ประวัติ

๑. ชื่อ-นามสกุล นายนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา เศรษฐศาสตร์
๒. ข้อมูลส่วนตัว
๒.๑ สถานทีท่ างาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒.๒ สถานที่ตดิ ต่อที่สะดวกที่สุด ๕๕๕/๑๐๗ หมู่ ๑ หมูบ่ ้านสีวลี ถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย
ตาบลท่าสองคอน อาเออเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๒.๓ โทรศัพท์: ๐๙๙-๙๖๑๔๙๙๕, ๐๙๙-๔๔๔๖๕๙๓ โทรสาร ๐๔๓ ๗๕๔๔๒๕
๒.๔ E-mail address: nitiphong.s@msu.ac.th, econ555@gmail.com
Line ID: ๐๙๙๔๔๔๖๕๙๓ Facebook: www.facebook.com/nitiphong.s
๓. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ ระดับปริญญาโท (อาคปกติ) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พ.ม.)
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
๔. ประสบการณ์อื่น
๔.๑ ประสบการณ์การทางาน/ผลงานด้านการบริหารจัดการ
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทสยาม SCM จากัด กรุงเทพฯ
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค จ.ยโสธร
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒
ผู้ช่วยผู้จัดการเขตฝึกหัด บ. ซีพีเซเว่นอีเลเว่น จากัด (มหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน ม. เกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖
กรรมการนโยบายประกันคุณอาพการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ
พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-๒พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการอานวยการเพิ่มประสิทธิอาพการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสอาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 8
กรรมการสอามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ประเอทผู้แทนคณาจารย์สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘)
คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสอบทานการเงินและบัญชี สอามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสอามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มคณบดี)
กรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๔. ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร
๑) ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง DEA ของนิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (๒๗ พ.ย. ๒๕๕๐)
๒) ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง SFA ของนิสิต ป.โท เศรษฐศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (๒๙ พ.ย. ๒๕๕๐)
๓) ผู้เชี่ยวชาญ อ่านบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( ๑ เม.ย. ๑๕๕๑)
๔) ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิอาพการผลิตและต้นทุนการผลิต ของ นิสิต ป.โท
เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๑)
๕) วิทยากร บรรยาย เรื่อง การวัดประสิทธิอาพ โดยวิธี Stochastic Frontier Analysis สาหรับ
นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา อาคพิเศษ ประจาอาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (๒๔ ก.ค. ๒๕๕๑)

-๓๖) คณะที่ปรึกษาดาเนินงานการพัฒนาคุณอาพการบริหารจัดการอาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๗) ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอก ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๑)
๘) ผู้ทรงคุณวุฒิอายนอกประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๙ มี.ค. ๒๕๕๒)
๙) วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการดาเนินธุรกิจ
สาหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม. รุ่น ๕, ๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชอัฏ
มหาสารคาม (๙ ส.ค. ๒๕๕๒)
๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งนา
บาดาลพุ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
๑๑) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๑๒) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๑๔) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๑๕) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๑๖) ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิอาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ป.โท
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส (๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕)
๑๗) ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิอาพการใช้ปัจจัยการผลิตและการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน ป.โท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส (๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕)
๑๘) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
(๑ มีนาคม ๒๕๕๖ )
๑๙) ผู้ทรงคุณวุฒอิ า่ นบทความตีพิมพ์ในวารสารคณะการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๐ พฤษอาคม ๒๕๕๖)
๒๐) ผู้ทรงคุณวุฒอิ า่ นบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)
๒๑) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏพิบูลสงคราม
(๔ กันยายน ๒๕๕๖)
๒๒) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
(๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
๒๓) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๒๔) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

-๔๒๕) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินบทความวิจัย ประชุมวิชาการ ม.ราชอัฏพิบูลสงคราม ๓ เรื่อง
(๑๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๒๖) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๕ กุมอาพันธ์ ๒๕๕๗)
๒๗) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑๗ เมษายน ๒๕๕๗)
๒๘) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๗ พฤษอาคม ๒๕๕๗)
๒๙) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑๕ พฤษอาคม ๒๕๕๗)
๓๐) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๒๗ พฤษอาคม ๒๕๕๗)
๓๑) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓๒) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินตาราและหนังสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏสวนดุสิต
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓๓) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๔) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๕) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๓๖) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๓๗) ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชอัฏ
พิบูลสงคราม (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๘) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
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๘) Impact Factor/h-index กับการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม ๒๑-๒๒ พ.ค.
๒๕๕๒ ณ ม.ราชอัฏสวนดุสิต กทม.
๙) อบรมการใช้ MS Access ๙-๑๓ มี.ค. ๒๕๕๒ ณ NECTEC ราชเทวี กทม.
๑๐) การประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ฯ ม. มหาสารคาม
๑๑) กู้เศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติพลังงาน” ๑ พฤษอาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม กาพลอดุลวิทย์ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
๑๒) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊น
เซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
๑๓) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณอาพการศึกษาอายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรขยาย
ผลหลักสูตร ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๐ คณะเอสัชฯ มมส.
๑๔) ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ ๔๕ (๑ ก.พ. ๒๕๕๐)
๑๕) อบรมสัมมนา เรื่อง “การก้าวสู่งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายสาธารณะ: จะ
สร้างความท้าทายได้อย่างไร” ในที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ณ ห้องประชุมชวนชม ๑ โรงแรม
รามาการ์เด้น ถนนวิอาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ
๑๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา “แนวทางของเกณฑ์การประเมินคุณอาพบทความวิชาการ
เพื่อสังคม (Guidelines) วันพุธที่ ๑๗ กุมอาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๐๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้อง
บอลรูม A ชัน M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
๑๗) JASS’06: JSPS Asian Science Seminar on Development Strategy for Sustainable
Food System (25 Dec - 5 Jan 2006 at Nihon University, Fujisawa Japan)
๑๘) The Ninth Annual Global Conference on Environmental Taxation 6-7 Nov. 2008,
Singapore.
๑๙) International Conference on Banking and Finance Perspectives (ICBFP’2011) 1315 April 2011 at Salamis, Northern Cyprus.
๒๐) Business Accreditation Seminar 4-7 March 2018, Singapore.
๒๑) ฝึกอบรม“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 28 ณ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษอาคม 2560

-๑๓๔.๒.๔ รางวัลและเกียรติยศ
๑) รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ ระดับชมเชย สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๕๖
๒) รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ ระดับดี สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๕๕
๓) รางวัลชมเชย สาขา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครังที่ ๔๕/๒๕๔๙ วันที่ ๑ กุมอาพันธ์ ๒๕๕๐
๔) เหรียญทองและเหรียญทองแดง แข่งขันกีฬาว่ายนา ประเอทผลัดผสม และผลัด ๔x๕๐ เมตร
กีฬาบุคลากร สกอ. ครังที่ ๓๕ ธัญบุรีเกม ๔-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
๕) รางวัลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หน่วยการ
จัดการเรียนการสอน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาดับที่ ๒ ระดับดีมาก
๔.๒.๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชันที่ ๒ ทวีติยาอรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) (รอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
ชันที่ ๓ ตริตาอรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชันที่ ๔ จัตุรถาอรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

