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ค าน า 
 

   สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของสถาบันการศึกษา มีหน้าที่ในการก าหนดและก ากับ

นโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของสถาบันการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันการศึกษา  ดังนั้น คณะกรรมการ               

สภามหาวิทยาลยัจึงประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชพีต่างๆ ที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์

อันทรงคุณค่าในการให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มี

คุณภาพและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กอปรกับคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา 

คุณธรรม จริยธรรม และถึงพร้อมด้วยความเสยีสละเวลาอันมคี่าในการผลักดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ีต่อ

การอุดมศึกษาของประเทศ 

   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าริให้รวบรวม

และจัดท า “ท าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศส าคัญเกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจักเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้

ด าเนินการรวบรวมและจัดท า “ท าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556” 

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลในการจัดท าท าเนียบดังกล่าว  

   แม้ว่า “ท าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556” เล่มนี้ยัง   

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องด้วยสถาบันการศึกษาหลายแห่งอยู่ระหว่างการสรรหาและรอการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใคร่ขอขอบคุณ

สถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ เห็นความส าคัญต่อการจัดท าแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีหวังเป็น

อย่างยิ่งว่า “ท าเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556” จะเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจทั่วไป พร้อมขอน้อมรับข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การด าเนินงานครั้งนี้ด้วยความยนิดีย่ิง 
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1. จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
  

 

 

ที่อยู� : 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   http://www.chula.ac.th 

 โทรศัพท( 0 2215 3555,  0 2611 7500  โทรสาร 0 2215 4804  
           สภาจุฬาลงกรณ(มหาวทิยาลัย  http://www.council.chula.ac.th 
 อาคารจามจุรี 4 ช้ัน 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท( 0 2218 3305, 02218 3356  โทรสาร 0 2218 3309 

 
               

 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 30 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง          1 ตําแหนIง 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง  15 ตําแหนIง 
(3)  อธิการบดี                       1 ตําแหนIง    
(4)  ประธานสภาคณาจารย(  และนายกสมาคมนิสิตเกIาจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย     2 ตําแหนIง 
     ในพระบรมราชูปถัมภ( 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน               1 ตําแหนIง 
    ซึ่งเลือกจากผูBปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมใิชIคณาจารย(  และดํารงตําแหนIงไมIตํ่ากวIาหัวหนBาสIวนงาน

หรือเทียบเทIา   
(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน             10 ตําแหนIง 

               ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจําจํานวนหBาคน และหัวหนBาสIวนงานหรือเทียบเทIาจํานวนหBาคน  
 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ(  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูBทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือกหรือเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6)  ใหBเปSนไปตามขBอ 
บังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี  ตBองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 
 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติ  
หนBาท่ีไดB  หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

  

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงทําหนBาท่ีเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยจะแตIงต้ังผูBชIวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดBวยก็ไดB 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสามปV  และจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ  แตIงต้ังใหมIอีกไดB แตIจะดํารงตําแหนIงติดตIอกันเกินสองวาระมไิดB 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสองปV และอาจไดBรับเลือก หรือ
เลือกต้ังใหมIอีกไดB  
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 นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
   ศาสตราจารย(กิตติคุณ ดร.คุณหญิง 
   สุชาดา กีระนันทน( 

 

 
สํานักงานสภาจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย   
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 แขวงวังใหมI  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ  10330 
   

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12  มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 
       ศาสตราจารย(กิตติคุณ  

                         ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
 

 
สถาบันพระปกเกลBา  ศูนย(ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา  อาคาร B ชั้น 5  เลขที่ 120  หมูI 3  
ถนนแจBงวัฒนะ  แขวงทุIงสองหBอง  เขตหลักสี่   
กรุงเทพฯ 10210 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12  มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 
      ดร.กอปร กฤตยากีรณ 

 
 
 

 
246 ซอย 17 (ซอยโรงเรียนญี่ปุ[น) ถนนพระราม 9  

เขตหBวยขวาง กรุงเทพฯ  10320 
   

 
                        ศาสตราจารย(พิเศษ 

                        ธงทอง  จันทรางศุ 
 
 

 
สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

   
       นางสาวนวพร เรืองสกลุ 

 

 

 
302/241 ซอยจันทน( 16 แยก 4 แขวงทุIงวัดดอน   

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

  
 
     ศาสตราจารย( นายแพทย( 

                       ประเวศ  วะสี  
 
 

 
หBอง 1302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

แขวงพรานนก เขตบางกอกนBอย กรุงเทพฯ 10700 

 
   ดร.ประสาร ไตรรัตน(วรกุล  

 
 
 

 
273 ธนาคารแหIงประเทศไทย ถนนสามเสน  

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12  มีนาคม พ.ศ. 2558) 

   
   ศาสตราจารย(พิเศษ  
   ประสิทธิ์  โฆวไิลกูล  

 
คณะนิติศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI  เขตปทมุวัน   

กรุงเทพฯ 10330 
 

 
                     นายประเสริฐ บุญสัมพันธ(  
 

 
 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 
   ศาสตราจารย(กิตติคุณ  
   ดร.ปราณี  กุลละวณิชย(  

 
 

 
สํานักกิจการวุฒยาจารย( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหมI  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
                     ศาสตราจารย(กิตติคุณ  
                     ดร.วิษณุ  เครืองาม  

 
 

 
209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชืน่  
แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 
                     รองศาสตราจารย(  
                     ดร.วิรัช  อภิเมธีธํารง 

 
 

 
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด( แอสโซซิเอทส(  
518/3 อาคารภาณุนี เพลินจติ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10332 

 
                      รองศาสตราจารย( นายแพทย( 
                      ปรีดา  ทัศนประดิษฐ( 

 
 

 
คณะแพทยศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

 
                      ศาตราจารย(กิตติคุณ  
                      ดร.สุรินทร(  เศรษฐมานิต 

 
 

 
12/3 ซอยเกษมสนัต( 1 ถนนพระราม 1  
เขตปทุมวัน แขวงวังใหมI กรุงเทพฯ 10330 

 
   ศาสตราจารย(กิตติคุณ  
                     ดร.สุจิต บุญบงการ 

 

 

 
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร
ประชาธิปก-รําไพพรรณี  คณะรัฐศาสตร(   

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย แขวงวังใหมI  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12  มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
                     ดร.อําพน กิตติอาพน 
 

 
 

 
สํานักงานเลขานกุารคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
 
     ศาสตราจารย( 
                       นายแพทย(ภิรมย( กมลรัตนกุล 

                        
                        

 
สํานักงานมหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหมI  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง : วันท่ี  8  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2557) 

   
   ศาสตราจารย( 

                     น.สพ.สมชาย จันทร(ผIองแสง 
                      
 

 
สํานักงานสภาคณาจารย( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย   

อาคารจุลจักรพงษ(  แขวงวังใหมI  เขตปทุมวัน   
กรุงเทพฯ 10330 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมนิสิตเก�าจุฬาฯ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง : วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – ปBจจุบัน) 

   

        ศาสตราจารย(พิเศษ 
        จุลสิงห(  วสันตสิงห( 
                     
 

 

สํานักงานอัยการสงูสุด ศูนย(ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา อาคาร A ชั้น 9  
หมูIที่ 3 เลขที่ 120 ถนนแจBงวัฒนะ  ทุIงสองหBอง  
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมิใช�คณาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2557) 

   
   ไมIมีผูBดํารงตําแหนIง 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหัวหน7าส�วนงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2557) 

   
   ศาสตราจารย( ดร.เกื้อ วงศ(บุญสิน 

 
สํานักงานมหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 
   ศาสตราจารย(  
                     ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ(  

 

 
สถาบันวิจัยพลังงาน  จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  
อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหมI   

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
 

 
   ศาสตราจารย( ดร. ศักดา ธนิตกุล  
 

 
 

 
คณะนิติศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย   
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI  เขตปทมุวัน   

กรุงเทพฯ  10330 

 
                      ศาสตราจารย( 
                      ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 

 

 
คณะรัฐศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
 

 
    รองศาสตราจารย(  
                      ดร.อมร เพชรสม 

 
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ(มหาวทิยาลัย  
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2557) 

 
   ผูBชIวยศาสตราจารย(  

   ดร. วIาที่รBอยตรี 
                     เจษฎา เดIนดวงบริพันธ(  
 

 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร(  

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  
แขวงวังใหมI  เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ  10330 
 

    
   รองศาสตราจารย(   

   ดร.บัญชา ชลาภิรมย( 
 

 
ศูนย(กีฬาแหIงจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  

แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 6  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2557) 

 
     ศาสตราจารย(  
                       ดร.ศุภลักษณ( พินิจภูวดล 

 

 
คณะนิติศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย   
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
 

 
                       รองศาสตราจารย(  
                       สพ.ญ. ดร.อนงค( บัณฑวิหค 

 
 

 
ภาควิชาเภสชัวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร( 
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดนูังค(  

แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

    
                      รองศาสตราจารย(  
    ดร.เอก  ตั้งทรัพย(วัฒนา 

 
 

 
คณะรัฐศาสตร( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 มิถุนายน พ.ศ. 2555  – ปBจจุบัน) 

 
   รองศาสตราจารย( นายแพทย( 

   เจษฎา แสงสุพรรณ 

 
สํานักงานมหาวทิยาลัย จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 

อาคารจามุรี 4 ชั้น 6  แขวงวังใหมI   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
 

  

ผู7ช�วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  23  กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 – ปBจจุบัน) 

 

                      รองศาสตราจารย(ดุษฎี สงวนชาต ิ
 
 
 

 

สํานักงานสภาจุฬาลงกรณ(มมหาวิทยาลัย  
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหมI  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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2. มหาวทิยาลัยเชียงใหม� 
 

 

ที่อยู� : 239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200  

           www.cmu.ac.th 
 โทรศัพท( 0 5394 3333, 0 5394 4444 โทรสาร 0 5394 4900   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.council.cmu.ac.th/ 
 239 อาคารยุทธศาสตร( ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  
           จังหวัดเชียงใหมI 10330 
 โทรศัพท( 0 5394 3015, 0 5394 3030,  0 5394 2630 โทรสาร 0 5394 3028 

 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 27 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง       1 ตําแหนIง    
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง 15 ตําแหนIง 
      จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
(3)  อธิการบดี                  1 ตําแหนIง 
(4)  ประธานกรรมการสIงเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน       3 ตําแหนIง   
      และนายกสมาคมนักศึกษาเกIามหาวิทยาลัยเชียงใหมI 
(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน            3 ตําแหนIง  
      ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดหีน่ึงคนและหัวหนBาสIวนงานสองคน 
(6)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน            4 ตําแหนIง  
      ซึ่งเลือกจากคณาจารย(ประจําสามคน และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมใิชIคณาจารย(ประจําหน่ึงคน 
 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ(และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) ใหB 
เปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ตBองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2)  จากรายช่ือท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ(และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ(6) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ี
ไดBหรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีหรือไมIมีผูBดํารงตําแหนIงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ใหBสภา
มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะแตIงต้ังหัวหนBา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปSน   ผูBชIวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก็ไดB 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (5) และ (6)  มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละ
สามปV  แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ  แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกใหมIอีกไดB 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
 ศาสตราจารย(เกียรติคุณ 

    นายแพทย(เกษม วัฒนชัย 

 

 
ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย( 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200 
  

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 
   ศาสตราจารย(เกียรติคุณ 

                     นายแพทย(อาวุธ ศรีศุกรี 

 
สํานักงานกลุIมสถาบันแพทยศาสตร(แหIงประเทศไทย  

คณะแพทยศาสตร( มหาวทิยาลัยเชียงใหมI  
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหมI 50200  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
                     ดร.กฤษณพงศ( กีรตกิร 
                      

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 

เขตทุIงครุ กรุงเทพฯ 10140   
 

   
   คุณหญงิกษมา 

                     วรวรรณ ณ อยุธยา 

 
46 ซอยตBนสน ถนนเพลินจิต เขตปทมุวัน   
กรุงเทพฯ 10330 

 
 

 
                     นายณรงค( ตนานุวัฒน( 
 

 

 
บริษัท ตนานุวัฒน( จํากดั  
1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร( ตําบลศรีภูม ิ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
 

 
   อยูIระหวIางการสรรหา 

    

 

 
 
 

 
 

 
   ผูBชIวยศาสตราจารย(  
         ดร.นิพนธ(  ตุวานนท(  

 

 
391 ถนนวิชยานนท( ตําบลชBางมIอย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50300 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 
                     ศาสตราจารย(กิตติคุณ 
                     ดร.วิษณุ เครืองาม 

 

 
209 ซอยประชาชื่น 30 ชุมชนชวนชื่น ซอย 6 
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 

 
 

   
   ศาสตราจารย(  
                     นายแพทย(สุทธิพร จิตต(มิตรภาพ  

 

 
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหIงชาติ  
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

 (วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
   
   ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ(  
 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ศูนย(เอนเนอร(ย่ีคอมเพล็กซ( อาคาร B ชั้น 24 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 10900 
 

 
   นางสาวนวพร เรืองสกลุ 
     

 

 
302/241 ซอยจันทร( 16 แยก 4 แขวงทุIงวัดดอน  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 
 

   
   ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
   ดร.ปbยะวัติ บุญ - หลง  

 
สถาบันคลังสมองแหIงชาติ  
อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 15  

539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

 
                     ดร.สถิตย( ลิ่มพงศ(พันธุ( 
 

 

 
416/46 ซอยลาดพรBาว 87 แยก 14 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
 

   
   ศาสตราจารย( นพ.สิน อนุราษฎร( 
     

 

 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร(   
33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถนนสุขุมวิท 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 

 
   นายอนันต( ลี้ตระกูล     
 

 
 

 
26 ถนนรามคําแหง 21  ซอยนวศรี 3  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพฯ 10310 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 
                     นายอมรพันธุ( นิมานันท( 
 

 

 
1/3 ถนนสามลBาน ซอย 6 ตาํบลพระสิงห(  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 

 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - ปBจจุบนั) 

   
   รองศาสตราจารย(นิเวศน( นันทจิต 
          

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI  
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
  
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานกรรมการส�งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  5 กันยายน พ.ศ. 2555 - ปBจจุบัน) 

 
                      นางวีณา ภัทรประสิทธิ ์

 
 

 
1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบนิน้ํา ต.ทIาทราย 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาพนักงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - ปBจจุบัน) 

   

   ผูBชIวยศาสตราจารย( 
                     พีระพล คดบัว  
    
 

 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมนักศึกษาเก�ามหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2556) 

 
                      รองศาสตราจารย(  
                      ธีระ วิสิทธิ์พานิช 
 

 
สมาคมนกัศึกษาเกIา มหาวิทยาลัยเชยีงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7ดํารงตําแหน�งรองอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปBจจุบัน) 

 
                     รองศาสตราจารย(  
                     ดร.ไพโรจน(  วิริยจารี 

 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI  
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหัวหน7าส�วนงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปBจจุบัน) 

 
                     รองศาสตราจารย(  

                     ทพ.ทองนารถ  คําใจ 
 

 
คณะทันตแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัเชียงใหมI 

239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
 

 
                     ดร.พิสฐิ ลี้อาธรรม 

 
 

 
คณะเศรษฐศาสตร( มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 

239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 กันยายน พ.ศ. 2554 - ปBจจุบัน) 

 

                    ศาสตราจารย(  
                    นายแพทย(ไพฑูรย( ณรงค(ชัย 
 

 

ภาคนิติเวชศาสตร( คณะแพทยศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 

 

                     รองศาสตราจารย(  
                     ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 
 

 

ภาควิชาฟbสกิส(และวัสดุศาสตร( คณะวิทยาศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 

 

                     รองศาสตราจารย(  
                     ดร.ศิวรักษ(  ศิวารมย( 
 

 

สํานักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทมิใช�คณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - ปBจจุบนั) 

 
                     นายประหยัด เดียมขุนทด 
 

 

 
เลขานุการคณะแพทยศาสตร( คณะแพทยศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมI 

239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง : วันท่ี  17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2555 – ปBจจุบัน) 

   
   ผูBชIวยศาสตราจารย(  
                     นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ( 

 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหมI 
239 ถนนหBวยแกBว ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมI 50200 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

3. มหาวทิยาลัยทักษิณ 

  
ที่อยู� : 140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000           

 โทรศัพท(  0 7431 7600   http://www.tsu.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.tsu.ac.th/council 
 140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
            โทรศัพท( 08 1599 0591 

 

 
องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 19 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งBทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง  12 ตําแหนIง 
      จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3)  อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย(และพนักงาน           3 ตําแหนIง 
      และนายกสมาคมศิษย(เกIาของมหาวิทยาลัย 
(4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 3 ตําแหนIง  
      ซึ่งเลือกจากผูBแทนคณาจารย(ประจําจํานวนหน่ึงคน ผูBแทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไมIใชIคณาจารย(ประจํา

จํานวนหน่ึงคนและผูBแทนหัวหนBาสIวนงานวิชาการจํานวนหน่ึงคน 
 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ(  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
ผูBทรงคุณวุฒิ  ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนน้ีตBองสรรหากรรมการผูBทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติ   
หนBาท่ีไดB  หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี  
และใหBหัวหนBาสIวนงานเปSนผูBชIวยเลขานุการ 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราว
ละสามปV  แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังใหมIอีกไดB  ท้ังน้ี  นายกสภามหาวิทยาลัยจะดํารงตําแหนIงเกิน   
สามวาระติดตIอกันมไิดB 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (4) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสามปV แตIอาจไดBรับเลือกใหมIอีกไดB 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.จรัญ จันทลักขณา 
    

 

 
244/238 รามอินทรา ซอย 5 เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

 
 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย( 

    
 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( ทIาพระจันทร(  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 
 

  

กรรมการมหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) 

 

   อาจารย( ดร. กฤษณพงศ( กีรติกร 
    
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุIงครุ กรุงเทพฯ 10140  
 

 

   ศาสตราจารย( ดร. กําพล อดุลวิทย( 
    
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 
50 ถนนงามวงศ(วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
 

 

   ศาสตราจารย( (พิเศษ)  
                     พล.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ( 
    
 

 

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ( 
32/2-8 หมูI 16 ถนน กาญจนาภิเษก 
เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานครฯ 10170 
 

 

   นายบัญญัติ จันทน(เสนะ 
    
 

 

8/1 ซอยทวีรัตน(บํารุง หมูIที่ 5 ตําบลคอหงส( อําเภอ
หาดใหญI จังหวัดสงขลา 90110 
 
 

 

   ศาสตราจารย( ดร. ไพฑูรย( สินลารัตน( 
    
 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย( 
110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่   
กรุงเทพฯ 10210 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการมหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) 

 
   ศาสตราจารย( ดร. วิษณุ เครืองาม 
    

 

 
209 ซอยประชาชื่น 30 ชุมชนชวนชื่น ซอย 6 
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 

 
 

 
   ศาสตราจารย(วโิชค มุกดามณี 
    

 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
31 ถนนหนBาพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 

 
   ศาสตราจารย( นายแพทย(  
                     ดร. วีระศักดิ์ จงสูIววัิฒน(วงศ( 

    
 

