
 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2561  

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
และ 

นัดพิเศษ 
(ส. 20 ม.ค. 2561) 

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหำร จ ำนวน 1 รำย คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิริโชค  จึงถำวรรณ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กิจกำรนำนำชำต ิโดยให้มีผลตั้งแต่วันทีส่ภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

2) ขยำยระยะเวลำกำรจ้ำงผู้เกษียณอำยุปฏิบัติงำนสำยวิชำกำร ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 2 รำย ตำมที่เสนอ ดังนี้ 
(1) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนำ พุฒิภำษ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ โดยมีระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที ่1 ตุลำคม 

พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
(2) ศำสตรำจำรย์ (เกียรติคุณ) ทันตแพทย์หญิงศิริพร ทิมปำวัฒน์ ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ โดยมีระยะเวลำกำรจ้ำง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
3) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ

วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 7 รำย 
1/2561 

(ส. 24 ก.พ. 2561) 
4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 11 รำย 

2/2561 
(ส. 31 มี.ค. 2561) 

5) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ และส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ รวมจ ำนวน 12 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

3/2561 
(ส. 26 พ.ค. 2561) 

6) รำยชื่อบุคคลและหน่วยงำนเพื่อรับรำงวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติกำรทองค ำและหรือโล่กิตติกำร) ประจ ำปี พ.ศ. 2561 รวม
จ ำนวน 15 รำย/หน่วยงำน 

7) กำรจ้ำงพนักงำนสำยวิชำกำร เนื่องจำกครบเกษียณอำยุ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561) 
เพื่อปฏิบัติงำนต่อในมหำวิทยำลยั รวมจ ำนวน 2 รำย 

8) กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนสำยวิชำกำร ที่มหำวิทยำลัยจ้ำงเป็นผู้เกษียณอำยุเพื่อปฏิบัติงำนต่อในมหำวิทยำลัย รวม
จ ำนวน 3 รำย 

9) กำรจ้ำงบุคคลภำยนอกที่มอีำยุ 60 ป ีเป็นพนักงำนสำยวิชำกำร จ้ำงแบบไม่เต็มเวลำ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแตว่ันที่ 1 
ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 รำย 

10) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
11) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12) แต่งต้ัง นำยสุนทร จันทร์รังสี เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 

26 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 7 แห่งระเบียบมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
สุรนำรี ว่ำดว้ย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2548 

13) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

4/2561 
(พฤ. 26 ก.ค. 2561) 

14) แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัยกิตติคุณ จ ำนวน 1 รำย และอธิกำรบดีกิตติคุณ จ ำนวน 2 รำย  
15) ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับศำสตรำจำรย์ และให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง

เป็นศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 รำย 
16) แต่งต้ังคณำจำรย์ส ำนักวิชำเพื่อเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพิจำรณำบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น

ศำสตรำจำรย์เกยีรติคุณ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 8 รำย ตำมที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

17) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 4 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

5/2561 
(ส. 29 ก.ย. 2561) 

18) ปรับปรุงชื่อต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
19) แต่งต้ังบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรดี จ ำนวน 4 รำย 
20) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ

วิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 รำย 

เวียนขอมต ิ
(อ. 9 ต.ค. 2561) 

21) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรและเลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี 

22) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งรองประธำน และกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนธำนี 
23) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งรองประธำนในคณะกรรมกำรบริหำรสุรสัมนำคำร 

 




