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5. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ/เทคนิคและวิชาชีพ/การค้นคว้า ปี 2558 
ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตรไ์ด้ให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำร/เทคนิคและวิชำชีพ/กำรค้นควำ้ แก่ส่วนรำชกำร

ของรัฐและเอกชนในปีงบประมำณ 2558 ทั้งสิ้น 168 คร้ัง โดยแยกเป็นกรำฟได้ดังนี ้
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รูปที่ 6 งำนบริกำรวิชำกำรส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ แยกตำมสำขำวชิำ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

1 อ. ดร.สมศักดิ์ 
ศิวด ำรงพงศ ์

อบเชิงเชิงวิชำกำร หลักสูตร 
Lean Manufacturing 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดบึงกำฬ 

10-14 พ.ย. 57 

2 อ. ดร.สมศักดิ์ 
ศิวด ำรงพงศ ์

บริกำรวิชำกำร เป็นวิทยำกร
ฝึกอบรม หลักสูตร TPM 

วิทยำกร  
บรรยำย  

ศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดบึงกำฬ 

8-12 ธ.ค. 57 

3 อ. ดร.สมศักดิ ์
ศิวด ำรงพงศ ์

เป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรเทคนิคกำรสอนงำน
แบบมืออำชีพ 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ศูนย์พัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดบึงกำฬ 

16-17 ก.พ. 58 

4 อ. ดร.สมศักดิ์ 
ศิวด ำรงพงศ ์

น ำเสนอ วีดทีัศน์สรปุผล
โครงกำรเพิ่มผลิตภำพ
แรงงำนควำมต้องกำรสถำน
ประกอบกำร 
 

วิทยำกร 
บรรยำย 

สถำบนัพัฒนำฝีมือ
แรงงำนภำค 5 
นครรำชสีมำ 

14-ก.ย.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

1 ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ 
จุลยุเสน 

บรรยำยเร่ือง "เครื่องขุดมัน
ส ำปะหลังแบบรถไถเดินตำม
และรถแทรกเตอร์ขนำดเล็ก" 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ส ำนักงำนคณะกรรม 
กำรวิจัยแห่งชำต ิ
(วช) ทุนสนับสนนุ
กำรวิจัยแผน
งำนวิจยัที่มุ่งเปำ้
ตอบสนองควำม
ต้องกำรในกำร
พัฒนำประเทศ ด้ำน
มันส ำปะหลัง โดยมี
ส ำนักงำนพฒันำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ  

3-4 ก.ย. 58 

2 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

ศึกษำดูงำนและวทิยำกร วิทยำกร
บรรยำย 

ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบล พิมำย  
จังหวัดนครรำชสีมำ  

23 ก.ย. 58 

3 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

เป็นวิทยำกร โครงกำรน ำร่อง
กำรจัดกำรขยะชุมชนแบบ ครบ
วงจรแบบกระจำยศูนย ์

วิทยำกร
บรรยำย  

เทศบำลต ำบลขำม
ทะเลสอ  

28 ก.ค. 58 

4 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

เป็นวิทยำกร โครงกำรน ำร่อง
กำรจัดกำรขยะชุมชนแบบ
ครบวงจรแบบกระจำยศูนย์ 

วิทยำกร
บรรยำย 

เทศบำลต ำบลขำม
ทะเลสอ 

28 ก.ค. 58 

5 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

วิทยำกรบรรยำย “เทคโนโลยี
เชิงกล-ชีวภำพ และกำรแปรรูป 
ขยะเชื้อเพลิงเป็นน้ ำมันโดย
วิธีกำรแยกสลำยดว้ยควำม
ร้อน” ในกำรประชำพิจำรณ ์

วิทยำกร
บรรยำย 

เทศบำลตลำดแค  
จ.นครรำชสีมำ 

23 ก.ย. 58 

6 อ.วันวิสำข์  
ทวีชื่นสกุล 

ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อวินิจฉัย
ปัญหำเบื้องต้น บริษัท โครำช
โรงสียงสงวน จ ำกัด 

ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท โครำชโรงสี
ยงสงวน จ ำกัด  
วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม 

19 พ.ย. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

7 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

วิทยำกรกำรเสวนำ “เทคโน 
โลยีกำรจัดกำรขยะแบบครบ
วงจร และ เทคโนโลยีกำร
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ” 

วิทยำกร
บรรยำย 

กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิงแวดล้อม 

3/12/2015 

8 ผศ.ดร.วีรชัย 
อำจหำญ 

วิทยำกรและศึกษำดูงำน เร่ือง 
นวัตกรรมทำงเลือกเพื่อกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงยั่งยืน 

วิทยำกร
บรรยำย 

กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

16/12/2015 

 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

1 รศ. ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

วิทยำกรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรในหัวข้อ "กำรจัดท ำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยรถ
ทัศนำจรที่เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำ" 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ศูนย์วิชำกำรเพื่อ
ควำมปลอดภัยทำง
ถนน (ศวปถ.) 

3-ธ.ค.-57 

2 ผศ. ดร.รัฐพล  
ภู่บุบผำพันธ ์

กรรมกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนพินธ ์

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

17-ธ.ค.-57 

3 อ. ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

วิทยำกรบรรยำยรำยวิชำ EGIE 
580 SPECIAL Topics 
International Transport 
Logistics ในหัวข้อ 
Feasibility study for 
railway transportation for 
goods and passengers 

วิทยำกร 
บรรยำย  

มหำวิทยำลยัมหิดล 20-ม.ค.-58 

4 อ. ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

วิทยำกรผู้ทรงคุณวฒุิงำน
สัมมนำเชงิวิชำกำร เรื่อง เปิด
โลกวิศวกรรมระบบรำง 

วิทยำกร 
บรรยำย  

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

2-เม.ย.-58 

5 อ. ดร.ณัฐภรณ์ 
เจริญธรรม 

วิทยำกรในหัวข้อ "หลักกำร
จัดกำรจุดเสี่ยงทำงถนน/
Road safety audit" 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 
นครรำชสีมำ 

1-เม.ย.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

6 รศ. ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
หัวข้อวิทยำนิพนธ์เร่ือง กำร
ประเมินประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภัยทำงถนนของ
ทำงแยกต่ำงระดับบนทำงหลวง 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำ 
นครินทร ์

