
 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 39 รำยกำร 

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
และ 

1/2560 
(ส. 25 ก.พ. 2560) 

1) ผลกำรสรรหำอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จำกคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดี 
2) กำรเสนอวิสัยทัศน์ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลยัของรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ 
3) ให้เสนอชื่อ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
4) แต่งต้ัง รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์ ทองระอำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจยัและพัฒนำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร

งำนบุคคล แทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำง 
5) แต่งต้ังผู้เชี่ยวชำญ สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 1 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

2/2560 
(ส. 25 มี.ค. 2560) 

6) กำรจ้ำงพนักงำนสำยวิชำกำร เนื่องจำกครบเกษียณอำยุ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560) 
เพื่อปฏิบัติงำนต่อในมหำวิทยำลยั รวมจ ำนวน 3 รำย ได้แก ่
(1) กำรจ้ำงประเภทเต็มเวลำ สัญญำจ้ำง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 

จ ำนวน 1 รำย คือ ศำสตรำจำรย ์ดร.กติติเทพ เฟื่องขจร สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
(2) กำรจำ้งประเภทบำงเวลำ (จำ้งปีตอ่ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2 รำย 

ได้แก่ 
(2.1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ สำขำวิชำกำรพยำบำลพื้นฐำน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 
(2.2) อำจำรย์ ดร.ปัทมำ วำจำมั่น สำขำวิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 

7) กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนสำยวิชำกำร ที่มหำวิทยำลัยจ้ำงเป็นผู้เกษียณอำยุเพื่อปฏิบัติงำนต่อในมหำวิทยำลัย รวม
จ ำนวน 4 รำย ได้แก่ 
(1) กำรต่อสัญญำจ้ำงประเภทเต็มเวลำ สัญญำจ้ำงที่ 2 เต็มเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 

พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1 รำย คือ Professor Dr. Sergey Meleschko สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
(2) กำรต่อสัญญำจ้ำงประเภทไม่เต็มเวลำ (จ้ำงปีต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 

จ ำนวน 3 รำย ได้แก ่
(2.1) Professor Dr. Andrew Peter Lian สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม 
(2.2) ศำสตรำจำรย์ เกียรติคุณ ดร.นันทกร  บุญเกิด สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(2.3) อำจำรย ์ดร.ณรงค์ อัครพัฒนำกลู สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

8) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนกัวิชำ
วิศวกรรมศำสตร ์จ ำนวน 2 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

3/2560 
(ส. 27 พ.ค. 2560) 

9) รำยชื่อบุคคลและหนว่ยงำนเพือ่รับรำงวัลเกียรติคุณ (เขม็กิตติกำรทองค ำและหรือโล่กิตติกำร) ประจ ำป ีพ.ศ. 2560    
รวมจ ำนวน 19 รำย/หน่วยงำน 
9.1) รำงวัลเกียรติคุณ “เข็มกิตติกำรทองค ำ” จ ำนวน 3 รำย ได้แก ่

(1) ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
(2) นำยพงศ์โพยม วำศภูต ิ
(3) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

9.2) รำงวัลเกยีรติคุณ “โล่กิตตกิำร”  จ ำนวน 16 รำย/หน่วยงำน ได้แก ่
9.2.1) ประเภทบุคคล จ ำนวน 13 รำย ได้แก่ 

(1) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ทันตแพทยห์ญิง ทำ่นผู้หญิงเพ็ชรำ เตชะกัมพุช 
(2) ศำสตรำจำรย์พิเศษ ไพจิตร  โรจนวำนิช 
(3) นำยสมเกียรติ  อนุรำษฎร์  
(4) นำยจักรกฤษณ์ อุทโยภำศ 
(5) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณีย์ รัตนพำนี 
(6) ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หัสไชย บุญจูง 
(7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตริตำภรณ์ ชูศรี 
(8) รองศำสตรำจำรย์ยุทธนำ สมิตะสิริ 
(9) นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ 
(10) นำงสำวอสมำ พันธ์เกษม 
(11) นำงสุจินต์ สถิตพิทยำยุทธ์ 
(12) นำยชำญชัย ชำญชนำไพบูลย์ 
(13) นำยสมศักดิ์ ตรงวงศำ 



 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) จ ำนวน 39 รำยกำร 

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
และ 

3/2560 
(ส. 27 พ.ค. 2560) 

