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5.  การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ/เทคนิคและวิชาชีพ/การค้นคว้า  ปี 2557 
 ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ได้ให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร/เทคนิคและวิชำชีพ/กำรค้นคว้ำ แก่ส่วนรำชกำร
ของรัฐและเอกชนในปีงบประมำณ 2557 ทั้งสิ้น  219 ครั้ง  โดยแยกเป็นกรำฟได้ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 6 งำนบริกำรวิชำกำรแยกตำมสำขำวิชำปีงบประมำณ 2557 
 

การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2557  
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ

ให้บริการ 
หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

1 อ.ดร.สมศักดิ ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

บริกำรวิชำกำร ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตดัสิน TSAE 
Auto Challenge 2013-14 

บริกำร
วิชำกำร 

สมำคมวศิวกรรมยำนยนต์
ไทย (สวยท) 

15-พ.ย.-56 

2 อ.ดร.สมศักดิ ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

บริกำรวิชำกำรเข้ำร่วมฟัง
กำรน ำเสนอ Project DNA 

บริกำร
วิชำกำร 

Srithai Superware 
Public Company 
Limited (Korat Branch) 

22-ม.ค.-57 

3 อ.ดร.วรรณวนัช   
บุ่งสุด 

โครงกำรติดตำมประเมินผล
องค์รวมโครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและ
อุทกภัย 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนนโยบำยและ
บริหำรจดักำรน้ ำและ
อุทกภัยแห่งชำติ 

17-ก.ค.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

4 อ.ดร.วรรณวนัช   
บุ่งสุด 

ศึกษำดูงำนแนะน ำด้ำน
วิชำกำร ณ โรงงำนประกอบ
รถโดยสำรขนำดใหญ ่

บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท อู่เชิดชัย
อุตสำหกรรม จ ำกดั 

24-24 ก.ค.57 

5 อ.สุชำดำ     
คันธำรส 

วิทยำกรกลุ่ม เชิงปฏิบัติกำร 
เพิ่มควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำร
เลือกใช้บรรจภุัณฑผ์้ำไหม 
Workshop Mood Board 
Workshop Sketch Design 

บริกำร
วิชำกำร 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำค 5 

15-ส.ค.-57 

6 อ.สุชำดำ     
คันธำรส 

วิทยำกรบรรยำยโครงกำร
ยกระดับกลุ่มวสิำหกิจและ 
OTOP ไหม 5 ดำว สู่ SMEs 

บริกำร
วิชำกำร 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำคที ่5 จังหวัดขอนแก่น 

26-ก.ย.-57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

1 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิสอบ
วิทยำนิพนธ ์

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยันเรศวร 3-ต.ค.-57 

2 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

วิทยำกรในกำรจัดอบรม 
และถ่ำยทอดควำมรู้ ดำ้น
กำรจัดเก็บข้อมูลอุบัตเิหต ุ
กำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงถนนและ
วิเครำะห์อุบตัิเหต ุ

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยันเรศวร 25-26 พ.ย.56 

3 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

เข้ำร่วมกำรประชุม "ก้ำว
ต่อไปของ สอจร." 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนสนับสนุนกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจร
ระดับจังหวดั ศูนย์อุบัติเหตุ
แลวิกฤตบ ำบัด 
โรงพยำบำลขอนแก่น 

21-22 พ.ย. 56 

4 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือ
แนวทำงและมำตรกำรใน
กำรพำนักเรียน นักศึกษำไป
นอกสถำนศึกษำ 

บริกำร
วิชำกำร 

ศำลำกลำงจังหวัด
นครรำชสมีำ 

10-มี.ค.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

5 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

วิทยำกรบรรยำยพิเศษเรื่อง 
"ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
อุบัติเหตุจรำจร" 

บริกำร
วิชำกำร 

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี

14-มี.ค.-57 

6 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

เข้ำร่วมแสดงควำมคดิเห็น
และเสนอแนะกำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำรบริกำรรถ
โดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยว 

บริกำร
วิชำกำร 

กรมกำรท่องเที่ยว 15-พ.ค.-57 

7 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่ำงพื้นที่โครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยจดักำรควำมเสีย่ง
ทำงถนนของนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติในระดับพื้นท่ี 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยันเรศวร 16-ก.ย.-57 

8 อ.ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
ระดับบณัฑติศึกษำ 

บริกำร
วิชำกำร 

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี

3-ธ.ค.-56 

9 อ.ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

วิทยำกรในกำรสมัมนำหัวข้อ
เรื่อง "กำรพัฒนำพ้ืนท่ี
อุตสำหกรรมเพื่อเช่ือมต่อ
กำรขนส่งทำงรำง" 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ 

2-เม.ย.-57 

10 อ.ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

วิทยำกรในกำรจัดฝึกอบรม
ทำงวชิำกำรกำรพัฒนำจุด
พักรถบรรทุก ครั้งท่ี 2 

บริกำร
วิชำกำร 

วิทยำลัยโลจสิติกส์ และโซ่
อุปทำน มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

1-ส.ค.-57 

11 ผศ.ดร.รัฐพล  
ภู่ 
บุบผำพันธ ์

ประชุมกลุม่ที่ปรึกษำเพื่อ
เสนอควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำ
รำยละเอียดกำรพัฒนำจุด
พักรถบรรทุกบนเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำสำยหลักของ
ประเทศ 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยันเรศวร 23-ธ.ค.-56 



66 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

12 ผศ.ดร.รัฐพล  
ภู่บุบผำพันธ ์

สัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น 
ครั้งท่ี 1 โครงกำรศึกษำ
รำยละเอียดกำรพัฒนำจุด
พักรถบรรทุกบนเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำสำยหลักของ
ประเทศ 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร 

3-4 เม.ย. 57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1 ผศ.ดร.พนำรัตน ์
รัตนพำน ี

กรรมกำรตัดสิน "กำร
ประกวดโครงงำนของ
นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้ง
ที่ 16 (The 16th Young 
Scientist Competition: 
YSC 2014)" รอบชิงชนะเลิศ 

บริกำร
วิชำกำร 

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำต ิ

13-มี.ค.-57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1 ผศ.ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

อบรมนักเรยีนคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สอวน. 16-17 ต.ค. 56 

2 ผศ.ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

อบรมคอมพิวเตอร์โอลมิปิก
วิชำกำร 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สอวน. 10-12 มี.ค. 57 

3 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

ให้ค ำปรึกษำและจัดสอบโดย
ใช้ระบบสอบออนไลน์จำก 
มทส. 5602 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

9-10 ต.ค. 56 

4 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

กำรใช้งำนระบบสอบ
ออนไลน ์รุ่นที่ 2/2557 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนในสังกัด สพม.34 
เชียงใหม ่

13-ธ.ค.-56 

5 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

กำรใช้งำนระบบสอบ
ออนไลน ์รุ่นที่ 1/2557 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 
1 พิษณุโลก 

12-ธ.ค.-56 

6 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ระบบ
สอบออนไลนเ์คลื่อนที่จำก 
มทส. 5708" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

5-ก.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

7 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำร
ท ำระบบสอบออนไลน ์

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
น้อมเกล้ำ นครรำชสมีำ 

15-ส.ค.-57 

8 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร 
"กำรใช้งำนระบบ E-Testing 
ส่วนกำรบรหิำรจดักำรกำร
ทดสอบ ณ สนำมสอบ" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (สทศ) 

22-ส.ค.-57 

9 ผศ.ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรบรรยำย 
โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ระบบ E-testing ส่วนกำร
บริหำรจดักำรกำรทดสอบ ณ 
สนำมสอบ 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนแกลงวิทยำถำวร 21-มี.ค.-57 

10 ผศ.สมพันธ์ุ 
ชำญศิลป ์

กำรใช้งำนระบบสอบ
ออนไลน ์รุ่นที่ 1/2557 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนในสังกัด สพป. เขต 
1 พิษณุโลก 

12-ธ.ค.-56 

11 ผศ.สมพันธ์ุ  
ชำญศิลป ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ระบบ
สอบออนไลนเ์คลื่อนที่จำก 
มทส. 5708" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

5-ก.ย.-57 

12 ผศ.สมพันธ์ุ ชำญ
ศิลป ์

ให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ในกำร
ท ำระบบสอบออนไลน ์

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
น้อมเกล้ำ นครรำชสมีำ 

28 ต.ค. 56 - 
15 ส.ค. 57 

13 ผศ.สมพันธ์ุ  
ชำญศิลป ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร 
"กำรใช้งำนระบบ E-Testing 
ส่วนกำรบรหิำรจดักำรกำร
ทดสอบ ณ สนำมสอบ" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

เจ้ำหน้ำท่ีจำกสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (สทศ) 

22-ส.ค.-57 

14 ผศ.สมพันธ์ุ  
ชำญศิลป ์

วิทยำกรบรรยำย 
โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ระบบ E-testing ส่วนกำร
บริหำรจดักำรกำรทดสอบ ณ 
สนำมสอบ 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนแกลงวิทยำถำวร 21-มี.ค.-57 

15 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัย มข. 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 14-ต.ค.-56 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

16 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

Program committee for 
ACM SAC 2014 Special 
Track on Database 
Theory, Technology, 
and Applications (DTTA) 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ACM (Association of 
Computing Machinery) 

21-ต.ค.-56 

17 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Program committee for 
ACM SAC 2014 Special 
Track on Database 
Theory, Technology, 
and Applications (DTTA) 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ACM (Association of 
Computing Machinery) 

20-ต.ค.-56 

18 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง 
"กำรบูรณำกำรฐำนควำมรู้
เพื่อพัฒนำระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจกำรผลติข้ำว
ไทย" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

23-25 ธ.ค. 56 

19 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 
"กำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล
กำรปลูกข้ำว" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

23-25 ธ.ค. 56 

20 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง 
"ระบบพยำกรณ์และ
แบบจ ำลองสถำนกำรณ์ข้ำว
ไทย" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

23-25 ธ.ค. 56 

21 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินรำยงำน
กำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 
"ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
โดยใช้โครงข่ำยประสำท
เทียม" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

23-25 ธ.ค. 56 
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22 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

กองส่งเสริมและพัฒนำ
งำนวิจัย มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

24-25 ธ.ค. 56 

23 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำหลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศมหำบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม มทส. 

17-ธ.ค.-56 

24 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Technical program 
committee ICCET 2014 
(The 6th International 
Conference on 
Computer Engineering 
and Technology) 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

The Science and 
Engineering Institute 
(SCIEI) 

11-12 ธ.ค. 56 

25 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 
International Journal of 
Database Theory and 
Application 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

SERSC: Science & 
Engineering Research 
Support soCiety 

9-ธ.ค.-56 

26 รศ.ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

Technical program 
committee KST 2014 
(The 6th International 
Conference on 
Knowledge and Smart 
Technology) 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 18-19 พ.ย. 56 

27 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Session Chair, 
Information Retrieval 
and Data Mining 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

2013 International 
Conference on Active 
Media Technology / 
Brain and Health 
Informatics (AMT-BHI 
2013) 

31-ต.ค.-56 
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28 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 
International Journal on 
Advances in Intelligent 
Systems 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

The International 
Academy, Research 
and Industry 
Association (IARIA) 

19-ต.ค.-56 

29 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 
International Journal of 
Database Theory and 
Application 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

SERSC: Science & 
Engineering Research 
Support soCiety 

19-ต.ค.-56 

30 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
หลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีสังคม มทส 

11-ต.ค.-56 

31 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตพีิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

10-มิ.ย.-57 

32 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

International Journal of 
Database Theory and 
Application South 
Korea 

10-มิ.ย.-57 

33 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำหลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทส. 

10-มิ.ย.-57 

34 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำหลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศมหำบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์ 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทส. 

21-พ.ค.-57 

35 รศ.ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

16-พ.ค.-57 
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36 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
"กำรเขียนเอกสำร" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โปรแกรมวิชำวิทยำกำร
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสมีำ 

2-พ.ค.-57 

37 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

Neuro Computing 
Journal 

28-เม.ย.-57 

38 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

International Journal of 
Database Theory and 
Application 

28-เม.ย.-57 

39 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

พิจำรณำหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 17-เม.ย.-57 

40 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำร SUT Journal 17-เม.ย.-57 

41 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

4-เม.ย.-57 

42 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์นักศึกษำ
หลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทส. 