11-พ.ค.-58 

7 รศ. ดร.วัฒนวงศ์ 
รัตนวรำห 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
นำงสำวสรัญยำ พ่วงพันธ ์
นักศึกษำระดับปริญญำเอก 
คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์
และกำรผังเมือง เรื่อง แนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
ส่วนบริกำรระบบเชื่อมต่อของ
ระบบขนส่งมวลชน: 
กรณีศึกษำ สถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

คณะสถำปตัยกรรม
ศำสตร์และกำรผัง
เมือง มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์ ศูนย์
รังสิต 

7-ก.ค.-58 

8 อ. ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำวิศวกรรมโลจสิติกส ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนวชิำกำร 

คณะวิศวกรรม 
ศำสตร์ และ
สถำปัตยกรรม 
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน นครรำชสีมำ 

25 ส.ค. 58 

9 ผศ. ดร.รัฐพล 
ภู่บุบผำพันธ ์

วิทยำกรบรรยำยในกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร "วิศวกรรมขนส่ง
เบื้องต้นส ำหรับกำรพัฒนำ
โครงข่ำยของกรมทำงหลวง 
(Transportation 
Engineering)" รุ่นที่ 7/2558 

วิทยำกร 
บรรยำย  

ส ำนักงำนทำงหลวง
ชนบทที่ 7 
(อุบลรำชธำนี) กรม
ทำงหลวง 

9-10 ก.ย. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

10 อ. ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

บรรยำย “Thailand’s Urban 
Transportation 
Development in a 
Provincial Level” ในงำน
ประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ
The 6th GAST Traveling 
Conference 2015 

วิทยำกรบรรยำย มหำวิทยำลยัมหิดล 
ศำลำยำ จ.นครปฐม 

9 พ.ย. 58 

11 อ. ดร.ศิรดล  
ศิริธร 

บรรยำย “Thailand’s Urban 
Transportation 
Development in a 
Provincial Level” In The 
6th GAST Traveling 
Conference 2015 

วิทยำกร 
บรรยำย 

อำจำรย์ นักศึกษำ 
และผู้สนใจทั่วไป 
Vietnam-German 
University ประเทศ
เวียดนำม 

13 พ.ย. 58 

12 ผศ. ดร.รัฐพล  
ภู่บุบผำพันธ ์

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำระดับปริญญำโท 
สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ เร่ือง 
"กำรศึกษำกำรควบคุมสัญญำณ
ไฟประเภทก ำหนด เวลำ
แปรเปลี่ยนตำมปริมำณจรำจร
ส ำหรับกลุ่มทำงแยก" 

กรรมกำรสอบ
วิทยำนพินธ ์

อำจำรย์ นักศึกษำ 
และผู้สนใจทั่วไป 
คณะวิศวกรรม 
ศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

24 ธ.ค. 58 

 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์และ
ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
จัดท ำข้อสอบออนไลน์ดำ้น
โปรแกรม E-Testing 

วิทยำกร  
บรรยำย  
อบรม 

 ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำร 
ศึกษำขำมทะเลสอ 

7-ต.ค.-57 

2 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
International Journal on 
Advances in Intelligent 
Systems 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

 IARIA 15-ต.ค.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

3 ผศ. ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

อบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ค่ำย 1 

วิทยำกร  
บรรยำยอบรม 

 สอวน. 18-21 ต.ค. 57 

4 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั 
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

 มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

21-22 ต.ค. 57 

5 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

วิทยำกร 
บรรยำยบรม 

ส ำนักงำนจงัหวัด
นครรำชสีมำ 

22-ต.ค.-57 

6 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์และ
ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

ให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำ
โปรแกรมจัดกำรงบประมำณ 
ของสถำบันวิจยัแสงซนิโคร  
ตรอน(องค์กำรมหำชน) 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

สถำบนัวิจัยแสง
ซินโครตรอน
(องค์กำรมหำชน) 

29-ต.ค.-57 

7 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
International Journal of 
Database Theory and 
Application 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

 SERSC 30-ต.ค.-57 

8 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป์ และ
ผศ. สมพันธ์ 
ชำญศิลป ์

อบรมกำรใช้งำน ระบบสอบ
ออนไลน ์

วิทยำกร  
บรรยำยบรม 

 สพป.นม. เขต 5 30-31 ต.ค. 57 

9 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

แนะน ำกำรใช ้LMS และ
ระบบสอบออนไลน ์

วิทยำกร  
บรรยำยอบรม 

 เทคโนธำน ี 31-ต.ค.-57 

10 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์และ    
ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  รุ่นที่ 
1 

วิทยำกร  
บรรยำยบรม 

 เทคโนธำน ี 4-พ.ย.-57 

11 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์และ
ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  รุ่นที่ 
2 

วิทยำกร  
บรรยำยอบรม 

 เทคโนธำน ี 7-พ.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

12 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

Ph.D. Thesis Eaminer ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

Murdoch University, 
Australia 

13-15 พ.ย. 57 

13 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

บรรยำยควำมสำมำรถระบบ
สอบออนไลน ์

วิทยำกร  
บรรยำยบรม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำ เขต. 31 

14-พ.ย.-57 

14 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป์ และ
ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 31 
นครรำชสีมำ 

วิทยำกร  
บรรยำยอบรม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำ เขต. 31 

17-พ.ย.-57 

15 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ และ
รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

Program Committee ACM 
SAC 2015 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

 ACM 14-15 พ.ย. 57 

16 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

Technical Program 
Committee KST 2015 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 19-พ.ย.-57 

17 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำน
วิชำกำร เพื่อขอก ำหนด
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

27-28 พ.ย. 57 

18 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป์ และ
ผศ. สมพันธ์ 
ชำญศิลป ์

โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ รุ่นที่ 4 

จัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนำ 

เทคโนธำน ี 28-พ.ย.-57 

19 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป์ และ
ผศ. สมพันธ์ 
ชำญศิลป ์

กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับ
เขตพื้นที่ (LAS) ด้วยระบบ
สอบออนไลน์ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

วิทยำกร  
บรรยำย  
อบรม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 

29-พ.ย.-57 

20 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
“กำรใช้งำนระบบสอบ
ออนไลน์เคลื่อนที่จำก มทส.”   

