
รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดท่ี 20 (2545 - 2547) 
(ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม  2545  ถึง  16  ตุลาคม  2547) 

1.   พล.ต.อ.เภา  สารสิน   นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
2.   ศ.เกษม  วัฒนชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3.   ศ.เกียรติคุณ น.ต.กําจร  มนุญปจุ ร.น. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
4.   ศ.สิปปนนท  เกตุทัต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
5.   รศ.สายหยุด  นิยมวิภาต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
6.   ศ.วิจารณ  พานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
7.   นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
8.   นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
9.   นายสุชาติ  เมืองแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายสุนทร  อรุณานนทชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมพร  กลิ่นพงษา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
12. นายพีรพงศ  จิระวงศประภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
13. นายจีระ  ไตรถวิล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
                   (ตั้งแต 17 ตค 45 ถึง 27 เมย 47) 
      นายสารกิจ  ถวิลประวัติ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
      (ตั้งแต 28 เมย 47 ถึง 16 ตค 47) 
14. นายพรชัย  นุชสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
15. นายวิจารณ  ไชยนันทน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
      (ตั้งแต 2 ธค 45 ถึง 30 กย 46) 
      นายเจตน  ธนวัฒน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
      (ตั้งแต 1 ตค 46 ถึง 16 ตค 47) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
16. รศ.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   อธิการบดี  (ตั้งแต  17 ตค 45 ถึง  5 กพ 46) 
      รศ.สุมนต  สกลไชย   อธิการบดี  (ตั้งแต   6 กพ 46 ถึง 16 ตค 47) 
17. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง   ประธานสภาคณาจารย 
18. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรตกิําจร  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร 
19. รศ.สรรชัย  ธีรพงศภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนรองอธิการบดี 
 (ตั้งแต  17 ตค 45  ถึง   5 กพ 46) 
      รศ.ดํารงค  หอมด ี รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา 
 มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนรองอธิการบดี  

(ตั้งแต  6  กพ  46 ถึง  16 ตค 47) 
20.  รศ.สุมนต  สกลไชย คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 
 (ตั้งแต  17 ตค 45 ถึง   5 กพ 46) 
      รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการสภา 
 มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี  

(ตั้งแต  6 กพ 46  ถึง 16 ตค 47) 
21. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 
 (ตั้งแต  17 ตค 45  ถึง  6 มิย 47) 
      ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 
 (ตั้งแต  7 มิย 47  ถึง  16 ตค 47) 
22. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กรรมการสภา 
 มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 
23. ผศ.สุชาติ  อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการสภา 
 มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณบดี 
24. นายอภัย  ประกอบผล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน

ผูอํานวยการ 
 (ตั้งแต 17 ตค 45  ถึง  17 ธค 46)  



     รศ.จิตเจรญิ  ไชยาคํา ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูอํานวยการ 

  (ตั้งแต  18 ธค 46  ถึง  16 ตค 47)  
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 
25. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา 
26. รศ.สุภาพ  ณ นคร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา 
27. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา 
28. ศ.เมธา วรรณพัฒน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา 
29. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา 
      (ตั้งแต 17 ตค 45  ถึง  5 มีค 47) 
     รศ.มนตร ี บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากคณาจารยประจํา  
      (ตั้งแต 19 เมย 47 ถึง 16 ตค 47) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
30. นายกิตติพงษ  วงศวิชิต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง 
      จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
      (ตั้งแต  17 ตค 45 ถึง 5 กพ 46) 

รศ.กุลธิดา   ทวมสุข        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
                                                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

      (ตั้งแต  26 กพ 46 ถึง 16 ตค 47)  
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32.  รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      (ตั้งแต  1 มีค 45 ถึง  5 กพ 46) 
       นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              (ตั้งแต  30 เมย  46 ถึง 16 ตค 47) 
 


