
 
 
 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 ที่  4/2555 

เรื่อง    แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
- - - - - - - - - - - - - - - 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1/2555 ลงวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้
แต่งตั้ง นายประวิทย ์  อนันตวราศิลป์ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย แล้วนั้น เพ่ือให้
การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์     
เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  19  แห่งพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2541 
ประกอบกับ ข้อ 6 (2) (3) ข้อ 7 ข้อ 8 และขอ้ 9  แห่งข้อบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการ 
ส่งเสริมมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชมุ ครั้งที ่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม    เป็นกรรมการ 
2. ดร.กิตติ  วิทูรวิทย์ลักษณ์    เป็นกรรมการ 
3. นายศุภมาศ ประจักษ์เวศ    เป็นกรรมการ 
4. นายมรกต พิธรัตน์     เป็นกรรมการ 
5. นายสุพจน์ จงเจริญ     เป็นกรรมการ   
6. นายอํานาจ พรหมสูตร    เป็นกรรมการ 
7. นายวรพันธ์ คล้ามไพบูลย์    เป็นกรรมการ 
8. นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์    เป็นกรรมการ 
9. นางอรทัย  ชิยารัชต์     เป็นกรรมการ 
10. นายประยูร  อังสนันท์     เป็นกรรมการ 
11. นางสาวปัณชนิต พัฒน์ดํารงจิตร   เป็นกรรมการ 
12. นายวชิระ  ตราชู     เป็นกรรมการ 
13. ดร.สมเกียรติ  แพทย์คุณ    เป็นกรรมการ 
14. รศ.ดร.อํานวย คําตื้อ     เป็นกรรมการ 
15. ผศ.อนันต์  หิรัญสาลี     เป็นกรรมการ 
16. ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ    เป็นกรรมการ 
17. นายสุเมธ มั่งคั่ง     เป็นกรรมการ 
18. นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา    เป็นกรรมการ 
19. พอ.กนก ภู่ม่วง     เป็นกรรมการ 
20. นายโชคชัย คุณวาสี     เป็นกรรมการ 
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21. นายชาติชาย โฆษะวิสุทธ์ิ    เป็นกรรมการ 
22. นายประยุทธ ศรีวิโรจน์    เป็นกรรมการ 
23. นายสุวิมล ติวเฮือง     เป็นกรรมการ 
24. นายสุพัฒน์ วงษ์โก     เป็นกรรมการ 
25. นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์    เป็นกรรมการ 
26. นายสมบัติ ทองขาว     เป็นกรรมการ 
27. นายหนูรัก ญาณประเสริฐ    เป็นกรรมการ 
28. นายนิพนธ์ ธบุญญาธิพนธ์    เป็นกรรมการ 
29. นายนริศ  ปุณยลิขิต     เป็นกรรมการ 
30. นายฐานุพงศ์  พงศ์พันธ์รดา    เป็นกรรมการ 
31. นายป้อง  ขันตี     เป็นกรรมการ 
32. นายรุ่ง ศิวารัตน์     เป็นกรรมการ 
33. นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์    เป็นกรรมการ 
34. นายสุเมธ จันทวงศ์     เป็นกรรมการ 
35. นายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา    เป็นกรรมการ 
36. นายคิดควร  จุลบาท     เป็นกรรมการ 
37. นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา    เป็นกรรมการ 
38. นายธนพงษ์ วังสพรรณ์    เป็นกรรมการ 
39. นพ.กิตติศักดิ ์คณาสวัสดิ์    เป็นกรรมการ 
40. ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา     เป็นกรรมการ 
41. นายวิทูร  สุริยวนากุล     เป็นกรรมการ 
42. ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล    เป็นกรรมการ 
43. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์    เป็นกรรมการ 
44. นายก้าน กุณะวงษ์     เป็นกรรมการ 
45. นายธาดา  ลิมปิจํานงค์    เป็นกรรมการ 
46. นพ.เรืองศักดิ์  ใครบุตร    เป็นกรรมการ 
47. นายจีระ  ไตรถวิล     เป็นกรรมการ 
48. นายชัยชาญ  วรนิทัศน์    เป็นกรรมการ 
49. ดร.ป่ินชัย  พิษณุวงษ์     เป็นกรรมการ 
50. นายมานะ ศรีพิทักษ์     เป็นกรรมการ 
51. นางสุดา  ชูกลิ่น     เป็นกรรมการ 
52. นางสุภา นันทะมีชัย     เป็นกรรมการ 
53. นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ์    เป็นกรรมการ 
54. นายอํานาจ  ผการัตน์     เป็นกรรมการ 
55. นายขัตติยา  ไชยเอีย     เป็นกรรมการ 
56. นายสุรสิทธ์ิ เลิศนิมูลชัย    เป็นกรรมการ 



    -3-  
 

57. นายไพบูลย์  จงสุวัฒน์    เป็นกรรมการ 
58. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์    เป็นกรรมการ 
59. นายสีหวาด  สอนทวี     เป็นกรรมการ 
60. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
61. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและระดมทุนแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
4. ดําเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน 

ภูมิภาค และนานาชาติ 
5. ประสานงานกับองค์กรหรือชุมชนเพื่อรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเหล่านั้นเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
6. อื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

และมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี นับจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   
 

         ท้ังนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง   ณ   วันที่    12     เมษายน พ.ศ. 2555 
 

(ลงชื่อ)   พลตาํรวจเอกเภา  สารสิน     
                       (เภา  สารสิน) 
                                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 
 
 