วิทยำกรอบรม ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยม 
ศึกษำ 31 อ.เมือง 

 จ.นครรำชสีมำ   

29 พ.ย. 57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

21 รศ. ดร.นิตยำ  
เกิดประสพ 

พิจำรณำหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำน 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

15-ธ.ค.-57 

22 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ ์
นักศึกษำ หลักสูตรวิทยำกำร 
สำรสนเทศดษุฏีบัณฑติ 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

สำขำวชิำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

23-ธ.ค.-57 

23 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

กรรมกำรพิจำรณำโครงร่ำง
วิทยำนพินธ ์นักศึกษำ
หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศ
ดุษฏีบัณฑิต 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

สำขำวชิำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

25-ธ.ค.-57 

24 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั
ตีพิมพ์วำรสำร International 
Journal of Database 
Theory and Application 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

SERSC 5-ม.ค.-58 

25 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

9-ม.ค.-58 

26 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์และ
ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรอบรม "พัฒนำครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ รุ่นที่ 7" 

วิทยำกร  
บรรยำย  
อบรม 

เทคโนธำน ี 23-ม.ค.-58 

27 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

26 ม.ค. 58- 13 
มี.ค. 58 

28 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

28-ม.ค.-58 

29 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรอบรมหัวข้อ "ระบบ
สอบออนไลน"์ 

วิทยำกร  
บรรยำยบรม 

ส ำนักวชิำ
วิทยำศำสตร ์มทส. 

6-มี.ค.-58 



79 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

30 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวชิำ 
กำรเพื่อก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วย
ศำสตรำจำรย ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

11 มี.ค.-58 

31 ผศ. ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

อบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ค่ำย 2 

วิทยำกร  
บรรยำย   

สอวน. 16-18 มี.ค. 58 

32 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินคุณภำพผลงำนวิจยั
เพื่อน ำเสนอในกำรประชุม
วิชำกำร IMMM 2015 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

IARIA 20-มี.ค.-58 

33 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

กรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขต
งำนจำ้ง 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ส ำนักงำนจงัหวัด
นครรำชสีมำ 

2-เม.ย.-58 

34 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

คณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดสิ่งประดิษฐป์ระเภท 
Software ประจ ำปี 2558 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

สถำบนัวิจัย มทส. 2 เม.ย. 58- 31 
มี.ค. 58 

35 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ และ
รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
บทควำมวิจยั 2015 SPUC 
National Conference 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยัศรี
ปทุมวิทยำเขตชลบุรี 

10-เม.ย.-58 

36 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภำพ
ผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวชิำกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

International 
Journal on 
Advances in 
Intelligent Systems 

11-เม.ย.-58 

37 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

พิจำรณำหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒ ิ

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

17-เม.ย.-58 

38 ผศ. ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

กลั่นกรองคุณภำพต ำรำ ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

27-เม.ย.-58 

39 ผศ. ดร.คะชำ  
ชำญศิลป ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
กลั่นกรองเอกสำรประกอบ 
กำรสอน รำยวิชำ กำรเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ 
อำจำรย์แสงเพชร พระฉำย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

27 เม.ย.58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

โปรแกรมวิชำวิทยำกำร
สำรสนเทศ 

40 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะ 
อนุกรรมกำรกำรประเมิน
คุณภำพเอกสำรค ำสอน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

28-เม.ย.-58 

41 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

11-พ.ค.-58 

42 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมกำรประเมิน
คุณภำพเอกสำรค ำสอน 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

20-พ.ค.-58 

43 ผศ. สมพันธุ์ 
ชำญศิลป ์

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำระบบออนไลน์และคลัง
ข้อสอบ 

วิทยำกร  
บรรยำย  
อบรม 

สพม. 18 ชลบุร-ี
ระยอง 

22-พ.ค.-58 

44 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน
ประสิทธิภำพระบบฐำนข้อมูล 
ของนำยกฤษดำ ดูพนัดุง  
รหัสประจ ำตัว 53030943 
นิสิตระดบัปริญญำเอก 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ สำขำวชิำศิลปะและ
กำรออกแบบ สังกัด
บัณฑิตวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

22 พ.ค. 58 

45 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม 
ทำงวชิำกำรในกำประชุม
นำนำชำต ิJCSSE 2015 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

JCSSE 25-27 พ.ค. 58 

46 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภำพ
ผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

Egyption 
Informatics 
Journal 

25-พ.ค.-58 

47 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภำพ
ผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

วำรสำร
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

26-พ.ค.-58 

48 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

ผู้ตรวจบทควำมวิจัยเพื่อ
น ำเสนอในกำรประชุมวิชำ กำร
นำนำชำต ิSEATUC 2015 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

กำรประชุม 
SEATCU 

28-พ.ค.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

49 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

Reviewer SEATUC 2015 
Symposium 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

SEATUC 28-พ.ค.-58 

50 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

บรรยำยพิเศษรำยวชิำ
โครงงำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับ
นักเรียนโครงกำร วมว. 

วิทยำกร
บรรยำย   

โครงกำรห้องเรียน
วิทยำศำสตร ์

10-มิ.ย.-58 

51 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

10-มิ.ย.-58 

52 
 

ผศ. ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

วิทยำกรบรรยำยรำยวิชำ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยำกร
บรรยำย 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
นครรำชสีมำ 

13 มิ.ย. 58- 22 
ส.ค. 58 

53 ผศ. ดร.พิชโยทัย 
มหัทธนำภิวัฒน ์

ตรวจบทควำมวจิัย ในกำร
ประชุมวชิำกำร มหำวทิยำลัย 
มหำสำรคำม คร้ังที่ 11 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยัสำรคำม 18 มิ.ย. 58 

54 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ 
เกิดประสพ 

 บรรยำยเร่ืองกำรเขียน
ผลงำนวชิำกำร กำรเขียน
ต ำรำและงำนวิจัย 

วิทยำกร
บรรยำย   

สำขำวชิำคอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ มหำวิทยำลัย      
รำชภัฏสกลนคร 

23-มิ.ย.-58 

55 รศ. ดร.นิตยำ 
เกิดประสพ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินคุณภำพ
ผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

วำรสำร
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

26-มิ.ย.-58 

56 ผศ. ดร.คะชำ 
ชำญศิลป ์

วิทยำกรอบรมเชิงปฏบิัติกำร

ระบบสอบออนไลน์ ที่ สทศ. 

