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การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 26 รายการ 

การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 
(นัดพิเศษ) 

(จ. 4 ก.พ. 2562) 
- 

การประชุมลบั 
และ 

1/2562 
(ส. 23 ก.พ. 2562) 

1) เสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเปน็
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

การประชุมลบั 
และ 

2/2562 
(อา. 31 มี.ค. 2562) 

2) เสนอชื่อนายสุวิชญ โรจนวานิช เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพิ่มเติม 

3) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
สำนักวชิาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ราย 

4) ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ 

3/2562 
(ส. 25 พ.ค. 2562) 

5) ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดปัจจุบนั
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดใหม่ 

6) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ราย 

7) คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT) ชุดใหม่ 

8) ผลการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจากกรรมการสภาวชิาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

การประชุมลบั 
และ 

4/2562 
(ส. 29 มิ.ย. 2562) 

9) แต่งตั้งผู้บริหาร จำนวน 1 ราย คือ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ ดำรง
ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป 

10) รายชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและหรือโล่กิตติการ) 
ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 11 ราย/หน่วยงาน ประกอบด้วย บุคคลจำนวน 7 ราย 
และหน่วยงานจำนวน 4 หน่วยงาน 

11) การจ้างพนักงานสายวิชาการที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ข้อ 55 รวมจำนวน 5 ราย 

12) การต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยได้จ้างเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่จะครบสัญญาจ้าง รวมจำนวน 4 ราย 

13) การลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของศาสตราจารย์พิเศษ
ไพจิตร โรจนวานิช 

14) แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

15) อนุมัติในหลักการให้รองประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทำหน้าที่แทนประธาน
เป็นการชั่วคราวในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดใหม่ 
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การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 26 รายการ (ต่อ) 

การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

5/2562 
(ส. 20 ก.ค. 2562) 

16) กำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ 
เภสัชกร ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 

17) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี ่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย  

6/2562 
(ส. 24 ส.ค. 2562) 

18) อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
วิทยากร ได้แก ่
(1) ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ล ุมพิกานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ : การวิจัยเชิง
สังเคราะห์ (Evidence-based Medicine (EBM) : Research Synthesis)” ในการเสวนา 
“แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา มทส. (SUT Academic 
Forum on Curriculum, Teachning & Learning)” วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(2) ให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยฐานะด้านการสอนที่สะท้อนความเป็นอาจารย์
มืออาชีพ” ในการประชุมเครือข่าย Thailand PSF Network วันที ่ 17 กันยายน  
พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

การประชุมลบั 
และ 

7/2562 
(ส. 28 ก.ย. 2562) 

19) แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3 ราย (ลับ) ดังนี้ 
(1) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง  

ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
(2) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนปิระศาสน์  

ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
(3) อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง  

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

20) แต่งตั้งผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็นกรรมการบริหารสุรสัมมนาคาร แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ
วาระที ่เหลืออยู ่ ตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี ว ่าด้วย  
การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 

8/2562 
(ส. 26 ต.ค. 2562) 

21) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย 

การประชุมลบั 
และ 

9/2562 
(ส. 30 พ.ย. 2562) 

22) เปลี่ยนวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย จากวันที ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันที ่ 19 กันยายน  
พ.ศ. 2560 (ลับ) 

23) แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร 
ชำนิประศาสน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป (ลับ) 
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การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 26 รายการ (ต่อ) 

การประชุมครั้งที่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 
การประชุมลบั 

และ 
9/2562 

(ส. 30 พ.ย. 2562) 

24) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จำนวน 1 ราย 

การประชุมลบั 
และ 

10/2562 
(ส. 21 ธ.ค. 2562) 

25) แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย (ลับ) ดังนี้ 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล 

ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

26) แต่งต ั ้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร ้องท ุกข ์ประจำมหาวิทยาล ัย  จำนวน 12 ราย 
ประกอบด้วย 
1) นายมนูญ สรรค์คุณากร            เป็น  ประธาน 
2) นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์          เป็น  รองประธาน 
3) นายปรีชา นิศารัตน์            เป็น  กรรมการ 
4) นายวาทิน หนูเก้ือ                       เป็น  กรรมการ 
5) นางสุชาดา รังสินันท์            เป็น  กรรมการ 
6) นายวิเชษฐ วรกุล             เป็น  กรรมการ 
7) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น  กรรมการ 
8) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น  กรรมการ 
9) อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน เป็น  กรรมการ 
10) นางพรประภา ซ้อนสุข            เป็น  กรรมการ 
11) หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล เป็น  เลขานุการ 
12) นิติกร ส่วนทรัพยากรบุคคล            เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยชุดที่แต่งตั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดใหม่ 

 


