ประวัติ

๑. ชื่อ-นามสกุล นายนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา เศรษฐศาสตร์
๒. ข้อมูลส่วนตัว
๒.๑ สถานที่ทางาน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒.๒ สถานที่ติดต่อที่สะดวกที่สุด ๑๗๕ หมู่ ๒๐ หมู่บ้านอัครฉัตรธานี ถนนขามเรียง ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
๒.๓ โทรศัพท์ ๐๘๘ ๕๖๒๙๕๖๕ หรือ ๐๙๕ ๒๙๗๗๓๔๙โทรสาร ๐๔๓ ๗๕๔๔๒๒
๒.๔ E-mail address: nitiphong.s@msu.ac.th, econ555@gmail.com
๓. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พ.ม.)
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปรัชาญาดุษฏีบัณฑิต (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
กรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ
พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖
คณะกรรมการอานวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม

-๒พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 8
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการกากับบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เข้ารับตาแหน่ง ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสอบทานการเงินและบัญชี สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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 ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต ของ นิสิต ป.โท
เศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๑)
๕) วิทยากร บรรยาย เรื่อง การวัดประสิทธิภาพ โดยวิธี Stochastic Frontier Analysis สาหรับ
นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจาภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (๒๔ ก.ค. ๒๕๕๑)
๖) คณะที่ปรึกษาดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑)
๗) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๑)
๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๙ มี.ค. ๒๕๕๒)

-๓๙) วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับการดาเนินธุรกิจ
สาหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตร บธ.ม. รุ่น ๕, ๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 ประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ป.โท
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส. (๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕)
๑๗) ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน ป.โท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส. (๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕)
๑๘) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
(๑ มีนาคม ๒๕๕๖ )
๑๙) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความตีพิมพ์ในวารสารคณะการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
๒๐) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)
๒๑) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
(๔ กันยายน ๒๕๕๖)
๒๒) กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท การจัดการสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
(๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
๒๓) ประธานกกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๒๔) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๒๕) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย ประชุมวิชาการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๓ เรื่อง
(๑๒ มกราคม ๒๕๕๗)
๒๖) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

-๔๒๗) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑๗ เมษายน ๒๕๕๗)
๒๘) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒๙) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๓๐) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๓๑) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓๒) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตาราและหนังสือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสวนดุสิต
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓๓) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๔) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๕) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๓๖) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗)
๓๗) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๓๘) ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ป.โท คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
๓๙) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏ
พิบูลสงคราม (๓ เมษายน ๒๕๕๘)
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม. มหาสารคาม
๗) สัมมนาวิชาการ คปก. กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยของประเทศ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๒
โรงแรมสยามซิตี กทม.
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๑๒) เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานข้ามสายงาน ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊น
เซส ศรีนครินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
๑๓) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรขยาย
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๑) รางวัลบทความวิจัยระดับชาติ ระดับชมเชย สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ๒๕๕๖
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