0001/ ว. 167  ลงวนัที่ 29 

มิถุนำยน 2558 

วิทยำกร
บรรยำย 

ณ ห้องประชุม IT 
ชั้น 35  สถำบัน
ทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) 
พญำไท กทม. 

1 ก.ค. - 3 ก.ค. 
2558 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1 อ. ดร.อรรถพล 
มณีแดง 

กรรมกำรสอบเค้ำโครงร่ำง
วิทยำนพินธ ์

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั
อุบลรำชธำน ี

27-28 พ.ย. 57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

2 อ. ดร.ธีระสุต 
สุขก ำเนิด 

กรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ภำควชิำ
วิศวกรรมเคม ีม.บูรพำ 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

มหำวิทยำลยับูรพำ 
จ.ชลบุร ี

25-ส.ค.-58 

3 อ. ดร.อรรถพล 
มณีแดง 

บริกำรวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
กรดฟอสฟอริกโดย
กระบวนกำรตกผลึก 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

Aditya Birla 
Chemicals 
(Thailand) Ltd 

5-ม.ค.-58 

4 อ. ดร.ธีระสุต 
สุขก ำเนิด 

How to Cooperative 
Education - สหกิจศึกษำ
อย่ำงยั่งยืน 

  มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏร ำไพพรรณ ี

26-ม.ค.-58 

5 อ. ดร.อรรถพล 
มณีแดง 

บริกำรวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
โซเดียมเมตำไบซลัไฟต ์

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

Aditya Birla 
Chemicals 
(Thailand) Ltd 

30-ม.ค.-58 

6 อ. ดร.อรรถพล 
มณีแดง 

สอบป้องกันวิทยำนิพนธ์
นักศึกษำระดับปริญญำโท 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

ภำควิชำวิศวกรรม
เคมี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

3-5 พ.ค. 58 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

1 อ. ดร.อนุรัตน์ 
ภูวำนค ำ 

เป็นวิทยำกรอบรมให้กับ
บุคลำกรของบริษัท เร่ืองกำร
พัฒนำคุณภำพ และแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนเพื่อลดกำร
สูญเสีย 

วิทยำกร
บรรยำย  อบรม 

บริษัท แปรมประชำ 
คอลเลคชั่น จ ำกัด 

1-4 ต.ค. 57 

2 รศ. ดร.สุทิน 
คูหำเรืองรอง  

พิจำรณำผลงำนทำงวชิำกำร
เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วย
ศำสตรำจำรย ์ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร  

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครสวรรค์ 

1-15 ต.ค. 57 

3 ผศ. ดร.สุดเขตต์ 
พจน์ประไพ 

 ให้ค ำปรึกษำและมีควำม
ร่วมมือด้ำนงำนวิจัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ.TDK (MPT) อ.วัง
น้อย จ.อยุธยำ 

2-ต.ค.-57 

4 ผศ. ดร.สุดเขตต์ 
พจน์ประไพ 

 ให้ค ำปรึกษำและมีควำม
ร่วมมือด้ำนงำนวัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ.TDK (MPT) อ.วัง
น้อย จ.อยุธยำ 

9-ต.ค.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

5 อ. ดร.อนุรัตน์ 
ภูวำนค ำ 

แนะน ำโครงกำร "กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำร
ใช้เทคโนโลยีสะอำดและกำร
ผลิตที่อุณหภูมิต่ ำส ำหรับ
อุตสำหกรรมเซรำมิกขนำด
กลำงและขนำดย่อม" 

วิทยำกร 
บรรยำย  
อบรม 

MTEC 22-ต.ค.-57 

6 รศ. ดร.สุทิน 
คูหำเรืองรอง  

ประเมนิโครงกำรวิจัย
งบประมำณแผน่ดินป ี2559 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร  

มหำวิทยำลยัทักษิณ 1-15 พ.ย. 57 

7 รศ.ดร.สุธรรม 
ศรีหล่มสัก  

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นำยสทุธิชัย หันประทบั 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์ 

ภำควิชำฟสิิกส ์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

19-ธ.ค.-57 

8 รศ. ดร.สุธรรม 
ศรีหล่มสัก  

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
นำยศรำวุธ ป้องหำ  
นศ.ปริญญำเอก 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์ 

ภำควิชำฟสิิกส ์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

22-ธ.ค.-57 

9 รศ. ดร.สุธรรม 
ศรีหล่มสัก 

ประชุมคณะกรรมกำรจัดงำน
ประชุมวชิำกำรนำนำชำติดำ้น
แก้ว ICG Annual Meeting 
2015 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

กรมวิทยำศำสตร์
บริกำร กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

17-ธ.ค.-57 

10 รศ. ดร.สุทิน 
คูหำเรืองรอง  

พิจำรณำผลงำนทำงวชิำกำร
เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วย
ศำสตรำจำรย ์ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร  

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏพิบูลสงครำม 

1-15 ม.ค. 58 

11 รศ. ดร. สุทิน 
คูหำเรืองรอง  

พิจำรณำผลงำนทำงวชิำกำร
เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งผูช้่วย
ศำสตรำจำรย ์ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร  

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

1-15 มี.ค. 58 

12 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ 
รัตนจันทร ์

Review research  
projects 1 บทควำม  
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ  
“Development of   
Biocompatible   
Hydroxyapatite Based  
Materials for Bone   

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

หน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ 

13-ม.ค.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

Tissue Engineering   
Applications” Croatian 
Science Foundation   

13 รศ. ดร.สุธรรม  
ศรีหล่มสัก 

รำยวิชำ 301431 (Glass 
Technology) 

อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำฟสิิกส ์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

16 ม.ค. 58 - 6 
มี.ค. 58 

14 รศ. ดร.สุธรรม  
ศรีหล่มสัก 

 รำยวิชำ 301305 อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำฟสิิกส ์ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