 
คณะแพทยศาสตร( มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร(  
15 ถนนกาญจนวณิชย( ตําบลคอหงส( อําเภอ

หาดใหญI  
จังหวัดสงขลา 90110 
 

 
   ศาสตราจารย(  

                     ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ( 
 
    

 
27/50 ซอยเชริง  ถนนแจBงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
 

 
   ศาสตราจารย(  

                     ดร. สุรินทร( เศรษฐมานิต    
 
    

 
12/3 ซอยเกษมสนัต( 1 ปทุมวันเพสส(คอมโดมิเนียม  

ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

   

   รองศาสตราจารย( 
                     ดร.สมเกียรติ สายธนู 
   

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย��และพนักงาน 
   
   อาจารย( ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ( 
    
 
 

 
สภาคณาจารย((และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) 

 
                      นายกิตติเทพ  ถาวรสุข 

 
สมาคมศษิย(เกIามหาวิทยาลัยทกัษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
  
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7แทนหัวหน7าส�วนงานวิชาการ 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) 
 
                     รองศาสตราจารย( 

                     ไพบูลย( ดวงจันทร( 
 

 
คณะมนุษยศาสตร(และสงัคมศาสตร( 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7แทนคณาจารย�ประจํา 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) 
 

                     ผูBชIวยศาสตราจารย( 
                     ดร.อุษา  อBนทอง 
 

 

คณะวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยทักษณิ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม�ใช�คณาจารย�ประจํา 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) 
 
                     นายทรงธรรม  ธีระกุล 
                      
 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) 

 
   ผูBชIวยศาสตราจารย( 
                    วสันต( กาญจนมกุดา 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
140 ถนนกาญจนวนิช หมูI 4 ตําบลเขารูปชBาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

 4. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าธนบุร ี

 

ที่อยู� : 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 โทรศัพท(  0 2427 0039, 0 2470 8000   www2.kmutt.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
           โทรศัพท(  0 2427 8062 

 
 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 23 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง       1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง            3 ตําแหนIง 
     ไดBแกI อธิการบดี ประธานกรรมการสIงเสริมมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย(และพนักงาน 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน             4 ตําแหนIง  
     ซึ่งเลือกจากคณบดีหน่ึงคน จากผูBอํานวยการสถาบัน ผูBอํานวยการสํานัก หรือหัวหนBาสIวนงานท่ีเรียกช่ือ

อยIางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทIาคณะหน่ึงคน จากกรรมการสภาวิชาการซึ่งสรรหาจากคณาจารย(ประจําตําแหนIง
ศาสตราจารย( และผูBดํารงตําแหนIงเทียบเทIาอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด หน่ึงคน และจากกรรมการสภา
วิชาการซึ่งสรรหาจากคณาจารย(ประจําตําแหนIงผูBชIวยศาสตราจารย(ขึ้นไปหรือผูBดํารงตําแหนIงเทียบเทIาอื่นตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดจากคณะ สถาบัน สํานัก และสIวนงานท่ีเรียกช่ืออยIางอื่นท่ีมฐีานะเทียบเทIาคณะ หน่ึงคน 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน             2 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจําหน่ึงคน และพนักงานอื่นซึ่งมใิชIคณาจารย(หน่ึงคน 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง   9 ตําแหนIง   
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ใน

จํานวนน้ีจะตBองเปSนผูBทรงคุณวุฒิดBานวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีจํานวนไมIนBอยกวIาสองคน 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังจํานวนไมIเกนิสองตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของทบวงมหาวิทยาลัย 
(7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน             2 ตําแหนIง 
     ไดBแกI นายกสมาคมนักศึกษาเกIาหน่ึงคน และเลือกจากนักศึกษาเกIาท่ีเปSนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอีก

หน่ึงคน 
 

คุณสมบัติของผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิตาม (5) 
และ (6) คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการเลือก หรือเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (7) ใหB
เปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึง เปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระการดํารงตําแหนIง
สามปV แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง หรืออาจไดBรับเลือกหรือไดBรับเลือกต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

 
   ดร. ทองฉัตร หงศ(ลดารมภ( 
     

 

 
8/48  อาคารประสานมิตรคอนโดมิเนียม 
สุขุมวิท 13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ  10110 

  

ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ไม�มีวาระ) 

 
   ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ 
     

 

 
28-28/1 อาคารประภาวิทย( ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์  
สีลม กรุงเทพฯ 10500 

 
 

 
                     นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
 

 
 

 
21  ถนนอัษฎางค(  แขวงศาลเจBาพIอเสือ  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 

 
                     นายประมนต(  สุธีวงศ( 
 

 
 

 
บริษัท โตโยตBา มอเตอร( ประเทศไทย จํากัด 
ชั้น 43 ซีอาร(ทาวเวอร( ออลซีซั่นเพลส 

87/2 ถ.วิทยุ  แขวงลมุพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 

  

ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ไม�มีวาระ) 

 
                     รองศาสตราจารย(  

                     ดร. ไพบูลย(  หังสพฤกษ( 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 
                     ดร. กฤษณพงศ(  กีรติกร 

 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140  

 
                     รองศาสตราจารย(  

                     ดร. ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล 
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร  10140 
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

                                                 
รองศาสตราจารย(  
ดร. หริส  สูตะบุตร 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 

เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ตามวาระของอธิการบด)ี 

 
                     รองศาสตราจารย( 
                     ดร.ศักรินทร(  ภูมิรัตน 

) 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 

กรุงเทพมหานคร  10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานคณะกรรมการส�งเสริมมหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ตามวาระของประธานคณะกรรมการส�งเสริมฯ)  

 
                     นายสนั่น อังอุบลกุล 

                      
 
 

 
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร(แวร( จํากัด (มหาชน) 

15 ถนนสขุสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร(บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย�และพนักงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ตามวาระของประธานสภาคณาจารย�ฯ) 

 

                     รองศาสตราจารย( 
                     อดิศักดิ์  พงษ(พูนผลศักดิ ์
                       
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเลอืกจากผู7บริหาร 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 
                     รองศาสตราจารย(  
                     ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล 
                                             
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

 
                     ผูBชIวยศาสตราจารย(นิธิ  บุรณจันทร(                                          
 
 

 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 
                     ศาสตราจารย(  
                     ดร. ณรงค(ฤทธิ์  สมบัติสมภพ 

                                             
 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดลBอมและวัสด ุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 

91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

 
                     รองศาสตราจารย(วารุณี  เตีย 
                      

                                             
 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดลBอมและวัสด ุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 

91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  12 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

   
 รองศาสตราจารย(  

 ดร. อภิชิต  เทอดโยธิน                    
                                                                 
 

 
คณะพลังงานสิ่งแวดลBอมและวัสด ุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานอื่นซึ่งมิใช�อาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 มีนาคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                     นางสาวกนกรัตน(  นาคหฤทัย 
                      
                                                                  
 

 

คณะศิลปศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :   3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

 
                     ศาสตราจารย( ดร.พจน(  สะเพียรชัย  
                      
 
 

 
33  ซอยปุญญวิถี 30 
สุขุมวิท 101  พระโขนง 
กรุงเทพฯ  10260  

 
                     ศาสตราจารย( ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ( 
 
 

 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหIงชาติ  
111 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12121 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 

 
                     ศาสตราจารย(  
                     ดร. ชัยอนันต(  สมุทวณิช 

 
 

 
99/131  ถนนงามวงศ(วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900 

      

                          รองศาสตราจารย�                       

                          ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  

 
410  ซอย 5  มิตรภาพ 2  สุขุมวิท 77 
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ  10250 
 

 
                     ศาสตราจารย(เกียรติคุณ 
                     นพ.ไกรสิทธิ์   ตันตศิิรินทร(  

 
 

 
8 ซอยลาดพรBาว 22 ถนนลาดพรBาว  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
                     ดร. พิสฐิ   ลี้อาธรรม 
                      

 
 

 
อาคารเอเชียเซ็นเตอร(  ชั้น 11 
173  ถนนสาทรใตB   

กรุงเทพฯ  10120 

 
                     นายเขมทัต  สคุนธสิงห( 
                      

 
 

 
บริษัท โรบอทิกส( จํากัด 
798/40 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงทุIงพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  10400 

 
                     นายอิสระ  วIองกุศลกิจ 
                      

 
 

 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
เลขที่ 2 อาคารเพลินจติเซ็นเตอร( ชั้น 3 ถนนสุขมุวิท  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

                                       
                     นายธีระพล  พฤกษาทร 
 

 
 

 
บริษัท ซูเทค จํากัด 
77/64 อาคารสินสาธรทาวเวอร( ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี 

แขวงคลองตBนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

 
                     นายสมประสงค(  บญุยะชัย 
                      

 
 

 
บริษัท ชิน คอร(ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
414 อาคารชินวัตรทาวเวอร( 1 ชั้น 28 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ  10400 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมนักศึกษาเก�า 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ตามวาระของนายกสมาคมนักศึกษาเก�า) 

 
                     นายกสมาคมนักศึกษาเกIา 
                     (นายพีระพงษ(  อัจฉริยชีวิน)                     

 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเลอืกจากนักศึกษาเก�า 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 
                     นายสุไทย  พิณรัตน( 
                      

                       
 

 
173  ถนนตะนาว  บวรนิเวศฯ   
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ไม�มีวาระ) 

 
                     ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                     ดร.ทิพวรรณ  ปbfนวนิชย(กุล 
                                                                                      
 

 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

 

ผู7ช�วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  ไม�มีวาระ) 

 

                      ดร. ธีราพร  ชัยอรุณดีกุล 
                      
                                                                  

 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

 

                              นางสาวนงลกัษณ(  อIองสุวรรณ 
                      
                                                                  
 

 

งานการประชุมและพิธีการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุIงครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
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5. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
 

 

 
ที่อยู� : 1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

            โทรศัพท( 0 2555 2000  โทรสาร 0 2587 4350  www.kmutnb.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

    โทรศัพท( 0 2555 2000 ตIอ 1141 
 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 24 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง  14 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) อธิการบดี                   1 ตําแหนIง 
(4) ประธานสภาคณาจารย(และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย(เกIามหาวิทยาลัย     2 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน              3 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกต้ังจากรองอธิการบดีหน่ึงคน คณบดีหน่ึงคนและผูBอํานวยการและหัวหนBาสIวนงานท่ีเรียกช่ืออยIาง

อื่นท่ีมฐีานะเทียบเทIาคณะหน่ึงคน 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน              3 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจําสองคน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งท่ีมใิชIคณาจารย(ประจําหน่ึงคน 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ( และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ 
ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนน้ีตBองสรรหากรรมการผูBทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและใหBหัวหนBาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเปSนผูBชIวยเลขานุการ 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราว
ละสามปV แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.เกษม สุวรรณกุล  
     

 

 
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย  
อาคารบริหาร ชั้น 6 สํานักงานอธกิารบดี  

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 
   ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ(  

     
 

 
บริษัท คอมลงิค( จํากัด 

888 อาคารไอทาวเวอร( วิภาวดี รังสติ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

   นายพินิจ จารุสมบัติ  
     
 

 

1/132 เดอะปาร(คชิดลม ยูนิต F51  
ซ.สมคดิ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 
 

 

   ดร.สมยศ กีรติชีวนันท(   
     
 

 

บริษัท บิทไวBส( (ประเทศไทย) จํากัด 
25/12 กม 12 หมูI 20 เทพารักษ( ตําบลบางพลใีหญI  
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

 

   ดร.สุรินทร( โตทับเที่ยง 
     
 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ(อาหารกวBางไพศาล จํากัด (มหาชน) 
43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหมI 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
 

 

   ศาสตราจารย( ดร.สุชาติ อุปถัมภ( 
     
 

 

ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

 

   นายโอภาส เขียววิชัย 
     
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 
   นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ 
     

 

 
96/151 หมูI 17 ซอยอัศวพิเชษฐ( ถนนบรมราชชนนี 
แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10170 

 
 

 
   ดร. นิพนธ( สุรพงษ(รักเจริญ 
     

 

 
66/68 หมูIบBานฮอลิวูjด ซอยอIอนนุช 17 แยก 9  
ถนนสุขุมวทิ-อIอนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 
 

 
   นายนคร ศิลปอาชา 
     

 

 
กรมพัฒนาฝVมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 
 

 
   นางภรณี ลีนุตพงษ( 
     

 

 
88/35 ซอยรามคําแหง 118 ถนนรามคําแหง  
เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 

 
 

 
   นายวุฒิชัย สิงหมณี 
     

 

 
721 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 

 
 

 
   ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย(คงคา 
     

 

 
808/396 หมูIบBานซื่อตรง 39 ถนนนวมินทร( 143  
แขวงคลองกุIม เขตบึงกุIม กรุงเทพฯ 10230 

 
 

 
   ดร.ปรีดา อัตวินิจตระการ 
     

 

 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 
 

 
   นายแสงชัย โชติชIวงชัชวาล 
     

 

 
บริษัท พัฒน(กล จํากัด (มหาชน)  
20/14-15 หมูI 10 ซอยสุขุมวทิ 103 แขวงบางบอน  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
 

 
   ศาสตราจารย( ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
                     

     
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย�และพนักงาน 
 

 
   นายสันติ อัตถไพศาล 

     
 

 
สภาคณาจารย(และพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมศิษย�เก�า 
 

 

   นายวินัย สารสุวรรณ 
     
 

 

บริษัท แมคพาย บลาซเทค จํากดั 
526-528 ซอยลาดพรBาว 94 (ปlญจมิตร)  
ถนนลาดพรBาว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7บริหาร 
 

 
   ผูBชIวยศาสตราจารย(สมชาย เวชกรรม 
     
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

 
   ผูBชIวยศาสตราจารย(ปรีชา อIองอารี 
     
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

 
   รองศาสตราจารย(สมนึก วิสุทธิแพทย( 
     
 

 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
 

 
   รองศาสตราจารย(วันชัย จันทรวงศ( 
     

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 
 

 
   รองศาสตราจารย(วิเศษ ศักดิ์ศิริ 
     

 

 
คณะครุศาสตร(อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งท่ีมใิช�คณาจารย�ประจํา 
 

 
   นายธารี  วารีสงัด 

     
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

   รองศาสตราจารย(  
                     ดร. ชนศักดิ์ บIายเทีย่ง 
     
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร( 1 แขวงวงศ(สวIาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
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6. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 ที่อยู� : 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 โทรศัพท( 0 4422 3000  โทรสาร 0 4422 4070  www.sut.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.sut.ac.th/ouc/ 
 อาคารบริหาร ช้ัน 2 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
           จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 โทรศัพท( 0 4422 4030   โทรสาร 0 4422 4030 

 

 
องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 23 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง      1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง           3 ตําแหนIง  
     ไดBแกI อธิการบดี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหIงประเทศไทย และประธานสภาหอการคBาแหIงประเทศไทย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการจํานวน 2 ตําแหนIง  
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจําจํานวน     5 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง จํานวนไมIนBอยกวIาเกBาคน

แตIไมIเกินสิบสองคน จากบุคคลภายนอก และในจํานวนน้ีจะตBองเปSนผูBทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน
สี่คน 

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (4) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระดํารงตําแหนIงสองปV แตI
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกหรือไดBรับเลือกต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.วิจิตร ศรีสอBาน  
     

 

 
หนIวยประสานงาน มทส. – กทม.  
อาคารพญาไทพลาซIา ชั้น 22 ถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 
 
   ศาสตราจารย(ไพจิตร โรจนวานิช 
      

 

 
175 ซอยสมาหารในซอยนานาใตB  
สุขุมวิท 4  คลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
                  ศาสตราจารย( ดร.ประสาท สืบคBา 

                     
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

   นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
                      
 
 

 

ศูนย(การประชุมแหIงชาติสิริกิติ์ ชั้น 4 โซน C 
60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพฯ  10110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาหอการค7าแห�งประเทศไทย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
   นายสมเกียรติ อนุราษฎร( ; แทน 
                      
 
    

 
หอการคBาแหIงประเทศไทย 
150 ถนนราชบพิตร  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2556 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558) 

                                                                    
                     ศาสตราจารย( ดร.ชูกิจ ลิมปbจํานงค(  
                      

 

 

 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
   รองศาสตราจารย(  
                     ดร. อนันต( ทองระอา 

 

 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร( 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  18 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

    
                         รองศาสตราจารย( เรืออากาศเอก  
                     ดร.กนต(ธร ชํานิประศาสน( 

 

 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร( 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  
                     อาจารย( ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน 

 
 

 

 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  
                     รองศาสตราจารย(  

                     ดร.ประพันธ( แมIนยํา 
 

 

 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร(  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
                      ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                      ดร.สุเวทย( นิงสานนท( 
                        

 

 
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
                      อาจารย( นายแพทย(ลิขิต มาตระกูล 

                        
 

                           

 
ศูนย(ปฏิบัติการทางการแพทย(และสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

    
   นายอภัยชนม( วัชรสินธุ(  
    

 

 
สํานักงานประสานกิจการสัมพันธ( เครือเจริญโภคภัณฑ( 
313 สํานกังานใหญI อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร( ชั้น 25  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 

 
   นายทศพล  ตันติวงษ(   
 

 
บริษัท สงวนวงษ(อุตสาหกรรม จํากัด (โรงแปpง) 
120 หมูI 4  ถนนราชสมีา – โชคชัย ตําบลหนองบัว

ศาลา อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสมีา  30000 
 

     
   ศาสตราจารย(  
                    ดร.นักสิทธ( คูวฒันาชัย 

 
 

 
53/927 ซอยราชพฤกษ( 9/2 หมูIบBานกฤษดานคร 
ถนนแจBงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

 
                     ศาสตราจารย(  
                     ดร.ปรัชญา  เวสารัชช( 

 
 

 
71/152 หมูI 4  หมูIบBานเมืองเอก  ซอยเอกอุดร 8 
ถนนเอกอุดร ตําบลหลักหก อําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000 

 
                     นายพงศ(โพยม  วาศภูติ 
 

 
 

 
5/24 ซอย 2 หมูIบBานมอนตคิาร(โล  
(ตรงขBามวัดเสมียนนารี) ถนนเทศบาลสงเคราะห(   

แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร   กรุงเทพฯ   10900 

 
                      นายแพทย( 
                      ปราชญ(  บุณยวงศ(วโิรจน( 

 
 

 
กรมวิทยาศาสตร(การแพทย( กระทรวงสาธารณสุข 
หBอง 314 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนติวานนท(  

ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

 
                          ศาสตราจารย( ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ( 
 
 
 

 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหIงชาต ิ
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
 

 
                          นายมนูญ สรรค(คุณากร 
 
 
 
 

 
3/246 หมูIบBานเศรษฐสิริประชาชื่น โครงการ 3 ซอย 7 
ถนนประชาชื่น ตําบลทIาทราย อําเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

                    
                          นายสัมพันธ(  ศิลปนาฎ   
 
 
 

 
บริษัท เวสเทิร(นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ซอย 4 

140 หมูI 2 บางปะอิน  จังหวัดอยุธยา 13130 
 

                    
                          นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ(   
 
 
 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

                    
                          รองศาสตราจารย(  
                      ดร.วีระพงษ( แพสุวรรณ   
 
 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร(และเทคโนโลยี  
ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุIงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 
 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
   รองอธิการบด ี

