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5. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ/เทคนิคและวิชาชีพ/การค้นคว้า ปี 2560 
ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ได้ให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร/เทคนิคและวิชำชีพ/กำรค้นคว้ำ แก่ส่วนรำชกำร

ของรัฐและเอกชนในปีงบประมำณ 2560 ทั้งสิ้น 217 ครั้ง โดยแยกเป็นกรำฟได้ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 6 งำนบริกำรวิชำกำรส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ แยกตำมสำขำวิชำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต     
 

1. ดร.ประเสริฐ 
เอ่งฉ้วน 

บริษัท GIH Pasand Industrial Group ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท GIH Pasand 
Industrial Group 

24-28 ต.ค. 59 

2. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

บริกำรวิชำกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ประกวดโครงกำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน HPM Awards 

กรรมกำรตัดสิน
ประกวด
โครงงำน 

บริษัทน้ ำตำลครบุรี 
จ ำกัด มหำชน 

4 พ. ย. 59 

3. ดร.ประเสริฐ 
เอ่งฉ้วน 

บริกำรวิชำกำรร่วมเป็นคณะ กรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดโครงกำรพัฒนำปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำน 

กรรมกำรตัดสิน
ประกวด 

บริษัท น้ ำตำลครบุรี 
จ ำกัดมหำชน 

4 พ. ย. 59 

4. อ. ดร.สมศักดิ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม 

ผู้เชี่ยวชำญ กระทรวงพลังงำน 11 พ.ย. 59 

5. อ. ดร.สมศักดิ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม 

ผู้เชี่ยวชำญ กระทรวงพลังงำน 18 พ.ย. 59 

6. อ. ดร.สมศักดิ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
ภำคอุตสำหกรรม 

ผู้เชี่ยวชำญ กระทรวงพลังงำน 24 พ.ย. 59 

7. อ. ดร.สมศักดิ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

เข้ำร่วมวิพำกษ์หลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลติ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภฎั
ชัยภูม ิ

15 พ.ย. 59 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

8. อ. ดร.ประเสริฐ 
เอ่งฉ้วน 

วิทยำกรอบรมหลักสตูร กำรแก้ปญัหำ
พื้นฐำน (  Basic Problem Solving) 

วิทยำกรอบรม บริษัท เลียร์ คอร์
ปอเรช่ัน เซ้ำท์อีสท์ 
เอเซีย จ ำกัด 

22-23 พ.ย. 59 

9. อ. ดร.ประเสริฐ 
เอ่งฉ้วน 

วิทยำกรอบรมหลักสตูร กำรแก้ปญัหำ
พื้นฐำน (  Basic Problem Solving) 

วิทยำกรอบรม บริษัท เลียร์ คอร์
ปอเรช่ัน เซ้ำท์อีสท์ 
เอเชีย จ ำกัด 

30 พ.ย. 59 

10. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

วิทยำกรอบรมควำมรู้หลักสตูร เรือ่ง 
กระบวนกำรผลติแผ่นยิปซั่ม 

วิทยำกรอบรม บริษัทสยำมครำฟท์
อุตสำหกรรม จ ำกดั 

9-22 ธ.ค. 59 

11. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

เพิ่มผลิตภำพแรงงำนไทย ปี 2560 ผู้เชี่ยวชำญ สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำค 5 และ
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำร ี

30 ม.ค. 60 

12. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

เพิ่มผลิตภำพแรงงำนไทย ปี 2560 ผู้เชี่ยวชำญ สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำค 5 และ
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำร ี

6 ก.พ. 60 

13. อ. ดร.กัญชลำ 
สุดตำชำติ และ   
อ.ดร.ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

ที่ปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ในบริษัท
เบสท์ -แพค คอนกรีต (2) จ ำกัด 

ที่ปรึกษำ โครงกำรเพิม่ผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

7 ก.พ. 60 

14. อ. ดร.กัญชลำ 
สุดตำชำติ และ 
อ. ดร.ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

ที่ปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ในห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด ก้ำวไกลบรุีรัมย ์

ที่ปรึกษำ กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

7 ก.พ. 60 

15. อ. ดร.สมศักดิ์  
ศิวด ำรงพงศ์ 

บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ กำรเลอืก
มอเตอร์เพื่อกำรประหยัดพลังงำน 

วิทยำกร สถำบันพลังงำนเพื่อ
อุตสำหกรรม สภำอุต
สำห กรรมแห่ง
ประเทศไทย 

9 ก.พ. 60 

16. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

เดินทำงไปรับวตัถุดิบในกำรท ำวิจยั เครื่องมือวิจัย/
วิทยำนิพนธ ์

โรงงำนสยำมครำฟท์ 
อุตสำหกรรม จ ำกดั  
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุร ี

15 ก.พ. 60 

17. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

บริกำรวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ เพิ่มผลิตภำพ
แรงงำน 

ผู้เชี่ยวชำญ โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

1 มี.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

18. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

อบรมกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน วิทยำกร โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

7 มี.ค. 60 

19. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

อบรมกำรเพิ่มประสิทธิิภำพในกำรท ำงำน วิทยำกร โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

8 มี.ค. 60 

20. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

อบรมกำรเพิ่มประสิทธิิภำพในกำรท ำงำน วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

13-14 มี.ค. 60 

21. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

อบรมกำรวำงแผนจัดกำรพัสดคุงคลัง วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

20 มี.ค. 60 

22. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

อบรมกำรลดควำมสญูเปล่ำกระบวนกำร
ท ำงำน 

วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

23 มี.ค. 60 

23. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

อบรมกำรจดักำรคลังสินคำ้ วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

13-14 มี.ค. 60 

24. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

อบรมกำรจดักำรโครงกำร วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

20 มี.ค. 60 

25. อ.ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

อบรมกำรปรับปรุงผลิตภำพกำรท ำงำน วิทยำกร กรมส่งเสรมิ
อุตสำหกรรม ภำค 5 

23 มี.ค. 60 

26. อ. ดร.
วรรณวนัช  บุ่งสุด 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (OJT) วิทยำกร โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

20 มี.ค. 60 

27. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

วิทยำกร อบรมหลักสตูร เรื่อง เทคนิคกำร
ป้องกันควำมผิดพลำดในกระบวนกำรผลิต 
(Po Ka Yoke) 

วิทยำกร บริษัทเลียร์ คอร์ปอเร
ช้ัน เช้ำท์อีสท์ เอเชีย 
จ ำกัด 

27-29 มี.ค. 60 

28. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (OJT) วิทยำกร โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

24 มี.ค. 60 

29. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

วิทยำกรเวทีชำวบ้ำนโครงกำรวิจัย กำร
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทำนหญ้ำเสเปียร์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือไทย 

วิทยำกร คณะเทคโนโลยี
อุตสหกรรมเกษตร  
มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์

3 เม.ย. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

30. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 
และ อ. ดร. 
ปิยมน พัวพงศกร 

ที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำสถำนประกอบกำร ที่ปรึกษำ บริษัท ทีทำรุทำนิ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

10 เม.ย. 60 

31. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

บริกำรวิชำกำรให้ค ำปรึกษำกำรเพิม่ผลติ
ภำพแรงงำน 

ผู้เชี่ยวชำญ โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

18 พ.ค. 60 

32. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำติ และ  
อ.ดร.ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

ให้ค ำปรึกษำบริกำรวิชำกำรกำรเพิ่มผลิต
ภำพแรงงำน 

ที่ปรึกษำ โครงกำรเพิม่ผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

6 มิ.ย. 60 

33. อ. ดร.
วรรณวนัช บุ่งสุด 

บริกำรวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ กำรเพิ่มผลิต
ภำพแรงงำน 

ผู้เชี่ยวชำญ โครงกำรเพิม่ผลผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

12 มิ.ย. 60 

34. อ. ดร.กัญชลำ 
สุดตำชำต ิ

บริกำรวิชำกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำร
เพิ่มผลิตภำพแรงงำน 

ที่ปรึกษำ โครงกำรเพิม่ผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 บ.เบส-แพค 
คอนกรีต (2) จ ำกัด 

21 มิ.ย. 60 

35. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

บริกำรวิชำกำรให้ค ำแนะสถำนประกอบกำร 
ติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ที่ปรึกษำ โครงกำรเพิม่ผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 บ.เบส-แพค 
คอนกรีต (2) จ ำกัด 

27 มิ.ย. 60 

36. อ. ดร.
ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 

ให้ค ำปรึกษำบริกำรวิชำกำร ตดิตำมกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ปรึกษำ โครงกำรเพิม่ผลิต
ภำพแรงงำนไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 บ.เบส-แพค 
คอนกรีต (2) จ ำกัด 