4-เม.ย.-57 

43 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
คุณภำพบทควำมวิจัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

กำรประชุมวิชำกำร The 
4th International 
Conference on 
Advances in 
Information Mining and 
Management (IMMM 
2014) 

3-เม.ย.-57 

44 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินรำยงำนกำรวิจัย ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

30-ก.ย.-57 

45 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
NeuroComputing 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

Elsevier, USA 29-ก.ย.-57 
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46 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร ECIT 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ECIT Transactions on 
Computer Engineering, 
Computer and 
Information Technology 

29-ก.ย.-57 

47 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพโครงกำร 
วิจัย 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินท
ร์ วิทยำเขตปัตตำน ี

15-ก.ย.-57 

48 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กองบรรณำธิกำรพิจำรณำ
คุณภำพผลงำนวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

International Journal of 
Database Theory and 
Application 

10-ก.ย.-57 

49 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 3 ก.ค. 57 - 
30 ก.ย. 57 

50 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ ์หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรดุษฎีบณัฑติ 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
สววศ. มทส. 

2-ก.ค.-57 

51 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพงำนวิจัยเพื่อ
น ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร ECIT-CON 2014 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ECIT-CON 2014 15-ก.พ.-57 

52 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำน วิจัย
เพื่อน ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร ECIT-CARD 2014 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ECIT-CARD 2014 20-ก.พ.-57 

53 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินด้ำนเทคนิค "กำร
พัฒนำระบบกำรเรียนแบบ
ปรับเหมำะที่มีปฏิสัมพันธ์
ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์แบบ
พกพำหน้ำจอสัมผัส" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ 

10-มี.ค.-57 

54 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

International Journal of 
Database Theory and 
Application 

20-ก.พ.-57 
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55 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเรื่อง "กำรใช้
เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล
แบบหลำยตัวจ ำแนกส ำหรับ
แนะแนวกำรศึกษำ" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

20-ก.พ.-57 

56 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 31-ม.ค.-57 

57 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำร Applied 
computing and 
Informatics 

25-ม.ค.-57 

58 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

พิจำรณำโครงรำ่ง
วิทยำนิพนธ์นักศึกษำ
หลักสตูรวิทยำกำร
สำรสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มทส. 

10-13 ม.ค. 57 

59 รศ.ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

14-มี.ค.-57 

60 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

Journal of Convergence 
Information Technology 

14-มี.ค.-57 

61 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

International Journal of 
Database Theory and 
Application 

28-มี.ค.-57 

62 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

พิจำรณำหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 18-21 มี.ค. 57 

63 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 18-มี.ค.-57 

64 รศ.ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

International Journal 
on Advances in 
Intelligent Systems 

14-มี.ค.-57 
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65 อ.ศรัญญำ  
กำญจนวัฒนำ 

อบรมกำรท ำอนิเมชั่นด้วย 
FLASH CS3 

วิทยำกร
บรรยำยอบรม 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั     
ศรีสะเกษ 

26-27 พ.ย. 56 

66 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
คุณภำพบทควำมวิจัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

กำรประชุมวิชำกำร The 
11th International Joint 
Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering 
(JCSSE 2014) 

1-พ.ค.-57 

67 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ วิทยำกรร่วมบรรยำยในงำน 
"Big Data Meetup" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

กลุ่มผูส้นใจและ
โปรแกรมเมอร์ที่ท ำงำน
เกี่ยวกับ Big Data 

6-เม.ย.-57 

68 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ อำจำรย์พิเศษรำยวิชำ
พื้นฐำนวิศวกรรม 1 

อำจำรย์พิเศษ โครงกำรเตรยีม
วิศวกรรมศำสตร ์โรงเรียน
สุรธรรมพิทักษ์ 

19-22 พ.ค. 57 

69 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ วิทยำกรอบรมหลักสตูร 
"ภำษำซีส ำหรับผูเ้ริ่มต้น" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โครงกำรเตรยีม
วิศวกรรมศำสตร ์โรงเรียน
สุรธรรมพิทักษ์ 

1-5 เม.ย. 57 

70 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ เป็นอำจำรย์พเิศษโครงกำร
ห้องเรียนเตรียมวิศวฯ 

อำจำรย์พิเศษ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 7 ก.ค. 57 - 
22 ก.ย. 57 

71 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ บรรยำยเรื่องภำษำ C 
เบื้องต้น 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 24-28 ม.ีค. 57 

72 อ.วิชัย ศรีสุรักษ ์ วิทยำกรบรรยำยเรื่อง กำร
แข่งขัน RDC 2014 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

M-Tech ร่วมกับ มทส. 
โดยส ำนักวิชำ
วิศวกรรมศำสตร ์

10-15 มี.ค. 57 

73 อ.ดร.ชำญวิทย์ 
แก้วกสิ 

วิทยำกรร่วมบรรยำย Big 
Data Meetup 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

กลุ่มผูส้นใจทั่วไปเกี่ยวกับ
ข้อมูลขนำดใหญ ่

6-เม.ย.-57 

74 อ.ดร.ชำญวิทย์ 
แก้วกสิ 

อบรมคอมพิวเตอร์โอลมิปิก
วิชำกำร 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สอวน. 17-19 มี.ค. 57 
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75 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
"กำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อเข้ำสูต่ ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

โปรแกรมวิชำวิทยำกำร
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสมีำ 

1-พ.ค.-57 

76 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินด้ำนเทคนิค
วิทยำนิพนธ์หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยั เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ 

22-ก.ย.-57 

77 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำน
วิชำกำรเพื่อขอก ำหนด
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

18-19 ก.ย. 57 

78 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อน ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร ICT-ISPC 2014 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัมหิดล 19-ก.พ.-57 

79 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินรำยงำนกำรวิจัย
เรื่อง "กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรกำรด ำเนินงำน
โครงงำนนักศึกษำกรณีศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครรำชสมีำ" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