                     ฝ[ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
                     (อาจารย( ดร.นฤมล รักษาสุข) 

 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

ผู7ช�วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
                     หัวหนBาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                     (นางนงเยาว( สคุําภา) 

                        
 

 
สํานักงานสถามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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7. มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

 

ที่อยู� : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

 โทรศัพท( 0 3810 2222  โทรสาร 0 3839 0353, 0 3839 0351  www.buu.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www. council.buu.ac.th 
 อาคาร ภปร. ช้ัน 5  169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  
           จังหวัดชลบุรี 20131 
 โทรศัพท( 0 3810 2222 ตIอ 2176-2177  โทรสาร 0 3810 2177 

  
 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 21 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง       1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง 13 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) อธิการบดี                  1 ตําแหนIง 
(4) ประธานกรรมการสIงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน     3 ตําแหนIง 
     และนายกสมาคมศิษย(เกIามหาวิทยาลัยบูรพา 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน             3 ตําแหนIง  
     ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(หน่ึงคน พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชIคณาจารย(หน่ึงคน และหัวหนBาสIวนงาน

หน่ึงคน 
 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ใหBกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) เปSนผูBดําเนินการสรรหาตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ตBองสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ
ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และใหBหัวหนBาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเปSนผูBชIวยเลขานุการ 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละ
สามปV แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง หรืออาจไดBรับเลือกต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.เกษม สุวรรณกุล 
     

 

 
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท แขวงวังใหมI เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 มีนาคม พ.ศ. พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 
   ศาสตราจารย( ดร.พจน( สะเพียรชัย 

     
 

 
สถาบันการเรียนรูBเพื่อปวงชน 

13/2 ถนนแมIกลอง-บางนกแขวก หมูI 1 ตําบลบางคนที 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม 75120 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 

   รองศาสตราจารย(  
                     ดร.กําจัด มงคลกุล  
 
 

 

71 ประชาราษฎร(บําเพ็ญ 17 สามเสนนอก 
 หBวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 

 

   รองศาสตราจารย( ดร.ครรชิต มาลัยวงศ( 
     
 

 

102/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 
 

 

    นายจิระวี เสมอวงษ( 
     
 

 

สมาคมสIงเสริมผูBประกอบการวิสาหกกิจขนาดกลาง
และขนาดยIอมไทยจังหวัดชลบุรี  
ATSME  ชั้น 5  67 หมูI 1 ตําบลเสมด็ อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 20000 

 

    ศาสตราจารย(  
                     ดร.จําเนียร จวงตระกูล 
 
 

 

บริษัท ศูนย(กฎหมายธุรกิจอินเตอร(เนชั่นแนล จํากดั 
3300/71 ตึกชBาง อาคาร B ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

                   
                   นายธีระวัฒน( อรุณธัญญะ 

 
 
 

 

บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอร(เวอร(ค จํากัด 
550 สุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     ศาสตราจารย(  
                      ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 

 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ 
1518 ถนนพิบลูสงคราม เขตบางซื่อ  

กรุงเทพฯ 10800 

                   
                   นายนิพนธ( ฮะกีม ี

 
 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
1 ถนนพระอาทิตย( เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200 

 
     นายมินทร( อิงค(ธเนศ  

                       
 
 

 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน( จํากัด (มหาชน) 

อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร( 900/8-10 ถนนพระราม 3 
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

                   
                   พลเอกวาภิรมย( มนัสรังษ ี

 
 
 

 
กรมราชองครักษ( สวนจติรลดา ถนนราชวิถี  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303 

 

     ศาสตราจารย( ดร.วิชัย ร้ิวตระกูล 
                       
 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

                   
                   ศาสตราจารย(สมศักดิ์ จักรไพวงศ( 
 
 
 

 

คณะทันตแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัมหิดล  
6 ถนนโยธี แขวงทุIงพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

 
     นายโอภาส เขียววิชัย 
                       
 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 
     ศาสตราจารย( นพ.สมพล พงศ(ไทย 
                        

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     ศาสตราจารย( ดร.สุชาติ อุปถัมภ( 
                        

 
 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาพนักงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

                   
                   นายครรชิต  ดอกไมBคลี ่

                       
 
                        

 
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 

169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมศิษย�เก�า 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

                   
                   ดร.สาธิต  ปbติวรา 
                       
 
 

 
สมาคมศษิย(เกIามหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     รองศาสตราจารย( 
                       ดร.วีรพงศ( วุฒิพันธุ(ชัย 
                        

 
คณะวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช�คณาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     นางสาวกนกรัตน( คลBายทองคํา 
                        
                        

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน7าส�วนงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     ผศ.ดร.รัชนีภรณ( ทรัพย(กรานนท( 
                        

 
คณะพยาบาลศาสตร( มหาวิทยาลัยบรูพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
     รองอธิการบดีฝ[ายบริหาร 

                      (ผูBชIวยศาสตราจารย(  
                       ดร.วโิรจน( เรืองประเทืองสุข) 
                        

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

อาคาร ภปร. ชั้น 5  169 ถนนลงหาดบางแสน  
ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
 

 

ผู7ช�วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  9 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 

     หัวหนBาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
                      (นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท) 
                        

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคาร ภปร. ชั้น 5  169 ถนนลงหาดบางแสน  
ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
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8. มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

ที่อยู� : 19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

 โทรศัพท( 0 5446 6666  โทรสาร 0 5446 6690  www.up.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.up.ac.th 
 19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
            โทรศัพท(  0 5446 6666 ตIอ 1007  โทรสาร 0 5446 6703 

 
องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 23 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง  14 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) อธิการบดี                   1 ตําแหนIง 
(4) ประธานกรรมการสIงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน      2 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย(ประจําของมหาวิทยาลัย     2 ตําแหนIง 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ
ตาม (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี ตBองสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและจะแตIงต้ัง
ผูBชIวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดBวยก็ไดB 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละ
สามปV แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 
   ศาสตราจารย(เกียรติคุณ 
   คุณหญงิไขศรี ศรีอรุณ 

 

 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 
   ดร.พรชัย นุชสุวรรณ      

 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
56000 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

    ดร.สมนึก พิมลเสถียร 
    

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 
 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
 

    ดร.สุเมธ แยBมนุIน      
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

 

    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                      ดร.สุมนต( สกลไชย 
    

 

324/39 หมูI 3 หมูIบBานศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ  
ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกIน  
จังหวัดขอนแกIน   40000 
 

 

    ศาสตราจารย(  
                     ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  
    
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแกIน  
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกIน 40002 
 

 

    รองศาสตราจารย( ดร.เทพ พงษ(พานิช 
                      
    

 

49 หมูI 13 ตําบลป[าไผI อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหมI 50210 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 
    นายอนุชาติ คงมาลัย   
   

 

 
สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ[ายบริหารจัดการความรูB 
สํานักวิชาการ อาคารศูนย(ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา อาคารA ชั้น 3 
120 หมูIที่ 3 ถนนแจBงวัฒนะ แขวงทุIงสองหBอง  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 
    นายนคร ศิลปอาชา 

                      
    

 
กรมพัฒนาฝVมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
 

 
   ศาสตราจารย( ดร.สนิท อักษรแกBว 

     
 

 
สถาบันสิง่แวดลBอมไทย 16/151 เมืองทองธานี  

ถนนบอนด(สตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

 
    ดร.โสมสุดา ลียะวณิช 

                      
    

 
ศูนย(มานุษยวิทยาสิรินธร (องค(การมหาชน) 

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ชัน  
กรุงเทพฯ 10170 
 

 
   นายแพทย(ธวัช สุนทราจารย(  

   
 

 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข 

88/21 ถนน ติวานนนท( ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

 
    ศาสตราจารย( 

                      นายแพทย(บุญชอบ พงษ(พาณิชย( 
                      
    

 
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ 

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปV ซอยศูนย(วิจัย 3 
เพชรบุรีตัดใหมI แขวงบางกะปb เขตหBวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 

 
   นายสมชาย เบญจรงคกุล     

 

 
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด 

499 หมูI 3 อาคารเบญจจินดา ถนนวภิาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

 
    ดร.บัญชา แสงหิรัญ 

                      
                      
    

 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592 ถนนรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปb กรุงเทพฯ  10240 
 

  

42 



ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  20 กันยายน พ.ศ. 2553 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 
    ศาสตราจารย(พิเศษ 
                      ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

                                         
                         

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 
   นายอานุภาพ จามิกรณ(     

 

 
19 ซ.ศรีกาญจนา ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาพนักงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 – 10 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558) 

 
    นายพิเชฐ ถูกจิตร 
                       

 
 

 
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 
   ดร.สุจิตรา วสุวัต     

 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 
 

 
    ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                     ดร.ภพเกBา พุทธรักษ( 
                                              

 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง 
 จังหวัดพะเยา 56000 
 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

   ดร.สําราญ ทองแพง 
                                              

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 
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ผู7ช�วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 
   รองศาสตราจารย(  
                     ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์     

 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 
 

  

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
 
    รองศาสตราจารย(ชาลี ทองเรือง 

                                              

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมูI 2 ตําบลแมIกา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 
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9. มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 30 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง  15 ตําแหนIง  
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(3) อธิการบดี                   1 ตําแหนIง 
(4) ประธานสภาคณาจารย( นายกสมาคมศิษย(เกIามหาวิทยาลัย         2 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน              1 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกต้ังจากผูBปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมใิชIคณาจารย(ประจํา 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน            10 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจําจํานวนหBาคน และจากผูBบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทIาจํานวนหBาคน 
 

คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิตาม (2) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของ
มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ตBองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดBหรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหนBาท่ีแทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแตIงต้ังหัวหนBา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปSนผูBชIวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดBวยก็ไดB 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคณุวุฒิตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราว
ละสี่ปV แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังใหมIอีกไดB 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสองปVแตIอาจไดBรับเลือกต้ังใหมI
อีกไดB 

 

 

 

 

 

ที่อยู� : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  

           จังหวัดนครปฐม 73170 
 โทรศัพท(   0 2849 6000   www.mahidol.ac.th 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.uc.mahidol.ac.th 
 อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
 โทรศัพท( 0 2849 6365   โทรสาร 0 2849 6366 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

    ศาสตราจารย( นายแพทย(วิจารณ(  พานิช   
    
 

 
47/216  หมูIบBานสิวลี  ถนนสขุาประชาสรรค( 3    

ตําบลบางพูด  อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  11120       
 

  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
 
    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  

                     ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ(      
 

 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแหIงชาติ 

111  อุทยานวิทยาศาสตร(ประเทศไทย   
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่   
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                     น.ต.กําจร  มนุญปbจุ 
    

 

545  ถนนจรัญสนิทวงศ( แขวงบางบาํหรุ   
เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ  10700      
 
 

 

    ดร.กฤษณพงศ(    กีรติกร     
    
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เ 
ขตทุIงครุ กรุงเทพฯ 10140    
 

 

    ดร.กิตติพงษ(   กิตยารักษ(    
                      
    

 

กระทรวงยุติธรรม   
ศูนย(ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
120 ถนนแจBงวัฒนะ แขวงทุIงสองหBอง เขตหลกัสี่ 
กรุงเทพฯ 10210     

 

    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                     นายแพทย(ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร(      
     
 

 

8 ซอยลาดพรBาว 22 ถนนลาดพรBาว  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900     
 

 

    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                     ดร.เจตนา  นาควัชระ        
   
 

 

โครงการวิจัย (สกว.) การวิจารณ(   
ชั้น 8  ศูนย(มานุษยวิทยาสิรินธร   
20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10170    
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 
    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                     แพทย(หญงิชนิกา ตูBจินดา       

                      
    

 
ภาควิชากมุารเวชศาสตร( ตึกเจBาฟpามหิดล ชั้น 9  
คณะแพทยศาสตร(ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เขตบางกอกนBอย กรุงเทพฯ 10700      
 

 
    นายโชค   บูลกูล  
                      

           
 

 
ฟาร(มโชคชัย   สํานักงานใหญI    
294  หมูIที่ 8  ถนนวิภาวดีรังสิต  ตําบลคูคต     

อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130     
 

 
    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ  
                     นายแพทย(ประเวศ วะสี         

    
 

 
84 ซอยประกอบผล  ถนนสมเด็จพระปbfนเกลBา 5   
แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700    

 

 
    ดร.ปราโมทย( ไมBกลัด 
                                

 

 
220 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

    
 

 
    ศาสตราจารย( ดร.ไพฑูรย(  สินลารัตน(      
                      

    

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย( 
110/1-4  ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่   

กรุงเทพฯ 10210      
 

 
    ดร.ไพรินทร( ชูโชติถาวร   
                      

           
 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900     
 

 
   คุณหญงิลักษณาจันทร เลาหพันธุ(   
                      

      
 

 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ(  ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210    

 

 
    นางสาววลัยรัตน(  ศรีอรุณ    
                      

           
 

 
29/329 เมืองทองธานี ซอย 10 หมูI 9 ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120     
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 
    ศาสตราจารย(อมร จันทรสมบูรณ(  
                      

             
 

 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญI ชั้น 27 

333 ถนนสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  26 มกราคม  พ.ศ. 2555 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 
     ศาสตราจารย(รัชตะ รัชตะนาวิน 

                             

 
มหาวิทยาลัยมหดิล  

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย� 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) 

 

    ศาสตราจารย(คลินิก 
                      นายแพทย(วิรุณ บุญนุช  
                       
                           

 

ภาควิชาศัลยศาสตร(  
คณะแพทยศาสตร( ศิริราชพยาบาล  
2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนBอย กรุงเทพฯ 10700     
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งนายกสมาคมศิษย�เก�ามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  25 เมษายน  พ.ศ. 2555. - 24 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 
     ศาสตราจารย(คลินิกพิเศษ 
                       นายแพทย(เสรี ตูBจินดา 
                              

 
สมาคมศษิย(เกIามหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมใิช�คณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 
    รองผูBอํานวยการหอสมุดและ 
                     คลังความรูBฯ 
                     (ดร.สถาพร  สาธุการ)                    

                         

 
หอสมุดและคลังความรูB มหาวทิยาลยัมหิดล  
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170    
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7บริหารระดับคณบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 
     รองศาสตราจารย(  
                       นายแพทย(พิทยา จารุพูนผล    

                             

 
คณะสาธารณสุขศาสตร( มหาวทิยาลยัมหิดล 
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 
 

 
    ศาสตราจารย(คลินิก  
                     นายแพทย(อุดม คชนิทร 

                      
                           

 
คณะแพทยศาสตร(  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

2  ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนBอย 
กรุงเทพฯ  10700   

 
    รองศาสตราจารย(  
                     ดร.กัมปนาท ภกัดีกลุ    

                       
       

 
คณะสิ่งแวดลBอมและทรัพยากรศาสตร( 
มหาวิทยาลัยมหดิล  

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 
    รองศาสตราจารย(  
                     ดร.วีระพงศ( ปรัชชญาสิทธกิุล     

                                           
                            

 
คณะเทคนคิการแพทย( มหาวิทยาลัยมหิดล 
2  ถนนพรานนก  แขวงศิริราช เขตบางกอกนBอย 

กรุงเทพฯ 10700   

 
    ศาสตราจารย(  
                     นายแพทย(บรรจง  มไหสวริยะ    

                        
                           

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 
    ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                     ดร.กิติกร  จามรดุสติ 
                          

 
คณะสิ่งแวดลBอมและทรัพยากรศาสตร(  

มหาวิทยาลัยมหดิล 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 
    ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                     ดร.กุลณสรรค(  สายขุน   
                         
 

 
สถาบันชีววิทยาศาสตร(โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170 

 

 

 

 

 

 

49 



ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 
    รองศาสตราจารย( 
                     นายแพทย(พรชัย  มูลพฤกษ( 

                          

 
ภาควิชาออร(โธปbดิกส( อาคาร 3 ชั้น 9  
คณะแพทยศาสตร( ร.พ.รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล   

270  ถนนพระราม 6  แขวงทุIงพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  10400 

 
    รองศาสตราจารย( ศรีสนิท อินทรมณี 
                      

                         
 

 
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนคิแพทย(  
มหาวิทยาลัยมหดิล เลขที่ 2 ถนนพรานนก   

แขวงศิริราช  เขตบางกอกนBอย กรุงเทพฯ  10700   

 
    รองศาสตราจารย(วิสูตร ฟองศิริไพบูลย(    
                      

                         
 

 
ภาควิชานิติเวชศาสตร( คณะแพทยศาสตร( 
ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  

2 ถนนพรานนก  แขวงศิริราช  เขตบางกอกนBอย 
กรุงเทพฯ  10700 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  26 มกราคม  พ.ศ. 2555 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 
    รองอธิการบดีฝ[ายบริหาร 

                     และสภามหาวิทยาลยั 
                     (ผูBชIวยศาสตราจารย(  
                      ทันตแพทย(พีระ สิทธิอํานวย)   

 
มหาวิทยาลัยมหดิล   

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170   
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10. มหาวทิยาลัยแม�ฟKาหลวง 

 

 

ที่อยู� : 333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  www.mfu.ac.th 

 โทรศัพท(  0 5391 6000, 0 5391 7034  โทรสาร   0 5391 6034, 0 5391 7049     
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.mfu.ac.th/office/council/ 
 333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
 โทรศัพท( 0 5391 6084 , 0 5391 6081   โทรสาร  0 5391 6099, 0 5391 6086 

 

 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 23 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง             3 ตําแหนIง  
     ไดBแกI ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีและประธานกรรมการสIงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน              3 ตําแหนIง 
     ซึ่งเลือกจากผูBดํารงตําแหนIงรองอธิการบดี คณบดี ผูBอํานวยการสถาบัน ผูBอํานวยการศูนย( หรือหัวหนBา

สIวนงานท่ีเรียกช่ืออยIางอื่นท่ีมฐีานะเทียบเทIาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย( 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย(ประจําของมหาวิทยาลัยจํานวน    3 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง   11 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตาม (2) (3) และ (4) 
(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง    2 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวIาการทบวงมหาวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติของผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการเลอืกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

การไดBมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตาม (1) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิตาม (5) ใหBใชBวิธีการ
สรรหาตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนIงสองปV 
แตIจะทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

 
    พลเอกสําเภา ชูศรี 
                      

 
 

 
138/9 หมูI 13 ซอยภาวนา 5 
ถนนลาดพรBาว  41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   
กรุงเทพฯ  10900 

  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 
                       
                      ศาสตราจารย(  

                      ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท( 
                       
 
 

 
ศูนย(พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหIงชาติ  

113 อุทยานวิทยาศาสตร(ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    นายอภิชาติ จีระวุฒิ    
     
 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    อธิการบด ี
                     (รองศาสตราจารย( ดร.วันชัย ศิริชนะ) 
     

 

 
มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง 
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 57100 

   

  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 
 
    นายทวิช  เตชะนาวากุล 
                      
 

 

 
บริษัท ไทยอินดัสเตรีล เอสเตท จํากดั  
อาคารสินธรทาวเวอร( 2 ชั้น 8 ถนนวทิยุ   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู7ดํารงตําแหน�งบริหาร 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    รองอธิการบด ี
                      (รองศาสตราจารย(  

                      ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ)   
 

 
มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง 
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

 
    คณบดีสํานักวิชาศลิปศาสตร( 
                      (ผูBชIวยศาสตราจารย( ดร.อัครา อัครนิธิ)

    

 
สํานักวิชาศิลปศาสตร( มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง        
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 
 

 
    คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร( 
                      (รองศาสตราจารย(สุปราณี อัทธเสรี) 

   

 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร( มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง 
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 
 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจํา 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 
 
   ผูBชIวยศาสตราจารย( 
                     แพทย(หญงิมิตรา คาสลี่ 

                                               
 

 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร(สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง     
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

 
    ผูBชIวยศาสตราจารย(                         
    ดร.สรบุศย( รุIงโรจน(สุวรรณ 

 
สํานักวิชาศิลปศาสตร( มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง                 
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 
   

                         
                      ผูBชIวยศาสตราจารย( 
                      ดร.สาโรจน(  รอดคืน 

       

 
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง        

333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 57100 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 
 
    ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์    
    

 
 

 
28-28/1 อาคารประภาวิทย( ชั้น 7  
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500        
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    ศาสตราจารย(ไชยยศ เหมะรัชตะ 
                          

 

 
42 ซอยปราโมทย( 1/1 ถนนสุริวงศ( แขวงสุริวงศ(  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
   

 
    นายชัย โสภณพนิช    
    

 
 

 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
อาคารกรุงเทพประกันภัย 
25 ถนนสาทรใตB แขวงทุIงมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120     

 
    ศาสตราจารย( ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชยั 
                          

 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยีและนวตกรรมแหIงชาติ (สวทน.) 