21 มิ.ย. 60 

37. อ. ดร.กัญชลำ  
สุดตำชำต ิ

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
ระดับปริญญำโท นำงสำวนิธีวดี โฉมยำ 
รหั สนั กศึ กษำ  56-060118-1002-6 ณ 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

17 ก.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ 

38. อ. ดร.
ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

กรรมกำรสอบเค้ ำ โครงวิทยำ  นิพนธ์  
น ำ ง ส ำ ว ลั ก ข ณ ำ  ฤ ก ษ์ เ ก ษ ม  ร หั ส 
5510300238 เรื่องกำรผสมผสำนระหว่ำง
กำรเกษตรแบบยั่งยืนร่วมกับหลักกำรผลิต
ของวิศวกรรมอุตสำหกำรส ำหรับกำร
แก้ปัญหำด้ำนกำรผลิตข้ำวของชำวนำ 

กรรมกำรสอบ
เค้ำโครง

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

18 ก.ค. 60 

39. อ. ดร.
ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

วิทยำกรอบรมหลักสู ตร  เทคนิคกำร
วิเครำะห์งำนด้วย Kaizen Suggestion 

วิทยำกร บริษัท Sima 
Technology Co. , 
LTD 

24-26 ก.ค. 60 

40. อ.จันทร์จีรำ 
อภิรักษ์เมธำวงศ ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์กำรน ำเสนอ
ผลงำนของนักศึกษำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
วิชำกำร 

สถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคใต้ 2 
วิทยำลัยเทคนิคพังงำ 

26-28 ส.ค. 60 

41. อ. ดร.
ประเสริฐ  
เอ่งฉ้วน 

วิทยำกรบรรยำยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนด้วย KAIZEN 

วิทยำกร สถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 5 ครรำชสีมำ 

21 ธ.ค. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
 

  
 

1. ผศ. ดร. 
วีระศักดิ์  
เลิศสิริโยธิน 

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

คณะเทคโนโลยีกำร 
เกษตรและอุตสำห 
กรรมเกษตร 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภมู ิ

12 ต.ค. 59 

2. ผศ. ดร. 
พยุงศักดิ์  
จุลยุเสน 

ผู้เช่ียวชำญเพื่อวินิจฉัยปัญหำเบื้องต้น ณ 
บริษัท โครำชมีโชคพืชผล จ ำกัด 

ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธำน ี

17 ต.ค. 59 

3. ผศ. ดร. 
วีรชัย อำจหำญ 

คณะเทศบำลต ำบลวัฒนำนคร จ. สระแก้ว 
เข้ำศึกษำดูงำน "โรงจัดกำรขยะแบบครบ
วงจร มทส." ณ ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
ชีวมวล  

วิทยำกร เทศบำลต ำบลวัฒนำ
นคร จ. สระแก้ว 

29 พ.ย. 59 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

4. อ. ดร.สำมำรถ 
บุญอำจ 

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดโครงงำน 
"นวัตกรรมพลังงำนเพื่อโลกสีเขียว 2559" 
ระดับประเทศ ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร 
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธำนี ระหว่ำงวันท่ี 20 - 27 พฤศจิกำยน 
2559 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

ส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
ปลัด กระทรวงพลังงำน 
มอบหมำย ให้ศูนย์วิจยั
เทคโนโลยีพลังงำนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  

23-24 พ.ย. 59 

5. อ. จรูญศักดิ์ 
สมพงศ ์

วิทยำกรสัมมนำวิชำกำร เรื่อง กำรปลูกมัน
ส ำปะหลังแบบมืออำชีพ สำธิตกำรใช้งำน
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่ ได้จำก
งำนวิจัยเครื่องท ำควำมสะอำด/เครื่องสับ
มันส ำปะหลัง 

วิทยำกร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช) 

9-10 ก.พ. 60 

6. ผศ. ดร. 
วีระศักดิ์  
เลิศสิริโยธิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร ป. ตรี  
ส ำขำวิ ช ำ เทค โน โลยี เ ค รื่ อ งจั ก ร กล
กำรเกษตร มทร. สุวรรณภูมิ  
จ. พระนครศรีอยุธยำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
วิชำกำร 

มทร. สุวรรณภูมิ  
จ. พระนคร ศรีอยุธยำ 

26 มิ.ย. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
 

  
 

1. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

วิทยำกรบรรยำยเรื่อง กำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงถนน (Road Safety Audits) 
และกำรศึกษำกำรปรับปรุ งแก้ ไ ขจุด
อันตรำยบนถนน(Black spot Treatment) 

วิทยำกรบรรยำย บริษัท สมำร์ทแพลน 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

27-28 ต.ค. 59 

2. อ. ดร. 
ศำสตรำวุฒิ  
พลบูรณ ์

วิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ "กำรวิเครำะห์
และแก้ไข กรณีเกิดเหตุรถชนและบำดเจ็บ
ทำงถนน (เบื้องต้น) จำกกล้อง CCTV" 

วิทยำกร กรมควบคุมโรค 14-16 พ.ย. 59 

3. อ. ดร. 
ศำสตรำวุฒิ  
พลบูรณ ์

วิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ "กำรวิเครำะห์
และแก้ไข กรณีเกิดเหตุรถชนและบำดเจ็บ
ทำงถนน (เบื้องต้น) จำกกล้อง CCTV" 

วิทยำกร กรมควบคุมโรค 28-30 พ.ย. 59 

4. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

คณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
นักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 2 คน 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

กรรมกำรสอบ
เค้ำโครง

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 2 ธ.ค. 59 

5. อ.ดร. 
สัจจำกำจ  
จอมโนนเขวำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยกร่ำงหลักสูตร  ของ
สำขำวิ ช ำวิ ศวกรรมโลจิ สติ กส์  คณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

24 ก.พ. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพิบูลสงครำม 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
พิบูลสงครำม 

6. อ. ดร. 
ศำสตรำวุฒิ  
พลบูรณ ์

วิทยำกรบรรยำยแบบแผนกำรชนกำร
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน “Collision 
Diagram” และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องต่อกำร
บำดเจ็บดทำงถนน 

วิทยำกร ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 
นครรำชสมีำ 

28 ก.พ. 60 

7. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

กรรมกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

กรรมกำรสอบ
โครงร่ำง

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี

29 มี.ค. 60 

8. อ.ดร 
.สัจจำกำจ  
จอมโนนเขวำ 

วิทยำกรเข้ำร่วมเวทีเสวนำ "ยกระดับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยรถทัศนำจร
ส ำหรับสถำนศึกษำ" 

วิทยำกร ศูนย์วิชำกำรเพื่อ
ควำมปลอดภัยทำง
ถนน (ศวปถ. ) 

6 พ.ค. 60 

9. อ.ดร. 
สัจจำกำจ  
จอมโนนเขวำ 

กรรมกำรกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับหลัก สูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำวิศวกรรมโล       
จิสติกส์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

กรรมกำรกำร
ตรวจประเมิน

คุณภำพ
กำรศึกษำ 

คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
พิบูลสงครำม 

3 ก.ค. 60 

10. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

วิทยำกรในโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนผู้
ตรวจสอบควำมปลอด ภัยงำนทำงส ำหรับ
กรมทำงชนบท 

วิทยำกร มหำวิทยำลยับูรพำ 28-31 ส.ค. 
60 

11. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

วิ ทยำกรกำรอบรมถ่ ำยทอดคว ำมรู้  
"โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงแบบจ ำลองในกำร
ท ำนำยโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุหำกมีกำร
เลือกชนิดของเกำะกลำงถนนท่ีแตกต่ำงกัน" 

วิทยำกร มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี

1 ก.ย. 60 

12. รศ. ดร. 
วัฒนวงศ์  
รัตนวรำห 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์นักศึกษำระดับ
ปริญญำ โท  ภำควิ ชำวิ ศ วกรรม โยธำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 2 คน 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์
นักศึกษำ 

ภำควิชำวิศวกรรม
โยธำ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

15 ก.ย. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

  
 

1. ผศ. ดร.
ปรเมศวร์  
ห่อแก้ว 

กรรมกำรประจ ำห้องบรรยำย (session 
chair) ในกำรประชุมวิชำกำร 2017 -9th   
International conference on 
knowledge and smart technology 

กรรมกำรประจ ำ
ห้องบรรยำย 

(session chair) 

คณะวิทยำกำร
สำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยับูรพำ  
จ. ชลบุร ี

1-3 ก.พ. 60 

2.รศ. ดร.กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ และ
รศ. ดร.นติยำ  
เกิดประสพ 

วิทยำกรอบรมกำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำร ด้ำนคอมพิวเตอร์ 

วิทยำกร มหำวิทยำลยัรำชภฎั
สกลนคร จ. สกลนคร 

26-29 มิ.ย. 60 



87 

 

สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

3. ผศ. ดร. 
ชำญวิทย์  
แก้วกสิ 

วิทยำกรบรรยำยในงำนสัมมนำ Thailand 
Cybersecurity Week 2017 

วิทยำกร ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) 

26-28 มิ.ย. 60 

4. ผศ. สมพันธ์ุ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรในกำรประชุมปฏิบัติ กำรทดสอบ 
Online กำ ร รู้ เ รื่ อ ง  ก ำ รอ่ ำ น  ( Reading 
Literacy)  ตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนนำนำชำติ PISA 

วิทยำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร 
ศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 31 

21 มิ.ย. 60 

5. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม “รูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

28 ก.ย. 60 

6. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
ว ำ ร ส ำ ร  SUT Journal Paper:  Most 
Accurate Non- linear Approximation 
of Standard Normal Distribution 
Integral based on Artificial Neural 
Networks” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร SUT 
Journal 

16 ก.ย. 60 

7. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ 
หลักสูตรวิศวกกรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ มทส  
(ขมพู ทรัพย์ปทุมสิน) 

กรรมกำร สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ  
มทส.  