4-มี.ค.-57 

80 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพงำนวิจัยเพื่อ
น ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร ECIT-CON 2014 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ECIT-CON 2014 15-ก.พ.-57 

81 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย
เพื่อน ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร ECIT-CARD 2014 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ECIT-CARD 2014 20-ก.พ.-57 
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82 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินด้ำนเทคนิค "กำร
พัฒนำระบบกำรเรียนแบบ
ปรับเหมำะที่มีปฏิสัมพันธ์
ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์แบบ
พกพำหน้ำจอสัมผัส" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ 

10-มี.ค.-57 

83 อ.สุภำพร  
บุญฤทธ์ิ 

กรรมกำรพิจำรณำบทควำม 
2014-6th KST 
International 
Conference 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 10-12 มี.ค. 57 

84 ผศ.ดร.ปรเมศวร์  
ห่อแก้ว 

บรรยำยเรื่องกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรจดักำร
ทำงกำรผลติเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมไทย 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สวทช. 1-10 ธ.ค. 56 

85 ผศ.ดร.ปรเมศวร์  
ห่อแก้ว 

กรรมกำรกำรประชุม Int. 
Conf. on Knowledge and 
smart technology 2014 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 28-ม.ค.-57 

86 ผศ.ดร.ปรเมศวร์  
ห่อแก้ว 

 วิทยำกรบรรยำยเรื่อง 
“Image Computing) 

วิทยำกร ม.สงขลำนครินทร์ วิทยำ
เขตภูเกต 

30-31 ม.ค. 57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

1 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นผู้ประเมินบทควำม
ตีพิมพ์ในวำรสำร 
วิทยำศำสตร์ มข. เรื่อง 
ลิเทียม-ซัลเฟอร์แบตเตอรี ่

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 31-มี.ค.-57 

2 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์นักศึกษำ
ปริญญำโท สำขำวิชำวัสดุ
ศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 1-มี.ค.-57 
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3 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์นักศึกษำ
ปริญญำโท สำขำวิชำวัสดุ
ศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 1-ต.ค.-56 

4 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นผู้เชี่ยวชำญให้นักศึกษำ
ปริญญำโท มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี สัมภำษณ์เกีย่วกับงำน
วิทยำนิพนธ์ ของ นำยวีรชัย 
ดีชัยยะ 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี

1-พ.ย.-56 

5 ผศ.ดร.สุขเกษม  
วัชรมัยสกลุ 

ต้อนรับข้ำรำชกำรจำก กรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลำโหม ท่ีเข้ำเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม
เซรำมิก อำคำรศูนย์
เครื่องมือ F6/1 

อื่น ๆ กรมวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยีกลำโหม 
กระทรวงกลำโหม 

14-ส.ค.-57 

6 ผศ.ดร.สุขเกษม 
วัชรมัยสกลุ 

เป็นที่ปรึกษำ โครงกำร 
Food Valley ของกรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

กรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม 
ส ำนักงำนส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำคที่ 6  
จ.นครรำชสีมำ 

1 ก.ย. 56 -  
31 ต.ค. 56 

7 ผศ.ดร.สุขเกษม 
วัชรมัยสกลุ 

เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
พิเศษ เรื่อง กำรควบคุม
คุณภำพกำรผลิตและ
ผลิตภณัฑ์เซรำมิก เพื่อลด
ของเสียในกระบวน กำรผลติ 
ในโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ชุมชนทำงด้ำนเทคโนโลยี
เซรำมิก 

วิทยำกร
บรรยำย 

ภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

29-30 ม.ค. 57 
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8 ผศ.ดร.สุขเกษม 
วัชรมัยสกลุ 

เป็นที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคใน
กำรประกวดกำรพัฒนำภมูิ
ปัญญำสู่นวัตกรรมส ำหรับ
ภำคตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 

กรรมกำรด้ำน
วิชำชีพ 

ITAP 6-10 ก.พ. 57 

9 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์นศ. ป. โท 
สำขำวัสดุศำสตร ์

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

คณะวิทยำศำสตร ์ม.
ขอนแก่น 

26-มี.ค.-57 

10 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นอำจำรย์พเิศษ ใน
รำยวิชำ 301305 เซรำมิกส์ 
(Ceramics)หลักสตูร วัสดุ
ศำสตร์และนำโนเทคโนโลย ี
จ ำนวน 24 ช่ัวโมง 

อำจำรย์พิเศษ คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

2 ส.ค. 56 - 
20 ก.ย. 56 

11 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์ของ นศ. 
ปริญญำโท สำขำวสัดุศำสตร์
และนำโนเทคโนโลยี คณะ
วิทยำศำสตร ์มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

29-ต.ค.-56 

12 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

ได้รับเชิญให้เป็นผู้ประเมิน
ปิดโครงกำร บริกำรปรึกษำ
ทำงอุตสำหกรรม 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
จ. มหำสำรคำม 

31-ต.ค.-56 

13  รศ.ดร.สุธรรม 
ศรีหลม่สัก 

ได้รับเชิญให้สมัภำษณ์กับ 
นศ.ปริญญำโท เพื่อน ำผลที่
ได้มำสรุปงำนวิทยำนิพนธ ์

จัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนำ 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี
กรุงเทพฯ 

18-พ.ย.-56 

14 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เข้ำร่วมประชุมระดมควำม
คิดเห็นต่อร่ำงมำตรฐำน
อุตสำหกรรมด้ำนนำโน
เทคโนโลยีประจ ำป ี2555 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ศูนย์นำโนเทคโนโลยี
แห่งชำติ จ.ปทุมธำนี 

1-ม.ค.-57 
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15 รศ.ดร.สุธรรม  
ศรีหลม่สัก 

เป็นที่ปรึกษำด้ำนเทคนิคใน
กำรประกวดกำรพัฒนำภมูิ
ปัญญำสู่นวัตกรรมส ำหรับ
ภำคตะวันออก เฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 

กรรมกำรด้ำน
วิชำชีพ 

ITAP 26-มี.ค.-57 

16 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
และจริยธรรมและจรรยำ 
บรรณทำงวิชำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 7-8 มี.ค. 57 