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 14   
ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330   

 
    ศาสตราจารย(พิเศษ  
                     สมชาย พงษธา 

                          
 

 
15/15 ซอยนทีทิพย( ถนนงามวงศ(วาน อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
   

 
    พลตํารวจเอก  
                     ดร.ประสาน วงศ(ใหญI  

                         
    

 
153/2  หมูI 9  ตําบลโป[งผา 
อําเภอแมIสาย จังหวัดเชียงราย  57130     

 
    นายไกรสร จันศิริ 
                      

                          
 

 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซIน โปรดักส( จํากัด (มหาชน) 
979/12 ชั้นเอ็ม, อาคารเอสเอ็มทาวเวอร(  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 
    นายพิทูร พุIมหิรัญ 
                      

                            

 
123 ซอยบุรุษพัฒน( 8/2  
รามอินทรา 65 แขวงทIาแรBง  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  

 
 
   นายสุนทร อรุณานนท(ชัย 
     
 

 
1,3,5,7 อาคารฟอร(จูนทาวน( 
บริษัทซีพีพลาซIา จํากัด ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค( 
                      

                          
 

 
บริษัท จงสถิตย( จํากดั 
470 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
   

 
    นายสุเมธ ตันธุวนิตย( 
                      

                           
 

 
บริษัท อาร( ซี แอล จํากดั (มหาชน) 
127/35 ปlญจธานีทาวเวอร( รัชดาภิเษก  
แขวงชIองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120    

 

 
    นายประเสริฐ พุIงกุมาร 
                                              

 

 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ(อาหาร จํากัด (มหาชน) 
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร(  

313 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
   

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 
 
    นางพรทิพย( ภูตโิยธิน 
                      

                                               
 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแมIฟpาหลวง        
333 หมูI 1 ตําบลทIาสุด อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 57100      
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11. มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ� 
 

 

 
ที่อยู� : 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  www.wu.ac.th 

 โทรศัพท(  0 7567 3000, 0 7538 4000  โทรสาร   0 7567 3708   
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.wu.ac.th/ 
 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ( 222 ตําบลไทยบุรี 
 อําเภอทIาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
 โทรศัพท( 0 7567 3817 , 0 7567 3821   โทรสาร 0 7567 3846 

 

 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 19 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง        1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง ไดBแกI อธิการบดี         1 ตําแหนIง 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ จํานวน    2 ตําแหนIง 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย(ประจํา จํานวน      3 ตําแหนIง 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง จํานวนไมIนBอยกวIาเกBาคน

แตIไมIเกินสิบสองคน จากบุคคลภายนอก และในจํานวนน้ีจะตBองเปSนผูBทรงคุณวุฒิจากภาคใตBจํานวนไมIนBอยกวIา     
สามคน และผูBทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตIงต้ัง 

 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ(และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และการเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (4) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
ใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 
หรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนIงสามปV 
แตIจะไดBทรงพระกรุณา  โปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง หรืออาจไดBรับเลือกหรือไดBรับเลือกต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2554 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 
    ศาสตราจารย( ดร.วิจิตร ศรีสอBาน    
    

 
 

 
หนIวยประสานงาน มทส. – กทม.  
อาคารพญาไทพลาซIา ชั้น 22 ถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400      

 

  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
    ศาสตราจารย( ดร.โกวิทย( โปษยานนท( 

                           
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)  

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�งอธิการบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 

 

    ดร.กีร(รัตน( สงวนไทร    
    
 
 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ(  

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160      
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 - 25 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 
    รองศาสตราจารย( 
                     ดร. สุรสีห( วัฒนวิกย(กิจ   
    
 

 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร(และสาธารณสุขศาสตร( 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160   

 
    รองศาสตราจารย(  
                     ดร.พูลพงษ(  บุญพราหมณ(    
    
 

 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร( มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160      
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 
    รองศาสตราจารย(  
                     ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ(พันธ(    
    
 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160      
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559) 

  
 อาจารย( ดร.ทิพย(วัลย(  สุทิน 
    

 

 
สํานักวิชาศิลปศาตร( มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 
 

  
 อาจารย( ดร.จิตติมา  ศังขมณี  
                     

   
 

 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร( มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 
    ดร. กฤษณพงศ(  กีรติกร    

    
 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 

เขตทุIงครุ กรุงเทพมหานคร 10140      
 

 
    นายนนทพล นิ่มสมบญุ    

    
 
 

 
บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร(เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จํากัด     
408/162 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ 3 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 

 
    รองศาสตราจารย(  

                      ดร.วรากรณ( สามโกเศศ    
    
 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย( 

110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210     
 

 
    ศาสตราจารย(  

                     นายแพทย(สุทัศน( ฟู[เจริญ    
    
 

 
ศูนย(ธาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยอณูพันธุศาสตร(  

พันธุวิศวกรรมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตศาลายา ตําบลศาลายา  
กิ่งอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

 
    ศาสตราจารย( ดร. กฤษณา ชุติมา   

    
 
 

 
4  ซอยเพชรเกษม 24 ถนนเพชรเกษม 

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ  1016     
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต�งต้ัง 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 
    ดร.สถิตย( ลิ่มพงศ(พันธุ(    
    

 
 

 
416/46  ลาดพรBาว 87 แยก 14   
แขวงคลองเจBาคุณสิงห( 

เขตวังทองหลาง   กรุงเทพฯ  10310      
 

 
    ดร.สุเมธ แยBมนุIน    
    

 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400       
 

 
    ดร.อําพน กิตติอําพน    
    

 
 

 
สํานักงานเลขานกุารคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330      

 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิจากภาคใต7 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
    ศาสตราจารย( ดร.คณิต ณ นคร    
    

 
 

 
47/44 ซอยธนาเวศน( ถนนบางกรวย-ไทรนBอย  
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

      
 

 
    คุณหญงิสุพัตรา มาศดิตถ(    
    

 
 

 
55/41 ซอยศรีวิจารณ( ถนนประชาชื่น    
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 
    นายธนารักษ( พงษ(เภตรา   
    

 
 

 
บริษัท ทักษิณปาล(ม (2521)  
331 ถ.ธราธิปดี ตําบลทIาขBาม อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร(ธานี  841300     

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

 
    รองอธิการบด ี
                      ฝ[ายกิจการสภามหาวิทยาลัย    

    (ผูBชIวยศาสตราจารย(  
                      ดร.อรรจน( บัณฑิตย() 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ(  
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทIาศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160      
 

 

59 



ทําเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจําป� พ.ศ. 2556 

  

 

 

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล7าเจ7าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

ที่อยู� : ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 

 โทรศัพท(  0 2329 8000 - 0 2329 8099  www.kmitl.ac.th 
 สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง 
           http://www.oic.kmitl.ac.th 
 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(  ช้ัน 9  
 เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
 โทรศัพท( 0 2329 8242   โทรสาร  0 2329 8241   

 

 

องค�ประกอบของสภาสถาบันจํานวน 19 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง         1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภาสถาบันผูBทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ัง    12 ตําแหนIง 
     จากบุคคลภายนอกสถาบัน 
(3) อธิการบดี ประธานกรรมการสIงเสริมกิจการสถาบัน          4 ตําแหนIง 
     ประธานสภาคณาจารย(และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย(เกIาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณ 
     ทหารลาดกระบัง 
(4) กรรมการสภาสถาบัน จํานวน               2 ตําแหนIง  
     ซึ่งเลือกจากหัวหนBาสIวนงานจํานวนหน่ึงคน และผูBแทนพนักงานสถาบันจาํนวนหน่ึงคน 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ( และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูBทรงคุณวุฒิตาม (2) 
และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (4) ใหBเปSนไปตามขBอบังคับของสถาบัน ท้ังน้ี กรรมการสภาสถาบัน
ผูBทรงคุณวุฒิตาม (2) ตBองสรรหาจากรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหน่ึงคน 

 

ใหBสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูBทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเปSนอุปนายกสภาสถาบัน และใหBอุปนายกสภา
สถาบันทําหนBาท่ีแทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดBหรือเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายก
สภาสถาบัน 

 

ใหBสภาสถาบันแตIงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปSนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี และใหB
หัวหนBาสํานักงานสภาสถาบันเปSนผูBชIวยเลขานุการ 

 

นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (2) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสามปV แตIจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลBาฯ แตIงต้ังหรืออาจไดBรับเลือกใหมIอีกไดB 
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นายกสภาสถาบัน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 
    พลเอกสุรยุทธ( จุลานนท(    
    

 
 

 
สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาฯ  
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(  ชั้น 9  
1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพฯ 10520  

  
อุปนายกสภาสถาบัน 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
 
    ศาสตราจารย( ดร. พจน( สะเพียรชัย 

                           
 

 
33 ซอยปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวทิ 101 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 10260 
   

  

กรรมการสภาสถาบันผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

    นายปลิว ตรีวิศวเวทย( 
                           
 

 

บริษัท ช.การชIาง จํากดั (มหาชน) 
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
   

 

    นายอนนต( สิริแสงทกัษิณ 
                           
 

 

บริษัท พีทีทโีกลบอล เคมคิอล จํากัด (มหาชน) 
555/1 ศูนย(เอนเนอร(ย่ีคอมเพล็กซ( อาคารเอ ชั้น 14-18 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900   

 

    ศาสตราจารย( ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม 
                           
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
140 หมูI 1 ถนนเชื่อมสมัพันธ( แขวงกระทุIมราย  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
   

 

    ดร.อภิชัย บุญธีรวร 
                           
 

 

อาคเนย(กลุIมธุรกิจประกันและการเงนิ 
315 อาคารอาคเนย(ประกันภัย ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 

 

    ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกลุ 
                           
 

 

เลขที่ 42 ซอยบงกช 13 ถนนเลียบคลองสอง 
ตําบลคลองสอง  อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  12120 
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กรรมการสภาสถาบันผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 
    นายถาวร พานิชพันธ( 
                           

 

 
สํานักงานอัยการสงูสุด อาคารศูนย(ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

120 หมูIที่ 3 ถนนแจBงวัฒนะ แขวงทุIงสองหBอง  
เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210   

 
    ศาสตราจารย( ดร.ไพฑูรย( สินลารัตน( 
                           

 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย( 
110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่   

กรุงเทพฯ 10210 
   

 
    ดร.พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ 
                           

 

 
บริษัท พีระบราเธอร( จํากัด  
95,97 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว  

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
   

 
    ศาสตราจารย( ดร.จตุรนต( ถิระวัฒน( 
                           

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( 
2 ถนนพระจันทร( แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
   

 
    นายวุฒิพงษ( โมฬีชาต ิ
                           

 

 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
123 ซันทาวเวอร(ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   

 
    นายจาดุร อภิชาตบุตร 
                           

 

 
96 หมูIบBานมหาดไทย 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 
เขตตลิ่งชนั  กรุงเทพฯ 10170 

 
   

 
กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน�งอธิการบด ี

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 
    ศาสตราจารย( ดร.ถวิล พึ่งมา 
                      

                           
 

 
เลขที่ 52 ซอยลาดกระบัง 50 
ตําบลลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 10520   
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กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน�งประธานกรรมการส�งเสริมกิจการสถาบัน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 – 27 พ.ศ. กุมภาพันธ� 2559) 

 
    นายสุระ   เกนทะนะศิล 
                      

                           

 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
63/1 ถนนพระรามเกBา หBวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

  

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน�งประธานสภาคณาจารย�และพนักงาน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  25 มกราคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 
    รองศาสตราจารย( 
                      ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย 

                      
                           

 
สภาคณาจารย(และพนักงาน  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคณุทหาร

ลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520  

  

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน�งนายกสมาคมศิษย�เก�าสถาบันฯ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  23 เมษายน พ.ศ. 2556 – 22 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 
    นายวันชัย ผโลทัยถเกิง 

                      
                           
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย 

สินคBาเกษตรลIวงหนBา ชั้น 15 อาคาร ซีอาร(ซี ทาวเวอร( 
ออลซีซั่นส( เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   

 
กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากหัวหน7าส�วนงาน 

(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 
    รองศาสตราจารย(  

                      ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย 
                           
 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคณุทหาร
ลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520   

  

กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากผู7แทนพนักงานสถาบัน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  30 มกราคม พ.ศ. 2556 – 29 มกราคม พ.ศ. 2559) 

 

    รองศาสตราจารย(  
                      ดร.วินัย กลBาจริง 
                           
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBา
เจBาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 
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เลขานุการสภาสถาบัน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 
    รองอธิการบด ี
                     (ผูBชIวยศาสตราจารย(  

                      ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์)                     
      

 
สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาฯ  
อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(  ชั้น 9  

1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520     

  

ผู7ช�วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 
    หัวหนBาสํานักงานสภาสถาบัน 

                     (นางวิภาพร อินทรสวุรรณ) 
                                                 
 

 
สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาฯ  

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(  ชั้น 9  
1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520        

 
    นางสาววรงค(พร บุญยมัย 

                       
                           
 

 
สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาฯ  

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร(  ชั้น 9  
1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520     
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13. มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

  
ที่อยู� : 79 หมูIท่ี 1 หลักกโิลเมตรท่ี 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนBอย  

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170  www.mcu.ac.th 
 โทรศัพท(  0 3524 8000, 0 3535 4710, 0 3535 4711   โทรสาร   0 3524 8006  
           สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.mcu.ac.th/site/mcu_council1.php 
           79 หมูIท่ี 1 หลักกโิลเมตรท่ี 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนBอย  
           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
            โทรศัพท(  0 3524 8000, 0 3535 4710, 0 3535 4711 โทรสาร  0 3524 8006                                

 

องค�ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจํานวน 21 ตําแหน�ง ประกอบดBวย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตIงต้ังจากพระเถระ     1 ตําแหนIง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง            7 ตําแหนIง 
     ไดBแกI อธิการบดี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูB อํานวยการสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหIงชาติ* ผูBอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขBาราชการพลเรือน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหIงชาติ 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตIงต้ัง       7 ตําแหนIง 
    จากพระภิกษุผูBดํารงตําแหนIงรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนIง 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิจํานวนไมIนBอยกวIาหกรูปหรือคน แตIไมIเกินแปดรูปหรือคน ซึ่ง

สมเด็จพระสังฆราชทรงแตIงต้ังจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ( โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนIง 
และในจํานวนน้ีจะตBองเปSนพระภิกษุไมIนBอยกวIากึ่งหน่ึง 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูBทรงคุณวุฒิซึ่งเปSนพระภิกษุรูปหน่ึงเปSนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และใหBอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนBาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อไมIมีผูBดํารงตําแหนIงนายก
สภามหาวิทยาลัยหรือมีแตIไมIอาจปฏิบัติหนBาท่ีไดB 

 

ใหBสภามหาวิทยาลัยแตIงต้ังรองอธิการบดีซึ่งเปSนพระภิกษุรูปหน่ึงเปSนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดย
คําแนะนําของอธิการบด ี

 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนIงสามปV แตI
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตIงต้ังใหมIอีกไดB 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วาระการดํารงตําแหน�งสามปM) 

 
    พระธรรมสุธี (พีร( สุชาโต)    
    อธิบดีสงฆ(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

                      ที่ปรึกษาเจBาคณะกรุงเทพมหานคร 
 

 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ       
 

 

  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�ง 

 
    อธิการบดี  

                     (พระพรหมบัณฑิต ป.ธ.9, ศ.ดร.) 
     
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  
อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
   

 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

                     (นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)  
    
 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ  
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   

 
    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

                     (นายอภิชาติ จีระวุฒิ)   
   
 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุIงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
   

 
    ผูBอํานวยการสํานักงบประมาณ 

                     (นายวรวิทย( จําปVรัตน()   
   
 

 
สํานักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 
 

 
    เลขาธิการ 

                     คณะกรรมการขBาราชการพลเรือน 
                     (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)  
    

 
สํานักงานคณะกรรมการขBาราชการพลเรือน 

47/111 ถนนติวานนท( อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
    เลขาธิการสภาการศึกษา  

                     (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค()  
    
 

 
สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 
    ผูBอํานวยการ 

                     สํานักงานพระพุทธศาสนาแหIงชาต ิ
                     (นายนพรัตน( เบญจวัฒนานันท()  
    

 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหIงชาต ิ

อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสริินาถ  
พุทธมณฑล 25/25 หมูI 6 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพระภิกษุผู7ดํารงตําแหน�งรองอธิการบดีหรือคณบด ี
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  มีวาระการดํารงตําแหน�งสามปM) 

 
   รองอธิการบดีฝ[ายบริหาร 
                     (พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.)   

  
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

 
   รองอธิการบดีฝ[ายวิชาการ 
                     (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ. ดร.)  

   
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

 
   รองอธิการบดีฝ[ายวางแผนและพัฒนา 
                     (พระสุวรรณเมธาภรณ(, ผศ.ดร.) 

    
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
 

 
   รองอธิการบรดีวิทยาเขตแพรI 
                     (พระเมธีธรรมาลังการ, ผศ.ดร.)  

   
 

 
111 หมูIที่ 5 ตําบลแมIคํามี   
อําเภอเมืองแพรI จังหวัดแพรI 54000 

 

 
   รองอธิการบด ี
                     วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

                     (สมเด็จพระพุทธชินวงศ(, ศ.พิเศษ) 
                     กรรมการมหาเถรสมาคม 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  

ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73170 

 
   รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกIน 
                     (พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.) 