16 ม.ค. 58 - 6 
มี.ค. 58 

15 รศ. ดร.สุทิน 
คูหำเรืองรอง 

ให้ค ำปรึกษำ ปัญหำ Metal 
Mark บนผิวเคลือบ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บริษัทภัทรำ  
พอร์ซเลน จ ำกัด 

22-ม.ค.-58 

16 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ 
รัตนจันทร ์

Review 2 บทควำม  
1. Synthesis and 
characterization of artificial 
bone material using 
calcium from a natural 
source. 2. In vitro 
Resorbability of Three 
different   processed 
hydroxyapatite  

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

MTEC MSAT-8. In 
The 8th International 
Conference on 
Materials Science 
and Technology.  
15-18 December  
2557. Swissotel Le 
Concorde, 
Bangkok Thailand 

26-ม.ค.-58 

17 ผศ. ดร.ศิริรตัน์ 
ทับสูงเนนิ  
รัตนจันทร ์

พิจำรณำรำยงำนควำมหนำ้
โครงกำรวิจัยเร่ืองกำรสังเครำะห์ 
แคลเซียมคำร์บอเนตและ
แคลเซียมออกไซด์จำกเปลือก
หอยเชอร่ีและเปลือก หอยแครง 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 27 ม.ค. 58 

18 ผศ. ดร.สุดเขตต์ 
พจน์ประไพ 

 ให้ค ำปรึกษำและมีควำม
ร่วมมือด้ำนงำนวิจัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ.TDK (MPT) อ.วัง
น้อย จ.อยุธยำ 

17-ก.พ.-58 

19 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ 
รัตนจันทร ์

ให้ค ำปรึกษำในด้ำนเทคนิค
ต่ำงๆ และร่วมท ำงำนวิจัยกับ 
บริษัทมหพันธไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บริษัทมหพันธ ์
ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
จ ำกัด (มหำชน) 

15-มิ.ย.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

20 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ 
ทับสูงเนนิ รัตน
จันทร ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
เร่ืองกำรเตรียมและกำรศึกษำ
สำรประกอบแคลเซียมจำก
เปลือกหอยเชอร่ีเพื่อกำร
สังเครำะห์วัสดุชวีภำพ  
นศ.ปริญญำโท นำยภำณุ ลีลำ
ถำวรชัย 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

ภำควิชำวิศว 
อุตสำหกำร 
มหำวิทยำลยั 

ขอนแก่น 

7 ก.ย. 58 
 

21 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ 
ทับสูงเนนิ  
รัตนจันทร ์

พิจำรณำบทควำมทำงวชิำกำร 
วำรสำรวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น เร่ือง 
อิทธิพลของเถ้ำรวมด่ำนเกวียน
และกำกมันส ำปะหลังต่ออิฐ
ฉนวนทนไฟ 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั 
ขอนแก่น 

16 ก.ย.58 

 สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

1 ผศ. ดร.วิมล
ลักษณ์ สุตะพนัธ ์

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
นำงสำวสุภำภรณ์ สุทธิพันธ์ 
นั กศึ กษ ำหลั ก สู ต รวิ ท ย ำ
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์  

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัสงขลำ
นครินทร ์วิทยำเขต
ปัตตำน ี

11-14 มิ.ย. 58 

2 อ.ดร.ตติยำ  
ตรงสถิตกุล 

ต ร ว จ ส อ บ ส ม บั ติ วั ส ดุ
มำสเตอร์แบทซ์ และวิจัยหำ
สัดส่วนที่เหมำะสมต่อกำรใช้
งำน  

ผู้เชี่ยวชำญ บริษัท MKPC 
Corporation Co. 
LTD กทม. 

มิ.ย. 58 –  
ก.ค. 58 

3 ผศ. ดร.วิมล
ลักษณ์ สุตะพนัธ ์

อ บ ร ม พ นั ก ง ำ น  เ รื่ อ ง 
“Understanding PET 
Material: Chemical 
properties: degradation 
barrier property, and fire 
ret ardency” 

วิทยำกร  
บรรยำย  
อบรม 

บริษัทไทยน้ ำทิพย์ 
แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ำกัด นครรำชสีมำ 

29-ก.ค.-58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

4 อ.ดร.ตติยำ  
ตรงสถิตกุล 

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
นั ก ศึ กษ ำหลั ก สู ต รระดั บ
มหำบัณฑิตวิทยำกำรและ
วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ  ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ ำ ส ต ร์  แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

มหำวิทยำลยั
ศิลปำกร วิทยำเขต
พระรำชวังสนำม
จันทร ์

30 ก.ค. 58 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
1 รศ.ดร.ธนัดชัย 

กุลวรวำนชิพงษ ์
วิทยำกรอบรมหลักสูตร
เฉพำะทำงเพื่อสร้ำงก ำลงัคน
ด้ำนระบบขนส่งทำงรำง  

วิทยำกร
บรรยำย 

อำจำรย์
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน นครรำชสีมำ 

17 ก.ย. 58 

2 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม 
ในกำรประชุมวชิำกำร
ระดับชำต ิEECON คร้ังที่ 38 
จ ำนวน 5 บทควำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์ และ
นักศึกษำ 
มหำวิทยำลยั
หอกำรค้ำไทย 

15-28 ส.ค. 58 

3 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิประเมนิ
ข้อเสนอกำรวิจัยประจ ำปี
งบประมำณ 2560  

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย ์หำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี

2-18 ก.ย. 58 

4 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิพิจำรณำ
บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิECTI Transactions 
on Electrical Engineering, 
Electronics, and 
Communications  
จ ำนวน 1 บทควำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์ และ
นักศึกษำ ที่ประชุม 
ECTI 

2-18 ก.ย. 58 

5 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิพิจำรณำ
บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิAlexandria 
Engineering Journal 
จ ำนวน 1 บทควำม 
 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์นักศึกษำ 
NA 

17-31 ธ.ค. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

6 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิพิจำรณำ
บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิElectric Power 
Components and Systems 
Journal จ ำนวน 1 บทควำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์นักศึกษำ 
NA 

9-23 ธ.ค. 58 

7 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิพิจำรณำ
บทควำมในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิECTI Transactions 
on Electrical Engineering, 
Electronics, and 
Communications  
จ ำนวน 5 บทควำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์นักศึกษำ 
NA 

6 พ.ย. 58 – 5 
ก.พ. 59 

8 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิประเมนิ
บทควำมวิจยัวำรสำรวิชำกำร
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 1 บทควำม 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย์นักศึกษำ 
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

17-30 ธ.ค. 58 

9 รศ.ดร.กองพล 
อำรีรักษ์ 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุิประเมนิ
ข้อเสนอกำรวิจัยประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ของ
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
จ ำนวน 1 โครงกำร 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

อำจำรย ์
มหำวิทยำลยั
อุบลรำชธำน ี

18 พ.ย. 58 – 2 
ธ.ค. 58 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1 ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 ทดสอบตัวอย่ำงดิน ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ. บ้ำนค่ำย
ผลิตภัณฑ์ จก. 