17 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

เข้ำร่วมประชุมประเมินผล
งำนทำงวิชำกำร ของผู้ขอ
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
จ ำนวน 1 รำย 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลพระนคร กรุงเทพฯ 

27-ส.ค.-57 

18 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

เป็นกรรมกำรประเมินผลงำน
ทำงวิชำกำร เพื่อขอต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์

 กรรมกำร
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 
จ.ล ำปำง 

20-พ.ย.-56 

19 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

เป็นกรรมกำรที่ปรึกษำ
วิทยำนพินธ์ร่วมของ 
นักศึกษำปริญญำเอก 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

คณะวิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

1 พ.ค. 56- 
30 เม.ย. 57 

20 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

ไปให้ค ำปรึกษำปญัหำ 
Metal Mark บนเคลือบผิว 

จัดอบรม
ประชุม 
สัมมนำ 

บริษัท ภัทรำพอร์ซเลน 
จ ำกัด จ.สระบรุ ี

22-ม.ค.-57 

21 ผศ.ดร.สดุเขตต์ 
พจน์ประไพ 

กรรมกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ ์นำยสุทธิพันธ์ 
อักษรเนียม นักศึกษำ  
ป.เอก 

กรรมกำร
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
และคอมพิวเตอร ์
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุร ี

5-มี.ค.-57 

22 อ.ดร.อนุรตัน ์
ภูวำนค ำ 

 เป็นวิทยำกรในกำรอบรม  
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรชุมชน 
 ทำงด้ำนเทคโนโลยีเซรำมิก  
 จัดโดย ภำควิชำเคมีอตุสำห  
 กรรม คณะวิทยำศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

ผู้ประกอบกำรเซรำมิก และ
ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมอบรม จัด
โดย ภำควิชำเคมี
อุตสำหกรรม คณะ
วิทยำศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
 

15-16 ก.ย. 57 
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 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

1 ผศ.ดร.รังสรรค ์
ทองทำ 

รับเชิญเป็นวิทยำกรหลักสูตร 
"กำรทดสอบมำตรฐำนทำง
เทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจำยเสียงส ำหรับกำร
ทดลองประกอบกิจกำร" 

บริกำร
วิชำกำร 

กลุ่มงำนขับเคลื่อนกิจกำร
โทรทัศน์เคลื่อนที่ และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) 
สนง. คกก. กิจกำรกระจำย
เสียงกิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.) 

25-26 พ.ย. 56 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

วิทยำกรในโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัย : โครงกำร
พัฒนำนักวิจัยหน้ำใหม ่

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

16-20 ธ.ค. 56 

2 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ให้ค ำปรึกษำโครงกำรบ่อ
บ ำบัดน้ ำเสีย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บ. เคไอ ไบโอก๊ำซ จ ำกัด 4-พ.ย.-56 

3 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
บดอัด เพื่อใช้เป็นวัสดุในงำน
ก่อสร้ำงบ่อเก็บน้ ำ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ. พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

12-ธ.ค.-56 

4 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

กำรเขียนบทควำมลง
วำรสำรวิชำกำร 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครรำชสมีำ 

19-พ.ค.-57 

5 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

กรรมกำรสภำวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

10-มิ.ย.-57 

6 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงขนำด 
ของแผ่นใยสังเครำะห ์และ 
Interface Friction Angle 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

บริษัท เทนคำต้ำ จีโอซินเท
ติคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

14-พ.ค.-57 

7 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ทดสอบคุณสมบตัิของดินบด
อัด และกำรตรวจสอบ
เสถียรภำพของคันดิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

บริษัท บ้ำนค่ำยผลิตภัณฑ์
คอนกรีต จ ำกัด 

10-เม.ย.-57 

8 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ออกแบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสยี
นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

18-เม.ย.-57 



81 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

9 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมสภำวิชำกำร ครั้งท่ี 
4/2557 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

30-เม.ย.-57 

10 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ ครั้งท่ี 2/2557 

จัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนำ 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

27-พ.ค.-57 

11 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมสภำวิชำวิชำกำร กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

27-มิ.ย.-57 

12 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

วิทยำกรบรรยำยพิเศษ
โครงกำรประชุมวิชำกำรและ
น ำเสนอผลงำนวิจัย ครั้งท่ี 5 
ประจ ำปี 2557 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

ม. เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน 

11-12 ก.ค.57 

13 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ม.เทคโนโลยรีำชมงคล
อีสำน 

15-ส.ค.-57 

14 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมสภำวิชำกำร
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน ครั้งท่ี 7/2557 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ม.เทคโนโลยรีำชมงคล
อีสำน 

6-ส.ค.-57 

15 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงเข้ำร่วมเป็นผู้ทรง 
คุณวุฒิประเมินผลงำนวิจัย
แบบโปสเตอร์ของ Supra 
Cluster ด้ำนพลังงำน 
ในกำรประชุมสุดยอด
มหำวิทยำลยัวิจัยแห่งชำติ 
ครั้งท่ี 3 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 

1-ส.ค.-57 

16 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำ
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

ส ำนักชลประทำนท่ี 8 จ.
นครรำชสมีำ 

1-ก.ค.-57 

17 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงเข้ำร่วมพิจำรณำ
ผลงำนโครงกำรประกวด
นวัตกรรมกำรประปำ  
ปี 2557 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

กำรประปำนครหลวง 25-ก.ค.-57 

18 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ทดสอบควำมหนำแน่น  
ของดิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

บริษัท ไทยโพลคิอนส์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

14-ก.ค.-57 
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19 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ตรวจต้นฉบับบทควำมวิจัย
เพื่อลงพิมพ์ในวำรสำรวิจัย 
มข. 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 28 ก.พ.57 - 
17 มี.ค. 57 

20 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

วิทยำกรบรรยำยพิเศษกำรจัด
อบรมหลักสูตร "กำรเขียน
บทควำมวิชำกำรด้ำนงำนวิจัย
เพื่อรับกำรตีพมิพ์ใน
ระดับชำติและนำนำชำต"ิ 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
กทม. 

