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➢คณะอนุกรรมการตามข้อบังคับของ สสวท. 

   

1) นายมนูญ  สรรค์คุณากร     ประธานอนุกรรมการ 

2) ผู้อำนวยการ สสวท.      รองประธานอนุกรรมการ 

3) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวงั  พิธิยานุวัฒน์   อนุกรรมการ 

4) รองศาสตราจารยจ์ิรประภา  อัครบวร    อนุกรรมการ 

5) รองศาสตราจารย์ประพันธ์  แม่นยำ    อนุกรรมการ 

6) รองผู้อำนวยการ สสวท.     อนุกรรมการ 

7) นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง     อนุกรรมการ 

8) นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ ์     อนุกรรมการ 

9) นายสกรณ์  ชณุหะโสภณ     อนุกรรมการและเลขานุการ 

10) นางสาวจิรวดี  อิ่มสกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

11) นางนิรมล  สุวรรณละออง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

1) นายไพฑูรย ์ ขมัภรัตน ์     ประธานกรรมการ 

2) นายโฉลก  ศิรสิินธว ์      กรรมการ 

3) นายขจร  จิตสขุุมมงคล     กรรมการ 

4) นางสาวกุศลิน  มุสิกุล      กรรมการ 

5) นางสาวเขมวดี  พงศานนท ์     กรรมการ 

6) นายวิโรจน์  ลิว่คงสถาพร     กรรมการ 

7) นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม     กรรมการ 

 

 

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานของ สสวท. 

1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
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1) นายไพฑูรย์  ขมัภรัตน ์     ประธานอนุกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ    อนุกรรมการ 

3) นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ     อนุกรรมการ  

4) นางอรวรรณ  ชยางกูร     อนุกรรมการ 

5) นางอรนุช  สูงสว่าง      อนุกรรมการ 

6) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    เลขานุการ 

7) นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

8) นางสาวกนกวรรณ  สายสินธุ ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรม

และการพัฒนา สสวท. พ.ศ. 2562  ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการกองทุนตาม

ข้อบังคับนี ้  

1) นายมนูญ  สรรค์คุณากร     ประธานกรรมการ 

2) ผู้อำนวยการ สสวท.      รองประธานกรรมการ 

3) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวงั  พิธิยานุวัฒน์   กรรมการ 

4) รองศาสตราจารยจ์ิรประภา  อัครบวร    กรรมการ 

5) รองศาสตราจารย์ประพันธ์  แม่นยำ    กรรมการ 

6) รองผู้อำนวยการ สสวท.     กรรมการ 

7) นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง     กรรมการ 

8) นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันต์ิ     กรรมการ 

9) นายสกรณ์  ชณุหะโสภณ     กรรมการและเลขานุการ 

10) นางสาวจิรวดี  อิ่มสกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

11) นางนิรมล  สุวรรณละออง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

4. คณะกรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. 
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➢คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ สสวท. 

  

 

1) รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล   ประธานอนุกรรมการ 

2) นายศรัณย์  โปษยะจินดา     อนุกรรมการ 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  อุทโยภาศ   อนุกรรมการ 

4) รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล  อนุกรรมการ 

5) รองศาสตราจารยส์าโรช  รุจิรวรรธน์   อนุกรรมการ 

6) นายอัมพร  พินะสา     อนุกรรมการ 

7) ผู้อำนวยการ สสวท.      อนุกรรมการ 

8) รองผู้อำนวยการ สสวท.     อนุกรรมการ 

9) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (นางสาวสุพรรณี  ชาญประเสรฐิ) อนุกรรมการ 

10) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (นายวรวรงค์  รักเรืองเดช) อนุกรรมการ 

11) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

12) นางสาวศิริพร  ลักษณาภิรมย ์     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  

1) นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ     ประธานอนุกรรมการ 

2) นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน ์     รองประธานอนุกรรมการ 

3) นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    อนุกรรมการ 

4) นางวลัยพร  ศรีประยูรสกุล    อนุกรรมการ 

5) นางปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์     อนุกรรมการ 

6) รองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย    อนุกรรมการ 

7) ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ 

8) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย     อนุกรรมการและเลขานุการ 

9) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10) นางสาวอันธิดา  เพิ่มพูนเศรษฐ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

5. คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร ์

 

6. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท. 
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1) รองศาสตราจารยค์ุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ  ประธานอนุกรรมการ 

2) ศาสตราจารยก์ิตติคุณสมหวงั  พิธิยานุวัฒน์   อนุกรรมการ 

3) รองศาสตราจารยพ์ินิติ  รตะนานุกูล   อนุกรรมการ 

4) รองศาสตราจารย์จิรประภา  อัครบวร   อนุกรรมการ 

5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงาน   เลขานุการ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

6) นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

1)  นายศรัณย์  โปษยะจินดา    ประธานอนุกรรมการ 

2)  ผู้อำนวยการ สสวท.     รองประธานอนุกรรมการ 

3) นายวุฒิ  ด่านกิติกุล     อนุกรรมการ 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  เลิศสิทธิชัย   อนุกรรมการ 

5) นายพรสรรค์  ปัญจเทพ     อนุกรรมการ 

6) รองศาสตราจารย์สาโรช  รุจิรวรรธน์   อนุกรรมการ 

7) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมาย  อนุกรรมการ 

8) นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

9) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

10) หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

❖❖❖❖❖❖ 

 

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานผู้อำนวยการ สสวท. 

8. คณะอนุกรรมการอาคารและการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ 


