๒๕

ประวัติโดยย่อของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ ๒๖
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๐ ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย
พ.ศ. ๒๕๑๔ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์นส์ ฮอพคิ้นส์ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๑๖ ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์นส์ ฮอพคิ้นส์ สหรัฐอเมริกา
ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน) ปี ๒๕๔๗
- ประธานคณะกรรมการดาเนินการและรองประธานสภาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้าโขง
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๑ –๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๗ที่
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาชิกวุฒิสภาฯ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลกระทรวงพาณิชย์
ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ประธานคณะทางานติดตามผลการเจรจาเขตการค้า (FTA)

ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
บริษัทเศรณี โฮลดิ้ง จากัด อาคาร พี เอส ชั้น ๓๒ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศกมนตรี)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๑-๓๗๙๒-๙ โทรสาร ๐-๒๒๖๑-๓๗๙๐
Email Address: narongchai261@gmail.com

๒๖
นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๖

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตเลียม) จาก University of Oklahoma
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตเลียม) จาก University of Oklahoma
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปิโตเลียม) จาก University of Oklahoma
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- กรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
- ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA)
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓; พ.ศ. ๒๕๕๗
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑; พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
บริษัท ไทยออยล์ จากัด
๕๕๕/๑ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๙๗-๒๙๐๐ ต่อ ๗๐๕๐, ๗๐๕๙ โทรสาร ๐-๒๗๙๗-๒๙๗๓
Email Address: kurujite@energy.mail.go.th

๒๗
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๖

B.Eng. Santa Rosa Technical College, ประเทศฟิลิปปินส์

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้น จากัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ คอนซัลแตนท์ จากัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
บริษัทอินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้น จากัด
๕๙๙ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๓๓๙-๔๒๕๒ ถึง ๕ โทรสาร ๐-๔๓๓๙-๔๒๕๑
Email Address: chalermchai@kku.ac.th

๒๘
ดร.เตช บุนนาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ๒๕๑๒

B.A. (Hons.) จาก Cambridge University, สหราชอาณาจักร
M.A. จาก Cambridge University, สหราชอาณาจักร
Doctor of Philosophy จาก Oxford University, สหราชอาณาจักร

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ.๒๕๒๒
ผู้อานวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต ๗) กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง
สานักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๒๔
รองเลขาธิการ (นักบริหาร ๙) สานักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๒๖
เอกอัครราชทูตประจากระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) สานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ.๒๕๒๗
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร ๑๐)
พ.ศ.๒๕๒๙
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.๒๕๓๓
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจาสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐)
พ.ศ.๒๕๓๘
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
พ.ศ.๒๕๔๓
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
๑ ต.ค.๒๕๔๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร ๑๑) สานักงานปลัดกระทรวง
๑ มี.ค.๒๕๔๗ ที่ปรึกษาสานักราชเลขาธิการ ๑๑ สังกัดสานักราชเลขาธิการ
๒๖ ก.ค. - ๓ ก.ย. ๒๕๕๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
สภากาชาดไทย ๑๘๗๑ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น ๔ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๖-๔๐๐๘, ๐-๒๒๕๖-๔๓๖๓-๖ ต่อ ๒๔๐๔ โทรสาร ๐-๒๒๕๒-๗๗๙๕
E-mail Address: tej@mfa.go.th

๒๙
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๒๔

Bachelor of Science (Engineering) (First Class Honours)
จาก Imperial College of Science and Technology, United Kingdom
Ph.D. (Digital Communications) จาก Imperial College of Science and
Technology, United Kingdom

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วาระที่สอง) ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (วาระแรก)
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ – ๒ วาระ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๗๑๑๑
โทรสาร ๐-๒๕๖๔-๗๐๘๔
E-mail Address: htk@nucleus.nectec.or.th

๓๐
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จาก The Georgia Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. 4515
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
๘ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
๑๐๒๕ ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๗-๑๗๒๓-๓๖ ต่อ ๑๑๓
โทรสาร ๐-๒๖๑๗-๑๗๐๗
E-mail Address: pramode@masci.or.th

๓๑
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๓

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Wharton School,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๔

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
๓๓ ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก ๗ ถนนศรีนตรินทร์ ๕๕ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๕๓๘๕ ถึง ๖
โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๕๓๘๗
E-mail Address: pridideva@gmail.com

๓๒
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๖

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา Agriculture Business จาก University of Santa Clara,
สหรัฐอเมริกา

