The 8th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology

นวัตกรรมสู่สังคมประกอบการอย่างยั่งยืน

25-27 พฤษภาคม 2559

Call For
PAPERS

EENET2016 เป็นการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง ซึ่งเกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
บทความวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง
โดยเริ่มจัดการประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คาน่าน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
5. ดร.สุริยา แก้วอาษา
6. ดร.มนตรี สมดุลยกนก
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
8. ดร.สายชล ชุดเจือจีน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
10. อาจารย์ ภัทรพงศ์ อัญชันภาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นางทิน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

(มทร.ล้านนา)
ประธานกรรมการ
(มทร.อีสาน)
รองประธานกรรมการ
(มทร.ล้านนา)
กรรมการ
(มทร.อีสาน)
กรรมการ
(มทร.อีสาน)
กรรมการ
(มทร.รัตนโกสินทร์)
กรรมการ
(มทร.ธัญบุรี)
กรรมการ
(มทร.กรุงเทพ)
กรรมการ
(มทร.พระนคร)
กรรมการ
(มทร.ตะวันออก)
กรรมการ
(มทร.ศรีวิชัย)
กรรมการ
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) กรรมการ
(มทร.สุวรรณภูมิ)
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงานประชุมวิชาการประจาเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ
3. ดร.ณฐภัทร พันธ์คง
4. อาจารย์สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
7. อาจารย์ปฏิวัติ บุญมา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
9. อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล
10. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คาวงศ์
11. ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ
12. อาจารย์จิรายุทธ เนื่องรินทร์
13. อาจารย์ทศพร พรหมสิทธิ์
14. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
15. อาจารย์ศุภกร วิศวภัทรธนธร
16. อาจารย์สมยศ สันติมาลัย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ลีลาชนะชัยพงษ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์
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(มทร.ศรีวิชัย)
กรรมการ
(มทร.ศรีวิชัย)
กรรมการ
(มทร.รัตนโกสินทร์) กรรมการและเลขานุการ

การส่งบทความและพิจารณาบทความ
บทความจัดทาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด A4 ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ
ตามรูปแบบ EENET template โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการส่งบทความ
แบบออนไลน์ในเว็บ ไซต์ www.eenet2016.org การพิจ ารณาบทความดาเนิน
การโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาจานวน 3 ท่านต่อบทความ โดยบทความที่
ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ของ EENET2016 เมื่อ ลงทะเบีย นบทความและต้อ งนาเสนอด้วยตนเองในการ
ประชุมวิชาการ

สาขาบทความวิจัย
ไฟฟ้ากาลัง (PW)
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน(ES)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (PE)
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (IN)
อิเล็กทรอนิกส์ (EL)
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)
วิศวกรรมไฟฟ้า (GN)
ระบบควบคุมและการวัด (CT)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DS)

บทความวิชาการ
เป็ น บทความที่ เ รี ย บเรี ย งจากผลงานวิ ช าการของตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ใน
ลักษณะเป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

กาหนดการสาคัญ
หมดเขตรับบทความ

27 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการพิจารณาบทความ
3
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์
24
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า 24
วันประชุมวิชาการ EENET2016 25-27

เมษายน 2559
เมษายน 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ โทร. 086-358-6393
คุณราตรี แก้วมณี โทร. 095-784-5885
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Email: eenet2016@gmail.com

www.eenet2016.org

