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ท ำเนียบกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 
 

ชุดท่ี รำยชื่อกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. 
วำระ 

ด ำรงต ำแหน่ง 

ชุดที่ 8 1.  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ หำรหนองบวั ประธำน 3 ปี 

 
(วำระ 3 ป ีตำม

ระเบยีบ มทส.  

วำ่ด้วย 

กำรติดตำม 

ตรวจสอบ 

ประเมนิผลงำน 

และกำรตรวจสอบ

ภำยใน พ.ศ. 2551) 

 

(ไม่เกนิ 2 วำระ

ติดต่อกัน) 

 

2.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ คุณพนิชกิจ กรรมกำร (22 ก.ย. 2563 - 
3.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  กรรมกำร 21 ก.ย. 2566) 
4.  ศำสตรำจำรย์ ดร.วชิัย บุญแสง กรรมกำร  
5.  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  กรรมกำร  
6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย  เลขำนุกำร  
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรรัีกษ์)   
7. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน  ผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
 (นำงศิริรัตน์ เนำว์วงษ์)  
8. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
 (นำงนงเยำว์  สคุ ำภำ)  

 
หมำยเหตุ : 

1. ค ำส่ังสภำมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ 22 ก.ย. 2563  ประกำศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563   
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ชุด/วำระ รำยช่ือกรรมกำร 

ชุดที่ 7  
(28 พฤษภำคม 2559 -  
27 พฤษภำคม 2562) 

 
 
(วำระ 3 ปี ตำมระเบียบ มทส. วำ่ด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551) 

 
(ไม่เกิน 2 วำระติดต่อกัน) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  ประกอบดว้ย 
 1. ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  เวสำรัชช์    ประธำน  
 2. นำยสัมพันธ์ ศลิปนำฎ      กรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ คุณพนิชกิจ   กรรมกำร 
 4. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร      กรรมกำร 
 5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรีะพงษ์  แพสุวรรณ   กรรมกำร 
  (ลำออก 28 ก.ค. 2560) 
 6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักด ี   กรรมกำร 
  (เร่ิม 16 ก.ย. 2560) 
 7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (อำจำรย์ ดร.นฤมล รักษำสุข ; ถงึ 30 ก.ย. 2561) 
  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.กองพล อำรรัีกษ์ ; เร่ิม 1 ต.ค. 2561) 
 8. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงนฤมล ทีจันทกึ ; รักษำกำรแทน ; เร่ิม 2 พ.ค. 2561) 
  (นำงศิริรัตน์ เนำว์วงษ์ ; เร่ิม 1 ต.ค. 2562) 
 9. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงนงเยำว์ สคุ ำภำ) 
หมำยเหต ุ  

1. สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในกำรประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรีชุดใหม่ 

2. สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในกำรประชุมคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี... ชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี...ชุดใหม่ 

 

ชุดที่ 6  
(17 พฤษภำคม 2556 -  
16 พฤษภำคม 2559) 

 
 
(วำระ 3 ปี ตำมระเบียบ มทส. วำ่ด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  ประกอบดว้ย 
 1. ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช    ประธำน  
 2. นำยนนทพล  นิ่มสมบญุ      กรรมกำร 
 3. นำยสัมพันธ์ ศลิปนำฎ      กรรมกำร 
 4. ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  เวสำรัชช์    กรรมกำร 
 5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรีะพงษ์  แพสุวรรณ   กรรมกำร 
 6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (อำจำรย์ ดร.นฤมล รักษำสุข) 
 7. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงสำวมัณฑนำ สำยบ ำรุง, รักษำกำรแทน ตั้งแต่ 27 ธ.ค.2554-30 ม.ค.2557) 
  (นำยกรณีย์ บุตรมีบุญ ;  แต่งตัง้ 31 ม.ค. 2557 – 1 พ.ค. 2561) 
 8. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงนงเยำว์ สคุ ำภำ) 
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ชุด/วำระ รำยช่ือกรรมกำร 

ชุดที่ 5  
(20 ตุลำคม 2552 - 19 ตุลำคม 2555) 

 
 
