ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาล
ทยาลัยมห
ยมหิดล
ดล

ประจำ�ปี 2560

ศ. ดร.สุรศักดิ์
วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
- วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคนิ ค การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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การศึกษาเพิม่ เติมทีอ่ น่ื ๆ
- Techniques in T cell western and T cell cloning
at Queensland Institute of Medical
Research (QIMR), AUSTRALIA. 1989
- Cloning and Expression of genes using a bacteriophage lambda as a vector at Ontario Veterinary
Collage University of Guelph CANADA 1991
- Bioinformatics Organized by International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB) 1999
- Good Laboratory Practice (GLP) 2000
- Computational Genomics 2004 (Cold spring Harbor Laboratory, New York, USA)
		
- Biosafety 3 training 2008.
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ประวัตกิ ารท�ำงาน
- ต�ำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2530-2533		
พ.ศ. 2533-2539		
พ.ศ. 2539-2558		
พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560		
พ.ศ. 2554-2557		
พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2514-ปัจจุบนั
				
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั
				
พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั
				
				
พ.ศ. 2551-2557		
				
พ.ศ. 2551-2555		
				
พ.ศ. 2549-2559		
				

อาจารย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ประธานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการผูท้ รงวุฒใิ นคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั โรคเมลิออยโดสิส
คณะอนุกรรมการทางด้านโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (สวทช)
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบจัดการความรูแ้ ละส่งเสริมการวิจยั พัฒนา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมสาขาการเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียแ์ ละการใช้
จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรค สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Councilor of the Federation of Immunological Societies of AsiaOceania (FIMSA)
An External assessor in the field of Medical Microbiology,
University of Malaya.
Editorial board and associated editor of the Asian Pacific Journal
of Allergy and Immunology

- ต�ำแหน่งทางบริหาร
พ.ศ. 2540-2544 		
พ.ศ. 2551-2552 		
พ.ศ. 2552-2556 		
พ.ศ. 2552-2556 		
พ.ศ. 2556-2557 		
พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2559 		
พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั
				
พ.ศ. 2557-2558 		
				
พ.ศ. 2557-2559 		
พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั

ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิจยั คณะแพทยศาสตร์
ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
ต�ำแหน่ง รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายห้องปฎิบตั กิ าร
ต�ำแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิจยั คณะแพทยศาสตร์
ต�ำแหน่ง คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต�ำแหน่ง รักษาการ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพลุม่ น�ำ้ โขง
ต�ำแหน่ง คณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต�ำแหน่ง คณะกรรมการอ�ำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั โรคเมลิออยโดสิส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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งานทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคม/ประเทศชาติ

- ประธานคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ (ทคบร) 24 สถาบัน
ได้ทำ� หน้าทีใ่ นการพลักดันเพือ่ พัฒนาบัณฑิตศึกษาของประเทศ และพลักดันกลยุทธฺ ์ เรือ่ งพัฒนาหลักสูตร และจ�ำนวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
- ผลักดันและจัดท�ำข้อมูลอัตราก�ำลังในการผลิตบัณฑิตศึกษาของประเทศ ศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ เป็นผูน้ ำ� ใน
ฐานะประธานทีป่ ระชุมคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ (ทคบร) ได้เข้า
พบผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี ประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ (รศ. นพ.โศภณ นราธร) ซึง่ เป็นผูก้ ำ� กับดูแล ส�ำนักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หรือผลิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่ ให้เป็นทีต่ อ้ งการหรือ
แนวทางของนโยบาย
- อุทศิ ตนให้กบั งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่ แก้ปญ
ั หาโรคส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อ
เนือ่ งตัง้ แต่สำ� เร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ โดยศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รตั นชีวนิ ได้ทำ� การศึกษาวิจยั โดยเป็น independent
researchers และเป็นหัวหน้าโครงการวิจยั ในโครงการวิจยั ต่างๆ ที่ เน้นโรคทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(melioidosis and opisthorchiasis) มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2530-ปัจจุบนั ซึง่ มีผลงานตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
มากว่า 95 เรือ่ ง

ผลงานเด่นทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและภาคภูมใิ จ

- สร้างเครือข่ายการรับเข้า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทมี่ ศี กั ยภาพสูง ให้กบั มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- เป็นประธานคณะกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นเพือ่ จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร โดยการจัดแบ่งหลักสูตรตามศักยภาพ (Curriculum Division) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เป็นประธาน คณะผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ (ทคบร) 24 สถาบัน
และเป็นผูด้ ำ� ริและจัดท�ำข้อมูลอัตราก�ำลังในการผลิตบัณฑิตศึกษาของประเทศ

รางวัลและเกียรติทไี่ ด้รบั
- ได้รบั พระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธอิ นันทมหิดล (2544-2546)

- ได้รบั พระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ ประจ�ำปี 2536 จากมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นประจ�ำปี 2558 และ 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รางวัลผลงานวิจยั ดีเยีย่ ม สาขาเกษตรและชีววิทยา ประจ�ำปี 2545 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
- รางวัลนักวิจยั ดีเด่นระดับเงินและระดับทอง จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธานทีย่ ดึ ถือในการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ
การท�ำงานและการใช้ชวี ติ ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุยเดช
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