    
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแกIน 

30 หมูI 1 บBานโคกสี ตําบลโคกสี  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกIน 40000 

 
   คณบดีคณะพุทธศาสตร( 
                     (พระราชวรมุนี, ดร.)   

   
 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู7ทรงคุณวุฒิ 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วาระการดํารงตําแหน�งสามปM) 

 
    พระพรหมโมลี  
                      (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) 

    เจBาคณะภาค 5   
                      เลขานุการแมIกองบาลีสนามหลวง 

 
วัดปากน้ําภาษีเจริญ 
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพฯ 10160 
   

 
     พระพรหมเวที  
                      (สนิท ชวนป{ฺโญ ป.ธ.9) 

                      กรรมการมหาเถรสมาคม   
                เจBาคณะใหญIหนตะวันออก 

 
เจBาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
661 ถนน เจริญกรุง แขวงตลาดนBอย  

เขตสัมพันธวงศ( กรุงเทพฯ 10100 

 
     ศาสตราจารย( 
                      นายแพทย( เกษม วัฒนชัย  

                      องคมนตรี      
 

 
ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย( 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200 

 
    นายทวี หนุนภักดี  
 

      
 

 
138 หมูI 7 ซอยบIอนไกI ถนนพบิูลย(สงคราม 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
     ศาสตราจารย(พิเศษ  
                      จํานงค( ทองประเสริฐ  

                      ราชบัณฑิต      
 

 
ราชบัณฑิตยสถาน   
สนามเสือป[า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   

 
     พระธรรมกิตติวงค(  
                      (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) 

     ราชบัณฑิต   
 

 
เจBาอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ถนนเอกชัย แขวงบางคBอ เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(วาระในการดํารงตําแหน�ง  :  วาระการดํารงตําแหน�งสามปM) 

 
    รองอธิการบดีฝ[ายบริหาร 

                      (พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.)  
    

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

79 หมูIที่ 1 หลกักโิลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร  
อําเภอวังนBอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ทีอ่ยู่ : 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2579 0113 โทรสาร 0 2942 8500-11  www.ku.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.gad.ku.ac.th 

 ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 โทรศัพท์  0 2942 8151-4 ต่อ 4609,4603-4612   โทรสาร  0 29428151-3 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจ านวน 32 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้     1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่       3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาข้าราชการและประธานกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       8 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ        

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       8 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัยซึ่งได้ท าการสอนในมหาวทิยาลัยมาแล้วไม่นอ้ยกว่าหา้ปี และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหนง่ตาม (3) 

(5) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (3) 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จ านวน 11 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึง่เป็นอุปนายกสภามหาวทิยาลัยและให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท า

หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมือ่นายกสภามหาวทิยาลัยไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
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นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2556- 6 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                        ศาสตราจารย์  

                        ดร.นิวัติ เรืองพานิช 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

   

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2556- 6 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์  สนธิ

รัตน  

                          

 

 

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

        กรุงเทพฯ 10900 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

            รองศาสตราจารย์  

                         วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 

                          

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

            รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู  

                                                   

 

 

สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

            นายอ านวย เนตยสุภา 

                          

                           

 

 

บรษิัท แคนดคูอนสตรั๊คชัน่ จ ากัด 

222 เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

                         (รองศาสตราจารย์ สิรี ชัยเสรี) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            รองอธิการบด ี

                         ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            คณบดีคณะประมง  

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                          สุรยัิน ธัญกิจจานุกิจ) 

 

 

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

                         และวิศวกรรมศาสตร์ 

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ พูนวศิน) 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

 

            คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 

                         (รองศาสตราจารย์  

                          ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์) 

                          

 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 

199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวทิ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20230 

 

            คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

                         (รองศาสตราจารย์ 

                          สุรชัย จิวเจริญสกุล) 

                          

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                          พิสสวรรณ เจียมสมบัติ) 

 

สถาบันวิจัยและพฒันา ก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

                         (นางอารีย์ ธัญกจิจานุกิจ) 

                           

                          

  

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้แทนกลุ่มเกษตร 

                         (ดร.ศรีพรรณ สุคนธสิงห์) 

                          

 

 

คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

            ผู้แทนกลุ่มเกษตร 

                         (รองศาสตราจารย์  

                          พัฒนา อนุรักษพ์งศธร)                           

                          

 

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 

                         เทคโนโลยี 

                         (ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)                          

 

 

วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  199 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุุมวิท 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 

 

            ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และ 

                         เทคโนโลยี 

                         (นายอุบล ทองปญัญา)                         

 

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 

1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต าบลก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 

 

            ผู้แทนกลุ่มสงัคมศาสตร์ 

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                          ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา)                                                     

                          

 

คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ต าบลเชียงเครือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้แทนกลุ่มสงัคมศาสตร์ 

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                          วารุณี ตันติวงศ์วานิช)                         

 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตศรีราชา 

199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวทิ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20230 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) 

                         (รองศาสตราจารย์  

                          ดร.สุรวชิ วรรณไกรโรจน์)                                                     

                          

 

คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            ผู้แทนวิทยาเขต 

                         (นายเฉลิมเกียรต ิแสงทองพินิจ)  

                                                   

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 

หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน อ าเภอก าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม 73140 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2556- 6 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ดร.กนิษฐา กาญจนจารี  

                          

 

 

 

มูลนิธิสวิตา 

49/70 ซอยท่านผูห้ญงิพหล งามวงศว์าน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

            นายชุมพล พรประภา 

                          

 

บรษิัท เอส พี อนิเตอรแ์นชั่น แนล จ ากัด 

69 ซอย 19 รามค าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

 

            นายโชติ  ตราชู  

                          

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

92 พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2556- 6 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ดร.พรชัย รุจิประภา 

                          

 

บรษิัท ผลิตไฟฟา้ จ ากัด (มหาชน)   

อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 แขวงทุง่สองห้อง   

เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

            ดร.พันธ์ศักดิ์ ศริิรัชตพงษ์  

                          

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

112 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มีนาคม พ.ศ. 2556- 6 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

            นายมนตรี  คงตระกูลเทียน 

                          

 

กลุ่มธุรกิจพชืครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

97 ถนนเย็นจิต แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

 

            นายลักษณ ์ วจนานวัช 

                          

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานคิม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

            นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ ์

                          

 

เครือเบทาโกร 

อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปารค์)  

323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

            นายวฑิูรย์ สิมะโชคด ี

                          

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

  

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  ...อยู่ระหว่างด าเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...) 

 

             

                          

 

 

 

 

 

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

                         (รองศาสตราจารย์  

                          ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)                          

                          

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

            รองอธิการบดีฝ่ายประกันคณุภาพ 

                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                          นงลักษณ ์งามเจริญ)  

                                                                                       

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

2.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 ทีอ่ยู่ : 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 โทรศัพท์ 043-009700 www.kku.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   http://home.kku.ac.th/meeting/main.php 

             ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร (ขา้งห้องสิริคุณากร 3) ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40002 

 โทรศัพท์  0 4320 2190    โทรสาร  0 4320 2190 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 30 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่       3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      6 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และ

ผู้อ านวยการวทิยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      5 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ได้ท าการสอนใน

มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและมิใช่ผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (3) 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้  14 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากนักศึกษาเกา่ของมหาวิทยาลัยหนึง่คน 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) หรือ (4) เป็นกรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี  

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (6) คุณสมบัติของผู้เลือก

และผูเ้ลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน 2556 – 19 มิถุนายน 2558) 

 

                      ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 

    

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

  

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.เตช บุนนาค  

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 สงิหาคม พ.ศ. 2556 – 19 มถิุนายน  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์เจนจิรา เรอืงชยจตุพร 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายประวิทย ์อนันตวราศลิป์ 

                       

 

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบด ี

                      ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

                      (รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรเีปรม)  

                                             

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

  

 

         ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์อ านวย ค าตือ้ 

  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร กิจเจริญ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ 

                       

  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกตัง้จากข้าราชการในสถาบันอุดมศกึษา 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         นางกาญจนศรี สิงห์ภู ่

                       

  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร ์

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ  

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกลุ  

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         นายยินชัย อนันทนสกุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์  

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         ดร.วิชัย  ธัญญพาณิชย์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย บุญแสง 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์วรีะพงษ์ แพสุวรรณ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ศาสตรี เสาวคนธ ์

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         นายสุรพงษ์ ชัยนาม 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

 

         ผู้วา่ราชการจังหวัดขอนแก่น 

                      (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจรติ) 

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

 

  

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

                      (รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท) 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556  – 19 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการ 

                      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

                      (นางสุพัตรา ครองยุทธ)                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

3.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

 ทีอ่ยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 โทรศัพท์ 0 2613 3333 www.tu.ac.th  

             งานประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

             http://www.tu.ac.th/org/central/meeting/index.htm 

             โทรศัพท์  0 2613 3015-6  โทรสาร  0 2222 0152 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 34 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดแ้ก่อธิการบดีโดยต าแหนง่    1 ต าแหนง่ 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      9 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกอสิระ ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ

ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงาน 

(4) ประธานสภาอาจารย์โดยต าแหนง่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย    7 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ า ผูไ้ด้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      2 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไปที่มิใช่คณาอาจารย์ประจ า และมิใช่ผู้

ด ารงต าแหน่งตาม (3) 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสีค่น  

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวทิยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ตาม (3) (4) และ (5) 

 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าแผนกอิสระ ผู้อ านวยการ

สถาบันผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (4) 

ซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้ง และการเลือกตั้งตาม (5) ให้ข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัยระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไปที่มิใช่คณาอาจารย์ประจ าเป็นผู้เลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระอยู่ในต าแหน่งสองปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

หรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

     ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 

             

 

 

236/11 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย  

ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 10210 

  

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 

                      (อธิการบดี) 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 -30 มนีาคม 2558) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.อุดม รัฐอมฤต 

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      เกศิน ีวิฑูรชาต ิ

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ 

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.เดชา  สังขวรรณ 

                      

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 -30 มนีาคม 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ประภัสสร ์วังศกาญจน ์

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต 99 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      นายแพทย ์ปรชีา  วาณชิยเศรษฐ

กุล 

                      

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12121  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      มรรยาท  รุจวิิชชญ์ 

                      

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12121  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร  

                       

                      

 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.อุรุยา วีสกุล 

                     

 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรกึษาแห่ง มธ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 เมษายน พ.ศ. 2556 – 21 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานสภาอาจารย์ 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.สุวัจนา  สุรยิธรรม) 

                      

 

ส านักงานสภาอาจารย์ ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      แพทยห์ญงิ อรพรรณ โพชนุกูล 

                      

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต  95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.ธีระ  เจียศิริพงษ์กุล 

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต 99 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 

  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  บุษบา  

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

99 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      นายแพทย ์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ ์

                      

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์รังสิต  95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร  

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร ์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ประชา  คุณธรรมดี 

                      

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร ์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนข้าราขการพลเรอืน 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นางปรศินา ปทุมอนันต ์

                       

                      

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 

95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ทนข้าราขการพลเรอืน 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นางสาวมนธิรา  ตุลาคุปต ์

                       

                      

 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านกังานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร 

                       

                      

 

47/44 ซอยธนาเวศน์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี11130 

 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร. จรัญ จันทลักขณา 

                      

 

244/238 รามอนิทรา ซอย 5 เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร. ปรชีา  สุวรรณทัต 

                      

 

29 ถนนอิสรภาพ 35 แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร. นริศ ชัยสูตร 

                      

 

กรมธนารักษ์  

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร. นักสิทธ์ คูวฒันาชัย 

                      

 

53/927 ซอยราชพฤกษ์ 9/2 หมู่บ้านกฤษดานคร 

ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      นายแพทย์ ประเวศ วะสี 

                      

 

โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพฯ 10700 

 

  

 

         นายมานิจ สุขสมจิตร  

                       

                      

 

ส านักพิมพห์นังสือพมิพ์ไทยรัฐ  

1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค  

                       

                      

 

16-18 ส านักงานทนายความมารุต – รุจิระ 

ถนนบุญศิริ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

  

 

         ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล  

                       

                      

 

บรษิัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด  

18 อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ ชั้น 33  

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

  

 

         นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  

                       

                      

 

250/35 หมู่บ้านสัมมากร 

ถนนรามค าแหง แขวง/เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10240 

 

 

         ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี  

                       

                      

 

257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขมุวิท เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

 

  

 

         นายอภัย จันทนจุลกะ 

                       

                      

 

179 ลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน ์

                      

 

91/16 สุขุมวทิ 53 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

 

  

 

         นายพชิัย ชุณหวชิร 

                       

                      

 

บรษิัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  

อาคารเอนเนอรย่ี์ คอมเพล็กซ์ A ชั้น 12 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

                      (ศาสตราจารย์  

                       ดร.อุดม รัฐอมฤต) 

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                      (ศาสตราจารย์  

                       ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์) 

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         ผู้ชว่ยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                      (รองศาสตราจารย์  

                       พรชัย ตระกูลวรานนท์) 

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

4.  มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

 ทีอ่ยู่ : 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม 48000 

 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 www.npu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

             103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

 โทรศัพท์  0 4253 2477  ตอ่  1153  โทรสาร  0 4253 2479-80 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 23 คน  ประกอบด้วย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง    1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง       4 ต าแหนง่ 

     ไดแก อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และผูบรหิารซึ่งเปนผูบังคับบญัชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนท

องถิ่นในเขตจงัหวัดนครพนม จ านวนสองคน 

(3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน     3 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากผูด ารงต าแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอ านวยการสถาบัน  ผูอ านวยการส านัก  หัวหนาสวนราชการ  หรือ

หัวหน้าหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      3 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจ าของมหาวทิยาลัยและมิใชผูด ารงต าแหนงตาม (3) 

(5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  12 ต าแหนง่ 

      จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดย

ค าแนะน าของอธิการบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูด ารงต าแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ผูบรหิารซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนท

องถิ่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับแตงตั้ง  หรือไดรับเลือกใหมอกีได แตจะด ารงต าแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30  เมษายน  พ.ศ. 2553 – วันท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2557) 

 

                      ศาสตราจารย์พเิศษ  

                      ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 

             

 

 

87 ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน   

แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพฯ  10900 

 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  เมษายน  พ.ศ. 2554 – วันท่ี  31  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ 

                       

                      

 

117/118  หมูบ่้านชินเขต ซอยชินเขต 2/6   

ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลกัสี่  

กรุงเทพฯ  10210 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2554 – วันท่ี  17  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.สุวิทย ์เลาหศิริวงศ์ 

                                             

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาคารสารสนเทศเพื่อการบรหิาร   

103 หมู่ 3  ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30  เมษายน  พ.ศ. 2556 – วันท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร 

                                            

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวทิยาลัยนครพนม 

อาคารสารสนเทศเพื่อการบรหิาร   

103 หมู่ 3  ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 – วันท่ี  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559) 

 

         นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

                      นครพนม 

                      (ดร.สมชอบ นิติพจน์) 

                                             

 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดนครพนม 

151/1 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 – วันท่ี  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559) 

 

         นายกเทศมนตรเีมืองนครพนม 

                      (นายนวิัติ เจียวิริบุญญา) 

                      

 

ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 – วันท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์   

                      ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 

                                                                  

 

คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  

 

         นายสุรพงษ์  ทุมประเสน 

                       

                      

 

วิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  

 

         นายประเสริฐ  จินดา 

                       

                                                                  

 

วิทยาลัยนาหว้า 

330 หมู่ที่ 4 ต าบลนาหว้า  

อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  48180 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 – วันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท ์

                       

                                                                  

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 – วันท่ี  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2557) 

 

         นางสาวมะยุรี  วงค์กวานกลม 

                       

                                                                  

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 48000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  เมษายน  พ.ศ. 2554 – วันท่ี  31  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พเิชษฐ ์

                       

                      

 

50/77  หมู่บ้านเสนานิเวศน์  โครงการ 1   

ถนนเสนานคิม 1 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230 

  

 

         ดร.ชิงชัย หาญเจนลกัษณ์  

                       

                      

 

บรษิัท ล็อคซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)  

102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

  

 

         นายกฤช ฟอลเล็ต 

                       

                      

 

6/1  ซอยพหลโยธิน  17  ถนนพหลโยธิน   

แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

 

  

 

         ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ 

                       

                      

 

117/118  หมูบ่้านชินเขต 

ซอยชินเขต  2/6  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  

เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ  10210 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จนิดา งามสุทธ ิ

                       

                      

 

73/63  หมู่บ้านเสรมิไทยธานี  ถนนนครสวรรค์   

ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดมหาสารคาม   

44000 

  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

                       

                      

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางพูด   

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี  11120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  เมษายน  พ.ศ. 2554 – วันท่ี  31  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย 

                       

                      

 

324/39 หมู่ 3 หมู่บ้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ  

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแกน่   40000 

 

 

         นายธ ารงค์ แสงสุรยิจันทร์ 

                       

                      

 

21/924  ซอยนวมินทร ์ 42  ถนนนวมินทร์   

เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10240 

 

  

 

         พลเอกวิชติ ยาทิพย์ 

                       

                      

 

20/324  หมู่บ้านแกรนดค์าแนล  ถนนประชาชื่น   

ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด   

จังหวัดนนทบุรี  11120 

  

 

         ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา 

                       

                      

 

808/396  หมู่บ้านซื่อตรง 39  ซอยนวมินทร์ 143  

ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม   

กรุงเทพฯ  10230 

  

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2555 – วันท่ี  17  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

                      ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

 

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

5.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ทีอ่ยู่ : 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 0 5596 1000  โทรสาร 0 5596 2329  www.nu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://office.nu.ac.th/meeting 

             ส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

             99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท์ 0 5596 1126 และ 1151  โทรสาร 0 5596 2390 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 17 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้     1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่        3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       3 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่คณบดี ผู้อ านวยการวทิยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผูอ้ านวยการศูนย์ 

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       2 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

(5) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งอธิการบดีเลือกจาก ผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    7 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัย เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ วธิีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้เลือก ส่วนการเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตาม (4) ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก 

คุณสมบัติของผู้รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย และให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ์  

 

 

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศกึษาธิการ  

ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ 

                       

                       

                      

 

95 หมู่ 7  ต าบลวัดจันทร ์

อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2556 -19 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จนิายน 

                                                                    

                     

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาอาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.วิทยา จันทร์ศลิา 

                         

                                                                 

 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

         นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 

                       

                                             

                     

 

บรษิัท  ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

757/10  ซอยประดู่ 1  ถนนสาธุประดษิฐ์   

แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 

                                             

                      

 

คณะบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 

                       

                                            

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.พูลสุข หิงคานนท์                       

                       

                      

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.กัญชลี เจติยานนท์ 

                       

                                            

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธ ์

                       

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ 

                       

                      

 

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ อาคารเฉลมิพระบารมี 50 ปี 

ชั้น 4  ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ เขตบางกะปิ   

แขวงห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.ปรชีา เรอืงจันทร์ 

                       

                       

                      

 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ถนนวังจันทน์ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      ดร.มรกต ตันติเจริญ 

                       

                      

 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

(สวทช.) 

