


 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ 
“การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา”  

(AI Education for Young Students) 
จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 
โครงการอบรม 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับ
มัธยมศึกษา” (AI Education for Young Students) รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่ว
ประเทศ  
 
รูปแบบการจัดการอบรม 
 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยให้ผู้เข้าอบรมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การก ากับดูแลจากผู้ช่วยวิทยากร  
 
ก าหนดการและระยะเวลาการอบรม 

ใช้เวลาในการอบรมจ านวน ๑ วัน โดยสามารถเลือกวันเข้าอบรมได้ ดังนี้ 
รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
รุ่นที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. ผู้สมัครต้องเป็นครูในสังกัด สพฐ. โดยเป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทั่วประเทศ   
๒. หลังการอบรม ครูจะน าความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการอบรมนี้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน

อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง โดยสอดแทรกในรายวิชาที่รับผิดชอบ หรือสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง  
๓. หากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัคร 
๑. มหาวิทยาลยักรุงเทพก าหนดคณุสมบัติของผู้มีสทิธิ์เข้ารับการอบรม และจ ากัดรุน่ละ ๑๕๐ คน รวม ๒ รุ่น 

เป็นจ านวนทั้งสิน้ ๓๐๐ คน  
๒. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจ านวนผู้สมัครจะครบตามที่ก าหนด 
๓. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทาง สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 

bit.ly/aieducationworkshop ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ หรือปิดรับเมื่อผู้สมัครเต็มจ านวน 
๔. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน  
๕. เมื่อสมัครแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้  
๖. มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าเข้ารับการอบรม ค่าคู่มือและ

เอกสาร ค่าอาหารกลางวันและของว่าง  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ  

โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๓๗๑, ๐๙๐-๙๑๙-๖๐๙๗ Email: natcharee.p@bu.ac.th 
 
 



 

 

สถานที่จัดการอบรม ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอลล์ (Diamond Hall) อาคาร A3 ชั้น ๕ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๓๗๑ (อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ) 
Download แผนที่ได้ที่ www.bu.ac.th/BU_Asset/images/map_r.jpg 

    
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

๘.๐๐ น. – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และรบัประทานอาหารว่าง  
๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการอบรม และการบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หลักการท างานของ AI (Artificial Intelligent) 

 การยกตัวอย่างการท างานของ AI เพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้าน
ธุรกิจ ทางศิลปะ ทางหุ่นยนต์ และการติดต่อสื่อสาร เป็นตน้ 

 กระบวนการท างานของ AI คือ Machine Learning  
 การเรียนรู้จากข้อมูล (Learn Form Data) ที่หลากหลาย 
 ข้อควรระวังในการใช้งานข้อมูล (Garbage in – Garbage Out) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. แนะน าสื่อการเรียนการสอน Play Ground ที่อาจจะสามารถน ากลับไปใช้ต่อได้ 

 Rapid miner 
 Chat Bot & Dialog Flow 
 Google AI Experiment 

จริยธรรมในการใช้งานข้อมูลส าหรับการประมวลผลด้าน AI  
 Creativity via AI and Ethics of using AI (แบ่งกลุ่มย่อย) Workshop 

ส าหรับการใช้งานเครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน AI และน าเสนอรูปแบบการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม โดยใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน AI 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผลกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 อาจารย์นชัรี ผ่องโสภณ โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๓๗๑, ๐๙๐-๙๑๙-๖๐๙๗   
Email: natcharee.p@bu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏบิัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ 
“การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” 

(AI Education for Young Students) 
 

๑. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” (AI Education for Young 
Students) เพื่อพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดษิฐ์แก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

๓. ระดับความลุ่มลึกของหลักสตูร 

หลักสูตรระดับเร่ิมต้น (Beginner Level) 
 