24 ก.ค. 60 

8. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

บรรยำยในโครงกำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำร  

วิทยำกร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร 

27 ก.ค. 60 

9. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย เพื่อน ำเสนอใน
กำรประชุมวิชำกำร ครั้ ง ท่ี  13 (The 13th 
Mahasarakham University Research 
Conference) ในหัวข้อ จำกท้องถิ่นสู่สำกล ใน
บริ บทประ เทศไทย  4.0 (From Local to 
Global in the Context of Thailand 4.0) 7-
8 กันยำยน 2560/Paper 1: “แบบจ ำลองเพื่อ
พยำกรณ์กำรออกกลำงคันของนักศึกษำ”/ 
Paper 2: “กำรพยำกรณ์รำคำทองค ำและ
น้ ำมันด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล”/ Paper 3: 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม  

25 มิ.ย. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

“กำรพยำกรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล” /Paper 4: “ตัวแบบ
ตรวจจับกำรบุกรุกตำมโพรโทคอลโดยใช้กำร
ผสมผสำนของเทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล”/
Paper 5: “กำรตรวจจับกำรบุกรุกด้วยเทคนิค
กำรจ ำแนกในกำรท ำเหมืองข้อมูล” 

10. รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

Reviewer : IEEE ICCC 2017 (), 11-13 
December 2017,  

ผู้เชี่ยวชำญ Review 3 Papers 
Chengdu, China   

25 มิ.ย. 60 

11. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรวิชำกำร พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร  
เรื่อง พิจำรณำ ปรับปรุงลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ / เรื่อง 
พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตร
บัณฑิตวิชำชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๖๑) /เรื่อง พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
/เรื่อง พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนวิทยำศำสตร์ท่ัวไป 
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๐/ เรื่อง 
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

กรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล  
 

24 มิ.ย. 60 

12. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เ พื่ อ ตี พิ มพ์ ใ น ว ำ รส ำ รมหำวิ ทย ำลั ย
มหำสำรคำม เรื่อง“กำรออกแบบและ
พัฒนำกลไกปรับปรุ ง เส้นทำงส ำหรับ
เครือข่ำยเนมดำต้ำ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย
มหำสำรคำม  

24 มิ.ย. 60 

13. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์  นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส ำ ข ำ วิ ช ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม มทส
(ชูศักดิ์ ยำทองไชย) 

กรรมกำร สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สวทส 
มทส.  

23 มิ.ย. 60 

14. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Session Chair: Industrial Informatics 
& Computational Intelligence The 
12th IEEE Conference on Industrial 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Siem Reap, 
Cambodia 

20 มิ.ย. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

Electronics and Applications (ICIEA 
2017), 18 - 20 June 2017 

15. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรวิชำกำร เรื่อง พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร นิเทศศำสตร์
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  
เรื่อง พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ประกำศ นียบัตรบัณฑิตทำงกำร
สอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เรื่อง พิจำรณำร่ำงหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณ สุขศำสตร์  
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑/ เรื่อง พิจำรณำร่ำง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตร พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

กรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล  
 

15 มิ.ย. 60 

16. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เรื่อง 
“แอปพลิเคชันส ำหรับตรวจจับและป้องกัน
กำรโจมตีด้วยกำรเปลือยเอสเอสแอล” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม  

12 มิ.ย. 60 

17. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์  นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส ำ ข ำ วิ ช ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม มทส
(เจษฎำ สิงห์ทองชัย) 

กรรมกำร มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำรี  
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สวทส 

30 พ.ค. 60 

18. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์  นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส ำ ข ำ วิ ช ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม มทส
(เอกชัย แน่นอุดร) 

กรรมกำร มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีสรุนำรี  
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สวทส 

23 พ.ค. 60 

19. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร “Simple and 
Double Exponential Smoothing 
Methods with Designed Input Data 
for Forecasting Seasonal Time 
Series: In an Application of Lime 
Prices in Thailand” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร  SUT Journal 23 พ.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

20. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ประเมินรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 
“กำรพัฒนำระบบวิเครำะห์และสรุปควำม
คิดเห็นลูกค้ำบนฐำนคุณลักษณะส ำหรับ
โรงแรมโดยใช้เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล
ควำมคิดเห็น” 

ผู้เชี่ยวชำญ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสมีำ 
 

6 พ.ค. 60 

21. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น ว ำ ร ส ำ ร  Paper: 
“Understanding the effect of mobile 
technology on library information 
retrieval tasks performance in OPAC 
and library e- database system :  A 
comparing between smart phone 
and tablet” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  
 

6 พ.ค. 60 

22. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร Paper: “Improved 
Matrix-based Methods for Calculating 
Positive region and Attribute 
Reduction in Covering Decision 
Information Systems” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร International 
Journal  of 
Database Theory 
and Application 

25 เม.ย. 60 

23. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน Paper: “FSBMG: A filter 
feature selection method based on 
the maximal information coefficient 
and Gram-Schmidt orthogonalization 
for biomedical data mining” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร Computers 
in Biology and 
Medicine 

12 เม.ย. 60 

24. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรวิชำกำร เรื่อง พิจำรณำปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เมคคำทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ และ พิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

8 เม.ย. 60 

25. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ก ร ร ม ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร  เ รื่ อ ง  พิ จ ำ ร ณ ำ
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำ
สตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

กรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

22 มี.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

และ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ประกำศนียบัตรทำงกำรสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ 

26. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบ โครงร่ ำ งวิทยำนิ พนธ์  
นักศึกษำหลักสูตรภูมิสำรสนเทศดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำกำรรับรู้จำกระยะไกล 
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มทส (วำรุณี  
อ้วนโพธ์ิกลำง) 

กรรมกำรสอบ 
 

สำขำวิชำกำรรับรู้
จำกระยะไกล สวว. 

21 มี.ค. 60 

27. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น  Paper:  “ Data Mining 
Techniques :  a Possible Research 
Approach in Information System 
Field of Business Intelligence and 
Corporate Performance Management 
Research – An Examplary Application 
in the Research” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร International 
Journal On 
Advances in 
Intelligent Systems 

30 มี.ค. 60 

28. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน  “กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
พื้นที่น้ ำท่วมโดยใช้แบบจ ำลองต้นไม้กำร
ตัดสินใจ บริเวณลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำใน
ภำคใต้ของประเทศไทย” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร 
วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

20 มี.ค. 60 

29. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร SUT Journal Paper 
:  Word retrieval from old Lanna 
machine- printed document by 
matching 

ผู้ทรงคุณวุฒิ SUT Journal 20 มี.ค. 60 

30. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในรำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ วิทยำลัยนครรำชสีมำ ครั้งที่ 4 
(1 เม.ย. 2560)  

ผู้เชี่ยวชำญ วิทยำลัยนครรำชสมีำ  
(Review ๒ 
บทควำม) 
 

8 มี.ค. 60 

31. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรวิชำกำร พิจำรณำ เรื่อง พิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต 
ส ำขำวิ ช ำ เทค โน โลยี ก ำรศึ กษ ำและ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

กรรมกำรวิชำกำร 
 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

21 ม.ค. 60 
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หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

32. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน Paper: “กำรพัฒนำระบบ
ตรวจสอบนักศึกษำเข้ำเรียนด้วยวิธีกำรรู้จ ำ
ใบหน้ำ” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

วำรสำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยั
อุบลรำชธำน ี

27 ก.พ. 60 

33. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน Paper:“กำรใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูลในกำรเลือกสำขำวิชำเพื่อโอกำสใน
กำรเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กองส่งเสริมกำรวิจัย
และบริกำรวิชำกำร  
วำรสำรมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

