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การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 17 รายการ 

การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 
1/2563 

(ส. 25 ม.ค. 2563) 
1) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย 

การประชุมลับ 
และ 

2/2563 
(ส. 29 ก.พ. 2563) 

2) กำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง  กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

3) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย 

3/2563 
(ส. 21 มี.ค. 2563) 

4) อนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร และหรืออาจารย์พิเศษ ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
(1) ประธานคณะกรรมการบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรสหก ิจศ ึกษามหาบ ัณฑิตและปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑิต  

สาขาวิชาสหกิจศึกษา 
(2) ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดษุฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา 
(3) ว ิทยากรและหร ืออาจารย ์พ ิ เศษ หล ักส ูตรสหก ิจศ ึกษามหาบ ัณฑ ิตและปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑิต  

สาขาวิชาสหกิจศึกษา 
5) อนุมัติให้นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปเป็น

กรรมการ รวมถึงวิทยากร และหรืออาจารย์พิเศษ ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ  โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 
(1) กรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา 
(2) กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาสหกิจศึกษา 
(3) วิทยากรและหรืออาจารย์พิเศษ หลักสูตสหกิจศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา 

6) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน 6 ราย (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 4 ราย และ
รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย) 

7) อนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปเป็นที ่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

4/2563 
(ส. 30 พ.ค. 2563) 

8) แต่งต้ังอาจารย์พิไลวรรณ ชมภูป้อ อาจารย์ประจำคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เป็นอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หลักสูตรสห
วิทยาการ เพื่อสอนในรายวิชา 211125 การดำเนินงานในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Operation) จำนวน
ชั่วโมงที่สอนภาคทฤษฎี 24 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

9) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสถาบัน
การบินพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 7 ราย 

การประชุมลับ 
และ 

5/2563 
(ส. 27 มิ.ย. 2563) 

10) แต่งตั้งผู้บริหาร จำนวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

11) อนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 
8 ราย/หน่วยงาน ประกอบด้วยเข็มกิตติการทองคำ จำนวน 1 ราย และโล่กิตติการ จำนวน 7 ราย (บุคคล
จำนวน 6 ราย และหน่วยงานจำนวน 1 หน่วยงาน) 



2/2 

การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 17 รายการ (ต่อ) 

การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

การประชุมลับ 
และ 

5/2563 
(ส. 27 มิ.ย. 2563) 

12) อนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (รายเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  
4 ราย ประกอบด้วย ประเภทเต็มเวลา จำนวน 2 ราย และประเภทแบบไม่เต็มเวลาสัญญาจ้างปีต่อปี จำนวน 2 ราย 

13) อนุมัติให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดใหม่ 

14) แต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อสอนใน
รายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ จำนวน 3 ราย โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เวียนขอมต ิ
(อ. 21 ก.ค. 2563) 

15) อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษในพิธ ีไหว ้คร ู โรงเร ียนสุรว ิว ัฒน์ มหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีส ุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563  
ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

6/2563 
(จ. 27 ก.ค. 2563) 

16) อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ในกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

17) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย 

 