๔. หลักการและที่มาของหลักสูตร 

ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ที่พัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ก าลังเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ต่อวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะในการใช้ชีวิตประจ าวัน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกน ามาใช้ในการประมวลผลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้
อย่างแม่นย า และสามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ในการประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวปัญญาประดิษฐ์จึงนับเป็นเทคโนโลยีส าคัญในการขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ อีกทั้งยังเป็นส่วน
หนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีอันมียุทธศาสตร์ทั้งหมด ๖ ด้าน ข้อหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิต สมรรถนะและ
ทักษะในการท างาน โดยอาศัยนวัตกรรมและองค์ความรู้มาสร้างเสริมภูมิปัญญา เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อ
โลกการศึกษาเข้ากับโลกการท างาน เพื่อบ่มเพาะให้มีทักษะอาชีพที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เล็งเห็นความส าคัญของการปลูกฝังความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเห็นความส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน 
ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กัน จึงมีด าริที่จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับ
มัธยมศึกษา” (AI Education for Young Students) ขึ้น โดยจัดการอบรมความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่
ครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  
 
 
 
 
 



 

 

๕. แนวคิดการจัดหลักสูตร 

ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้กล่าวไว้ว่า ๖ เทคโนโลยี
หลักในการขับเคลื่อนโลกอนาคต ประกอบไปด้วย ๑) ปัญญาประดิษฐ์ ๒) หุ่นยนต์ ๓) วิทยาการข้อมูล ๔) อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ๕) ไบโอเทคโนโลยี ๖) นาโนเทคโนโลยี จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า “ปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ 
เทคโนโลยี ก าลังเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง เพราะถูกน ามาใช้ในการอ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลากหลายมิติ  

ทว่าประเทศไทยกลับยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่
ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่า มนุษย์จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรให้สมดุล  และจะท าอย่างไรไม่ให้
มนุษย์ตกเป็นทาสของปัญญาประดิษฐ์ ค าตอบก็คือ เยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติต้องมีความรู้ที่
เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ และสามารถเป็นผู้น าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น เยาวชนของชาติซึ่งก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านนี้อย่างเร่งรัด ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกไปเป็น
บุคลากรที่สามารถพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในโลกยุค
ดิจิทัลที่ก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงหรือ disruption ในด้านต่างๆ อันจะช่วยลดปัญหาการว่างงานให้กับ
ประเทศในทางหนึ่ง 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” (AI Education for Young 
Students) จึงถูกออกแบบขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย ซึ่งเป็นต้นทางขององค์ความรู้ ได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์ ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ปลายทางซึ่งก็คือนักเรียน
ในสังกัดต่อไปได้ 

   

๖. ตัวชี้วัดและความส าเร็จของการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน 
เป็นเวลาอย่างน้อย ๓ – ๖ ชั่วโมง ในลักษณะของการสอดแทรกในรายวิชาหรือจัดสอนตามที่ครูผู้สอนเห็นความเหมาะสม 

 

๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(๑) เพื่อตอบสนองนโยบายชาติ ประเทศไทย ๔.๐  
(๒) เพื่อให้ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ไปถ่ายทอด

ให้แก่นักเรียนในสังกัด อันจะเป็นการเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบโจทย์ ๑ ใน ๖ เทคโนโลยีหลักแห่ง
โลกอนาคต อันได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ 

(๓) เพื่อให้ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถน าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ไปถ่ายทอด
ให้แก่นักเรียน ผู้เป็นก าลังส าคัญของชาติที่จ าเป็นต้องได้รับการเร่งพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างสิ้นเชิงของเทคโนโลยี (Technology Disruption)   

(๔) เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถน าความรู้จากครูผู้สอนไปใช้ในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่ประเทศชาติ 

(๕) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูในการก้าวไปสู่โลกอนาคตที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อน 
(๖) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       

(สพม.) 
 
 
 



 

 

(๗) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความ
เชี่ยวชาญ ไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กันระหว่างสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
๘. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

การจัดอบรมนี้เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้เวลารวม ๑ วัน ระหว่างเวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่วงเช้าจะเป็นการสอนเรื่องบริบทเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

ทั้งนี้หัวข้อสาระการอบรมมีดังนี้ 
• หลักการท างานของ AI (Artificial Intelligent)    
• ภาพรวมการประยุกต์ใช้งาน AI ในบริบทการท างานตา่งๆ เชน่ การใช้งานในด้านธุรกิจ ทางศิลปะ ทางหุ่นยนต ์

และการติดต่อสื่อสาร เปน็ต้น 
• แนะน าเครื่องมือหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานดา้น AI เช่น Rapid miner, Chat Bot & Dialog Flow และ 

