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การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรดังนี้

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่
1.
2.

3.
4.
5.

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับหลักสู ตร
(เดิม)
นายชูศกั ดิ์ เงางาม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
นางสาวสุ ดารัตน์
ใจเขียนดี
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
นายสมพร พรหมดวง
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
นายสราวุธ จันทร์ ผง
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
นายรง ภู่พวงไพโรจน์
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)

ลาดับที่

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)

1.

คงเดิม

2.

คงเดิม

3.

คงเดิม

4.

คงเดิม
ตัดออก

5.

นายพรเทพ บุญยเนตร
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน (เดิม)
ลาดับ ตาแหน่ ง
ที่ ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

1.

อาจารย์

นายชูศกั ดิ์ เงางาม

192xxxxxxxxxx Associate Degree
วศ.บ. เกียรตินิยม
M.Eng.

2.

อาจารย์

3.

อาจารย์

นางสาวสุ ดารัตน์
ใจเขียนดี
นายสมพร พรหมดวง

316xxxxxxxxxx วศ.บ.
วศ.ม.
380xxxxxxxxxx วศ.บ.

4.

อาจารย์

นายสราวุธ จันทร์ ผง

5.

ผูช้ ่วย
นายรง ภู่พวงไพโรจน์
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา
Aircraft Maintenance
วิศวกรรมการซ่อมบารุ งอากาศยาน
Industrial and Manufacturing
Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

บธ.ด.
355xxxxxxxxxx วศ.บ.
วศ.ม.

การพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

310xxxxxxxxxx วศ.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ปี
Civil Aviation Training Center, Thailand 2552
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Asian Institute of Technology, Thailand 2553
2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
วิทยาเขตเทเวศร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
2545
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2560
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2542
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540
มหาวิทยาลัยมหิดล
2553

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน
1. อาจารย์
นายชูศกั ดิ์ เงางาม
192xxxxxxxxxx Associate Degree Aircraft Maintenance
วศ.บ. เกียรตินิยม วิศวกรรมการซ่อมบารุ งอากาศยาน
M.Eng.
Industrial and Manufacturing
Engineering
2. อาจารย์
นางสาวสุ ดารัตน์
316xxxxxxxxxx วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ใจเขียนดี
วศ.ม.
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
3. อาจารย์
นายสมพร พรหมดวง 380xxxxxxxxxx วศ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.
บธ.ด.
4.

อาจารย์

นายสราวุธ จันทร์ ผง

355xxxxxxxxxx วศ.บ.
วศ.ม.

5.

อาจารย์

นายพรเทพ บุญยเนตร

310xxxxxxxxxx อส.บ.
วท.ม.

(ใหม่ )
Civil Aviation Training Center, Thailand 2552
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Asian Institute of Technology, Thailand 2553
2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
วิทยาเขตเทเวศร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
2545
นครเหนือ
การพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2560
ทรัพยากรมนุษย์
พระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2537
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2542
พระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
2539
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2559

6. โครงสร้ า งหลัก สู ตรภายหลัง การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ างเดิ ม และเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้ าน
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- กลุ่มวิชาโครงงาน
วิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรใหม่
30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

15 หน่ วยกิต

15 หน่ วยกิต

91 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต

91 หน่ วยกิต
33 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
51 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
7 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
127 หน่ วยกิต

21 หน่วยกิต
51 หน่ วยกิต
48 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
7 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
127 หน่ วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ เดือน
พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่ อ – สกุล

นายชูศกั ดิ์ เงางาม

2. เลขประจาตัวประชาชน

192xxxxxxxxxx

3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
Associate Degree (Aircraft Maintenance), Civil Aviation Training Center, Thailand 2552
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมการซ่อมบารุ งอากาศยาน) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2553
M.Eng. (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology,
Thailand 2555
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1

C.Ngaongam ,Erik L.J. Bohez. (2017 ). Simulation of Vibrothermography
in Ansys. International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE).
Vol. 5, Issue 3, March, pp. 122 – 124.