9.2.2) ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน 3 หนว่ยงำน ได้แก ่
(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
(2) โรงพยำบำลสีค้ิว จังหวัดนครรำชสีมำ 
(3) บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

10) กำรจ้ำง รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งบริหำรวิชำกำร (อธิกำรบดี)  
11) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (จ ำนวน 13 รำย) 
12) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี(จ ำนวน 14 รำย) 
13) แต่งตั้งคณะกรรมกำรอุทธรณ์ ร้องทุกขป์ระจ ำมหำวิทยำลัย (จ ำนวน 12 รำย) 
14) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร ์

จ ำนวน 2 รำย 
15) ให้กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิได้แก่ ศำสตรำจำรยพ์ิเศษไพจิตร โรจนวำนิช เป็นอุปนำยกสภำมหำวิทยำลยั 

กำรประชุมลับ 
และ 

4/2560 
(พฤ. 27 ก.ค. 2560) 

16) แต่งตั้ง รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นผูร้ักษำกำรแทนอธิกำรบดี 
17) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรฟำร์มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (จ ำนวน 15 รำย) 
18) ยกเลิกกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
19) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนกัวิชำ

วิศวกรรมศำสตร ์จ ำนวน 2 รำย 

กำรประชุมลับ 
และ 

นัดพิเศษ 
(15-16 ก.ย. 2560) 

20) ก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง และผู้ช่วยอธิกำรบดี จ ำนวน 10 ต ำแหน่ง 
21) แต่งต้ังบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง 
22) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนธำนี (จ ำนวน 16 รำย) 
23) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสุรสัมมนำคำร (จ ำนวน 11 รำย) 
24) แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เด่นพงษ์ สุดภักด ีเป็นกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน แทน

ต ำแหน่งที่ว่ำง 
25) ให้รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงษ์  แพสวุรรณ พ้นจำกต ำแหน่งที่ปรึกษำในคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติกำรวิจยัรังสีรักษำจำกโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT) 
26) เปลี่ยนแปลงรองประธำน และกรรมกำร ในคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยรังสีรักษำจำกโบรอนจับ

ยึดนิวตรอน 

กำรประชุมลับ 
และ 

5/2560 
(ส. 23 ก.ย. 2560) 

27) แต่งตั้งคณะกรรมกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (จ ำนวน 15 รำย) 
28) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งกรรมกำร ในคณะกรรมกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
29) แต่งต้ังผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี จ ำนวน 7 รำย 
30) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ

เทคโนโลยีกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำย 

เวียนขอมต ิ
(จ. 21 ส.ค. 2560) 

31) เปลีย่นแปลงต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรและเลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
สุรนำร ี

32) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งกรรมกำร และกรรมกำรและเลขำนุกำร ในคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี 

33) เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งรองประธำนในคณะกรรมกำรบริหำรฟำร์มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

กำรประชุมลับ 
(พฤ. 19 ต.ค. 2560) 

34) ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับศำสตรำจำรย์ และให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
เป็นศำสตรำจำรย์ จ ำนวน 2 รำย 
(1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวรำห ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ

วิศวกรรมขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
(2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

  



 

การอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ/บุคคล ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) จ ำนวน 39 รำยกำร 

การประชมุครั้งที ่ คณะกรรมการ/บุคคล/หน่วยงาน 

กำรประชุมลับ 
(พฤ. 19 ต.ค. 2560) 

35) กำรต่อสัญญำจ้ำงผู้เกษียณอำยุปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 
(1) อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนำ พุฒิภำษ ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 

พ.ศ. 2561 
(2) ศำสตรำจำรย์ (เกียรติคุณ) ทันตแพทย์หญิงศิริพร ทิมปำวัฒน์ ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 

ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 

6/2560 
(ส. 25 พ.ย. 2560) 

36) แต่งต้ัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รวมพร  คงก ำเนิด คณบดีส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคล แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

37) แต่งตั้งกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรเทคโนธำนี เพิ่มเติม (จ ำนวน 7 คน) 
38) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง (จ ำนวน 7 คน) 
39) รับรองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชำญตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 ส ำนักวิชำ

วิทยำศำสตร์ และส ำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์ รวมจ ำนวน 3 รำย 
 

  