12 ก.พ.60 

34. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เ พื่ อ ตี พิ ม พ์  Paper 1 :  “ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำส ำหรับกำรเขียน
โปรแกรมภำษำเชิงโครงสร้ำงด้วยภำษำซี 
ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทำงกำร
เรียนรู้บนเครือข่ำยตำมแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ที่ส่งเสริมกำรคิดแก้ปัญหำ” Paper 2: 
“ ก ำ ร ออก แ บ บ แ ล ะ พัฒ น ำ เ ว็ บ ไ ซ ต์
ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด ำ 
บ้ำนนำป่ำหนำด ต ำบลเขำแก้ว อ ำเภอเชียง
คำน จังหวัดเลย” 

ผู้ทรงคุณวุฒิ กองส่งเสริมและ
พัฒนำงำนวิจัย 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

23 ม.ค. 60 

35. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Reviewer: RASK 2017  
Paper 1: “Development of Low Power 
Wireless Fluxgate Magnetometer 
Instrumentation for Real-Time 
Geomagnetic Monitoring, Paper 2: 
“Noun phrase weighting scheme for 
sentence similarity measurements” 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

(Research in 
Applied Sciences & 
Knowledge Review 
2 : Engineering  
International 
Conference 2017, 
8-9 May 2017, 
Universiti Teknologi 
MARA, Perak, 
Malaysia)   

22 ม.ค. 60 
 
 

36. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย   
เรื่อง “กำรสืบค้นข้อมลูเชิงควำมหมำยของ
กำรท่องเที่ยวไทยด้วยออนโทโลยโีดยใช้ 
RDF และ SPARQL” 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

วิทยำลัยนครรำชสมีำ 11 ม.ค. 60 

37. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Reviewer: The IEEE ICIEA 2017   
Paper: “Support Vector Machine 

ผู้เชี่ยวชำญ The 12th  IEEE 
Conference on 

7 ม.ค. 60 
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based on Low-rank Tensor Train 
Decomposition for Big Data 
Applications” 

Industrial 
Electronics and 
Applications), 18-20 
June 2017, Siem 
Reap, Cambodia) 

38. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ หลักสตูรวิทยำกำรสำรสนเทศ
ดุษฎีบัณฑิต (วิไลรัตน์ ยำทองไชย) 

กรรมกำรสอบ 
 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
สุรนำรี สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักวิชำเทคโนโลยี
สังคม 

27 ธ.ค. 59 

39. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

กรรมกำรวิชำกำร พิจำรณำ เรื่อง พิจำรณำ
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจดักำรงำนวิศวกรรม เรื่อง 
พิจำรณำปรับปรุงหลักสตูรศลิปศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว  เรื่อง 
พิจำรณำปรับปรุงข้อบังคับมหำวิทยำลัย
วงษ์ชวลิตกุลว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรรมกำรวิชำกำร 
 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

7 ธ.ค.59 

40. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Reviewer: KST 2017  
Paper 1: “Automatic Text Imprint 
Analysis from Pill Images”  
Paper 2: "Mining weighted-frequent-
regular itemsets from transactional 
database  

ผู้เชี่ยวชำญ Review 2  The 9th  
International 
Conference on 
Knowledge and 
Smart Technology, 
1-4 February 2017, 
Amari Hotel, 
Pattaya, Chon Buri, 
Thailand)   

7 ธ.ค. 59 

41. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินรำยงำนกำรวิจัย เรื่อง 
“กำรออกแบบและพัฒนำเว็บเชิง
ควำมหมำยองค์ควำมรู้ข้ำวไทยด้วยเทคนิค
กำรกระจำยหน้ำที่เชิงคุณภำพ” 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสมีำ 

18 พ.ย. 59 
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42. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Program committee for The 32nd 
ACM/SIGAPP Symposium on Applied 
Computing, Special Track on Database 
Theory, Technology, and Applications 
(DTTA), Marrakesh, Morocco, 3-7 April 
2017 Review 2 papers. Symposium on 
Applied Computing, Special Track on 
Database Theory, Technology, and 
Applications (DTTA) 

ผู้เชี่ยวชำญ Marrakesh, Morocco 7 พ.ย. 59 

43. รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ใน Paper: "Lightweight Self-
Driven Deformable Organ 
Animations" 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร International 
Journal on 
Advances in 
Intelligent Systems   

20 ต.ค. 59 

44. รศ.ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพผลงำนวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ Paper: "Using Lexical 
Semantics for Automatic Processing 
of Temporal Expressions in Uyghur" 

ผู้ทรงคุณวุฒิ วำรสำร International 
Journal of Database 
Theory and 
Application 

19 ต.ค. 59 

45. รศ. ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

วิทยำกรบรรยำยในโครงกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวิชำกำร 

วิทยำกรบรรยำย 
 
 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร 

27 มิ.ย. 60 

46. รศ. ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

Session Chair: Industrial Informatics & 
Computational Intelligence 

ผู้ทรงคุณวุฒิ The 12th IEEE 
Conference on 
Industrial Electronics 
and Applications 
(ICIEA 2017), 18 - 20 
June 2017, Siem 
Reap, Cambodia 

20 มิ.ย. 60 

47. รศ.ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

Reviewer: RASK 2017  
Paper 1: “An algorithm for beta-spline 
surface reconstruction from multi slice 
CT scan images using MATLAB pmode” 
Paper 2:  “ The Effect of Illumination 
Compensation Methods with Paper 3: 
“ Measuring Students’  Ability in 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

(Research in 
Applied Sciences & 
Knowledge 
Engineering  
International 
Conference 2017, 
8-9 May 2017, 

22 ม.ค. 60 
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สิ้นสุด 

Learning Probability Concept:  A Rasch 
Measurement Approach” Histogram 
Back Projection for Camshift 
Application” 

Universiti Teknologi 
MARA, Perak, 
Malaysia)   

48. รศ. ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

ผู้เชี่ยวชำญประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
เรื่อง กำรสืบค้นข้อมลูเชิงควำมหมำยของ
กำรท่องเที่ยวไทยด้วยออนโทโลยโีดยใช้ 
RDF และ SPARQL 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

วิทยำลัยนครรำชสมีำ 11 ม.ค. 60 

49. รศ. ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

Reviewer: The IEEE ICIEA 2017 Review 
4 papers:Paper 1: “Locality 
Discriminative Canonical Correlation 
Analysis for Kinship Verification" Paper 
2: “Robust Ear Biometric Recognition 
using Neural Network” Paper 3: 
“Advanced Similarity Measure Using 
Directed Graph Representation of a 
Document” Paper 4: “Robust Ear 
Biometric Recognition using Neural 
Network” 

ผู้เชี่ยวชำญ 
 

The 12th IEEE 
Conference on 
Industrial 
Electronics and 
Applications), 18-20 
June 2017, Siem 
Reap, Cambodia   

7 ม.ค. 60 

50. รศ. ดร. 
กิตติศักดิ์  
เกิดประสพ 

Program committee for ACM SAC 
2017  Special Track on Database 
Theory, Technology, and 
Applications (DTTA) 

กรรมกำรวิชำกำร The 32nd ACM/ 
SIGAPP Symposium 
on Applied 
Computing, 
Marrakesh, 
Morocco, 3-7 April 
2017 

7 พ.ย. 59 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
 

  
 

2. อ. ดร.ธีระสุต 
สุขก ำเนิด 

กำรอบรมวิชำชีพวิศวกรรมเคม ี วิทยำกร กลุ่มบริษัทน้ ำตำลมิตร
ผล 

8 เม.ย. 60 

1. อ. ดร.ธีระสุต 
สุขก ำเนิด 

ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทำงในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
"คณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ" 

วิทยำกร สมำคมสหกิจศึกษำไทย 14 มี.ค. 60 

3. อ. ดร.อรุณศรี 
นุชิตประสิทธิชัย 

งำนวิจัยกำรดูดซับสำรประกอบ 
ไฮโดรคำร์บอนในรูพรุนของ Activated 
Alumina 

ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท แพรกซ์แอร์ 
ประเทศไทย จ ำกัด 

3-4 ก.ค. 60 
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สิ้นสุด 

4. ผศ. ดร.อติชำต 
วงศ์กอบลำภ 

ประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำระดับปริญญำเอก 

ประธำน
กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์
นักศึกษำ 

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

14 ก.ย. 60 

5. อ. ดร.กัณทิมำ  
ศิริจีระชัย 

The 4th Engagement Thailand 
Annual Conference 

วิทยำกร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั และ 
Engagement 
Thailand 

5-6 ก.ค. 60 

6.อ. ดร.กัณทิมำ  
ศิริจีระชัย 

ประชุม In The Vietnam Corporate 
Sustainability forum (VCSF)IV : 
Scaling-up Business Solutions to 
Sustainability Challenges.  

วิทยำกร British council, 
Vietnam. 