7-ต.ค.-57 

2 ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 กำรตรวจสอบควำมเสียหำย
และออกแบบโครงสร้ำงกัน
ดินบริเวณแหล่งน้ ำวัดชัน  

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

ส ำนักงำนทรัพยำกร
น้ ำ ภำค 2 จ.สระบุร ี

18-พ.ย.-57 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

3 รศ. ดร.วชรภูมิ 
เบญจโอฬำร 

วิทยำกรบรรยำยควำม
เชี่ยวชำญกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง 

วิทยำกร
บรรยำย 

 20-พ.ย.-57 

4 ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ด ำเนินกำรออกแบบบ่อดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ.บ้ำนค่ำยผลิตภัณฑ์
คอนกรีต จก. 

8-ธ.ค.-57 

5 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 ออกแบบก ำแพงกันดิน MSE 
Wall 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บ.จีโอฟอร์ม จก. 15-ธ.ค.-57 

6 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
สถำบนัวิจัยและพัฒนำ 

กรรมกำร 
ด้ำนวชิำกำร 

มหำวิทยำลยั
เทคโนโลย ี
รำชมงคลอีสำน 

28-ม.ค.-58 

7 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 ประชุมคณะกรรมกำร
โครงกำรวิจัย 

กรรมกำร 
ด้ำนวชิำกำร 

กรมทำงหลวงชนบท 20-ก.พ.-58 

8 ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เข้ำร่วมบรรยำยพิเศษ  วิทยำกร 
บรรยำย บรม 

มหำวิทยำลยั 
รำชมงคลกำฬสนิธ ์

6-7 ม.ค. 58 

9 ศ. ดร.สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

เป็นวิทยำกร วิทยำกร 
บรรยำย บรม 

มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

26-27 ม.ค. 58 

10 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 วิ ท ย ำ ก รบ รรย ำย พิ เศ ษ 
"เทคนิคกำรเขียนบทควำม
วิจัย  เพื่ อตีพิมพ์ ในวำรสำร 
วิชำกำรระดับชำติและระดับ
นำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับ 

วิทยำกร 
บรรยำย 
อบรม 

มหำวิทยำลยั  
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

26-27 ก.พ. 58 

11 ศ. ดร. สุขสันติ์ 
หอพิบูลสุข 

 กำรออกแบบก ำแพงกันดิน 
MSE Wall 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บริษัทสหวิศวก่อสร้ำง 6-มี.ค.-58 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

1 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินผลงำน
เพื่อตีพิมพ์ใน In the 
Proceedings of ICEI2016 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  9 ก.พ. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

2 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินผลงำน
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร  
“Naresuan University 
Journal: Science and 
Technology” 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ หน่วยงำนรับบริกำร 
มหำวิทยำลยันเรศวร 

3 – 11 มี.ค. 58 

3 อ.ดร.สงบ  ค ำ
ค้อ 

กำรจัดอบรมวิชำกำร 
หลักสูตร โลหะวิทยำของกำร
รีดร้อนเหล็กแผ่น 

วิทยำกร
บรรยำย 

บุคลำกร
อุตสำหกรรม
เหล็กกล้ำและ
อุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

18 พ.ค. 58 – 1 
ก.ค. 58 

4 ผศ.ดร.อุษณีย์  
กิตก ำธร 

โครงกำรจัดสอบวัดระดบัควำม 
สำมำรถด้ำนกำรอบชุบคร้ังที่ 6 

 บุคลำกรในภำค 
อุตสำหกรรมกำรผลิต 

30 พ.ค. 58 – 
30 ธ.ค. 58 

5 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ ์เร่ือง “กำร 
ศึกษำผลกระทบของกรรมวิธี
ทำงควำมร้อนในกำรเกิดตะกอน 
ของโครเมียมคำร์ไบด์ในท่อเกรด 
45Ni-35-Cr-Nbส ำหรับกำรใช้
งำนที่อุณหภูมิสูง” 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

24 มิ.ย. 58 

6 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินข้อเสนอ
โครงกำรรับทุนวิจยั 
ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) โดยส ำนัก 
ประสำนงำนโครงกำรพัฒนำ
นักวิจัยและงำนวิจัยเพื่อ
อุตสำหกรรม : พวอ.ระดับ
ปริญญำโท ประกำศให้ทุน
วิจัย ประจ ำป ี2558 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ส ำนักงำนกองทนุ
สนับสนนุกำรวิจัย 
(สกว.) 

7 ก.ค. 58 

7 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

บรรยำยพิเศษรำยวชิำโครงงำน 
วิทยำศำสตร ์เร่ืองกำรกัดกร่อน 
กำรทดสอบ และกำรป้องกัน
กำรผุกร่อนของโลหะ 

วิทยำกร
บรรยำย 

นักศึกษำ 
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยสีุรนำรี 

8 ก.ค. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

8 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้เชี่ยวชำญเร่ืองกำรทดสอบ
กำรกัดกร่อน หน่วยงำนรับ
บริกำร คือ Nagaoka 
University of Technology 

ผู้เชี่ยวชำญ บุคลำกรจำก 
Nagaoka 
University of 
Technology 

14 ส.ค. 58 

9 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิกรรมกำรสอบ
วิทยำนพินธ ์ Miss Wichitra 
WONGPROMRAT 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นักศึกษำ 
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั 