111 อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210      

 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 

                                             

                      

 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี      

126 ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

 

         นายสมพงษ์ วนาภา  

                       

                                             

                      

 

134/11 ซอย3 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษ ี

ถนนบางกรวยไทรน้อย จังหวัดนนทบรีุ 11130     

 

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม  พ.ศ. 2556 -19 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                      (ดร.สุชาติ เมืองแกว้) 

                                                                 

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

6.  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
 

 ทีอ่ยู่ : 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 โทรศัพท์ 0 4375 4333  โทรสาร 0 4375 4235  www.msu.ac.th 

 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  http://www.meeting.msu.ac.th 

             ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

             41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 โทรศัพท์  0 4375 4374   โทรสาร  0 4375 4374 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 35 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้     1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่        3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       8 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวทิยาลัยและ

ผู้อ านวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน        8 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) จ านวนหกคน และเลือกตัง้จากข้าราชการ

ของมหาวิทยาลัยจ านวนสองคน 

(5) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 14 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนสิบสี่คน 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒคินหนึง่เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหนา้ที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวทิยาลัย 

หลักเกณฑ์ วธิีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตลอดจนคุณสมบัตขิองผู้รับเลือก ผูเ้ลือก และวิธกีารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และให้ท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ(6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองป ีแต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ หรืออาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

                      นายปัญญา  ถนอมรอด 

             

 

 

งานประสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 

 

                       

                      

 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

111  อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่  อ าเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี   12120  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศุภชัย สมัปปิโต 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      พัฒนพงษ์ วันจันทกึ 

                                                                   

 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ศาสตราจารย์ 

                      นายแพทยอ์นุวัตติ์ ลิ้มสุวรรณ 

                       

                                              

 

37 ซอยวีรวัฒน์สุทธิสาร พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ศาสตราจารย์ นายแพทยเ์รือน สมณะ 

                       

                      

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ธราวุฒิ บุญเหลือ 

                       

                                                                  

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศลิป์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

         รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช 

                       

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทวีศลิป์ สืบวัฒนะ 

                       

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 

                       

                      

 

คณะการบัญชแีละการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มผู้อ านวยการสถาบัน-ส านัก-ศูนย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นางสุรทิอง ศรีสะอาด 

                       

                                                                  

 

ส านักวิทยบรกิาร มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         รองศาสตราจารย์ โรจน์ชัย ศัตรวาหา 

                       

                      

 

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      นายแพทยเ์ทพลักษ ์ศิริธนะวุฒิชัย 

                       

                                                                  

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 

                       

                       

                      

 

คณะการบัญชแีละการจัดการ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

         รองศาสตราจารย์อนงฤทธิ์ แขง็แรง 

                       

                                                                  

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชวลิต ชูก าแพง 

                       

                                                                  

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 

                       

                       

                      

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวไิล 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นางทิพวรรณ เจรญิศักดิ์ 

                       

                                                                  

 

กองบรกิารการศึกษา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นายจรีพันธ์ ภูครองเพชร 

                       

                       

                      

 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านกังานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

                      ศาสตราจารย์ ปรีชา ประเทพา 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นายบุญศักดิ์ เจียมปรชีา  

                       

                      

 

สถาบันสง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

 

         คุณหญงิลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 

                       

                      

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดีรังสิต  

เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210   

  

 

 

         นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป 

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

  

 

         นายวสิุทธิ์ ใบไม้ 

                       

                      

 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ

จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 

 

 

 

 

 

104 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นายโอภาส เขียววิชัย 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

 

         นายสราวุธ เบญจกุล 

                       

                      

 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภเิษก  

แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

 

         นายวชิัย บุญแสง 

                       

                      

 

ส านักบรหิารโครงการส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษาและ

พัฒนามหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

128/356 ชัน้ 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 

         ศาสตราจารย์นายแพทยม์นตร ีตู้จนิดา 

                       

                      

 

โรงพยาบาลสมิตเิวชศรนีครินทร์  

488 ถนนศรนีครินทร์ แขวง/เขตสวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250  

 

 

         นายพันธ์ศักดิ์ ศริิรัชตพงษ ์

                      

                       

                      

 

ศูนย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

112 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120  

  

 

         ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ 

                       

                      

 

กระทรวงวัฒนธรรม 

666  ชั้น 21  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ   

เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700 

 

 

         นายประสงค์ พูนธเนศ 

                      

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั  ถนนพระราม 6 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

  

 

         นายอภิชาติ กมลทิพย์ 

                       

                      

 

248/11 ซอยราษฎร์อุทิศ 28   

แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  

กรุงเทพฯ  10510 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         นายวชิาญ ธรรมสุจรติ 

                       

                      

 

ส านักงานวชิาการ ส านกังานอัยการสูงสุด  

อาคารศูนย์ราชการฯ อาคาร A ชั้น 7  

120 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ...) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

                      และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                      (รองศาสตราจารย์ 

                       เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

7.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 ทีอ่ยู่ : 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์ 0 5387 3000  โทรสาร 0 549 8862  www.mju.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.council.mju.ac.th 

             ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

             63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

 โทรศัพท์  0 5387 3075-6   โทรสาร  0 5387 3074 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 31 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่       3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      9 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกตั้งจากบรรดาผูด้ ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน       9 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้   9 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอก โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวทิยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยตาม (2) (3) และ (4) 

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้รองอธิการบดีคนหนึง่เป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

                      ดร.อ านวย ยศสุข 

             

 

 

บรษิัท พิริยพูล อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

539/4 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จนิายน 

                       

                      

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.จ าเนียร ยศราช 

                                            

                                              

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ชัช พงษ์ศิวัตม ์

                                            

 

งานสภาคณาจารย์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 กันยายน พ.ศ. 2554 – 3 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         ดร.องอาจ กิตติคุณชัย 

                       

 

                                                                               

 

บรษิัท ซันสวีท จ ากัด  

9 หมู่ 1 ถนนสันป่าตอง-บ้านกาด ต าบลทุ่งสะโตก 

อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 50120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ 

                      และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                      (อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน์) 

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) 

                      

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 

                       

                                                                  

 

วิทยาลัยบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

                       

                      

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ 

                       

                                                                  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 

                       

                      

 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง 

                       

                                                                  

 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ 

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         นางวาสนา ป้องพาล 

                       

                                                                  

 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร 

                       

                                                                  

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สุจิตรา รตนะมโน 

                       

                                            

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 

                       

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน 

                       

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ดร.ทองเลียน บัวจูม 

                       

                                                                  

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

252 หมู่ 8 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

 

         อาจารย์ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรติ  

17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง  

จังหวัดแพร่ 54140 

  

 

         อาจารย์ศุภิสรา สิงหบ ารุง 

                       

                       

                      

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ 

                       

                                                                  

 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  

 

 

         ดร.สุชาติ เมืองแก้ว 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

 

         ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ 

                       

                      

 

บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

313 อาคาร ซี.พ.ี ทาวเวอร์ ถนนสีลม  

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 

                       

                      

 

6/5 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

  

 

         นายนพินธ์ วงษ์ตระหง่าน 

                       

                      

 

20 ซอยอนิทามระ 51 ถนนสทุธิสาร  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

  

 

         ดร.สมศักดิ์ ปณตีัธยาศัย 

                       

                      

 

สมาคมกุ้งแหง่ประเทศไทย ชั้น 12 อาคารเลครัชดา 

193/43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช 

                       

                      

 

49 หมู่ 13 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50210 

 

 

 

         ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล 

                      

                       

                      

 

8 หมู่ 9 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

 

  

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส) 

                       

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

8.  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 

 ทีอ่ยู่ : ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทรศัพท์ 0 2310 8000  โทรสาร 0 2310 8022  www.ru.ac.th 

 งานการประชุมและพิธีการ กองกลาง  http://president.ru.ac.th/g_affairs/Conference 

             มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 โทรศัพท์ 0 2310 8034, 8042  โทรสาร 0 2310 8044 

 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 25 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้   1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่     3 ต าแหนง่  

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการของมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน     7 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ

ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี ้จ านวนดังกล่าวให้มีรองอธิการบดีได้ไม่เกินสามคน 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน     6 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไปที่มิใช่

คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3) 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้  7 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) (4) และ 

(5) 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรอืไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) หรือ (5) เป็นเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดีและอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้ชว่ยเลขานุการด้วยก็ได้ 

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (6) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ

ส านัก ผู้อ านวยการวทิยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนการ

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (4) ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตาม (5) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวธิีการเลือกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
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นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายวิรัช ชินวินิจกุล 

             

 

 

ส านักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตจุักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  .... อยู่ระหว่างการสรรหา ....) 

 

 

 

 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 กันยายน พ.ศ. 2554 – 16 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                      ดร. บุญชาล ทองประยูร) 

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  

 

         รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

                      (รองศาสตราจารย์ นพคุณ คุณาชีวะ) 

                       

                      

 

อาคารวิทยบรกิารและบริหาร ชั้น 3  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 กันยายน พ.ศ. 2554 – 2 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

                      (อ.ดร.มนตร ีกวีนัฏธยานนท์) 

                       

                      

 

อาคารวิทยบรกิารและบริหาร   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 กันยายน พ.ศ. 2554 – 2 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ ์

                       

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

                                                                   

 

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 กันยายน พ.ศ. 2554 – 14 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ จรัล เล็งวิทยา 

                       

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ 

                                                                  

 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์ 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 

                       

                                                                  

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษส์กุล 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 กันยายน พ.ศ. 2554 – 14 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ วันชัย ริมวิทยากร 

                       

                                                                  

 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

  

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นายปราโมทย์ รักทอง 

                       

                       

                      

 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์พเิศษ ปัญญา สทุธิบดี  

                       

                       

                      

 

ศาลฎีกา  

6 ถนนราชด าเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         นายวรีะพล จิรประดิษฐกุล 

                       

                      

 

กรมธุรกิจพลังงาน  

ศูนย์เอ็นเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 19 

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

         นายสงวน ตียะไพบูลยส์ิน 

                       

                      

 

ส านักงานรัฐมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6  

ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  

 

 

         นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

                       

                      

 

บรษิัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  

อาคาร เอส เอส พี 3 ชั้น 18 เลขที่ 88 ถนนสีลม  

แขวงสุรยิวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  

 

         นายสุทธิเกียรติ จริาธิวัฒน์ 

                       

                      

 

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์

เซ็นทรัลเวิร์ด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ 

                       

                      

 

ท าเนียบองคมนตร ีพระราชอุทยานสราญรมย์  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

  

 

         พลต ารวจเอกเอก อังสนานนท ์

                       

                      

 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

อาคาร 1 ชั้น 4 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

  

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ 

                      (รองศาสตราจารย์ สุขสมัย สุทธิบดี) 

                                                                                        

 

อาคารวิทยบรกิารและบริหาร ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         นายธีระ ทองประกอบ 

                       

                       

                      

 

กองคลงั ส านกังานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

         

          นายจักรกฤช ศรีธนกฤช 

                       

                                                                  

 

กองกลาง ส านกังานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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9.  มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

 ทีอ่ยู่ : 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0 2649 5000  โทรสาร 0 2258 0311   www.swu.ac.th 

 งานประชุม กองกลาง ส านกังานอธิการบดี   

 114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์  0 2649 5000   โทรสาร  0 2258 4007 
 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 29 คน  ประกอบด้วย  

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่  

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่       2 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      6 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง ต าแหนง่รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ วทิยาลัย และ

ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      5 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกตั้งจาก คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้  14 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลยัตาม (2) (3) และ 

(4)  

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) หรือ (4) เป็นกรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี      1 ต าแหน่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายก

สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภา มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรอืเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) คุณสมบัติของผู้

เลือก ผู้รับเลือกตั้ง และผู้เลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ให้

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรง พระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกหรือได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

     ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล 

             

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายบรหิาร  ชั้น 6 

ส านักงานอธิการบดี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

  

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์วจิิตร  ศรีสอา้น

      

             

 

 

128/237 ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า 

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 กันยายน พ.ศ. 2554 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

         อธิการบด ี

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ) 

                      

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 เมษายน พ.ศ. 2556 - 17 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานสภาคณาจารย์ 

                      และข้าราชการ 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       พินิจ เทพสาธร)                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง   

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2556 - 19 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร  

                      รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจรญิ 

                                            

 

กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2556 - 19 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ศศิธร  วรรณพงษ์ 

                       

  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16  

อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120  

 

         รองศาสตราจารย์เวคิน  ปิยรัตน์ 

                       

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16 อ าเภอ

องครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      สมชาย สันติวัฒนกลุ  

                                             

  

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ  

                                             

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง 

                                                                   

  

 

ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ทัศนียา วังสะจันทานนท์ 

                       

                        

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16  

อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120 

 

         อาจารย์ศรีรัฐ   ภักดีรณชิต 

                                             

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         อาจารย์สมเกียรติ   ทิพยทัศน์  

                       

                       

                                              

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      อรัญญา   มิ่งเมือง  

                                                                   

 

 

คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ว่าที่พันตรี อิทธิพร   ศิริสวัสดิ์ 

                       

                                              

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16  

อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 26120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         คุณหญงิ ชฎา วัฒนศิริธรรม  

                       

                      

 

ธนาคารไทยพาณิชย์   ส านักงานใหญ่ 

ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

  

 

 

         นายชุมพล  พรประภา 

                       

                      

 

บรษิัท เอส.พี. อนิเตอรเ์นชั่นแนลจ ากดั 

69 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         ศาสตราจารย์ณรงค์   สารสิุต  

                       

                       

                      

 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

         นายธีระชัย เชมนะสิริ 

                       

                      

 

3388/50 ชั้น 15 อาคารสิรินรัตน์ 

ถนนพระราม 4 คลองเตยเหนือ 

กรุงเทพฯ 10110  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

     ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 

             

 

 

236/11 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย  

ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 10210 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      นายแพทย์ ประเวศ วะสี 

                      

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13  

โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

  

 

         นายแพทย์ 

                      ปราชญ์  บุญยวงศว์ิโรจน์ 

                                             

                                            

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 314  

88/7 บ าราศนราดูร  ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวญั 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

         นายพนิิจ  จารุสมบัติ 

                       

                      

 

เดอะ พาร์ค ชิดลม คอนโดมิเนียม 5F1 

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  

 

 

         พลต ารวจตร ีพีรพันธุ์  เปรมภูติ 

                       

                       

                                            

 

125/331 ถนนรามอินทรา 103/3 

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

 

         นางรวีพร  คูหิรัญ 

                       

                      

 

19 ซอยลาดพร้าว 30 ถนนลาดพรา้ว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

 

 

         รองศาสตราจารย์วโิรจ  อิ่มพิทักษ ์

                       

                       

                                            

 

3 ถนนพหลโยธิน 24 แยก 4-3-2 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายสู่บุญ  วุฒิวงศ ์

                       

                      

 

ศาลอุทธรณ์ภาค 8  

114  หมู่ 5  ต าบลรัษฎา  

อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000  

 

 

         นายโสภณ  สุภาพงษ ์

                       

                      

 

244/2 ถนนลาดพร้าว ซอย 122 

แขวงวงัทองหลาง เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10310 

 

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล 

                      (รองศาสตราจารย์  

                       ฤทธิ์ วัฒนชัยย่ิงเจริญ)  

                                                                    

 

กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

10.  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

 ทีอ่ยู่ : 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 โทรศัพท์ 0 2849 7500  โทรสาร 0 2849 7518   www.su.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.council.su.ac.th 

             ส านักงานอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10170 

 โทรศัพท์   0 2849 7504 ตอ่ 31302, 31303, 31304, 31305  โทรสาร 0 2849 7505 

 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 25 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก ่อธิการบดีโดยต าแหนง่    1 ต าแหนง่ 

(3) ประธานสภาคณาจารย์มหาวทิยาลัย      2 ต าแหนง่ 

     และประธานกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 15 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกโดยค าแนะน าของอธิการบดแีละกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      9 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวทิยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

ผู้อ านวยการศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      9 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าผูไ้ด้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วไม่นอ้ยกว่า 5 ป ี

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้รองอธิการบดีคนหนึง่เป็นเลขานุการสภามหาวทิยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้เลือกตั้งส่วนการ

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (6) ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้ง 

คุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เ ป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) มี

วาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ 
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นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 28 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      คุณหญงิไขศรี ศรีอรุณ 

             

 

 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  

                      (อธิการบดี) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 9 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.บุญศรี จงเสรจีิตต์ 

                                             

 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  : 8 กันยายน พ.ศ. 2553 - 7 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         พลโททวีเกียรติ โกไศยกานนท์ 

                                            

 

กรมราชองครักษ์ สวนจติรลดา ถนนราชวิถี  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303    

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 28 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

                       

                      

 

46 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต เขตปทมุวัน   

กรุงเทพฯ 10330 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 28 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  

                       

                      

 

สถาบันสง่เสรมิการจัดการความรู้เพือ่สังคม (สคส.) 