10 ต.ค. 60 

7. อ. ดร.กัณทิมำ  
ศิริจีระชัย 

เข้ำร่วมประชุม  Chevron Enjoy Science 

(Interpretation Workshop) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ Chevron 21 ก.ย. 60 

8. อ.ดร.สุพรรณี 
จันทร์ภิรมณ ์

กำรอบรมวิชำชีพวิศวกรรมเคม ี วิทยำกร กลุ่มบริษัทน้ ำตำล
มิตรผล 

8 เม.ย. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

  
 

1. ผศ. ดร.สุภกิจ 
รูปขันธ ์

คณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กรรมกำรสอบ
เค้ำโครง

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 12 ม.ค. 60 

2. ผศ. ดร.สุภกิจ 
รูปขันธ ์

บริกำรวิชำกำรเป็นคณะกรรมกำรสอบวัด
คุณสมบัต ิ

กรรมกำรสอบ
วัดคุณสมบัต ิ

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 12 ม.ค. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
 

  
 

1. รศ. ดร. 
สุกำนดำ  
เจียรศริิสมบูรณ ์

วิทยำกรพิเศษและเข้ำร่วมหำรืองำนวิจัย วิทยำกร มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 16-24 ต.ค. 59 

2. รศ. ดร.สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

เข้ำร่วมให้ค ำปรึกษำเพื่อวำงแผน
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 2 โครงกำร 

CRDE 
Industrial 

Clinic 

บริษัท PATRA  
จ. สระบรุ ี

8 มิ.ย. 60- 
6 ก.ย. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

  
 

1. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

วิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ "ระบบสำย 
อำกำศในกิจกำรโทรทัศน์" 7 มิถุนำยน 
2560 

วิทยำกรบรรยำย กสทช.  7-8 มิ.ย. 60 
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หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

2. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนวิศวกรรม
สำยอำกำศ ในโครงกำรฝึกอบรม "กำร
ปรับปรุงสถำนีทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงเพื่อลดปัญหำกำรรบกวน" 

วิทยำกร กสทช.  29-31 พ.ค. 60 

3. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนวิศวกรรม
สำยอำกำศ ในโครงกำรฝึกอบรม "กำร
ปรับปรุงสถำนีทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงเพื่อลดปัญหำกำรรบกวน" 

วิทยำกร กสทช.  11-13 ก.ค. 60 

4. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนวิศวกรรม
สำยอำกำศ ในโครงกำรฝึกอบรม "กำร
ปรับปรุงสถำนีทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงเพื่อลดปัญหำกำรรบกวน" 

วิทยำกร กสทช.  26-28 ก.ย. 60 

5. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนวิศวกรรม
สำยอำกำศ ในโครงกำรฝึกอบรม "กำร
ปรับปรุงสถำนีทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงเพื่อลดปัญหำกำรรบกวน" 

วิทยำกร กสทช.  17-20 ต.ค. 60 

6. ผศ. ดร.
รังสรรค์ ทองทำ 

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยำกร กสทช.  29-31 พ.ค. 60 

7. ผศ. ดร.
รังสรรค์ ทองทำ 

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยำกร กสทช.  11-13 ก.ค. 60 

8. ผศ. ดร.
รังสรรค์ ทองทำ 

วิทยำกรบรรยำยและสำธิตด้ำนกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยำกร กสทช.  17-20 ต.ค. 60 

9. รศ. ดร.
รังสรรค์ วงศ์สรรค ์

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรด ำเนินกำร
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เ สี ย ง  กิ จ ก ำ ร โทรทั สน์  แ ล ะกิ จ ก ำ ร
โทรคมนำคมแห่งชำติ" 

วิทยำกร กสทช.  6-7 ส.ค. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 

  
 

1. ผศ. ดร. 
วิมลลักษณ์  
สุตะพันธ ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของ น. ส. ณัฎฐ
นันท์ แก้วมณี ปริญญำโท 

กรรมกำร สำขำวิชำปิโตรเคมีและ
วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

25 พ.ย. 59 

2. ผศ. ดร. 
วิมลลักษณ์  
สุตะพันธ ์

คณะกรรมกำรวิชำกำร เพื่อพิจำรณำกำร
น ำเสนอผลงำนด้วยโปสเตอร์ ของงำนกำร
ประชุม วิชำกำรนำนำชำติวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยีวัสดุ ครั้งท่ี 9 

กรรมกำร ศูนย์เทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชำต ิ

14-15 ธ.ค. 59 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

3. รศ. ดร.ไชย
วัตน์ รักสกลุ 
พิวัฒน์ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก 
น.ส.ศุภรัตน์  หนูมำ สำขำวิทยำศำสตร์พอ
ลิเมอร ์

กรรมกำร วิทลำยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

20 ม.ค. 60 

4.รศ. ดร.ไชยวัตน์  
รักสกุลพิวัฒน ์
และ ผศ. ดร. 
วิมลลักษณ์  
สุตะพันธ ์

สอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ ป. เอก ช่ือ
นำยวีระวุฒิ แนบเพชร รหสัประจ ำตัว 
5520330102 นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์ วิทยำเขตปตัตำน ี

กรรมกำร คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำ
นคริทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี อ. เมือง  
จ. ปัตตำน ี

3 เม.ย. 60 

5. รศ.ดร.ไชยวัฒน์   
รักสกุลพิวัฒน ์

เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสตูร ระดับปริญญำโท และระดับ
ปริญญำเอก สำขำวิชำเคมี  

กรรมกำร มหำวิทยำลยัธรรมศำ
สตร์ ศูนย์รังสติ  
จ.ปทุมธำนี 

1 ส.ค. 60 

6. รศ. ดร.ยุพำพร 
รักสกุลพิวัฒน ์

ประธำนและเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
ระดับปริญญำดุษฎีบณัฑติ จ ำนวน 2 คน 
ในวันท่ี 28 เม.ย. 2560 (10.30-15. 00 น.)  

ประธำน
กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

ณ วิทยำลัยปโิตรเลยีม 
และปิโตรเคมี 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ 

28 เม.ย. 60 

7. รศ. ดร.ยุพำพร 
รักสกุลพิวัฒน ์

ประธำนสอบวิทยำนิพนธ์นักศึกษำปริญญำ
เอก สำขำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ จ ำนวน 1 
คน ช่ือ น. ส. อังคณำ พงศ์พิไลพฤติ ในวันท่ี 
25 พ.ค. 2560 เวลำ 13. 00 น.  

ประธำนสอบ
วิทยำนิพนธ์
นักศึกษำ 

ณ วิทยำลัย
ปิโตรเลียมและปิโตร
เคมีฯ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั กรุงเทพ 

25 พ.ค. 60 

8. รศ.ดร.ยุพำพร 
รักสกุลพิวัฒน ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำมวิจยั เรื่อง 
“กำรใช้ยำงพำรำผสมรเีคลมเศษแผ่นฟิล์ม 
LDPE และสำรก่อฟองส ำหรับแผน่ยำง
ฉนวนกันควำมร้อน” ของมหำวิทยำลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในกำรประกวด
นวัตกรรมบัณฑติศึกษำแห่งชำติ ครั้งท่ี 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลยัแม่โจ้ ณ 
ศูนย์ประชุม
นำนำชำติดิเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 

17-18 ส.ค. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. อ.ดร.ทศพล 
รัตน์นิยมชัย 

Risk Assessment for External Lighting 
Protection System 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Sumitomo 
Corporation, 
Thailand Branch 
Office 

27 ก.ค.60- 
26 ส.ค. 60 

2. อ.ดร.ทศพล 
รัตน์นิยมชัย 

Touch and Step Voltage Evaluation 
Based on Computer Simulation 

ผู้ทรงคุณวุฒิ Sumitomo 
Corporation, 

27 ก.ค.60- 
26 ต.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

Thailand Branch 
Office 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1. รศ.ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

เข้ำร่วมวิพำกษ์และพิจำรณำหลักสูตร
วิทยำศำสตร์บัณฑิตสำขำวิชำภูมิ
สำรสนเทศ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัรำชภฎั 
นครรำชสมีำ 

9 พ.ย. 59 

2. ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำงำนวิจัยด้ำน
ฟิสิกส์สู่กำรผลิต ผลงำนทำงวิชำกำรระดับ
สำกล 

วิทยำกร คณะวิทยำศำสตร์
และศลิปศำสตร์ มทร. 
อีสำน 

10-11 พ.ย. 59 

3. รศ. ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

ประชุมให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำแหลง่น้ ำใน
พื้นที่เพำะปลูก 

ที่ปรึกษำ
สถำบัน/
หน่วยงำน 

บ. คลัสเตอร์ โปร 
จ ำกัด 

23 พ.ย. 59 

4. ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัย
ระดับชำติ "รำชมงคลสรุินทร์วิชำกำร ครั้ง
ที8่" "วิจัยเพื่อประเทศไทย 4. 0" 