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- ประธานมูลนิธิสายธาร
- คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร สานักงานพัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- กรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๒๗ Executive Trainer บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ Executive Trainer CITIBANK
พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัท เบทาโกร จากัด
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน คณะพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
อาคารเบทาโกร ทาว์เวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ๓๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๓๓-๘๙๘๒

๓๓
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๐๗
พ.ศ. ๒๕๑๘

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. Biochemistry จาก University of Otago, ประเทศนิวซีแลนด์

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อนุกรรมการเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๔

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทคณาจารย์ประจา

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
อาคารปทุมวันรีสอร์ท ห้องชุดเลขที่ ๗๙/๒๖๔ ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๓๑๙-๓๑๐๘
Email Address: happyVB53@gmail.com

๓๔
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๖

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- อธิบดีอัยการภาค ๔
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
ตุลาคม ๒๕๕๖
ตุลาคม ๒๕๕๔
ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔
ตุลาคม ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๔๙
ตุลาคม ๒๕๔๔ – กันยายน ๒๕๔๖

อธิบดีอัยการ สานักงานคดีศาลสูงภาค ๔
อธิบดีอัยการ สานักงานคดีปกครองขอนแก่น
รองอธิบดีอัยการ ภาค ๔
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ภาค ๔
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สานักงานอัยการภาค ๔

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
สานักงานคดีศาลสูงภาค ๔ อาคาร สานักงานอัยการภาค ๔ ถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๔๓ ๒๔๓ ๘๙๗ ต่อ ๓๑๗
โทรสาร : ๐๔๓ ๒๓๕ ๕๖๓
Email Address: wichai_janpen@hotmail.com

๓๕
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๙

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก Kent State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์) จาก Kent State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ รองปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๑ ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๖ ข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ๗๕/๔๗ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ ๓๓๓ ๓๙๗๙
Email Address: weerapong@most.go.th

๓๖
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๔

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Diploma in Nutrition London school Of Hygiene and Tropical
Medicine, London University ประเทศอังกฤษ
Doctor of Philosophy London school Of Hygiene and Tropical
Medicine, London University ประเทศอังกฤษ

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- กรรมการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณ และผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๔
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๒
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย บูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมื อ ง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๖๓๑
โทรสาร ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๗
Email Address: sastri@buu.ac.th

๓๗
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๕

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Engineering สาขา Agricultural System Engineering And
Management จาก Asian Institute of Technology
Docteur Ingenieur สาขา Processing of Vegetable Raw Materials,
Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse, ประเทศฝรั่งเศส

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ศาสตราจารย์ สาชาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ราชบัณฑิต สานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๒๖ ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๐-๘๖๒๔
โทรสาร ๐-๒๔๒๗-๙๐๖๒
Email Address: isomarit@kmutt.ac.th

๓๘
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จาก Southern Arkansas University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จาก University of Arkansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จากัด (TESCO - LOTUS)
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- รองประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จากัด (มหาชน) ชั้น ๒๙ อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
แขวงดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๒-๑๐๕๙
โทรสาร ๐-๒๖๔๒-๑๐๘๙
Email Address : sunthorn@asianet.co.th

๓๙
นายสุรพล เพชรวรา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๗

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท Development Studies (Politics and Development Strategies)
จาก Institute of Social Studies, Netherlands

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน มาเลเซีย (มีนาคม ๒๕๕๐ – มีนาคม ๒๕๕๕)
- อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชิลี (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๘)
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
๒๖๐/๑๔ บ้านกรีนเนอรี่ ลาดพร้าว ๖๔ แยก ๒ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
Email Address: suraponp55@gmail.com

๔๐
นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. 2522-2525
พ.ศ. 2525-2528
พ.ศ. 2524-2528
พ.ศ. 2542-2545

รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) สาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสกลนคร
- เลขานุการกรมการปกครอง
- นายอาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- นายอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
- ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด, ผู้ช่วยผูต้ รวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
- ปลัดอาเภอ ในจังหวัดลพบุรี ชลบุรี นนทบุรี
ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๒๑๙๔

๔๑

นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๔๒

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗

นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

ที่อยู/่ สถานที่ทางานปัจจุบัน
๑๘๘/๙๘ หมู่บ้านอรุณรัตน์ ซอยมิตรภาพ ๘/๔ ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐๐๐

๔๒
นายอานาจ พรหมสูตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-----------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๗

