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ศ. ดร.สุรศักดิ์ ศ. ดร.สุรศักดิ์ 
วงศ์รัตนชีวิน วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�รศึกษ�เพ่ิมเติมท่ีอ่ืนๆ
- 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.

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวคณะว ิิทยาศาสตรทยาศาสตร์์ มหาว มหาว ิิทยาลทยาลััยมหยมหิิดลดล

ประจำ ปี 2560ประจำ ปี 2560
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ประวตักิ�รทำ�ง�น  
- ตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร

พ.ศ. 2530-2533  อาจารย์
พ.ศ. 2533-2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ศ. 2539-2558  รองศาสตราจารย์
พ.ศ. 2558-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์
พ.ศ. 2560  ประธานคณะกรรมการขบัเคล่ือนการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2554-2557  กรรมการผู้ทรงวุฒใินคณะกรรมการบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2547-ปัจจบุนั  ผู้อ�านวยการศนูย์วิจัยโรคเมลิออยโดสสิ 
พ.ศ. 2514-ปัจจบุนั  คณะอนกุรรมการทางด้านโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
    และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(สวทช)
พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั  คณะอนกุรรมการพฒันาระบบจัดการความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยัพฒันา 
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2555-ปัจจบุนั  คณะอนกุรรมการจัดท�าร่างข้อบงัคบัว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวชิาชพี 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีควบคมุสาขาการเพาะเลีย้งจลุนิทรย์ีและการใช้
    จุลินทรย์ีท่ีก่อให้เกิดโรค สภาวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2551-2557  Councilor of the Federation of Immunological Societies of Asia-
    Oceania (FIMSA) 
พ.ศ. 2551-2555  An External assessor in the field of Medical Microbiology, 
    University of Malaya.  
พ.ศ. 2549-2559  Editorial board and associated editor of the Asian Pacific Journal 
    of Allergy and Immunology 

- ตำ�แหน่งท�งบรหิ�ร
พ.ศ. 2540-2544   ต�าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2551-2552   ต�าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2552-2556   ต�าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2552-2556   ต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ ฝ่ายห้องปฎบิตักิาร
พ.ศ. 2556-2557   ต�าแหน่ง รองคณบดฝ่ีายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ต�าแหน่ง คณบดบีณัฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัขอนแก่น
พ.ศ. 2559   ต�าแหน่ง รกัษาการ ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพลุม่น�า้โขง
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ต�าแหน่ง คณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ (MBA) 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-2558   ต�าแหน่ง คณะกรรมการอ�านวยการวิทยาลยัการปกครองท้องถิน่ 
    มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-2559   คณะกรรมการประจ�าส�านกัวิทยบรกิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั  ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเมลอิอยโดสสิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
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ง�นทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม/ประเทศช�ติ 
-  ประธ�นคณะผู้บริห�รบณัฑติวทิย�ลยัมห�วทิย�ลยัของรฐัและมห�วทิย�ลัยในกำ�กบัของรฐั (ทคบร) 24 สถ�บนั 

ได้ท�าหน้าทีใ่นการพลกัดนัเพือ่พฒันาบณัฑติศกึษาของประเทศ และพลกัดนักลยทุธ์ฺ เรือ่งพฒันาหลกัสตูร และจ�านวนนกัศกึษา
บณัฑติศึกษา

-  ผลกัดันและจดัทำ�ข้อมลูอตัร�กำ�ลงัในก�รผลติบณัฑติศกึษ�ของประเทศ ศ. ดร.สุรศกัดิ ์วงศ์รตันชวีนิ เป็นผู้น�าใน
ฐานะประธานท่ีประชมุคณะผู้บรหิารบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั (ทคบร) ได้เข้า
พบผูช่้วยรฐัมนตร ีประจ�ากระทรวงศกึษาธกิาร (รศ. นพ.โศภณ นราธร) ซึง่เป็นผู้ก�ากบัดแูล ส�านกังานคณะกรรมการ การ
อดุมศกึษา (สกอ.) เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร หรือผลติหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา เพือ่ให้เป็นทีต้่องการหรือ
แนวทางของนโยบาย 

-  อทุศิตนให้กับง�นวจิยัด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เพ่ือแก้ปัญหาโรคส�าคญัของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมาอย่างต่อ
เนือ่งตัง้แต่ส�าเรจ็การศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร์ โดยศ. ดร.สรุศกัดิ ์วงศ์รัตนชวีนิได้ท�าการศึกษาวจิยัโดยเป็น independent 
researchers และเป็นหวัหน้าโครงการวจิยัในโครงการวจัิยต่างๆ ที ่เน้นโรคท่ีเป็นปัญหาส�าคญัของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
(melioidosis and opisthorchiasis) มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2530-ปัจจบุนั ซึง่มผีลงานตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติ
มากว่า 95 เรือ่ง

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ 
- สร้างเครอืข่ายการรบัเข้า นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไทยและนกัศึกษาต่างชาตท่ีิมศีกัยภาพสูง ให้กบัมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น
- เป็นประธานคณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นเพือ่จดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลก ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น
- เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร โดยการจัดแบ่งหลักสูตรตามศักยภาพ (Curriculum Division) ของ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น
- เป็นประธาน คณะผู้บรหิารบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั (ทคบร) 24 สถาบัน 

และเป็นผู้ด�ารแิละจัดท�าข้อมูลอตัราก�าลงัในการผลติบณัฑติศกึษาของประเทศ

ร�งวลัและเกยีรตทิีไ่ด้รบั
-  ได้รบัพระราชทานทุนส่งเสรมิบณัฑติ จากมลูนธิอินนัทมหดิล (2544-2546)
-  ได้รบัพระราชทานรางวลันกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ ประจ�าปี 2536 จากมลูนธิส่ิงเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน

พระบรมราชปูถมัภ์
-  รางวลัผลงานวจัิยดีเด่นประจ�าปี 2558 และ 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น
-  รางวลัผลงานวจัิยดีเยีย่ม สาขาเกษตรและชวีวทิยา ประจ�าปี 2545 จากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
-  รางวลันักวจัิยดีเด่นระดบัเงนิและระดบัทอง จาก มหาวทิยาลยัขอนแก่น
-  รางวลัศษิย์เก่าดีเด่นด้านวชิาการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล

ปณธิ�นทีย่ดึถอืในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชวิีต 

การท�างานและการใช้ชวีติตามรอยเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช


