
Call for Papers 

สาขาบทความวิจัย 

 ไฟฟากําลัง (PW) 

 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (PE) 

 อิเล็กทรอนิกส (EL) 

 ไฟฟาสื่อสาร (CM) 

 ระบบควบคุมและการวัด (CT) 

 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS) 

 พลังงานและการอนุรักษพลังงาน (ES) 

 งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา (GN) 

บทความวิชาการ 
เปนบทความที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผูอื่นในลักษณะเปนการ

วิเคราะห วิจารณ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา  

คณะกรรมการวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา 

1. รองศาสตราจารย ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน (มทร.ลานนา)  ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน  คํานาน  (มทร.ลานนา)  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.กาณฑ  เกิดชื่น  (มทร.อีสาน)  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดิ์รวี ระวีกุล  (มทร.อีสาน)  กรรมการ  
5. ดร. สุริยา แกวอาษา   (มทร.อีสาน)  กรรมการ 
6. ดร.ประสพโชค  โหทองคํา    (มทร.รัตนโกสนิทร)  กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤษณชนม  ภมูิกิตติพิชญ  (มทร.ธญับรุี)  กรรมการ 
8. นายชาญฤทธิ์ ธาราสนัติสุข                     (มทร.กรุงเทพ)  กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชพี (มทร.พระนคร)  กรรมการ 
10.นายภัทรพงศ  อัญชนัภาติ                       (มทร.ตะวนัออก)  กรรมการ 
11.ผูชวยศาสตราจารย วิสุทธิ์  พงศพฤกษธาตุ (มทร.ศรีวิชัย)  กรรมการ 
12.ผูชวยศาสตราจารย ประสิทธิ์  นางทิน  (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั) กรรมการ 
13.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ (มทร.สวุรรณภมูิ)  กรรมการและ
        เลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวิชาการประจําเครือขายวิศวกรรมไฟฟา 

1. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  อนนัตวราพงษ (มทร.กรุงเทพ)   ประธานกรรมการ 
2. ดร.ณฐภัทร  พนัธคง                                 (มทร.ธญับรุี)  กรรมการ 
3. ดร.สายชล ชุดเจือจีน                             (มทร.กรุงเทพ)  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ พันธุนะ        (มทร.พระนคร)  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา กัณทะพะเยา     (มทร.สวุรรณภมูิ)  กรรมการ 
6. นายปฏิวัติ ทองมา                            (มทร.สวุรรณภมูิ)   กรรมการ  
7. นายสิทธิ์ชยั บุญปยทศัน                      (มทร.รัตนโกสนิทร)  กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยวเิชษฐ ทิพยประเสริฐ   (มทร.ลานนา)  กรรมการ 
9. นายณรงค  นันทกศุล                           (มทร.ลานนา)            กรรมการ  
10. นายณรงคฤทธิ์ พิมพคําวงค                    (มทร.ลานนา)  กรรมการ  
11 ดร.นิธิโรจน  พรสุวรรณเจรญิ                   (มทร.อีสาน)  กรรมการ 
12. นายจิระยุทธ เนื่องรนิทร                         (มทร.อีสาน)  กรรมการ   
13. นายทศพร  พรหมสิทธิ์                         (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั) กรรมการ 
14. ดร.พรเทพ  ปญญาแกว                         (มทร.อีสาน)  กรรมการ 
15. นายศภุกร วศิวภัทรธนธร                      (มทร.อีสาน)              กรรมการ   
16. นายสมยศ  สนัติมาลัย                           (มทร.ตะวนัออก)  กรรมการ 
17. นายพิทักษ  บญุนุน                               (มทร.ศรีวิชัย)  กรรมการ   
18. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด ลีลาชนะชัยพงษ    (มทร.ศรีวิชัย)  กรรมการ   
19. นายวิเชียร  หทัยรัตนศิริ                         (มทร.กรุงเทพ)              เลขานุการ 
20. นายสุวัฒน  กิจเจริญวัฒน    (มทร.กรุงเทพ)    ผูชวยเลขานุการ  

EENET2015 เปนการประชุมวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟาที่เกิดจากเครือขายความรวมมือดานวิศวกรรมไฟฟาของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้ง 9 แหง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยดานวิศวกรรมไฟฟาและแลกเปลี่ยนความเห็นงานวิจัยระหวางกัน  โดย

จัดการประชุมตั้งแตป 2551 ถึงปจจุบัน และในป พ.ศ. 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดรับ

เกียรติเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระหวางวันท่ี 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี     

กําหนดการสําคัญ 

หมดเขตรับบทความ             27  กุมภาพันธ 2558  

ประกาศผลการพิจารณาบทความ    3     เมษายน   2558 

หมดเขตรับบทความฉบบัสมบรูณ   24    เมษายน    2558 

วันสุดทายของลงทะเบียนลวงหนา  24    เมษายน    2558 

วันประชุมวิชาการ EENET2015  27-29 พฤษภาคม  2558 

    โรงแรม A-one The Royal Cruise เมืองพัทยา 

การสงบทความและพิจารณาบทความ 
บทความจัดทาํเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด A4 ไมเกิน 4 หนากระดาษ 

ตามรูปแบบ EENET template  โดยขั้นตอนและรายละเอียดในการสงบทความแบบ

ออนไลนไดจากเวปไซด  www.eenet2015.org   การพิจารณาบทความดําเนนิการโดย

ผูทรงคุณวฒุิในแตละสาขาวิชาจํานวน 3 ทานตอบทความ บทความที่ผานการพิจารณา

จะไดรับการตีพิมพในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของ EENET2015  

เมื่อลงทะเบียนบทความและตองนําเสนอดวยตนเองในการประชุมวิชาการ 

ตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  eenet2015@gmail.com 


