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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดเี ด่นกองทุนเอกิน้ เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจําปี 2553 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
้ ฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2552
ฟาจุ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. PTIT AWARD ประเภท Young Scientist จากสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ประจําปี 2546-2547 เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี กําธน สินธวานนท์
7. รางวัลนักวิจยั ดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 2549-2550
8. รางวัลผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่ทม่ี คี า่ ดัชนีผลกระทบสูงสุด (Impact factor higher) ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 2552
9. รางวัลห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
10. รางวัลชมเชย ผลงานวิจยั และวิชาการ ด้านสิง่ แวดล้อม (พลังงานทดแทน) จากสภา
วิศวกร ประจําปี 2554
11. Position in Who ‘s Who in the World, Marquis Who’s 562 Central Avenue,
New Providence, NJ 07974, USA. 2011.

ิ
ิ
4.2 ผลงานด้านบรหารจั
ดการที่สอดคล้องกับพันธกจในหน้
าที่
1. เคยเป็ นผูร้ กั ษาการในตําแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เคยเป็ นหัวหน้าสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
่ จัยและวิเทศน์สมั พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
3. เคยเป็ นรองคณบดีฝายวิ
มหาสารคาม
่ จยั และวิเทศน์สมั พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
4. เป็ นผูช้ ว่ ยคณบดีฝายวิ
5. เคยเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน
6. เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน
7. เป็ นกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
8. เป็ นกรรมการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
9. เป็ นกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
10. เป็ นกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. เป็ นคณะดําเนินงานเครือข่ายวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนเขต 3 (ร้อยแก่นสาร)
12. เป็ นกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
13. เป็ นคณะดําเนินงานจัดตัง้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14. เป็ นกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
15. เป็ นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. เคยเป็ นประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ระดับปริญญาตรี
17. เป็ นประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ระดับบัณฑิตศึกษา
18. เป็ นผูน้ ําหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล (พลังงาน) เข้ารับการตรวจรับรองจากสภา
วิศวกร
19. เป็ นผูน้ ําสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการจาก สกว.
20. มีผลงานด้านวิชาการด้านการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลทุกระดับทัง้ ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
21. มีผลงานการเขียนบทความวิชาการ เอกสารการสอนและตําราด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
22. มีผลงานการวิจยั ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
21. มีผลงานด้านบริการวิชาการโดยเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริหารการผลิตและ
การวางแผนการผลิต การวางผังโรงงานให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และบรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับการเก็บถนอมพืชผล
ทางการเกษตรโดยการอบแห้งจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับเป็ น
่ ชาการของแหล่งเรียนรูช้ ุมชนบ้านกุดแคน ต. หนองโน จ. มหาสารคาม
คณะกรรมการฝายวิ

