 

• Highly-transparent multi-layered spin-

coated silk fibroin film/ Proceedings of 

SPIE - The International Society for 

Optical Engineering/2017 

2.  ตําราเรยีน - 
 

10 ดร.กมล วสะภิญโญกุล -วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2544 
-M.Sc. (Optics and Photonics) Imperial 
College London (2549) 
-Ph.D. (Electrical Engineering) University of 
Cambridge (2554) 

1.งานวิจัย  

• Wasapinyokul K. Chuwongin S., 

Chanyawadee S., et. al. 

“Effects of baffle in an integrating sphere 

on the total luminous flux 

measurement of a linear-shape lamp” 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

XXI IMEKO World Congress 

"Measurement in Research and 

Industry" (2015) 

• Wasapinyokul K. Leecharoen R., 

Chanyawadee S., Chuenchom R., 

Jamparuang P., Charoenkit C., Chumpol 

K., Damduang N., Choowongin S., 

Krachangmol A. 

“Effects of integrating sphere conditions 

on the sphere uniformity” Proceedings 

of SPIE - The International Society for 

Optical Engineering (2013) 

• Wasapinyokul K., Leecharoen R., 

Chanyawadee S., Chuenchom R., 

Jamparuang P., Chumpol K., Charoenkij 

C., Krachangmol A. 

“Effects of integrating sphere conditions 

on the spatial response distribution 

function in the total luminous flux 

measurement” 20th IMEKO World 

Congress 2012 (2012) 

• Highly-transparent multi-layered spin-

coated silk fibroin film/ Proceedings of 

SPIE - The International Society for 

Optical Engineering/2017 

• Modification of optical properties of 

spin-coated TiO2 film by heat 

treatments/ Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical 

Engineering/2017 

• Effects of baffle reflection and shadow 

in an integrating sphere on the total 

luminous flux measurement of a 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(เลขประจําตัวประชาชน) 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จ ผลงานทางวิชาการ 

linearly-shaped lamp/ Acta 

IMEKO/2017 

2.  ตําราเรยีน 
- 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานป พ.ศ. 2558 (ตัวบงช้ี 1.1) 
เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ทุกคนอยูประจําหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว และปฏิบัติหนาท่ีตลอดปการศึกษา 2560 
 

2 คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ 

ความสัมพันธ
กับหลักสูตร 

1. ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต ป. เอก - สัมพันธ 
2. ดร.อนรรฆพล แสนทน ป. เอก ผศ. สัมพันธ 
3. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ ป. เอก ผศ. สัมพันธ 
4. ดร.วรวุฒ ิมรรคเจริญ ป. เอก ผศ. สัมพันธ 
5. ดร.จตุพร ทองศรี ป. เอก ผศ. สัมพันธ 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2560 ท่ีผานมติสภาสถาบันครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2560 ไดถูกนํามาใชในปการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

12 การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (ตัวบงชี้ TOF ขอ 
1-5 ตองดําเนินการทุกตัว) 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีสวนรวมในประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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