วิทยำกร มทร. อีสำน วิทยำ
เขตสรุินทร ์

22 ธ.ค. 59 

5. ผศ. ดร.ธรีวัฒน์ 
สินศิร ิ

กรรมกำรพิจำรณำเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 
เรื่อง "กำรพัฒนำจีโอโพลเิมอร์คอนกรีตที่
ผลิตจำกเถ้ำชำนอ้อยและตะกอนน้ ำประปำ
เผำ" 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

สำขำวิชำวิศวกรรม
โยธำ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม 

16 ธ.ค. 59 

6. รศ. ดร.ฉัตรชัย 
โชติษฐยำงกูร 

กรรมกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ระดับ
หลักสตูร หลักสูตรวิศวกรรมบณัฑติ และ
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

มหำวิทยำลยัภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 ธ.ค. 59 

7. ผศ. ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรเป็น
คณะกรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ม. ขอนแก่น 

16 ม.ค. 60 

8. ผศ. ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

เชิญเป็นวิทยำกร วิทยำกร บริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น (ไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

20-22 ม.ค. 60 

9. ผศ. ดร.พรพจน์ 
ตันเส็ง 

วิทยำกรงำนสัมมนำ วิทยำกร บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ 
จ ำกัด 

7-11 ก.พ. 60 

10. ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เรียนเชิญเป็นกรรมกำรสอบป้องกนั
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปรญิญำเอก 

กรรมกำรสอบ
ป้องกัน

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

30 มิ.ย. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

11. รศ. ดร. 
ฉัตรชัย  
โชติษฐยำงกูร 

ประธำนกรรมกำรตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

13 ก.ค. 60 

12. รศ. ดร. 
ฉัตรชัย  
โชติษฐยำงกูร 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิในกำรพัฒนำ
หลักสตูร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลิิสำน วิทยำ
เขตสกลนคร 

11-12 ก.ค. 60 

13. ผศ. ดร. 
พรพจน์ ตันเส็ง 

อบรมเชิงวิชำกำร "องค์ควำมรู้ในงำน
วิศวกรรมปฐพีและกำรน ำไปประยกุต์ใช้" 
รุ่นที่ 2 

วิทยำกร สภำวิศวกร 9 ส.ค. 60 

14. รศ. ดร.ฉัตร
ชัย โชติษฐยำงกูร 

ประธำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผู้เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบ 

มทร. อีสำน คณะ
วิศวกรรมศำตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร ์

7-8 ก.ย. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
 

  
 

1. อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

วิทยำกร เกี่ยวกับ กระบวนกำรหล่อโลหะ วิทยำกร สำขำวิชำวิศวกรรมกำร
ผลิต คณะวิศวกรรม 
ศำสตร์ สถำบันเทคโนฯ 
ไทยญี่ปุ่น 

11 พ.ย. 59 

2. อ. ดร.สำรมัภ์ 
บุญม ี

วิทยำกรบรรยำยงำนสมัมนำของสมำคม
อุตสำหกรรมหล่อโลหะ เรื่อง โลหะวิทยำ
ประยุกต์ ส ำหรับกำรผลติเหล็กหลอ่ 

วิทยำกร สมำคมอตุสำหกรรม
หล่อโลหะ 

25 พ.ย. 59 

3. อ. ดร.สำรมัภ์ 
บุญม ี

กรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ กรรมกำรสอบ
เค้ำโครงวิทยำ 

นิพนธ ์

มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

19 ธ.ค. 59 

4. ผศ. ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

ร่วมจัดกิจกรรมค่ำยกิจกรรม JSTP วิทยำกร สถำนวิจัย ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีเกษตร 

9-12 ธ.ค. 59 

5. อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

วิทยำกร หัวข้อ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำง
โลหะวิทยำเพื่องำนขึ้นรูป (กำรด ำเนินงำน
ช่วงที่ 1) 

วิทยำกร ณ สถำบันไทย-
เยอรมัน จ. ชลบรุ ี

14 ธ.ค. 59 

6. ผศ. ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

วิทยำกรงำนอบรมสัมมนำประยุกต์กำรใช้
ควำมรู้ทำงโลหวิทยำเพื่องำนขึ้นรปูโลหะฯ 

วิทยำกร เทคโนธำน ี 15-16 ธ.ค. 
59 

7. ผศ. ดร.อุษณีย์ 
กิตก ำธร 

สัมภำษณ์นักเรียนโครงกำร JSTP กรรมกำรสอบ
สัมภำษณ์
นักเรียน 

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุร ี

3-6 ก.พ. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

8. อ. ดร.ภูษิต 
มิตรสมหวัง และ 
อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

ท ำโครงกำรปรับปรุงกำรผลติเหลก็หล่อ 
บริษัททองแดงโลหะ กิจร่วมกับ บ. สยำมคู
โบต้ำ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ให้
ค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม มทส.  

3 ก.พ. 60 

9. อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล และ 
อ. ดร.ภูษิต  
มิตรสมหวัง 

ท ำโครงกำรปรับปรุงกำรผลติเหลก็หล่อ 
บริษัททองแดงโลหะกิจร่วมกับ บ. สยำมคู
โบต้ำ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ให้
ค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม มทส.  

9 ก.พ. 60 

10. ผศ. ดร.
อุษณีย์ กิตก ำธร 

คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักเรียน 
JSTP 

กรรมกำรสอบ
สัมภำษณ ์

ส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร 

11-12 ก.พ. 60 

11. อ. ดร.ภูษิต 
มิตรสมหวัง และ 
อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

ท ำโครงกำรปรับปรุงกำรผลติเหลก็หล่อ 
บริษัททองแดงโลหะกิจ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ให้
ค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม มทส.  

22-23 ก.พ. 60 

12. อ. ดร.สงบ 
ค ำค้อ / ผศ. ดร.
ฐำปนีย์ พัชรวิชญ ์
/อ. ดร.ปญัญำ 
บัวฮมบุรำ  และ 
อ. ดร.วรำภรณ์ 
ปิยวิทย์ 

ประชุมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
(กพร. ) และสรปุปิดโครงกำร (กรอ. ) 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

หน่วยวิจัยรไีซเคลิฯ 
สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร มทส.  

1 มี.ค. 60 

13. อ. ดร.สงบ 
ค ำค้อ 

ประชุมคกก. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลติของ
ภำค อุตสำหกรรมเหมืองแร่ อุตสำหกรรม
โลหกำร และอตุสำหกรรมพ้ืนฐำนต่อเนื่อง 
จำกแร ่

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร ่

6 มี.ค. 60 

14. อ. ดร.ภูษิต 
มิตรสมหวัง 
และอ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

ท ำโครงกำรปรับปรุงกำรผลติเหลก็หล่อ 
บริษัททองแดงโลหะกิจ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ให้
ค ำปรึกษำ 

บริษัททองแดงโลหะกิจ 7 มี.ค. 60 

15. อ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 
และอ. ดร.ภูษิต 
มิตรสมหวัง 

ท ำโครงกำรปรับปรุงกำรผลติเหลก็หล่อ 
บริษัททองแดงโลหะกิจ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ให้
ค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม มทส. 

23 มี.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

16. อ. ดร.สงบ 
ค ำค้อ 

ประชุมตรวจรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฉบับ
ที่ 2 โครงกำร กพร 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

กรมอุตสำหกรรมพื้น 
ฐำนและกำรเหมืองแร ่

30 มี.ค. 60 

17. อ. ดร.สงบ  
ค ำค้อ / อ. ดร.
ปัญญำ บัวฮมบุรำ  
และ อ. ดร. 
วรำภรณ์ ปิยวิทย ์

ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสรมิกำร
ใช้เทคโนโลยรีีไซเคิลฯ (อยุธยำ) 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

หน่วยวิจัยนวัตกรรม
กำรผลิตและรไีซเคิล
โลหะ 

3 พ.ค. 60 

18. อ. ดร.สงบ 
ค ำค้อ/ อ. ดร.
ปัญญำ บัวฮมบุรำ 
และ อ. ดร. 
วรำภรณ์ ปิยวิทย ์

ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสรมิกำร
ใช้เทคโนโลยรีีไซเคิลฯ (อยุธยำ) 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

หน่วยวิจัยนวัตกรรม
กำรผลิตและรไีซเคิล
โลหะ 

22 พ.ค. 60 

19. อ. ดร.สงบ  
ค ำค้อ/ ผศ. ดร.
ฐำปนีย์ พัชรวิชญ ์
/ อ. ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ และ   
อ. ดร.วรำภรณ์  
ปิยวิทย์ 

ประชุมตรวจรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยรีีไซเคิลฯ 
(อยุธยำ) 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่ กทม 

2 มิ.ย. 60 

20. อ. ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

เป็นวิทยำกรเสวนำ เรื่อง เทคโนโลยี
ซินโครตรอนส ำหรับวสัดุศำสตร์และอำหำร
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

วิทยำกร สถำบันวิจัยแสง
ซินโครตรอนฯ 

3-4 ก.ค.  60 

21. รศ. ดร.พร
วสำ วงศ์ปัญญำ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ของ นำวำตรี
เสรมิศักดิ์ ศรหีิรญั 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

17-19 ก.ค.  60 

22. อ. ดร.สงบ  
ค ำค้อ / ผศ. ดร.
ฐำปนีย์ พัชรวิชญ ์
/ อ. ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ และ 
อ. ดร.วรำภรณ์  
ปิยวิทย์ 

ประชุมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีรไีซเคลิฯ (อยุธยำ) 

ที่ปรึกษำ
โครงกำร 

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่ กทม 

25 ก.ค. 60 

23. ผศ. ดร.
อุษณีย์ กิต
ก ำธร/ อ. ดร.

จัดสอบวัดระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำน
กำรอบชุบทำงควำมร้อนของโลหะ 
ประจ ำปี 2560 

กรรมกำรจัด
สอบวัดระดับ

หน่วยวิจัยอบชุบฯ 
สำขำวิชำวิศวกรรม
โลหกำร 

4-5 ส.ค.  60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

รัตน บรสิุทธิกุล 
/อ. ดร.ภูษิต  
มิตรสมหวัง และ  
อ. ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ 

ควำมสำมำรถ
ทำงวิชำชีพ 

24. ผศ. ดร.
อุษณีย์ กิตก ำธร 
และอ. ดร.รัตน 
บริสุทธิกุล 

วิทยำกรอบรม เรื่อง กำรประยุกตใ์ช้ควำมรู้
ทำงโลหะวิทยำเพื่องำนขึ้นรูปโลหะ 

วิทยำกรอบรม ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ

นวัตกรรม เทคโนธำนี 
มทส. 

30-31 ส.ค.  60 

25.รศ ดร.พร
วสำ วงศ์ปัญญำ 

จัดอบรมทำงวิชำกำรและปฏิบัติกำร เรื่อง 
“เทคนิคกำรทดสอบกำรเกดิเซนซไิทเซชัน
ในเหล็กกล้ำไรส้นิม” 

วิทยำกรอบรม บริษัท โตโย มลิเลน
เนียม จ ำกัด 

5-6 ส.ค. 60 

26. อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

อบรม เรื่อง โลหะวิทยำของอะลมูเินียมได
คำสติ้ง 

วิทยำกรอบรม สถำบันไทย เยอรมัน 13 ก.ย. 60 

27. อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

อบรม เรื่อง  โลหะวิทยำประยุกตส์ ำหรับ
อุตสำหกรรมกำรผลิตเหล็กหล่อ 

วิทยำกรอบรม เทคโนธำน ี 17-18 ส.ค. 60 

28. อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

บรรยำย เรื่อง กำรประยุกต์ใช้ซอฟแวร์
จ ำลองหล่อโลหะ 

วิทยำกรพิเศษ เทคโนธำน ี 26-27 ส.ค. 60 

29. อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

บรรยำย เรื่อง Casting Simulation 
Software as an educational tool 

วิทยำกรพิเศษ บริษัท ESI จ ำกัด 18 ก.ค. 60 

30. อ.ดร.
สำรัมภ์  บุญม ี

บรรยำย เรื่อง กำรจดักำรเรียนกำรสอน
ตำมแบบ STEM education  โรงรียนสุ
รวิวัฒน์ 

วิทยำกรพิเศษ มหำวิทยำลยันเรศวร 28 มี.ค 60 

31. อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

อบรม เรื่อง กำรออกแบบระบบควำมดันน้ ำ
โลหะส ำหรับเหล็กหล่อ 

วิทยำกรอบรม เทคโนธำน ี 22-23 ธ.ค. 59 

32. อ. ดร.สงบ 
 ค ำค้อ / ผศ. ดร.
ฐำปนีย์ พัชรวิชญ ์
/ อ. ดร.ปัญญำ 
บัวฮมบุรำ และ  
อ. ดร.วรำภรณ์  
ปิยวิทย์/ อ.ดร.
สำรัมภ์ บุญม ี

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีรไีซเคลิของเสยี 

ที่ปรึกษำโครงกำร 
และจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรใหส้ถำน
ประกอบกำร 

กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำร

เหมืองแร่ กทม  และ
สถำนประกอบกำรรี

ไซเคลิโลหะ 

11-12 ต.ค. 60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

33. รศ. ดร. 
พรวสำ วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนเพื่อตพีิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร “Engineering Journal:
หน่วยงำนรับบริกำร Thermal Finite 
Element Analysis and Optimization 
of Carbon Steel Stud Arc Weld 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงำน

เพื่อตีพิมพ ์

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

8 มี.ค.60 

34. รศ. ดร. 
พรวสำ วงศ์ปัญญำ 

คณะกรรมกำรร่วมจัดงำนประชุมวิชำกำร 
2nd TCPC2017 คณะกรรมกำรร่วมจัดงำน
ประชุมวิชำกำร 2nd TCPC2017 จัด
ระหว่ำงวันท่ี 2-3 พฤศจิกำยน 2560 

กรรมกำร ศูนย์เทคโนโลยโีลหะ
และวัสดุแห่งชำต ิ

17 ม.ีค. 60 

35. รศ.ดร.พรวสำ 
วงศ์ปัญญำ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ หน่วยงำนรับ
บริกำรเป็นกรรมกำรสอบฯ ให้แก่นักศึกษำ 
1 ท่ำน คือ นำวำตรี เสริมศักดิ์ ศรีหิรัญ 
นักศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิศวกรรม
วัสดุ (09.00 น.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

18 ก.พ. 60 

36. รศ. ดร. 
พรวสำ วงศ์ปัญญำ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ หน่วยงำนรับ
บริกำรให้แก่นักศึกษำ 1 ท่ำน คือ 
นำยเนรมติร กระแสร์ลม นักศึกษำระดับ
ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมวสัดุ (13.00 น.) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

18 ก.พ. 60 

37. รศ. ดร. 
พรวสำ วงศ์ปัญญำ 

คณะกรรมกำร สอบสัมภำษณ์พนกังำน
ให้แก่ สมำคมเทคโนโลยสีุรนำรี (สมำคม
ศิษย์เก่ำ มทส.) 

คณะกรรมกำร สมำคมเทคโนโลย ี
สุรนำรี (สมำคมศิษย์

เก่ำ มทส.) 

25 ก.ค. 60 

38. รศ. ดร. 
พรวสำ วงศ์ปัญญำ 

จัดอบรมทำงวิชำกำรและปฏิบัติกำร เรื่อง 
“เทคนิคกำรทดสอบกำรเกดิเซนซไิทเซชัน
ในเหล็กกล้ำไรส้นิม”  

วิทยกร บริษัทโตโย มิลเลน
เนียม จ ำกัด  ณ 
ห้องปฏิบัติกำร

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และห้องปฏิบตัิกำร
วิศวกรรมโลหกำร 

อำคำรศูนย์เครื่องมือ 5 
และ 6 มหำวิทยำลัย 

เทคโนโลยีสรุนำร ี

5-6 ส.ค. 60 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

  
 

1. อ. ดร.อภิชน 
วัชเรนทร์วงศ ์

สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำปริญญำโท 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยันเรศวร นำยวงศธร ศิลปธร 
และ Mr. Daoheuang Keochanh 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

20-21 มี.ค.  60 
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สาขาวิชา รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

2. อ. ดร.อภิชน 
วัชเรนทร์วงศ ์

วิทยำกรสัมมนำสญัจร 6 ภมูิภำค โครงกำร
ช่วยเหลือและติดตำมกำรต่ออำยโุรงงำนท่ี
ขำดกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม เรื่อง แนว
ทำงกำร จัดกำรกำกอุตสำหกรรมและควำม
จ ำเป็นในกำรเข้ำระบบกำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรมตำมกฎหมำย 

วิทยำกรสัมมนำ บริษัทยูไนเต็ดแอนนำ
ลิสต์แอนเอ็นจิเเนยีริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 

29 มี.ค. 60 

3. ผศ. ดร.จรียำ 
ยิ้มรัตนบวร และ 
อ. ดร.ฉัตรเพชร 
ยศพล 

วิทยำกรอบรมหลักสตูรเทคนิคกำรเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำเสียและกำกอตุสำหกรรม 

วิทยำกรอบรม บริษัท เบตเตอร์เวลิด์
กรีน จ ำกัด 

30 มี.ค. 60 

4. รศ. ดร. 
เนตรนภิส  
ตันเต็มทรัพย ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวศุภสิริ 
เบญจกัญญำ นักศึกษำปรญิญำโท 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย ขอนแก่น 
เรื่อง กำรจ ำลองกำรเคลื่อนตัวของน้ ำใต้ดิน
และสำรปนเปื้อนในพื้นที่ระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียด้วยดิน 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

สำขำวิชำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

4 ก.ค. 60 

5. รศ. ดร. 
เนตรนภิส  
ตันเต็มทรัพย ์

วิทยำกรบรรยำย กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
และควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
เวลำ 09. 00-15. 00 น.  