28-ก.พ.-57 

21 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

วิทยำกรบรรยำยกำรเขียน
บทควำมตีพิมพ์ระดับชำติ
และนำนำชำต ิ

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคล วิทยำเขตอุเทนถวำย 

28-มี.ค.-57 

22 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ผู้เชี่ยวชำญในกำรออกแบบ
ก ำแพงกันดินแบบ 
Mechanically Stabilized 
Earth Wall (MSE Wall) 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำชีพ 

บริษัท จีโอฟอร์ม จ ำกัด 6-31 มี.ค. 57 

23 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

กรรมกำรสภำวิชำกำร กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

15 ม.ค. 57-
31 มี.ค. 57 

24 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

กรรมกำรสถำบันวิจยั กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

19 ม.ค. 57- 
31 มี.ค. 57 

25 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมคณะกรรมกำรกลำง
จัดกำรประชุมวิชำกำร
วิศวกรรมโยธำแห่งชำต ิ

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

วิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์

20-21 ก.พ. 57 

26 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เป็นวิทยำกรในโครงกำร
พัฒนำศักยภำพนักวิจัย/
ประชุมสภำวิจัยแห่งชำต ิ
กทม วันที่ 25 มีนำคม 2557 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

31 มี.ค. 57 - 
4 เม.ย. 57 

27 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เป็นวิทยำกรกำรจัดอบรม 
กำรเขียนตีพมิพ์ระดับ
นำนำชำติและนำนำชำต ิ

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขต
อุเทนถวำย 

28-29 มี.ค. 57 

28 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงศึกษำดูงำนออกแบบ
บ่อบ ำบัดน้ ำเสียนิคมโรจนะ 

บริกำร
วิชำกำร 

- 25-เม.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

29 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ศึกษำดูงำนบริกำรวิชำกำร
ออกแบบบ ำบัดน้ ำเสยีโรจนะ 

บริกำร
วิชำกำร 

- 2-พ.ค.-57 

30 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงเข้ำร่วมประชุมสภำ
วิชำกำรมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

27-มิ.ย.-57 

31 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงเข้ำร่วมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล
งำนวิจัย 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักบริหำรโครงกำร
ส่งเสริมกำรวิจยัใน
อุดมศึกษำ 

31 ก.ค. 57 - 
1 ส.ค. 57 

32 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เดินทำงเข้ำร่วมเป็นวิทยำกร
บรรยำยพิเศษ 

บริกำร
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

11-ก.ย.-57 

33 รศ.ดร.อวิรุทธิ์ 
ชินกุลกิจนิวัฒน์ 

วิทยำกรอบรม เรื่องกำร
พิจำรณำออกแบบร่องน้ ำ
ชำยฝั่งทะเลร่องน้ ำ
ภำยในประเทศ 

บริกำร
วิชำกำร 

กรมเจ้ำท่ำ 20-ธ.ค.-56 

34 รศ.ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

วิทยำกรอบรม เรื่องกำร
พิจำรณำออกแบบร่องน้ ำ
ชำยฝั่งทะเลร่องน้ ำ
ภำยในประเทศ 

บริกำร
วิชำกำร 

กรมเจ้ำท่ำ 20-ธ.ค.-56 

35 รศ.ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

ถูกเรียนเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสอบปำกเปล่ำ
นักศึกษำ ปเอก 

บริกำร
วิชำกำร 

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัเกษตร ศำสตร ์

31-ม.ค.-57 

36 รศ.ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพ ประชุมเตรียม
ควำมพร้อมใน
กำรป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหำอุทกภัย
และดินโคลน
ถล่ม 

ส ำนักชลประทำนท่ี 8 จ.
นครรำชสมีำ 

1-ก.ค.-57 

37 ผศ.ดร.ปรียำพร 
โกษำ 

เป็นวิทยำกรกำรสัมมนำ
ศักยภำพกำรผลติไฟฟ้ำจำก
พลังงำนน้ ำ 

บริกำร
วิชำกำร 

กำรวิจัยแห่งชำต ิ 5-มิ.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

38 ผศ.ศำสน์  
สุขประเสริฐ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยำกร บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนบริหำรบริกำร
วิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
เทคโนธำน ี

26-พ.ค.-57 

39 ผศ.ศำสน์  
สุขประเสริฐ 

ได้รับเชิญเป็นวิทยำกร บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนบริหำรบริกำร
วิชำกำรและโครงกำรพิเศษ 
เทคโนธำน ี

28-พ.ค.-57 

40 ผศ.ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

รับวัสดุในกำรท ำวิจัย บริกำร
วิชำกำร 

ขออนุญำตเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนเป็นอำจำรย์พิเศษ 
ณ สถำบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเซียสอนรำยวิชำ CE71.41 
Analytical/Numerical in 
geotechnical engineering 
สัปดำหล์ะ 3 ช่ัวโมงทุกวันพุธ 

3-ก.พ.-57 

41 ผศ.ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

กรรมกำรสำขำวิศวกรรม
ปฐพี 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

วทส. 1-30 มิ.ย. 57 

42 ผศ.ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

เดินทำงไปสอนรำยวิชำ
ระดับบณัฑติศึกษำ 

อำจำรย์พิเศษ สถำบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 

27 ส.ค. 57 - 
30 ก.ย. 57 

43 ผศ.ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

กรรมกำรด้ำนวิศวกรรมปฐพ ี กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

วิศวกรรมสถำนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์

2 ม.ค. 57 - 
31 มี.ค. 57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

1 อ.ดร.สงบ ค ำค้อ ได้รับเชิญให้ร่วมหำรือทำง
วิชำกำรกับภำคเอกชนด้ำน
โลหกำร 

บริกำร
วิชำกำร 

บ.สหวิริยำ สตลีอินดสัตรี 
จ ำกัด (มหำชน) 

6-ม.ค.-57 

2 อ.ดร.สงบ ค ำค้อ เป็นวิทยำกรอบรม หลักสูตร 
โลหวิทยำของเหล็กกล้ำ
พื้นฐำน รุ่นที่ 6 

บริกำร
วิชำกำร 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ
แห่งประเทศไทย 

29-พ.ค.-57 

3 อ.ดร.สงบ ค ำค้อ เป็นวิทยำกรอบรม หลักสูตร 
กระบวนกำรผลติเหล็กและ
เหล็กกล้ำ 

บริกำร
วิชำกำร 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ
แห่งประเทศไทย 

5-มิ.ย.-57 

4 ผศ.ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

เป็นวิทยำกร เรื่อง กำรกัด
กร่อนและกำรป้องกัน 

บริกำร
วิชำกำร 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ
แห่งประเทศไทย 

12-มิ.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

5 อ.ดร.สำรัมภ์  
บุญม ี

เป็นวิทยำกรบรรยำย 
หลักสตูร กำรควบคุม
คุณภำพทำงโลหะวิทยำ
ส ำหรับเหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูป
โลหะ สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส. 

