
 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 19 รำยกำร  

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
และ 

1/2559 
(ส. 20 ก.พ. 2559) 

1) เสนอชื่อ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ภิเศก ลุมพิกำนน์ เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

2) ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งเป็นศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 รำย  
(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วภิำ สจุินต์  เป็นศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชวีเคมี 
(2) Associate Professor Dr. Albert Schulte เป็นศำสตรำจำรย ์ในสำขำวชิำเคมวีิเครำะห ์

3) แต่งต้ังผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ หลักสูตรกำรจดักำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน สถำบันกำรบินพลเรือน     
จ ำนวน 2 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

2/2559 
(ส. 26 มี.ค. 2559) 

 

4) กำรจ้ำงพนักงำนสำยวิชำกำร เนื่องจำกครบเกษียณอำยุเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559) 
เพื่อปฏิบัติงำนต่อในมหำวิทยำลยั จ ำนวน 2 รำย 
(1) ศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษณะ สำคริก สำขำวิชำเคมี ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์ จำ้งเต็มเวลำ ระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบตัิ สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

จ้ำง 3 วันตอ่สัปดำห ์ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 
5) กำรต่อสัญญำจำ้งพนกังำนสำยวชิำกำร ที่มหำวิทยำลัยจำ้งเป็นผู้เกษยีณอำยุเพือ่ปฏิบตัิงำนต่อในมหำวิทยำลยั ระยะเวลำ 1 ป ี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 จ ำนวน 10 รำย 
(1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโรจน ์ สัตยธรรม สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ จ้ำงเต็มเวลำ 
(2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัญญำ สรำภิรมย์ สำขำวิชำกำรรบัรู้จำกระยะไกล ส ำนกัวชิำวิทยำศำสตร์ จำ้ง 3 วันต่อสัปดำห ์
(3) Prof. Dr. Andrew Peter Lian สำขำวชิำภำษำต่ำงประเทศ ส ำนกัวิชำเทคโนโลยีสังคม จ้ำง 3 วันตอ่สัปดำห์ 
(4) รองศำสตำจำรย์ ดร.พงษ์ชำญ ณ ล ำปำง สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ ส ำนกัวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

 จ้ำง 2 วันตอ่สัปดำห์ 
(5) ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร.นันทกร  บุญเกิด  สำขำวิชำเทคโนโลยีชวีภำพ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

จ้ำง 3 วันตอ่สัปดำห์ 
(6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลองศรี ฟลัด สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำง 3 วันต่อสัปดำห์ 
(7) รองศำสตรำจำรย์ นำวำอำกำศเอก ดร.วรพจน์  ข ำพิศ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

จ้ำง 3 วันตอ่สัปดำห ์
(8) อำจำรย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนำกูล สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำง 2 วันต่อสัปดำห์ 
(9) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงยุทธ เสริมสุธอีนุวัฒน์ สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

จ้ำง 3 วันตอ่สัปดำห ์
(10) รองศำสตรำจำรย์ เกรียงไกร ไตรสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำง 3 วันต่อสัปดำห์ 

6) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
7) แต่งต้ังกรรมกำรในคณะกรรมกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี เพิ่มเติม 

กำรประชุมลับ 
และ 

3/2559 
(ส. 28 พ.ค. 2559) 

8) รำยชื่อบุคคลและหนว่ยงำนเพือ่รับรำงวลัเกียรติคุณ “โล่กิตติกำร” ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รวมจ ำนวน 14 รำย/แห่ง 
ประเภทบุคคล จ ำนวน 7 รำย 
(1) นำยแพทย์ปรำชญ ์บุณยวงศ์วิโรจน์ 
(2) นำยแพทย์ส ำเริง  แหยงกระโทก 
(3) นำยประยงค์  มุ่งยุทธกลำง 
(4) นำยพฤฒ ิ เกิดชูชื่น 
(5) รองศำสตรำจำรย์ พ.อ. ดร.วรศิษย์ อุชัย 
(6) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุเวทย ์ นิงสำนนท์ 
(7) อำจำรย์ ดร.วิศิษฎพ์ร  วัฒนวำทิน 
ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน 7 แห่ง 
(1) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) 
(2) ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(3) สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
(4) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.) 
(5) ศูนย์นำโนเทคโนโลยแีห่งชำติ (NANOTEC)  

 



 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) จ ำนวน 19 รำยกำร  

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
และ 

3/2559 
(ส. 28 พ.ค. 2559) 

(6) บริษัท เบทำโกร จ ำกัด (มหำชน) 
(7) เทศบำลต ำบลไชยมงคล จังหวัดนครรำชสีมำ 

9) กำรจ้ำงผู้เกษียณอำยุปฏิบัติงำนสำยวิชำกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 1 รำย คือ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 
ทันตแพทย์หญิงศิริพร ทิมปำวัฒน ์

10) แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำร ี
11) แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี 
12) แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

กำรประชุมลับ 
และ 

4/2559 
(พ. 27 ก.ค. 2559) 

13) ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งเป็นศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย 
คือ รองศำสตรำจำรย ์ ดร.จตุพร วิทยำคุณ เป็นศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำเคมี 

14) คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรจัดตั้งสถำนพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรส ำหรับนกัศึกษำ (Student 
Entrepreneurship Development Academy, SEDA) 

กำรประชุมลับ 
(ส. 24 ก.ย. 2559) 

15) ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้งเป็นศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 1 รำย 
คือ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ยุพำพร ไชยสหีำ เป็นศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำชวีวทิยำ 

16) แต่งตั้งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 3 รำย ดังนี้ 
ระดับรองอธิกำรบด ีจ ำนวน 1 รำย ได้แก่ 
(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำศรี อัศวกลุ 

ด ำรงต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกำรสอนและสนับสนุนกำรเรียนรู้  
ระดับคณบดีและผู้อ ำนวยกำร รวมจ ำนวน 2 รำย ได้แก่ 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกจิ ด ำรงต ำแหน่ง คณบดีส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
(3) อำจำรย์ ดร.สำโรช รุจิรวรรธน์ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครือ่งมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

กำรประชุมลับ 
และ 

7/2559 
(ส. 24 ธ.ค. 2559) 

17) ให้เสนอชื่อ ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

18) ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 12 ท่ำน เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ดังนี้ 
(1) ศำสตรำจำรย์ไพจิตร  โรจนวำนิช 
(2) นำยสัมพันธ์  ศิลปนำฎ 
(3) ศำสตรำจำรย์ ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนำชัย 
(4) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ 
(5) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  เวสำรัชช ์
(6) นำยมนูญ  สรรค์คุณำกร 
(7) นำยอภัยชนม ์ วัชรสินธุ์ 
(8) นำยประเสริฐ   บุญสัมพันธ ์
(9) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ 
(10) ศำสตรำจำรย์ นำยแพทยภ์ิเศก ลุมพกิำนนท์ 
(11) นำยพงศ์โพยม  วำศภูต ิ
(12) ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวำทิน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เปน็ต้นไป 

19) แต่งต้ังกรรมกำรในคณะกรรมกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำร ีเพิ่มเติม 
 

  