17 ก.ย. 58 

10 อ.ดร. วรำภรณ์ 
ปิยวิทย ์

เป็นคณะกรรมกำรและผู้เขียน
ต ำรำ มสธ.ชุดวิชำ 97705 
กำรออกแบบวัสดุใหม่และ
กำรประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรม 

ผู้เชี่ยวชำญ นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท 
มหำวิทยำลยัสุโขทัย
ธรรมำธิรำช 

22 ก.ย. 58 

11 รศ.ดร.พรวสำ  
วงศ์ปัญญำ 

ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินผลงำน
เพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำร 
“Walailak Journal of 
Science and Technology 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ นักศึกษำ 
มหำวิทยำลยัวลัย
ลักษณ์ 

3 ธ.ค. 58 

12 ผศ.ดร.อุษณีย์  
กิตก ำธร 

เป็นอำจำรย์พิเศษสอน 
รำยวิชำ 2142251 
Manufacturing Process 
for Automotive 
Engineering 1 หลักสูตร
นำนำชำติ คณะวิศวกรรม 
ศำสตร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  3 คร้ัง 

บรรยำย นักศึกษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

1 ต.ค. 58 – 30 
พ.ย. 58 

13 ผศ.ดร.อุษณีย์  
กิตก ำธร 

เป็นผู้ทรงคุณวฒุ ิประชุม
กรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 9 
มำตรฐำนเสน้เหล็กเสริม
คอนกรีต 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้ใช้เหล็กเส้นใน
อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงทั่วประเทศ 

1 พ.ย. 58 – 31 
ธ.ค. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

14 ผศ.ดร.ฐำปนีย์ 
พัชรวิชญ ์

สอบวิทยำนิพนธ ์นำยรุจิภำส 
สีลำดเลำ เลขประจ ำตัว 
55010380001 นักศึกษำ
ระดับปริญญำโท เรื่อง 
พฤติกรรมของกรรมวิธีทำง
ควำมร้อนและเหล็กหล่อขำว
ที่ผสมธำตุหลำยชนิดเพื่อ
ควำมต้ำนทำนกำรสึกหรอ
แบบขัดส ี

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

นักศึกษำภำควิชำ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

18 พ.ย. 58 

15 ผศ.ดร.ฐำปนีย์ 
พัชรวิชญ ์

เป็นกรรมกำรสอบโครงร่ำง
วิทยำนพินธ ์นำยทิณกร  
กุระอ่ิม เลขประจ ำตัว 
57010380001 นักศึกษำ
ระดับปริญญำโท เรื่อง ผล
ของกำรบ ำบัดเย็นต่อกำร
เปลี่ยนแปลงควำมแข็งและ
ปริมำณออสเตนไนต์เหลือค้ำง
ของเหล็กหล่อโครเมื่ยมสูงที่มี
ปริมำณโครเมียมแตกต่ำงกัน 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

นักศึกษำภำควิชำ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม 

18 พ.ย. 58 

16 อ.ดร. รัตน 
บริสุทธิกุล 

เป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
ระดับปริญญำเอก ของ 
นำยนิพนธ์ ทวีจันทร์ 

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

นักศึกษำระดับ
ปรญิญำเอก 
มหำวิทยำลยั 
ธรรมศำสตร์ 

22 ธ.ค. 58 

17 อ.ดร.รตัน 
บริสุทธิกุล/  
อ.ดร.สำรัมภ ์ 
บุญมี/อ.ดร.
ภูษิต มิตร
สมหวัง/อ.ดร.
ปัญญำ บัวฮมบุ
รำ/ อ.ดร.วรำ
ภรณ์ ปยิวิทย ์

โครงกำรจัดสอบวัดระดบัควำม 
สำมำรถด้ำนกำรอบชุบคร้ังที่ 6 

วิทยำกร
บรรยำย 

บุคลำกรใน
ภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิต โดยสถำบัน
ไทย-เยอรมัน นิคม
อุตสำหกรรมอมตะ
นคร จ.ชลบุร ี

30 พ.ค. 58 – 
30 ธ.ค. 58 



92 

 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1 
 

อ. ดร.พัชรินทร์  
รำโช 

ผู้เชี่ยวชำญเพื่อวินิจฉัยปญัหำ
เบื้องต้น ณ บริษัท แดรี่โฮม 
จ ำกัด ของส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
(iTAP) 

กำรให้
ค ำปรึกษำดำ้น
เทคโนโลย ี
(เบื้องต้น) 

บริษัท แดรี่โฮม 
จ ำกัด 

14 ส.ค. 58 

2 อ. ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

ตรวจวิเครำะห์ศักยภำพใน
กำรย่อยสลำยทำงชีวภำพ 
(Biodegradability)ตำม 
Standard Method 301 
ของ OECD ของสำรตัวอย่ำง
จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง บริษัท  
พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน)  

กำรให้
ค ำปรึกษำดำ้น
เทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี่ยวชำญ) 

บริษัท พีทีทโีก
ลบอลเคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน)  

1 ก.ค. 58 – 31 
ต.ค.58 

3 อ. ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล   

โครงกำรงำนเขียนแบบระบบ
บ ำบดัน้ ำเสียและจดัท ำ
รำยงำนกำรประเมินขีด
ควำมสำมำรถของระบบ
บ ำบดัน้ ำเสีย ของบริษัทพีวีดี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
บริษัท สตำร์โปร สตำร์ช 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด 

กำรให้ค ำ 
ปรึกษำด้ำน
เทคโนโลยี  

(โดยผู้เชี่ยวชำญ) 

บริษัท สตำร์โปร 
สตำร์ช (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 

1 พ.ค. 58 – 30 
พ.ค. 58 

4 อ. ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล   

โครงกำรกำรศึกษำพำรำมิเตอร์ 
ที่เหมำะสมในกำรเดินระบบ 
PP-MBBR ของบริษัทพรีเมียร์
โปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน)  

กำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยี 
(โดยผู้เชี่ยวชำญ) 

บริษัทพรีเมียร์โปร
ดักส์ จ ำกัด 
(มหำชน)  

1 มี.ค. 58 – 1 
พ.ค. 58 

5 อ. ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล   

ที่ปรึกษำโครงกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร
ที่พักอำศัย บริษัท เขำใหญ่
แฟนตำซีรีสอร์ท จ ำกัด 

กำรให้ค ำ 
ปรึกษำด้ำน
เทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี่ยวชำญ) 

บริษัท เขำใหญ่แฟน
ตำซีรีสอร์ท จ ำกัด 

1 ก.ค. 58 – 30 
พ.ย. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

6 อ. ดร.นิตยำ  
บุญเทียน 

ที่ปรึกษำและจัดท ำโครงกำร 
วิจัยเรื่อง กำรหำสภำวะที่
เหมำะสมในกำรผลติก๊ำซ
ชีวภำพจำกแป้งมนัส ำปะหลงั
ในระบบ Covered Lagoon 
ของ บริษัท เสิงสำงพัฒนำ
พลังงำน จ ำกัด โดยได้รับกำร
สนับสนนุจำกเครือข่ำย
โครงกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรม
ไทย (iTAP) ส ำนักงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม 
(มทส.และ สวทช.) 

กำรให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยี 
(โดยผู้เชี่ยวชำญ) 

บริษัท เสิงสำง
พัฒนำพลังงำน 
จ ำกัด 

1 ก.ค. 58 – 31 
ต.ค. 58 
/7/2015 

7 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

ที่ปรึกษำโครงกำรกำรประเมิน 
ขีดควำมสำมำรถและแนวทำง
ปรับปรุงระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
โรงพยำบำลปรำสำท จ.สุรินทร ์

กำรให้
ค ำปรึกษำดำ้น
เทคโนโลยี (โดย
ผู้เชี่ยวชำญ) 

โรงพยำบำล
ปรำสำท จ.สุรินทร์ 

9 ก.ค. 58 – 9 
ส.ค. 58 

8 ผศ.ดร.บุญชัย  
วิจิตรเสถียร 

กรรมกำรสอบนักศึกษำ
ปริญญำโท ภำควิชำวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

นักศึกษำปริญญำโท 
ภำควิชำวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรม 
ศำสตร์ มหำวิทยำ 
ลัยธรรมศำสตร ์

4 ก.ค. 58 
 

9 อ.ดร.ฉัตรเพชร  
ยศพล 

ประธำนคณะกรรมกำรสอบ
ดุษฎีนิพนธ ์

กรรมกำร
วิทยำนพินธ ์

นักศึกษำปริญญำเอก  
วิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลยั 
ขอนแก่น 

27 ก.ค. 58 

10 ผศ.ดร.จรียำ  
ยิ้มรัตนบวร 

กรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในระดบั
หลักสูตร คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และ

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

คณะวิศวกรรม 
ศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยั

5 ต.ค. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

สถำปัตยกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

เทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ 

11 ผศ.ดร.จรียำ  
ยิ้มรัตนบวร 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม 
ทำงวชิำกำร เร่ืองกำรปรับปรุง
ตัวดูดซับฟอสเฟตในน้ ำเสียดว้ย
ตะกอนจำกระบบผลิต
น้ ำประปำ วำรสำรวิทยำ 
ศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วิชำกำร 

คณะวิทยำศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

27 ต.ค. 58 

12 ผศ.ดร.สุดจิต  
ครุจิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่ำนและ
พิจำรณำบทควำมวจิัย 
บัณฑิตวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

บัณฑิตวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

1 ธ.ค. 58 

13 อ.ดร. ฉัตรเพชร 
ยศพล 

กรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวชิำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ  

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

สำขำวชิำวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะ 
วิศวกรรมศำสตร์ 
และสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ หำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ 

21 ต.ค. 58 

 สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
1 รศ.ดร.ชำญชัย 

ทองโสภำ 
คณะผู้ตรวจสอบทำงวชิำกำร
โครงกำรวิจัยเร่ือง รูปแบบ
กระบวนทัศน์ใหม่สู่แหล่ง
พลังงำนขั้นสูง 

ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวชิำกำร 

เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ของรัฐ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำต ิ

21 ต.ค. 58- 31 
ธ.ค. 58 

2 รศ.ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

คณะกรรมกำรแข่งขันอำกำศ
ยำนอัตโนมัต ิระดับนำนำชำติ 
ประจ ำปี 2558 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ผู้สนใจ สนำมบิน
เครื่องบินเล็กกองทัพ 
อำกำศ (ทุ่งสีกนั) 
 

25 พ.ย. 58 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ รายการบริการ ประเภทการ
ให้บริการ 

หน่วยงานรับ
บริการ 

วันเริ่มต้น-
สิ้นสุด 

3 รศ.ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

คณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำน
ดีเด่น ประจ ำปี 2558 
สถำบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
สถำบนัวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) 

12 ธ.ค. 58 

4 รศ.ดร.ชำญชัย 
ทองโสภำ 

วิทยำกรบรรยำย เร่ือง 
เครื่องให้ควำมร้อนแบบได 
อิเล็กตริก ส ำหรับฆ่ำมอดข้ำว 

วิทยำกร
บรรยำย 

ผู้ผลิตข้ำวของจังหวัด
นครศรีธรรมรำช 
ศูนย์อ ำนวยกำรและ
ประสำนกำรพฒันำ
พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง 
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ อ ำเภอ
ปำกพนงั จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

22 ธ.ค. 58 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
1 อ. สุชำดำ   

คันธำรส 
ร่วมเป็นกรรมกำรเพื่อตัดสิน
ผลงำนกำรแข่งขันทักษะ
วิชำชีพ ครั้งที ่29 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

กรรมกำรด้ำน
วิชำกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรม 
กำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
เอกชน กระทรวง 
ศึกษำธิกำรและ
สมำคมวิทยำลัย
เทคโนโลยีอำชีวศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศ
ไทย 

29-ม.ค.-58 

2 อ. สุชำดำ   
คันธำรส 

วิทยำกรบรรยำยในหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรออกแบบและบรรจุภัณฑ ์

วิทยำกร 
บรรยำย 
อบรม 

คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏรำชนครินทร ์

1-ก.ค.-58 

3 อ. สุชำดำ  
คันธำรส 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำร
ประเมินชิน้งำนโครงกำรของ
นักเรียน นักศึกษำ สำขำวชิำ
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ขอนแก่น 

11-ก.ย.-58 

 