Google AI Experiment เป็นตน้ 
• ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้งานทางด้าน AI หรือ Machine Learning 
• จริยธรรม (Ethics) ในการใช้งานข้อมูลส าหรับการประมวลผลด้าน AI และข้อควรระวังในการน า AI ไปใช้งาน 
• การใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรมประยุกต์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏบิัติการให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนได ้
 

๙. เป้าหมายที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
(๑) ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นในเร่ืองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(๒) ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้ไปสอดแทรกอยู่ในรายวิชาที่เหมาะสม และถ่ายทอดให้แก่นักเรียน  เป็น

เวลาอย่างน้อย ๓ – ๖ ชั่วโมงได้ 
(๓) สร้างโอกาสในการเชื่อมต่อความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ

โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน 
 

๑๐.  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
 ประเมินผลผู้เข้าอบรมจากการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากเนื้อหา 

เครื่องมือ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ได้เรียนรู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการสอนทางด้าน AI ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
 

๑๑.  เกณฑ์การผ่านการอบรม 
(๑) ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรม 
(๒) ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่

เหมาะสม 
 

๑๒. ผู้ประสานงาน 
อาจารย์นัชรี ผ่องโสภณ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๓๗๑, ๐๙๐-๙๑๙-๖๐๙๗ 
Email natcharee.p@bu.ac.th 

 
 



 

 

ภาคผนวก ประวัติวิทยากร 
 

(๑) ประวัตสิ่วนตัวและผลงานของ ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู 
  ๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ ชื่อ ดร.วิศาล พฒันช์ ู
๑.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปริญญาเอก Ph.D in Electrical and Computer 
Engineering 

๒๕๕๔ Washington State University, USA. 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.ม.) 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

๒๕๔๖ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

๒๕๔๓ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
๓. ประวัติการท างาน 

๓.๑ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
๓.๒ วิศวกรระบบอัจฉริยะ (Intelligent System Engineer) บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 
๔. ประสบการณ ์

  ๔.๑ นักวิจัยแลกเปลี่ยนในโครงการความร่วมมือ “Erasmus Mundus Strong-Ties” โดย EU 
๔.๒ ได้รับรางวัล Fast Progress Winner จากบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
๔.๓ ได้รับรางวัล The Excellent Technical Improvement จากบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จ ากัด 
๔.๔ ได้รับทุนพฒันาอาจารย์เพือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
๔.๓ มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติ จ านวน ๒ เร่ือง และ ระดับนานาชาติ 13 เร่ือง 
๔.๒ นักวิจัยในโครงการ Online Portable Colorimetric System สนับสนนุโดยศนูย์วิจัย BIOTEC 

 
๕. สถานที่ติดต่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๖๒๐ 
โทรสาร ๐๒-๔๐๗-๓๘๐๔  
Email :  wisarn.p@bu.ac.th 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
(๒) ประวัติส่วนตัวและผลงานของ ผศ. ดร. ปกรณ์ ยุบลโกศล 

๑. ประวัติส่วนตัว  
๑.๑ ชื่อ ผศ. ดร. ปกรณ์ ยุบลโกศล 
๑.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Electrical 
Engineering) 

๒๕๕๒ Computer and Electrical 
Engineering Dept., University of 
Siegen, Germany 

ปริญญาโท Master of Science in 
Communications Technology 

๒๕๔๖ Electrical Engineering Dept., 
University of Ulm, Germany 

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering 
(Telecommunication) 

๒๕๔๓ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
๓. ประวัติการท างาน 

   ๓.๑ อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   ๓.๒ วิศวกรออกแบบระบบ 4G LTE, บริษัท Ericsson (ประเทศเยอรมนี)  
 

๔. ประสบการณ ์
๔.๑ ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับทนุสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 7 โครงการ 
๔.๒ ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยและบทความทางวชิาการในระดับนานาชาติและในประเทศกว่า 30 เร่ือง 

๕. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  Statistical Signal Processing, Machine Learning, 
Applied Estimation Theory 

 
  ๖. สถานที่ติดต่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๐๖-๙๙๙๑ 
อีเมล pakorn.u@bu.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pakorn.u@bu.ac.th


 

 

 
 