4.2 เอกสารประกอบการสอน
AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ ดแวร์
AMR 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ
5. รายวิชาทีส่ อน
1. AMR 204
2. AMR 214
3. AMR 205
4. AMR 215
5. AMR 302
6. AMR 312
7. AMR 306
8. AMR 316
9. AMR 404
10. AMR 414

วัสดุอากาศยานและฮาร์ ดแวร์
ปฏิบตั ิการวัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ
ปฏิบตั ิการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน
ระบบและเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน
ปฏิบตั ิการระบบและเครื่ องยนต์ลูกสู บอากาศยาน
การซ่อมบารุ งรักษาอากาศยานในระดับลานจอด
ปฏิบตั ิการซ่อมบารุ งรักษาอากาศยานในระดับลานจอด
โครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม
ปฏิบตั ิการโครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่ อ – สกุล

นางสาวสุ ดารัตน์ ใจเขียนดี

2. เลขประจาตัวประชาชน 316xxxxxxxxxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2545
วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 สุ ดารัตน์ ใจเขียนดี. (2561). “Aviation Maintenance Engineering I (ภาษาอังกฤษเทคนิค
การบิน)” โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 18 มีนาคม 2562, 200 หน้า.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
AMR 101 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับการบิน 1
AMR 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับการบิน 2
5. รายวิชาทีส่ อน
1. AMR 101
2. AMR 102
3. AMR 111
4. AMR 112
5. AMR 493
6. AMR 401
7. AMR 403

แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
1(1-0-2)
ปฏิบตั ิการแบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค 2(0-4-2)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับการบิน 1
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับการบิน 2
3(3-0-6)
สัมมนาด้านเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน
3(3-0-6)
มนุษยปั จจัยในงานซ่อมบารุ งอากาศยาน
1(1-0-2)
ระบบไฟฟ้าและเครื่ องวัดในเครื่ องบินโดยสาร
3(3-0-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่ อ – สกุล

นายสมพร พรหมดวง

2. เลขประจาตัวประชาชน 380xxxxxxxxxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545
บธ.ด. (การพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2560
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
สมพร พรหมดวง. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่ องแยกผลปาล์มนา้ มันออกจากทะลาย.
การประชุมนาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา. ครั้งที่ 12. วันที่ 17 สิ งหาคม 2560.
มหาวิทยาลัยรังสิ ต. หน้า 1394 – 1399.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
AMR 201 อากาศพลศาสตร์ เบื้องต้น
AMR 202 พื้นฐานงานปฏิบตั ิการการซ่ อมบารุ งอากาศยาน
5. รายวิชาทีส่ อน
1. AMR 201
2. AMR 202
3. AMR 301
4. AMR 311
5. AMR 305
6. AMR 315

อากาศพลศาสตร์ เบื้องต้น
พื้นฐานงานปฏิบตั ิการการซ่ อมบารุ งอากาศยาน
ใบพัดอากาศยาน
ปฏิบตั ิการใบพัดอากาศยาน
ระบบและเครื่ องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
ปฏิบตั ิการระบบและเครื่ องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์

3(3-0-6)
2(0-3-6)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่ อ – สกุล

นายสราวุธ จันทร์ ผง

2. เลขประจาตัวประชาชน 355xxxxxxxxxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2537
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
Arpakorn Wattana, Sarawut Janpong and Yannavut Supichayanggoon (2018). Downdraft
gasifier identification via neural networks. Journal of Current Science and Technology, 30
December, Vol.8 No.2, pp. 87 – 98.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
EEN 426 การออกแบบระดับสู งของระบบดิจิทลั
EEN211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทลั
5. รายวิชาทีส่ อน
1. EEN 426 การออกแบบระดับสู งของระบบดิจิทลั
2. EEN211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทลั

3(3-0-6)
3(3-0-6)

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุ งอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่ อ – สกุล

นายพรเทพ บุญยเนตร

2. เลขประจาตัวประชาชน 310xxxxxxxxxx
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น 2539
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2559
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 Rapee Ujjin, Choosak Ngaongam, Sudarat Chaikaindee and Pornthep Boonyanetra.
(2019). 3D-Printed Airfoil Wind Tunnel Aerodynamic Testing and Simulation. RSU
International Research Conference 2019. 26 April. Rangsit University.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
AMT 203 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
AMT 206 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
AMT 308 การตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
5. รายวิชาทีส่ อน
1. AMT 203
2. AMT 213
3. AMT 206
4. AMT 216
5. AMT 208
6. AMT 218
7. AMT 308
8. AMT 318
9. AMT 209

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
ปฏิบตั ิการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
ระบบเอวิออนิกส์และเครื่ องวัดในอากาศยาน
ปฏิบตั ิการระบบเอวิออนิกส์และเครื่ องวัดในอากาศยาน
การตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
ปฏิบตั ิการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
น้ าหนักและการถ่วงดุลอากาศยาน

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)