1168 ซอยพหลโยธิน 22  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

 

         นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 

                       

                      

 

บรษิัท บอย เดน แอสโซซิเอท (ประเทศไทย) จ ากัด 

87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 17  

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

  

 

         นายณรงค์ โชควัฒนา 

                       

                      

 

บรษิัท บางกอก รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

611/40 ซอยวัดจันทน์ใน (ราษฎร์อุทิศ 2)  

ถนนเจรญิกร บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

  

 

         นางดวงสมร วรฤทธิ ์

                       

                      

 

8 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 8   

ถนนพระราม 6  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 

  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

                       

                      

 

สถาบันพระปกเกล้า  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา  อาคาร B ชั้น 5   

120  หมู่ 3 ถนนแจง้วัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง   

เขตหลกัสี่  กรุงเทพฯ 10210  

 

         นายบุญชัย เบญจรงคกุล 

                       

                      

 

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จ ากัด 

499 หมู่ 3 อาคารเบญจจินดา ถนนวภิาวดีรังสิต  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 28 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ประหยัด พงษ์ด า 

                       

                      

 

140/1  ซอย 72  ถนนเพชรเกษม   

ต าบลบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 28 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         นายพสิิฐ เจริญวงศ์ 

                       

                      

 

43/22 อาสาเฮา้ส์ 3 ถนน 345 ซอยรอยัลพาร์ค 

หมู่ 7 ต าบลคลองข่อย จังหวัดนนทบรีุ 11120 

 

  

 

         นายภราเดช พยัฆวิเชียร 

                                            

 

3  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      นายแพทยย์งยุทธ วัชรดุลย์ 

                       

                      

 

ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ  

คณะแพทยศ์าสตร์ ศิริราชพยาบาล แขวงพรานนก  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ดร.สุมนต์ สกลไชย 

                       

                      

 

324/39 หมู่ 3 หมู่บ้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ  

ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแกน่   40000 

  

 

         นายโสภณ สุภาพงษ ์

                       

                      

 

244/2 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพฯ 10310 

  

 

         นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 

                       

                      

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 

ถนนสุขุมวทิ 24 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      อรศิริ ปาณินท์ 

                       

                      

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รก.) 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.วันชัย สุทธะนันท์)                     

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

  

 

         รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (รก.) 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์) 

                       

                      

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข 

                       

 

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.เจษฎาวรรณ  

                      วิจติรเวชการ                       

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.จรุงแสง ลกัษณบุญส่ง 

  

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ์

                                             

                      

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ 

                       

  

 

คณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2555 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 

                                             

                      

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                      ดร.อริศร์ เทียนประเสรฐิ 

                       

  

 

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราจารย์วโิชค มุกดามณี 

                       

  

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

  

 

         อาจารย์เอกพงษ์ ตรตีรง 

                       

                       

                      

 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีค า 

                       

  

 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 

                       

                                            

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ 

                       

  

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.วันดี ญาณไพศาล  

                                             

                                            

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

6 ถนนราชมรรคถาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

         อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

                       

  

 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 76120 

  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ์

                       

                       

                                            

 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ภูธฤทธิ์ วทิยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ 

                       

  

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 76120  

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.วันชัย สุทธะนันท์)                     

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร  

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

11.  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ทีอ่ยู่ : 85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธานี 34190 

 โทรศัพท์ 0 4535 3000 - 3   www.ubu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.ubu.ac.th/~councilubu 

             85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

 โทรศัพท์                                โทรสาร 

 

 

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัยจ านวน 21 คน  ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหนง่      3 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      3 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่คณบดี ผู้อ านวยการวทิยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผูอ้ านวยการศูนย์ 

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน      4 ต าแหนง่  

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ จ านวนไม่เกินสิบคน  

     จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(6) กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย จ านวน      1 ต าแหนง่ 

     ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ วธิีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม   (3) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้เลือก ส่วนการเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตาม (4) ให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย เป็นผู้เลือก 

คุณสมบัติของผู้รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่จะทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 มกราคม พ.ศ. 2556 – 3 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล 

             

 

 

51/27  ซอยจุฬาเกษม ถนนงามวงศ์วาน   

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

                      วราวุธ  สุมาวงศ์  

                                             

                      

 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      นงนิตย์ ธีระวัฒนสขุ                       

                                         

     

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาอาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรชา  บุดดาดี 

                       

                                             

 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 29 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายประวิทย ์ อนันตวราศลิป์ 

                       

 

                      

 

แมกไม้วลิล่า (ระยอง) 

87/4 ถนนเลียบหาดแม่ร าพึง หมู่ 1 ต าบลเพ   

อ าเภอเมือระยอง จังหวัดระยอง  211600  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ วัฒนกูล 

                       

                      

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

         ดร.วิโรจน์  มโนพิโมกษ์ 

                       

                      

 

คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

         รองศาสตราจารย์  

                      นายแพทย์ป่วน สุทธิพินจิธรรม 

                                                                  

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85 ต าบลเมืองศรีไค  

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 

                                             

                      

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190  

 

         นายไท  แสงเทียน 

                       

                                             

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ 

                       

                                                                  

 

คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

         นายฐิตพิล  ภักดีวานิช 

 

 

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วรีกิตต ิ

                       

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

  

 

         ศาสตราจารย์ ปิยะวัติ บุญ-หลง 

                       

                      

 

สถาบันคลังสมองแหง่ชาติ  

อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 15  

539/2 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  

 

         ศาสตราจารย์ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

                      วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 

                       

                      

 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85 ต าบลเมืองศรีไค  

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      คุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) 

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ อดุลย์ อภินันทร์ 

                       

                      

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน่ 40002 

  

 

         ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ 

                       

                      

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

333 ถนนสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

  

 

 

 

 

 

134 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นางอรวรรณ ชยางกูร 

                       

                      

 

สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

924 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

  

 

         นายโอภาส เขียววิชัย 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ) 

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         รักษาการหัวหนา้งานประสานงาน 

                      (นางอรอนงค์ งามชัด) 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

  

 

         รักษาราชการแทน 

                      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

                      (นายธีระศักดิ์ เชียงแสน) 

                      

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

12.  สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
 

 ทีอ่ยู่ : 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

 โทรศัพท์ 0 2727 3000  โทรสาร 0 2375 8798   www.npu.ac.th 

 กลุ่มงานสภาสถาบัน 

             118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศัพท์  0 2727 3394   โทรสาร 

 

 

องค์ประกอบของสภาสถาบันจ านวน  17  ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้    1 ต าแหนง่ 

(2) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหนง่       2 ต าแหนง่ 

     ได้แก่ อธิการบดแีละประธานสภาคณาจารย์ 

(3) กรรมการสภาสถาบัน จ านวน       4 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหนง่รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านกั หรือหัวหนา้ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภาสถาบัน จ านวน        2 ต าแหนง่ 

     ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าในสถาบันซึง่ได้ท าการสอนในสถาบันมาแล้วไม่นอ้ยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหนง่ตาม (3) 

(5) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวฒุิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง     8 ต าแหนง่ 

     จากบุคคลภายนอกสถาบัน 

ให้สถาบันแต่งตัง้รองอธิบดคีนหนึ่งซึง่มิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (3) เป็นเลขานกุารสภาสถาบันโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหนง่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน

คุณสมบัติของผู้รับเลือกและผูเ้ลือก และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบนัตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบงัคับของสถาบัน  

นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารงต าแหนง่สามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

ฯ แต่งตัง้หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

นายกสภาสถาบัน 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์  

                      จิรายุ อศิรางกูร ณ อยุธยา 

             

 

 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

173 ถนนนครราชสีมา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

  

กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ ์วรรณรัตน์ 

                       

                        

                      

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

 

  

  

กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

 

  

  

กรรมการสภาสภาสถาบันจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                      (รองศาสตราจารย์ 

                       ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล) 

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

 

  

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

                      (รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย ศุภดิษฐ)์ 

 

                      

 

ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

  

  

กรรมการสภาสภาสถาบันจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         คณบดีคณะพัฒนาสงัคม 

                      และสิ่งแวดล้อม 

                      (รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วชิรขจร) 

                      

 

คณะพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  

 

 

กรรมการสภาสภาสถาบันจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

                      (ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเน)  

                        

                                                                  

 

คณะนิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

  

  

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ ณัฎฐพงศ์ ทองภักด ี

                       

                                                                  

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         รองศาสตราจารย์ พาชิตชนัต ศิริพานิช 

 

                       

                      

 

คณะสถิตปิระยุกต์  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

  

  

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  

                       

                       

                      

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

333 ถนนสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

  

 

         นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์

                       

                      

 

416/46 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

  

  

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ อนุมงคล ศริิเวทิน 

                       

                      

 

9/44 ถนนพิบูลสงคราม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
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กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ สมคิด จาตศุรีพทิักษ์ 

                       

                      

 

 

25 ซอย 4 หมู่บ้านนวธานี  แขวงบงึกุม่  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

  

 

         นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

                       

                      

 

บรษิัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จ ากัด (มหาชน)  

26/56 อาคาร ทีพีไอ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม่  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

  

 

         คุณหญงิชฎา วัฒนศิริธรรม 

                       

                      

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ ่

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900  

 

 

         นายวรวิทย์ จ าปีรัตน์ 

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ  

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

  

 

         นายธนากร เกษตรสุวรรณ 

                       

                      

 

บรษิัท อนิเตอรส์เปคกรุ๊ป จ ากัด 

2991/16 หมู่บ้านวิสทุธานีไฮเทค ซอย 101/3 ลาดพร้าว 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาสถาบนั 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

                      และบริการวชิาการ 

                      (รองศาสตราจารย์  

                       ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ)                                                                                       

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 

  

เลขานุการสภาสถาบัน 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.เกษมศานต์   โชตชิาครพันธุ์) 

                                                                                       

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10240 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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พระราชบัญญัติ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

(ณ วนัที่ 10 มถิุนายน พ.ศ. 2547) 

 

มาตรา 16 ให้มหาวิทยาลัยแตล่ะแห่งมสีภามหาวทิยาลัย ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวทิยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ

ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารง

ต าแหนง่ตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) 

และ (4) ทัง้นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น 

การศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจ านวนนี้ให้แต่งต้ังจากบุคคลใน

เขตพื้นท่ีบริการการศกึษาของมหาวทิยาลัยแตล่ะแห่งไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการ

สภามหาวทิยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท า

หน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธีิการได้มาซึ่งนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) 

และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
  
มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารง

ต าแหนง่คราวละสามป ี
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1.  มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
 

 ทีอ่ยู่ : 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 โทรศัพท์ 0 3463 3227-8 โทรสาร 0 3463 3224  www. kru.ac.th  

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://eoffice.kru.ac.th/kru_council  

 70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

   โทรศัพท์  0 3453 4089                                          
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

 

                        รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 

             

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 
  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กันยายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

            ดร.พนม พงษ์ไพบูลย ์ 

                          

 

 

         มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) 

         50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน  

         แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.ปัญญา การพานิช 

                           

                          

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

  

 กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 ตลุาคม พ.ศ. 2555 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

            อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์  

                          

                          

 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

             

                         นายบุญชู  วิวัฒนาทร 

                          

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ส าราญ ขวัญเกือ้ 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

                       (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

            นางสาวอุไรรัตน์  แซ่ตัง้ 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

  

                         (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พจนีย์ สุขชาวนา  

                          

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน ์

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2554 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

            อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด 

                                                   

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2554 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย หนูแก้ว 

                          

 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

            อาจารย์สมชาย เจริญกิจ 

                          

                           

                          

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กันยายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

            นายจ านงค์ ยอดข า  

                          

 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 

ถนนแม่น้ าแมก่ลอง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

            นายธีรชัย ชุติมันต์ 

                          

 

หอการค้าจงัหวัดกาญจนบุรี 

อาคารองค์การบรหิารส่วนจังหวดั อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                         ดร.ประเสรฐิ จริยานุกูล 

                          

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

            นายยอดชาย สุจิตต์ 

                          

 

ส านักงานเขตการศึกษาเขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ถนนมาลัยแมน ต าบลร้ัวใหม่  

อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กันยายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี  

                          

 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

 

            ดร. สุวรรณ นาคพนม 

                          

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระบุร ีเขต 1 

ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุร ี

จังหวัดสระบุร ี18000 

 

 

            นายสู่บุญ วุฒิวงศ ์

                          

 

 

 

ศาลฎีกา 

6 ถนนราชด าเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

             (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                         ดร.นิพนธ์ ศุขปรดีี 

                          

 

มหาวิทยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจรญิ  

กรุงเทพฯ 10160 

 

 

            นายด ารง พุฒตาล 

                          

 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

 

             (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 กันยายน พ.ศ. 2556) 

 

             

                         รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.วิชัย แหวนเพชร 

                          

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เลขที่ 9 

ถ.แจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

10220 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

            รองอธิการบด ี

                         (ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร) 

                                                   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน) 

 

            นางฐติิวรดา ห่วงกลิ่น 

 

 

                                                                                       

 

ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

70 หมู่ 4 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

2.  มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ ์
 

 ทีอ่ยู่ : 13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวดักาฬสินธุ์ 46230 

 โทรศัพท์  0 4360 2033 - 43   โทรสาร  0 4360 2044   www.web.ksu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   http://reg.ksu.ac.th/spa/index.html 

             13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

    

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 
 

         นายวโิรจน์ คลังบุญครอง 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

 

 

         รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา) 

 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 

          นายวจิิตร ศิริกิจ 

                                              

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

 

 

 

 

148 

http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/13%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C.jpg


ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา  

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ฮามสุโพธิ์) 

                       

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

 

         รองศาสตราจารย์ศักดิ์เดช  สังคพัฒน ์

                       

                      

 

คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

 

          อาจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก 

  

 

คณะอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

          ดร.กตัญญู  แก้วหานาม 

                       

                       

                      

 

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

 

 

         อาจารย์ยุทธพงศ์  มาตย์วเิศษ 

                       

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

 

         อาจารย์สิรินดา  กมลเขต ุ

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

  

         อาจารย์กชพรรณ  วงศ์เจริญ 

                       

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) 

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400  

 

         นายเดชา ตันติยวรงค์  

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

 

          ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจนิดา 

                       

                      

 

68/101  ซอยแดนตะวัน ถนนสุขาภิบาล 1   

แขวงบึงกุม่เขตบึงกุม่  กรุงเทพฯ  10240 

  

  

 

          ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เรือน สมณะ 

                       

                      

 

ราชบัณฑิตยสถาน 

สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

  

 

          นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

                       

 

                      

 

ส านักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6  

พญาไท กรุงเทพฯ 10300 

  

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ดร.สุมนต์ สกลไชย 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นยัวิกุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 

                      และวิเทศสมัพันธ ์

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร. ปารชิา มารี เคน) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   

13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

3.  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

 ทีอ่ยู่ : 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 โทรศัพท์  0 5570 6555   โทรสาร  0 5570 6518   www.kpru.ac.th  

             ส านักงานสภามหาวิทยาลยั http://www.kpru.ac.th/sapa_kpru/sapa_kpru.html 

             69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

                
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว    

 

 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

กรุงเทพฯ 10903 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

          นายประเสริฐ ตันสกุล 

 

                      

 

4/34  หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนเสรไีทย 

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7  มนีาคม พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      สุวิทย ์วงษ์บุญมาก 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4  มนีาคม  พ.ศ. 2557) 

 
                       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน 

                       

                       

 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27  กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         นายอ านาจ นันทหาร 

                       

                                             

                      

 

บรษิัท แม่สอดกลการ มอเตอร์เซลล์ จ ากัด   

147/22-25  ถนนอินทรคีรี  ต าบลแมส่อด  

อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก  63110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22  เมษายน  พ.ศ. 2559) 

 

                       รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                       และจัดการศึกษาภายนอก 

          มหาวิทยาลัย 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

                      และการจัดบัณฑิตศึกษา 

                      (รองศาสตราจารย์ 

                       ทวนทอง  เชาวกีรติพงษ์) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

         คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร ์

                      และสังคมศาสตร์ 

                      (อาจารย์สุชิน  รอดก าเนิด) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

         ผู้อ านวยการส านักประกัน 

                      คุณภาพการศึกษา 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       อรอนงค์  แจ่มผล)  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

         รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ 

                       

                                            

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข                     

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา 

 

                                            

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  มถิุนายน  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      วศิน องิคพัฒนากุล  

                       

                      

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

22  ถนนบรมราชชนนี ตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10176 

  

 

         นายวรีะศักดิ์ ปี่บัว 

                       

                      

 

3/18  หมู่ 3  ซอยแก้วสัมพันธ ์

ถนนเทพารักษ์  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

 

 

         รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก 

                       

                      

 

คณบดีวทิยาลัยศึกษาต่อเนื่อง มหาวทิยาลัยนเรศวร  

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      สุกัญญา โฆวไิลกูล  

                       

                      

 

176/48  หมู่บา้นลิน้จี่  ถนนบางลิ้นจี่  

เขตยานาวา  กรุงเทพฯ  10120 

 

 

         นายสุชาติ จงึกิจรุ่งโรจน ์

                       

                      

 

บรษิัท ฮงล้ง แอนด์ ซัน จ ากัด 

503 ถนนอินทรคีรี อ าเภอแมส่อด  

จังหวัดตาก 63110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12  มถิุนายน  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์โสรชี์ โพธิแก้ว 

                       

                      

 

99/154  หมู่บ้านชัยพฤกษ์  บางนา 

ถนนบางนาตราด  กม 18  ต าบลบางโฉลง   

จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

 

 

         พลอากาศเอกเสรมิยุทธ บญุศริิยะ 

                       

                      

 

502/152  ถนนสรงประภา 

แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210 

  

 

         นายอนุสรณ์ แสงพุฒ 

                       

                      

 

โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด ์

236 ถนนจอมพล อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก 63000 

 

 

         พระครูอรรถกิจนันทคุณ 

                       

                      

 

วัดป่าดอยลับงา  

19  หมู่ 7 ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมอืง 

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

 

 

         นายสมจิตร ลิ้มลือชา  

                       

                      

 

206  ถนนประสาทวิถ ี

ต าบลแมส่อด  อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก  63110 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7  มนีาคม  พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วสิิฐ ธัญญะวัน 

                       

 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

4.  มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

ทีอ่ยู่ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2942 6900   www.chandra.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://web.chandra.ac.th/sapha/ 

             39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0 2942 6900 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.บุญปลูก ชายเกตุ 

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 15 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อนิทร์ ศรีคุณ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 

         รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มกราคม พ.ศ. 2556 – 11 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         อาจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม 

                       

                                                                   

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      นายแพทยย์งยุทธ วัชรดุลย์ 

                       

 

 

ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ  

คณะแพทยศ์าสตร์ ศริิราชพยาบาล แขวงพรานนก  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ 

                       

                                                                  

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2555 – 29 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช 

                       

                                                                  

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 29 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                       นายราเชนทร ์เหมือนชอบ                    

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

          นางกุลชไม สืบฟัก 

       
                 

                                                                  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 เมษายน พ.ศ. 2555 – 24 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายพสิุทธิ์ พวงนาค 

                       

                                                                  

 

ส านักงานหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 เมษายน พ.ศ. 2555 – 24 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายจักษุ ตะกรุดแก้ว 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

         นายเอกพงษ์ สารน้อย 

                       

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

                      รองศาสตราจารย์สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ  

                       

                       

                      

 

96/151 หมู่ 17 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี แขวง

บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

         คุณหญงิอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ 

                       

                      

 

มูลนิธิชว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 

420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         ดร.สมโภชน์ นพคุณ 

                       

                      

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.ปราโมทย ์ประสาทกุล 

                       

                      

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม 73170 
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         ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 

                       

                      

 

สถาบันสง่เสรมิการจัดการความรู้เพือ่สังคม (สคส.) 

