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การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 รายการ 

เรื่อง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที ่

1. เปิด Grand Opening Innovation Playground 
•  วันที ่25 มกราคม พ.ศ. 2562 
•  ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับ
นักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
สถานที่   อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2. การประชุม “Intergovernmental Meeting on the Global Convention on the 
Recognition of Higher Education Qualifications” 
•  วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

ผู ้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ                     
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (ผู ้ช่วยอธิการบดี       
ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) 

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization - UNESCO) 
สถานที่  UNESCO Headquarters กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส 

3. พิธีมอบประกาศนยีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสุรวิวัฒน ์มทส. 
•  วันที ่2 เมษายน พ.ศ. 2562 
•  ผู ้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) ที่

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ 
แพสุวรรณ (อธิการบดี) (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ  
โรงเรียนสุรวิวัฒน์) (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยป์ระจำ) 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

4. การบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 
•  วันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลยั) และ  

คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
รำไพพรรณ ี
สถานที่   โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบรุี 

5. การบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 
“การศึกษารูปแบบใหมในศตวรรษที่ 21” 
•  วันที ่23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู ้เข้าร่วม :  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์) (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ) 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

6. การอบรมหลักสูตร “ธรรมาภบิาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (University 
Governance Programme: UGP-OHEC) ครั้งที่ 4 
•  วันที ่22-24 และ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (อธิการบดี) (กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง) และอาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ) 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันคลัง
สมองของชาติ 
สถานที่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 
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การประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 รายการ (ต่อ) 

เร่ือง/ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน/สถานที ่

7. การบรรยายพิเศษงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562        
“ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานศึกษา” 
•  วันที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
กิจการสภามหาวิทยาลัย) 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนา  
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง 
สถานที่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

8. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference 2019  “พันธกิจสัมพันธตามศาสตรพระราชา เพือ่สรางคุณคาและ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน (Engagement with the King's Philosophy 
for Highly Valued and Sustainable Local Development)” 
•  วันที ่3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
•  ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 
•  ผู้เข้าร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (อธิการบดี) (กรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย       
อาจหาญ (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ ์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ 

9. การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (WACE 21st World Conference) 
•  วันที ่3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
กิจการสภามหาวิทยาลัย) 

World Association for Cooperative and Work-Integrated 
Education (WACE) 
สถานที่ University of Cincinati ประเทศสหรัฐอเมริกา 

10. การบรรยายและเสวนา SUT Academic Forum on Curriculum, Teaching & 
Learning  “เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ : การวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Evidence-based 
Medicine (EBM) : Research Synthesis)” 
•  วันที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ภิเศก ลุมพิกานนท ์(กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ) และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ) 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
สถานที่ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

11. การบรรยายพิเศษงานประชุมเครือข่าย Thailand PSF Network “วิทยฐานะ  
ด้านการสอนที่สะท้อนความเป็นอาจารย์มืออาชีพ” 
•  วันที ่17 กันยายน พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
สถานที่ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

12. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายระหว่างนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
•  วันที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
•  ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
สถานที่ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

13.  การประชุม The 34th AUAP Annual Conference 2019 “Climate Change 
Adaptation - The Challenging Role of Higher Education Institutions” 
• วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
• ผู้เข้าร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) และ 
                รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ (อธิการบดี) 

สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (AUAP) 
สถานที่     โรงแรม The Imperial Hotel and Resort และ 
              มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก          

 