5-6 มิ.ย. 57 

6 อ.ดร.สำรัมภ์  
บุญม ี

เป็นวิทยำกรบรรยำย 
หลักสตูร กำรควบคุม
คุณภำพทำงโลหะวิทยำ
ส ำหรับเหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูป
โลหะ สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส. 

12-13 มิ.ย. 57 

7 อ.ดร.สำรัมภ์  
บุญม ี

เป็นวิทยำกรบรรยำย 
หลักสตูร กำรควบคุมคณุภำพ
ทำงโลหะวิทยำส ำหรับ
เหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูป
โลหะ สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส. 

19-20 มิ.ย. 57 

8 อ.ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ 

เป็นวิทยำกรอบรม หลักสูตร 
กระบวนกำรผลติเหล็กและ
เหล็กกล้ำ 

บริกำร
วิชำกำร 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ
แห่งประเทศไทย 

6-มิ.ย.-57 

9 อ.ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ 

เป็นวิทยำกรบรรยำย 
หลักสตูร กำรควบคุม
คุณภำพทำงโลหะวิทยำ
ส ำหรับเหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูป
โลหะ สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส. 

19-20 ก.พ. 57 

10 ผศ.ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

เป็นวิทยำกรบรรยำย หลักสตูร 
กำรควบคุมคณุภำพทำงโลหะ
วิทยำส ำหรับเหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

 หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้   
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูปโลหะ 
วิศวกรรมโลหกำร มทส. 

26-27 มิ.ย. 57 

11 อ.ดร.รตัน 
บริสุทธิกุล 

เป็นวิทยำกรบรรยำย 
หลักสตูร กำรควบคุม
คุณภำพทำงโลหะวิทยำ
ส ำหรับเหล็กหล่อ 

บริกำร
วิชำกำร 

หน่วยวิจัยกำรประยุกต์ใช้
โลหะวิทยำเพื่อกำรขึ้นรูป
โลหะ สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส. 

26-27 มิ.ย. 57 

12 รศ.ดร.พรวสำ 
วงศ์ ปัญญำ 

จัดอบรมทำงวิชำกำร 
"ควำมรู้เกี่ยวกับเหล็กกล้ำไร้
สนิม กำรกดักร่อน และกำร
ตรวจสอบเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร 

บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

30-ส.ค.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

13 รศ.ดร.พรวสำ 
วงศ์ ปัญญำ 

กำรจัดอบรมอบด้ำนวิชำชีพ
วิศวกรรมโลหกำร "เทคนิค
และกำรวเิครำะห์เชิงโลหะ
วิทยำ 

บริกำร
วิชำกำร 

บุคคลทั่วไปและนักศึกษำ 
อำคำรวิชำกำร 2 มทส. 

29-พ.ย.-57 

 14 รศ.ดร.พรวสำ 
วงศ์ ปัญญำ 

กิจกรรมกำรจัดสัมมนำ
ทักษะวิชำชีพทำงวิศวกรรม
โลหกำรด้ำนกำรผลิตและ
เหล็กกล้ำ เพื่อเตรียมควำม
พร้อมของอุตสำหกรรม
เหล็กกล้ำไทยในประชำคม
อำเซียน 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สถำนประกอบกำร 
เดอะไทด ์รีสอร์ท  
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบรุ ี

19-ธ.ค.-57 

 15 อ.ดร.สงบ ค ำค้อ อบรมทำงวิชำกำร "ควำมรู้
เกี่ยวกับเหล็กกล้ำไรส้นิม 
กำรกัดกร่อน และกำร
ตรวจสอบเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร" 

บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

29-ส.ค.-57 

 16 อ.ดร.วรำภรณ์ 
ปิยวิทย์ 

กำรจัดอบรมทำงด้ำนวิชำชีพ
วิศวกรรมโลหกำร "เทคนิค
และกำรวเิครำะห์เชิงโลหะ
วิทยำ" 

บริกำร
วิชำกำร 

บุคคลทั่วไปและนักศึกษำ 
อำคำรวิชำกำร 2 มทส. 

29-ธ.ค.-57 

 17 ผศ.ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

อบรมหลักสูตร "กำรอบชุบ
ทำงควำมร้อน" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำ
แห่งประเทศไทย 

5-มิ.ย.-57 

 18 ผศ.ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร และ 
อ.ดร.รตัน 
บริสุทธิกุล 

อบรม "กำรอบชุมทำงควำม
ร้อนของเหล็กกล้ำ" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

วิทยำลัยเทคนิค
นครรำชสมีำ 

6-พ.ค.-57 

 19 ผศ.ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

บรรยำย "กำรอบชุมทำง
ควำมร้อนของโลหะ" 

วิทยำกร
บรรยำย 
อบรม 

หลักสตูรนำนำชำต ิคณะ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

27 ต.ค. 57. 