(๓) ประวัตสิ่วนตัว และผลงานของ ดร.อัครพงษ์ เอกศิริ 
  ๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ ชื่อ ดร.อัครพงษ์ เอกศิริ 
๑.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ อาจารย์ประจ า ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปริญญาเอก Information Science and Control 
Engineering 

๒๕๕๗ Nagaoka University of Technology, 
Japan. 

ปริญญาโท Mechanical Design and Production 
Engineering 

๒๕๔๘ Nagaoka University of Technology, 
Japan. 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.) เมคคา
ทรอนิกส์ 

๒๕๔๓ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน ประเทศไทย 

 
๓. ประวัติการท างาน 

  ๓.๑ ผู้ช่วยนักวิจัย ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  ๓.๒ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

๔. ประสบการณ ์
  ๔.๑ มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติ จ านวน ๑ เร่ือง และ ระดับนานาชาติ ๕ เร่ือง 
  ๔.๒ โครงการหุ่นยนต์บริการในร้านอาหารโดยใช้ระบบปฏบิัติการหุ่นยนต์ 
 

๕. ความเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROS : Robot Operating System) , การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
 
๖. สถานที่ติดต่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๖๒๐ 
โทรสาร ๐๒-๔๐๗-๓๘๐๔  
Email : akkharaphong.e@bu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:akkharaphong.e@bu.ac.th


 

 

(๔) ประวัตสิ่วนตัว และผลงานของนายจักรพงษ์ สุธาภุชกุล 
๑. ประวัติส่วนตัว 

  ๑.๑ ชื่อ นายจักรพงษ์ สุธาภุชกลุ 
  ๑.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 
คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถาบนัและประเทศ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Electronic Engineering) ๒๕๕๗ University of Surrey 
England 

ปริญญาโท M.S. (Electrical and Computer 
Engineering) 

๒๕๕๐ University of Massachusetts at Amherst 
USA 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.) 
(เกียรตินิยม) คอมพิวเตอร์ 

๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ประเทศไทย 

 
๓. ประวัติการท างาน (ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล) 

๓.๑ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๓.๓ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟา้และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
๓.๔ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓.๕ อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓.๖ นักวิจัย The MISSION Project as a part of the 7th Framework Programme funded 
European Research and Technological Development, University of Surrey 
๓.๗ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓.๘ อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๓.๙ วิศวกรระบบและเครือข่าย บริษัท NS Electronics (Bangkok) 1993 Co, Ltd. 

 
๔. ประสบการณ ์

๔.๑ ทุนนักวิจัย The MISSION Project, The European Union’s Seventh Framework 
Programme (FP7 SPACE-2012-1) 
๔.๒ ทุนวิจัยระบบติดต่อสื่อสารและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ผา่น Wi-Fi เพื่อการขับขี่
ที่ปลอดภัย ทนุอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2/2551 

 
๕. ความเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างรถยนต ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 
 
๖. สถานที่ติดต่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๖๒๐ 
โทรสาร ๐๒-๔๐๗-๓๘๐๔  
Email :  chakkaphong.s@bu.ac.th 
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(๕) ประวัตสิ่วนตัว และผลงานของนายสุรเชษฐ์ โทวราภา 
  ๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑ ชื่อ สุรเชษฐ์ โทวราภา 
๑.๒ ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดบั) 

คุณวุฒ ิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑติ (วศ.
ม.) ไฟฟ้า 

๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเทศ
ไทย 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.) 
คอมพิวเตอร์ 

๒๕๕๑ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ประเทศไทย 

 
๓. ประวัติการท างาน 

   ๓.๑ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

๔. ประสบการณ ์
   ๔.๑ มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติ จ านวน ๖ เร่ือง และ ระดับนานาชาติ ๑ เร่ือง 
   ๔.๒ เป็นกรรมการในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จ านวน ๓ คร้ัง 
   ๔.๓ ทุนวิจัย “Smart Hotel” ทุนอุดหนุนงานวจิัยจากมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ๒๕๕๙ 
 

๕. ความเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) 
 
๖. สถานที่ติดต่อ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๙/๑ หมู่ ๕ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๗-๓๘๘๘ ต่อ ๒๖๒๐ 
โทรสาร ๐๒-๔๐๗-๓๘๐๔  
Email : surachad.t@bu.ac.th  
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