(วำระ 3 ปี ตำมระเบียบ มทส. วำ่ด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลงำน 
และกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2551) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  ประกอบดว้ย 
 1. ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช    ประธำน  
 2. นำยทวี หนุนภักด ี       กรรมกำร 
 3. นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต      กรรมกำร 
 4. นำยเลื่อน  กฤษณกร ี      กรรมกำร 
 5. นำยนนทพล  นิ่มสมบญุ      กรรมกำร 
 6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) 
 7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (อำจำรย์ ดร.วุฒิ ด่ำนกิตติกุล, รักษำกำรแทน) 
 8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (อำจำรย์ ดร.นฤมล รักษำสุข, รักษำกำรแทน) 
 9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (อำจำรย์ ดร.นฤมล รักษำสุข) 
 10. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงประวณีำ  หอมตำ) 
 11. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงสำวมัณฑนำ สำยบ ำรุง, รักษำกำรแทน) 
 12. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
  (นำงนงเยำว์ สคุ ำภำ) 
หมำยเหต ุ ล ำดับที่ 6 ลำออกจำกต ำแหน่งตัง้แตว่ันที่ 23 ธ.ค. 2554 
   ล ำดับที่ 7 ค ำสัง่แตง่ตัง้ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554-31 ม.ค. 2555 
   ล ำดับที่ 8  ค ำสั่งแต่งตัง้ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2555-24 ก.พ. 2555 
   ล ำดับที่ 9  ค ำสั่งแต่งตัง้ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2555-ถึง 30 ก.ย. 2561 
   ล ำดับที่ 11 ค ำสั่งแต่งตัง้ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2554-30 ม.ค. 2557 

ชุดที่ 4 
(20 ตุลำคม 2550 - 19 ตุลำคม 2552) 

 
 

 
 
 
 
 

(วำระ 2 ปี ตำมข้อบังคับ มทส. วำ่ด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงำน พ.ศ. 2548) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  ประกอบดว้ย 
 1. อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี  ประธำน  
  (ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช) 
 2. นำยทวี หนุนภักด ี       กรรมกำร 
 3. นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต      กรรมกำร 
 4. นำยเลื่อน  กฤษณกร ี      กรรมกำร 
 5. นำยนนทพล  นิ่มสมบญุ      กรรมกำร 
 6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) 
 7. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 8. หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย    ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
หมำยเหต ุ ล ำดับที่ 7 - 8 ค ำสัง่แตง่ตั้ง ณ วันที่ 8 ก.ย. 2551 
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ชุด/วำระ รำยช่ือกรรมกำร 

ชุดที่ 3 
(20 ตุลำคม 2548 - 19 ตุลำคม 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
(วำระ 2 ปี ตำมข้อบังคับ มทส. วำ่ด้วย 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงำน พ.ศ. 2548) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  ประกอบดว้ย 
 1. อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี  ประธำน  
  (ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช) 
 2. นำยทวี หนุนภักด ี       กรรมกำร 
 3. นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต      กรรมกำร 
 4. นำยเลื่อน  กฤษณกร ี      กรรมกำร 
 5. นำยนนทพล  นิ่มสมบญุ      กรรมกำร 
 6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 
 7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวทิยำลัย   เลขำนุกำร 
  (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)     
หมำยเหต ุ ล ำดับที่ 6 ปฏิบัตหิน้ำที่ วันที่ 20 ต.ค. 2548 - 31 ธ.ค. 2549 
   ล ำดับที่ 7 ปฏิบัตหิน้ำที่ วันที่ 3 ก.พ. 2550 – 19 ต.ค. 2550 
 

ชุดที่ 2 
(1 ตุลำคม 2546 - 30 กันยำยน 2548) 

 
 
 
 
 

(วำระ 2 ปี ตำมมตสิภำมหำวิทยำลัย  
คร้ังที่ 7/2544 วันที่ 1 ตุลำคม 2544) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี ประกอบดว้ย 

 1. อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี   ประธำน  
  (ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช) 
 2. นำยทวี หนุนภักด ี        กรรมกำร 
 3. นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต       กรรมกำร 
 4. นำยเลื่อน  กฤษณกร ี       กรรมกำร 
 5. นำงวิภำณี สุวนิช        กรรมกำร 
 6. เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ  เลขำนุกำร 
  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี  

  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 
 

ชุดที่ 1 
(1 ตุลำคม 2544 - 30 กันยำยน 2546) 

 
 
 
 
 

(วำระ 2 ปี ตำมมตสิภำมหำวิทยำลัย  
คร้ังที่ 7/2544 วันที่ 1 ตุลำคม 2544) 

 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสุีรนำรี ประกอบดว้ย 

 1. อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี   ประธำน  
  (ศำสตรำจำรย์ ไพจิตร  โรจนวำนิช) 
 2. นำยทวี หนุนภักด ี        กรรมกำร 
 3. นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต       กรรมกำร 
 4. นำยเลื่อน  กฤษณกร ี       กรรมกำร 
 5. นำงวิภำณี สุวนิช        กรรมกำร 
 6. เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ  เลขำนุกำร 
  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี  

  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 

 