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวอุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ทีมคอนซอลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนแมนเนจเมนท์ จากัด
- กรรมการบริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จากัด และบริษัทในเครือ อีก ๑๓ บริษัท
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๑๗
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จากัด
วิศวกร บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเซียเทคโนโลยี จากัด
ลูกจ้างชั่วคราว กองวิชาการ สานักงานพลังงานแห่งชาติ
กรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
อุปนายกงานวิชาการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
อุปนายกงานต่างประเทศ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
กรรมการส่งเสริมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่/สถานที่ทางานปัจจุบัน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
๑๕๑ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๙-๙๐๐๐ ต่อ ๒๔๑๗ โทรสาร ๐-๒๕๐๙-๙๐๙๐
E-mail address: amnatp@team.co.th

๔๓
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
……………………………………………………
คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.E. จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
Ph.D. จาก Niggata University ประเทศญี่ปุ่น

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐,
๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ -๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายงวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร คนที่ ๒
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รักษาการผู้อานวยการสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่อยู่/สถานที่ทางานปัจจุบัน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๒๐๐๑-๒
โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๕๕๗
E-mail address: kittri@kku.ac.th

๔๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
……………………………………………………
คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก (Economics) จาก University of Queensland

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๒๔๐๑ ต่อ ๑๒๘
E-mail address: wsuthi@hotmail.com

๔๕
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดี
----------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๒๗

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Science (Energy Engineering) University of Surrey สหราชอาณาจักร
Doctor of Philosophy จาก Surrey University สหราชอาณาจักร
Certificate in Geothermal Energy จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รักษาราชการมรตาแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๑)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (วาระที่ ๒)
อนุกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.ก.ม.)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร

ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๐๐๓
E-mail address: sompri@kku.ac.th

๔๖
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณบดี
----------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๑

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
Certificate in pediatric clinical nutrition RCH, Melbourne, Australia

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘

รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รักษาการหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

๔๗
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณบดี
----------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๖
พ.ศ. ๒๕๓๘

อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๑)
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor of Arts (Library and Information Science)
จาก Simmons College, U.S.A. (Fulbright Scholarship)

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รักษาราชการผู้อานวยการสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานักงานคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๒๘๖๑
โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๐๕๐
E-mail address: kultua@kku.ac.th

๔๘
รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้อานวยการ
----------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๕๖

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ ๒)
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Sc. Advanced Computing จาก Imperial College of Science,
Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
Ph.D. Computer Engineering จาก University of Hertfordshire
สหราชอาณาจักร
Post Doctoral (Mobile Computing) จาก National Institute of
Informatics, Japan

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองประธานคณะกรรมการอานวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๒๕๔๑
โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๕๔๓
E-mail address: wanida@kku.ac.th

๔๙
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๓๖

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (M.Eng)
จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Ph.D Mechanical Engineering)
จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษาการบริหารและคณะกรรมการนโยบายการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

ผู้ช่วยคณบดีแลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (๒ สมัย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๔๓ ๓๔๗ ๘๗๙
E-mail address: ratchaphon@kku.ac.th

๕๐
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๓

ปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา
ปริญญาเอก สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากแพทยสภา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
พ.ศ.๒๕๔๗-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ
ความพิการทางศรีษะและใบหน้า ภายใต้โครงการพระราชทานตะวันฉาย”

- ศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘

ผู้จัดการศูนย์หนังสือและกรรมการอานวยการโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๒
E-mail address: bowcho@kku.ac.th

๕๑
รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------คุณวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชการ) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- ประธานสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
- กรรมการนโยบายการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
- กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
- หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะเภสัชศาสตร์
- เลขานุการสภาคณาจารย์
ที่อยู่สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
E-mail address: janrua@kku.ac.th

๕๒
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบัน The ACT.
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุกรรมการวิชาการและเครือข่ายองค์ความรู้ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
ชุมชน สานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการสมคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาไทย คณะมนุษยศษสตรืและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการ อ.ก.ม. อุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการ อ.ก.ม. สามัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษากรรมการธิการ การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษากรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษากรรมาธิการ กิจกรรมเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หัวหน้าโครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์สานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

๕๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------คุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Engineering Science (Mechanical Engineering)
จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่/สถานติดต่อปัจจุบัน
ฝ่ ายวิช าการและสื่ อสารองค์ กร ส านักงานอธิ ก ารบดี อาคารสิ ริคุ ณากร มหาวิทยาลั ย ขอนแก่ น
ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๒๐๐๕
E-mail address: denpong@kku.ac.th