4.3 ประสบการณ์อื่นๆ
ประวัติ การทํางาน
2526-2534 ข้าราชการ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539-2540 ข้าราชการ ตําแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540-2546 ข้าราชการ ตําแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2547-2549 ข้าราชการ ตําแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
2550-2557 ข้าราชการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ั บนั ข้าราชการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
22 สค 2557-ปจจุ
ิ
ิ
ิ
่ าคัญอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายเพื่อดําเนนงานตามภารกจของมหาวทยาลั
ตําแหนงสํ
ย
- คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- คณะกรรมการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะดําเนินงานเครือข่ายวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ ุมชนเขต 3 (ร้อยแก่นสาร)
- คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
- คณะดําเนินงานจัดตัง้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการตรวจการจ้างการสร้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ระดับปริญญาตรี
- ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ระดับบัณฑิตศึกษา
ิ
ิ งหนวยงาน
่ าคัญอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากมหาวทยาลั
่
ตําแหนงสํ
ยตามภารกจขอ
อื่นๆ
ั บนั
- ทีป่ รึกษาโครงการ OPOI ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาสารคาม 2551-ปจจุ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงร่างทุนวิจยั IRPUS ในระดับปริญญาตรี ของ สกว. 2551
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงร่างทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดิน มน. ประจําปี 2551
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงร่างทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดิน มอ. ประจําปี 2551
ั บนั
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงร่างทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดิน มข. ประจําปี 2553-ปจจุ
ั บนั
- ทีป่ รึกษาโครงการ NECs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5-7: 2548-ปจจุ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงร่างทุนวิจยั MAG ในระดับปริญญาโท ของ สกว-สสว. 2551
ั บนั
- ทีป่ รึกษาโรงงานผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลธนพีรน์ ิธิ จ.กาฬสินธุ์ 2546-ปจจุ
ั บนั
- ทีป่ รึกษาบริษทั ทองไทยอุตสาหกรรม จํากัด จ. ร้อยเอ็ด 2551-ปจจุ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาผลงานวิชาการในระดับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
- ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินโครงการ ITAP
ิ
ิ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมนการจั
ดอันดับมหาวทยาลั
ยโลกของสถาบัน QS และ THE
- Reviewer/Technical Editor/Editor ประจําวารสาร Australian Journal of Basic and
Applied Science, Heat and Mass Transfer, Fundamental Journal of Thermal Science
and Engineering, Experimental Heat Transfer
ประสบการณ์ด้านการฝึ กอบรมและดูงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย รุน่ ที่ 25 (นบม. 25)
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐขัน้ สูง รุน่ ที่ 2 (นบส. 2)
- อบรมการวัดและประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกกับ QS
- ดูงานด้านการวัดคุณภาพการศึกษาที่ UK
- ดูงานด้านการเงินการคลังทีป่ ระเทศ ออสเตรียและเช็ค
ิ
ิ
่ ิ่ นจนถึงปัจจุบนั )
ประสบการณ์ด้านการบรหารในม
หาวทยาลั
ยมหาสารคาม (ตัง้ แตเรมต้
1. ผูร้ กั ษาการในตําแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(7 มิถุนายน พ.ศ.2549 -1 ตุลาคม พ.ศ.2549)
2. หัวหน้าสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(28 กันยายน พ.ศ. 2547-24 สิงหาคม พ.ศ.2549)
่ จัยและวิเทศน์สมั พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. รองคณบดีฝายวิ
(7 มีนาคมคม พ.ศ.2551- 1 เมษายน พ.ศ.2553)
่ จยั และวิเทศน์สมั พันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผูช้ ว่ ยคณบดีฝายวิ
ั บนั )
(1 เมษายน พ.ศ. 2553- ปจจุ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน
(กันยายน พ.ศ.2550-กันยายน พ.ศ.2552)
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน
ั บนั )
7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5 มีนาคม 2555-ปจจุ
8. รักษาการคณบดีคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (11 เมษายน 2557-11 กันยายน
2557)
9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริหาร
(พฤษภาคม พ.ศ.2555- พฤษภาคม พ.ศ.2557)
10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริหาร
ั บนั )
(พฤษภาคม พ.ศ.2557- ปจจุ
่ ่น่ าภาคภูมิ ใจ
ผลงานเดนที
- รางวัลทีไ่ ด้รบั ทุกๆ รางวัล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติด 1 ใน 4
มหาวิทยาลัย ทีม่ ผี ลงานทางวิชาการอยูใ่ นระดับดี (Rating 4) จากผลการประเมิน

ของ สกว. ทีม่ สี ถาบันจากทัวประเทศเข้
่
าร่วมประเมินทัง้ หมดจํานวน 24 สถาบัน
- สายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มีผลงานทางวิชาการอยูใ่ นระดับ 5
(Raking 5) จากผลประเมินของ สกอ. ทีป่ ระเมินจากสถาบันทัวประเทศทั
่
ง้ หมดจํานวน 100
สถาบัน
ิ ยทัศน์ และแนวทางการดําเนนงานในการพั
ิ
ิ
่
วสั
ฒนาหนวยงานหรื
อองค์กรที่รบั ผดชอบ
้
มีเปาหมายและความมุ
ง่ มันจะพั
่ ฒนาการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามให้มคี ุณภาพทีเ่ ป็ นเลิศและเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีความ
ชัดเจนในอัตลักษณ์ คือเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีด่ เี ด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน การ
วิจยั และบริการวิชาการ และสามารถก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนภายในอีก 4 ปีขา้ งหน้า โดย
ความร่วมมือของเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถจัดระบบการเรียน การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
ให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างโดดเด่น โดยเน้นการทํางานเป็ นทีมและสร้างเอกภาพและความ
สามัคคีในองค์กร
ิ ิ
เครื่องราชอสรยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.)
- ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- ตริตาภรณ์ชา้ งเผือก (ต.ช.)
- ตริตาภรร์มงกุฎไทย (ต.ม.)

รางวัลที่ได้รบั

รางวัลพระราชทาน เชิดชูเกียรตินกั วิจยั ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี 2546
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพพระรัชตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ณ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2545 ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดเี ด่นกองทุนเอกิน้ เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจําปี 2553 จาก
้ ฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุ
ภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2552 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PTIT AWARD ประเภท Young Scientist ประจําปี 2546-2547 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี กําธน สินธวานนท์

รางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากรางวัลไทย ประจําปี 2558
เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี อําพล เสนาณรงค์

รางวัล 150 ปี คนดีศรีมหาสารคาม จากจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี 2558

รางวัลนักวิจยั ดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2549-2550

รางวัลห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554

รางวัลชมเชย ผลงานวิจยั และวิชาการ ด้านสิง่ แวดล้อม (พลังงานทดแทน) จากสภาวิศวกร
ประจําปี 2554

ได้รบั การตีพมิ พ์ประวัตลิ งในวารสาร Marquis Who's Who in the World 2011 (28th Edition)

สิทธิบตั รการประดิษฐ์ เครือ่ งกรอและตีเกลียวเส้นไหม