 20 อ.ดร.สำรัมภ์  
บุญม ี

บรรยำย "กำรหล่อโลหะ" วิทยำกร
บรรยำย อบรม 

หลักสตูรนำนำชำต ิคณะ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

9-ก.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

 21 อ.ดร.รตัน 
บริสุทธิกุล 

อบรม "ควำมรู้เกีย่วกับเหล็ก
หล้ำไร้สนมิ กำรกัดกร่อน 
และกำรตรวจสอบ เพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร" 

บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

30-ส.ค.-57 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรจดัท ำแผนบริหำร
จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกร
น้ ำแบบบูรณำกำรจังหวัด
ตรำด  

บริกำร
วิชำกำร 

 
 

จังหวัดตรำด  14 พ.ย.56 

2 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำร ค่ำด ำเนินงำน
โครงกำรด ำเนินกำรตรวจ
วิเครำะหศ์ักยภำพในกำร
ย่อยสลำยทำงชีวภำพ 
(Biodegradability) ตำม 
Standard Method 301 
ของ OECD ของสำรตัวอย่ำง
จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง  

บริกำร
วิชำกำร 

 
 
 
 
 
 

บริษัท พีทีทีโกลบอล      
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  

19-ธ.ค.-56 

3 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรจดัท ำรำยงำนกำร
วิเครำะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงกำร
โรงพยำบำลของศูนยส์ุขภำพ
และสหคลินิก ริม ลิฟวิ่ง 
บริษัท รำชสีมำอินเตอร์   
เมดิคลักรุ๊ป จ ำกดั  

บริกำร
วิชำกำร 

 
 
 
 
 

บริษัท รำชสีมำอินเตอร์เมดิ
คัลกรุ๊ป จ ำกดั 

2-ม.ค.-57 

4 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรตรวจสอบทบทวน
แนวทำงกำรปรับปรุงระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย  

บริกำร
วิชำกำร 
 

บริษัท สตำร์โปรสตำร์ช 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั 

13-ม.ค.-57 

5 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอียดระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียโรงพยำบำลสีคิ้ว 

บริกำร
วิชำกำร 
 
 

โรงพยำบำลสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสมีำ 

 6 มี.ค.57 



88 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

6 ผศ.ดร.บุญชัย 
วิจิตรเสถียร 

โครงกำรบ ำบดัสีในน้ ำท้ิงจำก
สถำนประกอบกำรด้ำนสิ่ง
ทอ ของกรมวิทยำศำสตร์
บริกำร  

บริกำร
วิชำกำร 
 
 

กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร   13 มี.ค.57  

7 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
และวำง ระบบธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อมและกำรมสี่วน
ร่วมของภำคประชำชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๗ 

บริกำร
วิชำกำร 
 
 
 
 

จ.ปรำจีนบรุ ี 26-มิ.ย.-57 

8 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

โครงกำรศึกษำวิจยัของกลุ่ม
ผู้มีส่วนไดเ้สียในโครงกำรท ำ
เหมืองใต้ดิน  

บริกำร
วิชำกำร 
 
 

ผู้มีส่วนไดเ้สียในโครงกำร
เหมืองแร่โพแทชและเกลือ
หิน อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ

30-ก.ย.-57 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

1 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

บริกำรวิชำกำร บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท SCG จ ำกัด 20-22 ก.พ. 57 

2 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

รับเชิญปรึกษำงำนวิจยั บริกำร
วิชำกำร 

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง 
จ ำกัด 

12-มี.ค.-57 

3 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

วิเครำะห์ข้อมูลและเอกสำร ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท เหมืองแร่โพแทซ 
อำเซียน จ ำกัด (มหำชน) 

1-7 ก.ค. 57 

4 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท กรำวด์ เดต้ำ  
โพรบ จ ำกัด 

4-26 ธ.ค. 56 

5 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท กรำวด์ เดต้ำ  
โพรบ จ ำกัด 

1-31 ต.ค. 56 

6 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟือ่งขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท ภูเบี้ย ไมนิ่ง จ ำกัด 30 ก.ย. 56-
31 ต.ค.56 

7 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท ภูเบี้ย ไมนิ่ง จ ำกัด 1 พ.ย. 56 - 
31 ธ.ค. 56 

8 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท ปูนซีเมนต์ นคร
หลวง จ ำกัด (มหำชน) 

1 - 31 ต.ค. 56 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ เร่ิมต้น-สิ้นสุด 

9 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท ปูนซีเมนต์ นคร
หลวง จ ำกัด (มหำชน) 

10-ต.ค.-56 

10 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

วิเครำะห์แผนท่ีศักยภำพ
พลังงำน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท เอเซีย แปซิฟิก  
ดริล ลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง(APDE) 

1 ธ.ค. 56-31 
ม.ค. 57 

11 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท กรำวด์ เดต้ำ    
 โพรบ จ ำกัด 

1-31 ธ.ค. 56 

12 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท กรำวด์ เดต้ำ      
โพรบ จ ำกัด 

15 พ.ย. 56 - 
15 ม.ค. 57 

13 ศ.ดร.กติติเทพ 
เฟื่องขจร 

ทดสอบและวิเครำะห์
ตัวอย่ำงหิน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิชำกำร 

บริษัท อินฟรำเทค แอนด์ 
เอเอสทีเอ็น จ ำกัด 

11 พ.ย. 57 - 
15 ธ.ค. 57 

14 อ.ดร.จงพันธ์  
จงลักษมณ ี

ปรึกษำหำรือเกีย่วกับควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร ณ 
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

บริกำร
วิชำกำร 

China University of 
Geosciences (Wuhan) 
ประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

1-14 พ.ย. 56 

15 อ.ดร.ปรัชญำ 
เทพณรงค ์

เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดกำรแข่งขันโครงกำร
เสรมิสร้ำงคุณธรรมด้ำน
วิชำชีพ ส ำหรับนักศึกษำ
คณะบริหำรธรุกิจ 

อื่น ๆ คณะบริหำรธรุกิจ มทร.
อีสำน นครรำชสีมำ 

14-ม.ค.-57 

16 อ.ดร.ปรัชญำ 
เทพณรงค ์

เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดภำพถ่ำยในหัวข้อ 
"มหัศจรรย์เมืองด่ำนนอก" 

บริกำร
วิชำกำร 

ส ำนักงำนท่ีว่ำกำรอ ำเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

4-มี.ค.-57 

17 อ.ดร.อำนิสงส์ 
จิตนำรินทร ์

วิทยำกรบรรยำยโครงกำร
ค่ำยวิชำกำรด้ำนวิทยำ 
ศำสตร์และคณติศำสตร ์
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษำปีท่ี 2 โรงเรียนศีขร
ภูมิพิศัยและโรงเรียนสังขะ 
จ.สุรินทร ์

จัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนำ 

เทคโนธำน ีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสรุนำร ี

2-ก.พ.-57 

 