วิทยำกรบรรยำย บ. แอร์เซฟ จ ำกัด 
ร่วมกับกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมภำยใต้
โครงกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
ในพื้นที่จังหวัด
นครรำชสมีำ 

27 มิ.ย. 60 

6. รศ. ดร.  
เนตรนภิส  
ตันเต็มทรัพย ์

ประเมินบทควำมกำรประชุมวิชำกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม และวิศวกรรม  
สู่ Thailand 4.0 

ประเมินผลงำน
ตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
มหำสำรคำม 

9-20 ม.ิย. 60 

7. รศ. ดร. 

เนตรนภิส  

ตันเต็มทรัพย ์

 

ประเมินบทควำม ส ำหรับวำรสำรกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม  
 

ประเมินผลงำน
ตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำร 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหำรศำสตร์คณะ
บริหำรกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร ์

15 พค. –        
8 ม.ิย. 60 
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สิ้นสุด 

8. รศ. ดร.
เนตรนภิส  
ตันเต็มทรัพย ์

สอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำปริญญำโท  
สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหำวทิยำลัย 
ขอนแก่น นำย นำยทยำวิชญ์ สว่ำงนิทร 

กำรเป็นกรรมกำร
สอบวิทยำนิพนธ์ 

(เป็นที่ปรึกษำหลัก) 

มหำวิทยำลยัขอนแก่
น 

12 ธ.ค. 60 

9. อ.ดร.ฉัตร

เพชร ยศพล 
โครงกำรจดัท ำข้อมูลสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ (GIS) และสิ่งแวดล้อม บริษัท 
เหมรำชพัฒนำท่ีดิน จ ำกดั (มหำชน) 

กำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำร 

บริษัท เหมรำชพัฒนำ

ที่ดิน จ ำกัด (มหำชน) 

1 ตค. 60- 1 
ม.ค. 61 

10. ดร. อภิชน 

วัชเรนทร์วงศ์/  

อ.ดร.ฉัตรเพชร 

ยศพล 

เป็นที่ปรึกษำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำ
กลำงในโครงกำร กำรศึกษำควำมเหมำะสม/
ควำมเป็นไปได้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำก ำจัดเศษ
วัสดุมลูฝอยเหลือใช้จำกชุมชน จังหวัด
นครรำชสมีำ 

กำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำร 

องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลนำกลำง/ 

บริษัท เวิลด์ รีนิว 

โครำช จ ำกัด 

1 ธ.ค. 60-  
31 พ.ค. 61 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี       

1. ผศ. ดร.บณัฑิ
ตำ ธีระกลุสถิตย ์

เป็นประธำนกรรมกำรสอบวิทยำนพินธ์
นักศึกษำปริญญำโท วิทยำนิพนธ์ เรื่อง " 
Depositional Environment of 
Hydrocarbon Source Rocks at Huai 
Phak La in Na Hong basin, Mae 
Chaem District, Chiang Mai Province, 
Thailand" ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ช่ือ นำงสำวณัฐกำนต์ รัชกุล  

ประธำน
กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

ภำควิชำธรณีวิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั 
เชียงใหม ่

5-7 ก.พ.  60 

2. อ. ดร.อำนิสงส์ 
จิตนำรินทร ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท 
เรื่อง ซำกดึกด ำบรรพ์ฟิวซลูินิดยุคเพอร์เมียน
ตอนกลำงและสภำพแวดล้อมกำรสะสม
ตะกอนหินปูน จำกพ้ืนท่ีศึกษำบ้ำนวชิรำลง
กรณ์ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
ภำคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 
(Middle Permian Fusulinids and 
depositional environment of 
limestones from Ban Vachiralongkorn 
area, Pak Chong district, Nakhon 
Ratchasima province, NE Thailand) 
ภำควิชำชีววิทยำ ช่ือ นำยคมกฤษ อุตรวิเศษ 
 
 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

ภำควิชำชีววิทยำ 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

16 พ.ค. 60 
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หน่วยงานรับบริการ วันเร่ิมต้น-
สิ้นสุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

    

1. รศ. ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

วิพำกษ์หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ 
มทร. ล้ำนนำ 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ 

26 ต.ค. -1 
พ.ย.  59 

2. รศ. ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

วิทยำกรบรรยำย "กำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง Thailand 4. 
0และ กำรพัฒนำครู และบุคลำกรส่วน
สนับสนุนกำรศึกษำ" 

วิทยำกร โรงเรียนช่ำงฝีมือ
ทหำร 

18-19 พ.ย.  59 

3. ผศ. ดร.บญุส่ง  
สุตะพันธ ์

กรรมกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ ์นำย
ชินวุธ พิพัฒน์ภำนุกูล มหำวิทยำลยัมหิดล 

กรรมกำรสอบ
ป้องกัน

วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยัมหิดล 25 ม.ค. 60 

4. ผศ. ดร.บญุส่ง  
สุตะพันธ ์

วันนักประดิษฐ์ วิทยำกร ส ำนักงำนคณะกรรม 
กำรวิจัยแห่งชำต ิ

1-2 ก.พ.  60 

5. รศ. ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำร
พัฒนำนักวิทยำศำสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงบรูณำกำร ครั้งท่ี 2-3" 

วิทยำกร กรมฝนหลวงและกำร
บินเกษตร 

17 ก.พ. 60 

6. ผศ. ดร.บญุส่ง 
สุตะพันธ ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษำ กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

มหำวิทยำลยัมหิดล 8 มี.ค. 60 

7. รศ.ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

"เปิดมุมมอง เพิ่มโอกำส สร้ำงสรรค์งำนวิจัย 
ร่วมกับภำคเอกชน" 

วิทยำกร ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และ
นวัตกรรม เทคโนธำน ี

27 มี.ค. 60 

8. รศ. ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

วิทยำกร กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สรำ้ง
นวัตกรรมในชุมชน สู่ควำมยั่งยืน" หัวข้อ 
วิธีกำรน ำเสนอโครงกำรกำรเขียน Flow 
chart กำรเลือกจุดเด่น และส่วนที่ส ำคัญ
ของผลงำน 

วิทยำกร บริษัท  วิทยุกำรบิน
แห่งประเทศไทย 

14-16 มิ.ย.  60 

9. ผศ. ดร.บญุส่ง  
สุตะพันธ ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำววนิดำ 
ตั้งเก้ำสกลุ นักศึกษำปริญญำเอก สำขวิชำ
วิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ บณัฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ ์

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

20 ก.ค. 60 

10. รศ. ดร. 
ชำญชัย ทองโสภำ 

โครงกำรอบรมสมัมนำ “วิพำกษ์หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑติ สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอรฯ์” 
 
 

ผู้เชี่ยวชำญ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน วิทยำ
เขตขอนแก่น 

23 พ.ย. 60 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ       

1.อ. ธนศักดิ์  
พิทยำกร 

กำรจัดงำน "เกษตรสุรนำรี 60" ด ำเนินกำร
จัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนวิศวกรรมเกษตร 
อบรมวิชำกำร ประชำสัมพันธ์ภำพรวมของ
ส ำนักวิชำฯ และประสำนงำน กับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกที่เข้ำร่วม
จัดนิทรรศกำร 

กรรมกำร ส ำนักวิชำเทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

11-15 ม.ค.  60 

2. ผศ. ดร.อุทัย 
มีค ำ 

ที่ปรึกษำหน่วยงำน ประชุมหำรือเกี่ยวกับ 
"โครงกำรลดน้ ำหนักช้ินส่วนด้วยวสัด ุ
คอมโพสิต" 

ที่ปรึกษำ
สถำบัน/
หน่วยงำน 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ด
วำนซ์ เทคโนโลยี 
จ ำกัด (มหำชน) 

16-17 ธ.ค. 59 

3. ผศ. ดร.อุทัย  
มีค ำ 

ให้ข้อมูลและรำยละเอยีดเกีย่วกับเทคโนโลยี 
ทำงด้ำนวัสดุ Bioplastics ที่มคีุณสมบัติ 
Microwavable และทนร้อนได ้

ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท Solution 
Creation 

26-27 พ.ค. 60 

 