1168 ซอยพหลโยธิน 22  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         นายวรีะ ธีระภัทรานนท์ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

  

 

         นางดวงสมร วรฤทธิ ์

                       

 

                      

 

ส านักงบประมาณ   

8 ซอยอารีสัมพันธ์ 8 ถนนพระราม 6 

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10210 

 

         รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว 

                       

 

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขส าราญ 

                       

                      

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

 

         นายแพทยว์ิชัย โชควิวัฒน์ 

                       

                      

 

ส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.เอนก เทียนบูชา 

                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

5.  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย 
 

 ทีอ่ยู่ : 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงราย 57100 

 โทรศัพท์  0 5377 6000  โทรสาร  0 5377 6001  www.cru.in.th 

 งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี  http://general.cru.in.th 

             80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

 โทรศัพท์  0 5377 6000  โทรสาร  0 5377 6001 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                       นายค ารณ โกมลศุภกิจ   

 

 

69/96 ซอยแผ่นดินทอง 5 ถนนติวานนท์ 25  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.สายสมร สรอ้ยอนิต๊ะ 

                                             

                      

 

92/22  หมู่ 5  บ้านกล้วยไม้  ต าบลสนัทรายน้อย   

อ าเภอสันทราย  จังหวัด เชียงใหม่  50210 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 มกราคม พ.ศ. 2556 – 10 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.ทศพล อารีนจิ 

                                                               

                     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.พิทักษ์ เหลก็กล้า  

                        

                                                                 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

 

          ดร.อภัย จันทนจุลกะ 

                       

                       

                                           

 

179 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว  

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา  สุวรรณ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

 

         อาจารย์ ดร.กันยานุช  เทาประเสริฐ 

 

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

 

         รองศาสตราจารย์สมเดช  มุงเมือง 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย  

80 หมู่9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี 

 

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         อาจารย์กษิดิศ  ใจผาวัง 

                       

                       

                                            

 

ส านักวิชาบรหิารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ 9 ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

161 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์พัชรา  ก้อยชูสกุล 

                       

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

 

         อาจารย์เอนก โคแพร่ 

                       

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์พรชัย  เทพปัญญา 

                       

                       

                      

 

8/1ซอย สีลม 2 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามแสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ   10400 

   

 

         ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

                      ดร.วิษณุ เครืองาม 

                                             

                      

 

209 ซอยสายสิน แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  

กรุงเทพฯ 10800 

 

         นายนพินธ์   วงษ์ตระหง่าน 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

1 หมู่ 3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 76120 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 

                       

 

                                                                                       

 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ดร.ไมตร ีสุทธจิตต์ 

                       

                                            

 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 56000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธ ี

                       

                       

                      

 

ส านักงานสาขาพฒันาสังคม อาคารบรรเจิดคติการ 

(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

บัณฑิตวทิยาลัย ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

         นายแพทยป์ลืม้  ศุภปญัญา  

                       

                                                                   

                      

 

1064/4  ถนนสนามบิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง   

จังหวัดเชียงราย  57000 

 

         เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เพิ่มพูล 

                       

                       

                      

 

501/232  พิมุขโครงการ เฟสพิเศษ หมู่ 3   

ต าบลสันทรายน้อย  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ 50210 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ไชยเทพ                       

 

                                                                                       

 

14 ซอย 12 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200 

 

 

 

         พลต ารวจตรอี านวย สุขเจริญ 

                       

                       

                      

 

65 หมู่ 13 ต าบลสันทราย  อ าเภอเมอืง   

จังหวัดเชียงราย 57000 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      เฉลียว  ประสิทธิ์วเิศษ                                                                  

                      

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงราย 57100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

6.  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 

 ทีอ่ยู่ : 202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 โทรศัพท์  0 5388 5555  โทรสาร 0 5388 5319  www. cmru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.council.cmru.ac.th 

             อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ 202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 โทรศัพท์  0 5388 5321-2   โทรสาร  0 5388 5321 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) 

 

                     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                     ดร.กิตติชัย วัฒนานกิร 

  

 

 

248/8 หมู่บ้านกรีนวัลเลย์ หมู่ 1 ต าบลริมใต ้ 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) 

 

         นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                     ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  

                      

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556) 

 

        รองศาสตราจารย์ 

                     ว่าที่ร้อยตรี สกลแกว้ศิริ  

                      

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 

 

        นางทองอยู่ อานนทวิลาศ 

                     

 

 

 

บรษิัทนพดลพานิช จ ากดั 

392 ถนนเชียงใหม-่ล าปางต าบลฟ้าฮา่ม 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่50000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 

 

        รองอธิการบด ี

                     (รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ กิจจนศิริ) 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

 

        ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการ 

                     และงานทะเบียน  

                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัลยา หงษาวงศ์) 

 

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

         คณบดีคณะครุศาสตร์ 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากม)ี 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

        คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ชวิศ จติรวิจารณ์) 

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 

 

                   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

         อาจารย์  

                      จ.ส.ต. ดร.จอห์นนพดล  วศินสุนทร 

                     

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญม ี

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

          อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานต ิ

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ ปั้นนิม่ 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ซอยสุขมุวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

 

         นายทินกร น าบุญจิตต ์

 

 

 

33 หมู่ที่ 8 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสนัก าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่50130 

 

 

 

        นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา 

 

 

 

21 ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพอ่เสอื เขตพระนคร  

กรุงเทพฯ 10200 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.บุญวัฒน์ อัตช ู

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง  

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

 

 

        ดร.ศุภวัตร ภูวกุล 

 

 

 

 

ร้านรัตนผล  เลขที่ 101-112  ถนนท่าแพ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) 

 

         นายบุญเอื้อ บัวสรวง 

 

 

 

ส านักงานอัยการ เขต 5 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

 

         นายปริญญา ปานทอง 

 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

  

 

        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                     ดร.สายสมร สรอ้ยอินต๊ะ 

 

 

 

92/22  หมู่ 5  บ้านกล้วยไม้  ต าบลสนัทรายน้อย   

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50210 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.วรรณวดี ม้าล าพอง 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกียรติ (อาคาร 27) 

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

         นางอรวรรณ ชยางกูร 

 

 

 

8/22 ถนนฉิมพลี แขวงบางพลี  เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพฯ 10170 

 

 

 

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) 

 

        รองอธิการบด ี

(                    (อาจารย์ถนัด บุญชยั) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

202 ถนนช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่  50300  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

7.  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี
 

 ทีอ่ยู่ : 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 15000 

 โทรศัพท์ 0 3642 7485  โทรสาร 0 3642 2610  www.tru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา http://www.tru.ac.th/council              

             ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี15000 

 โทรศัพท์  0 3641 2618   โทรสาร  0 3641 2618 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอา้น 

             

 

 

หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.  

อาคารพญาไทพลาซา่ ชั้น 22 ถนนพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         นายบุญชู นาถวงษ ์

                       

                      

 

144 ซอย 4 ถนนเทศบาลนมิิตรใต ้แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 4 ปี) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ 

                                            

                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 2 ปี) 

 

         อาจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง 

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000  

 

 

 

 

 

168 

http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg


ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         นางพิศมัย เพียรมนกุล 

                       

 

                                                                               

 

253 หมู่ 4 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง  

จังหวัดลพบุรี 15120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จนิตนา  เวชมี 

 

                                                                 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สัมฤทธิ์  เสนกาศ 

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.กาสัก  เต๊ะขนัหมาก 

                       

                                                                  

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.ปรชีา  สุขเกษม 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร  อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ประชาติ  วัชรบัณฑิต 

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

 

         อาจารย์บุญสนอง  เภาค า 

                       

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ ปรชีา 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

321 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         พระครูภาวนาโสภณ 

                      (สมพร ฐติธมฺโม) 

                      

 

วัดป่าธรรมโสภณ  

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 15000 

 

 

 

         นายขจร  จติสุขุมมงคล 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

328  ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  

 

 

         ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์ ศริิพานิชกร 

                       

                      

 

บรษิัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จ ากัด  

152 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืง  

จังหวัดลพบุร ี15000 

  

 

         นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

                       

                      

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3/12  ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนพิบลูสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 3 ปี) 

 

         นางดวงสมร วรฤทธิ ์

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ   

ถนนพระรามที่ 6  สามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนพิบลูสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

 

 

         นางปรศินา พงษท์ัดศิริกุล 

                      

                       

                      

 

48/108 หมู่บ้านลัดดารมย ์วัชรพล   

แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220 

 

         นายพรีะศักดิ์ ศรีสุพล 

                      

                       

                      

 

ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด  

ถนนหน้าหับเผย  แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 

         นายวชิัย ศรีขวัญ 

                       

                      

 

25/819 หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3 ซอย 12  

ถนนแจง้วัฒนะ หมู่ 6 ต าบลบางตลาด   

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี11120 

 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : คราวละ 4 ปี) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันดี  เภาค า 

                       

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชบุศร  

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี15000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

8.  มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุ ี
 

 ทีอ่ยู่ : 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร  10600 

 โทรศัพท์ 0 2890 2289   โทรสาร 0 2890 2290  www.dru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://office.dru.ac.th/office/Administrators_DRU/Council_DRU.php 

             172 ถนนอิสรภาพ แขวงวดักัลยาณ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร  10600 

   

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ 

             

 

 

125/22 หมู่ 5 ซอยลุ่มพัฒนา 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี11130  

 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์ 

                       

                      

 

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 

ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.ยุวลักษณ ์ เวชวิทยาขลัง 

                        

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์  

เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ  10600 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทองเจือ  เขียดทอง 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600  

 

 

 

 

 

172 

http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
http://www.rajabhatnetwork.com/upload/images/Image/36%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg


ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายสุธี ฉายสุวรรณศีรี 

                       

                       

                                            

 

1184/78 (6) ซอยจันทร์ 43 แยก 26-1 

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม              

กรุงเทพมหานคร 10120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองอธิการบดี ก ากบัดูแลงานวิจัย 

                      (รองศาสตราจารย์  

                       ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด) 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 มนีาคม พ.ศ. 2556 - 16 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ปนัดดา ยิม้สกุล                                             

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 มนีาคม พ.ศ. 2556 - 16 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

                       

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์  

                                            

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด 

                       

                                                                

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศวิานนท์ 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600  

 

         อาจารย์ปรีชา  แสงโชติ  

                       

                       

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.อารีศริิ สรรพศิริ 

                       

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ปั้นนิม่  

                       

                       

                      

 

53/1 หมู่ 1 ซอยบางกรวย – ไทรน้อย 26 

ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย            

จังหวัดนนทบุรี 11130 

 

         รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ นาคะบุตร 

                       

                      

 

40 เพชรเกษม ซอย 8   

ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล 

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ 6  สามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

         นางสาวเพญ็สุดา ไพรอร่าม 

                       

                      

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1600 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงมักกะสัน  

เขตราชเวที กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

         นายยศ บุญญสถิตย์ 

                       

                      

 

450/2 อาคารบุญญสถิตย์  ถนนพระรามที่ 3  

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

         นายสมบัติ อนันตรัมพร 

                       

                       

                      

 

บรษิัทอนิเตอรล์ิ้งคค์อมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

48 อาคารอนิเตอรล์ิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สมสรรญก์ วงษอ์ยู่นอ้ย 

                       

                      

 

77/115 วอเตอร์ฟอร์ด ซอยภูมิจติร 

ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

         นายสมหมาย ปาริจฉัตต ์

                       

                       

                      

 

บรษิัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

12 ถนนเทศบาลนฤบาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

 

         นายส าราญ ถาวรายุศม์ 

                       

                      

 

32/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4              

ถนนพระราม 6 เขตพญาไท                   

กรุงเทพฯ 10400 

 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 20 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองอธิการบดี ก ากบัดูแลงานวิชาการ 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       สุวรรณี  สิมะกรพินธ์) 

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี 

กรุงเทพฯ  10600 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

9.  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 ทีอ่ยู่ : 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม  73000 

 โทรศัพท์  0 3426 1021-36   โทรสาร 0 3426 1048   www.npru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 85 ถนนมาลัยแมน อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม  73000 

 โทรศัพท์  0 3426 1074                             
 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ 

             

 

 

91 ถนนพิพธิปราสาท ต าบลพระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 

             

 

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ  10250 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      สมเดช นิลพันธุ ์

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มกราคม พ.ศ. 2554 - 26 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ 

                       

                       

                                          

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์ 

                       

                       

                                            

 

211/2 ถนนมาลัยแมน ต าบลล าพยา  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      โสรัจ กายบรบิูรณ์  

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 

                       

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.โยธิน ศรีโสภา 

                       

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 

                       

                       

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      เพียงจิต ด่านประดษิฐ์ 

                       

                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี 

                                             

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว                       

                       

                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         อาจารย์พรรณระพี  บุญเปลี่ยน 

                       

                                             

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร  

                       

                      

 

204/14 ซอยพัฒนาการ 65 ถนนพัฒนาการ 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ปรางศรี พณิชยกุล  

                       

                      

 

114 ซอยสุขาภิบาล 2 ถนนเพชรเกษม  

ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม 73110 

 

 

         นายแพทยพ์ินิจ หิรัญโชต ิ

                       

                       

                      

 

196/79 ถนนเทศา ต าบลพระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

         พลต ารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา 

                       

                      

 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

อาคาร 1 (ส่วนหน้า) ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 1  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี 

             

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

  

 

         นายสมพร ใชบ้างยาง  

                       

                      

 

55/75 อาคารเลอชาโต ซ.ศูนย์วจิัย 14 

ถนนเอกมัย – รามอนิทรา เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ  10310 

 

 

         นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ 

                       

                       

                                            

 

102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น 12 

ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110 

  

 

         นางอุไร ร่มโพธิหยก 

                       

                      

 

139/43 ซอยพระราม 6 ถนนพระราม 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

         นายโอภาส เขียววิชัย 

                       

                       

                                            

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.วิชัย  เทียนน้อย 

                       

                      

 

204/2 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ต าบลวังสะโจม  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

 

 

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 

         อาจารย์ ดร.สุวิมล  มรรควิบูลยช์ัย  

                       

  

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 3 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

10.  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 ทีอ่ยู่ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 โทรศัพท์ 0 4400 9009  โทรสาร 0 4424 4739   www.nrru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://web.nrru.ac.th/council 

             340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 โทรศัพท์  0 4424 2850, 0 4400 9009 ต่อ 1249  โทรสาร  0 4424 2850 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ) 

 

                      นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

                       

             

 

 

222/1 ซอย 70 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  

เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ) 

 

         นายพงษ์ศิริ กุสุมภ ์

                       

                        

                      

 

50 หมู่ 1 ถนนนครอนิทร์ ต าบลบางคเูวียง อ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุร ี11130 

 

  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล  

                      (รักษาราชการแทน) 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.รัฐกรณ์  คิดการ 

                        

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ถนอมศร ีปรารถนาดี 

                       

                                             

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ) 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 

                       และวิเทศสมัพันธ ์

                       (นายอานรรต ใจส าราญ)                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท ์

                       

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

         ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง 

                       

                       

                                            

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ประเทือง จินตสกุล 

                       

                                            

 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิช 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

         ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ ์

                       

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ) 

 

         อาจารย์ธัญญลักษณ์ ปัณฑรสตูิ 

                                             

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

         อาจารย์ประพิษ พุทธิชาติ 

                                             

  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายกงกฤช หิรัญกิจ 

                       

                      

 

2112/2 โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ   

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา  30000 

 

  

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ ์

                       

                      

 

87/110 ถนนสุขมุวิท 63 แขวงคลองตนั เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

  

 

         รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย 

                       

                      

 

2029 ถนนสืบศริิ 26 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

 

         รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนราชสมีา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 

  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิรจน์ 

                       

                      

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

ห้อง 314 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนติวานนท์  

ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000 

  

 

         รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

                       

                       

                      

 

สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210  

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สมศักดิ์ ทองงอก 

                       

                      

 

320 หมู่ 6 ถนนรัตนพิธาน ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30310 

  

 

         นายสุวัฒน์ จงึวิวัฒนาภรณ์ 

                       

                       

                      

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คงิส์ยนต ์

403/1-5 ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา  30000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์ 

                       

                      

 

537/4 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

        รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

                     และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                     (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)                     

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

11.  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
 

 ทีอ่ยู่ : 1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 โทรศัพท์  0 7539 2040  โทรสาร  0 7537 7440  www.nstru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย              

             1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 โทรศัพท์ / โทรสาร  0 7539 2041    

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธญัวงศ ์

             

 

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ประเสรฐิ จริยานุกูล 

                       

                      

 

57/64  หมู่ 5  ถนนสวนผัก  แขวงฉมิพลี 

เขตตลิ่งชนั  กรุงเทพมหานคร  10170  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 

         รองศาสตราจารย์วมิล  ด าศรี 

                       

                                              

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

        ดร.ทรงพล โสภณ 

                      

                                                                   

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 กันยายน พ.ศ. 2554 – 16 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         พลตรีทันตแพทย ์

                      ชัยนาท สวัสดีนฤนาท                       

                       

 

 

สถานีวิทยุมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ชั้น 3 อาคาร 19 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

1 หมู่ที่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.สมปอง รักษาธรรม 

                       

                                             

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         นายสมพงค์ เหมือนเพชร 

                       

 

                                            

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ 

                       

                       

                                            

 

คณะเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนอม  เลขาพันธ ์

                       

 

                                            

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2554 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุจาร ีแก้วคง 

                       

                                             

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สบืพงศ์  จนิดาพล 

                       

 

                                            

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มนีาคม พ.ศ. 2554 – 30 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์สมหมาย ศรีสุข 

                       

 

                                            

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         อาจารย์อุดมศักดิ์ เดโชชัย 

                       

 

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.วรวิทย์ จนิดาพล 

                       

                                            

 

80  ซอยเพชรเกษม96  ถนนเพชรเกษม   

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 

                       

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถนนกาญจนวณชิย ์อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สากล จรยิวิทยานนท์                      

 

คณะพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม  

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

 

         นายรุจาธิตย ์สุชาโต 

                       

                       

                      

 

113/2  ถนนชายน้ า  อ าเภอปากพนงั 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140   

 

 

         นายสันติ วิลาสศักดานนท ์

                       

                      

 

14  ซอยพัฒนาการ 56  ถนนพัฒนาการ   

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

กรุงเทพฯ  10250 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายประเวศ ศิริศักดิ์วัฒนา 

                       

                      

 

ส านักงานอัยการจงัหวัดปากพนงั 

306  ถนนชายทะเล ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษม 

                       

                      

 

22/10  ซอยศิริบุญ ถนนพุทธมณฑล สาย 1   

หมู่ 4  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพฯ  10170 

 

 

         นายสุพัฒน์ นาครัตน ์

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ  ถนนพระราม 6   

เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 

 

 

 

         นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ 

                       

                      

 

59/43  หมู่บ้านวรรณา ซอย 5  หมู่ 4   

ต าบลท่าซกั  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

 

  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สมพร  เรืองออ่น 

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

         นางสาวเตือนใจ คชภูม ิ

                       

                                             

                      

 

กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ 

                       

                        

                      

 

18  หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3  

ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 27 ต าบลท่าทราย   

อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

         นายสุรชัย วังบุญคง 

                       

 

                                            

 

กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

 

         นายพสิิฐ  กาญจนะภงัคะ 

                       

                                             

                      

 

งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ส านกังานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1 หมู่ 4 ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

12.  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

 ทีอ่ยู่ : 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 โทรศัพท์  0 5621 9100-29  โทรสาร 0 5688 2523, 0 5688 2522  www.nsru.ac.th 

 งานประชุมสภามหาวทิยาลัย กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี   http://www.nsru.ac.th/president/ 

             398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิ ีต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค์ 60000 

 โทรศัพท์  0 5621 9100-29 ต่อ 1506   โทรสาร  0 5622 1554 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

                      ดร.ภิญโญ นิโรจน์ 

             

 

 

สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ 

                       

                      

 

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว   

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ 

                                              

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

                       

                       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.จงดี  ศรีนพรัตนวัฒน์ 

                        

  

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         นางศิวารมย์ ศริิภาพ 

                       

                        

                      

 

โรงเรียนโพฒิสารศกึษา 

38/9  ถนนดาวดึงส์  อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         นายประยุทธ  สุระเสนา 

                       

                        

                                                                  

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.ทัศนุพันธ์  กุศลสถิต 

                                             

                                             

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         นายประสพ  ยลสิริธรรม 

                                                                                        

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

                                             

                                             

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 มนีาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         นายธีรพร พรหมมาศ 

                       

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก  

ฃอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         นายสาธร ทรัพย์รวงทอง 

                      

                                             

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         นายเกษม   ภู่เจริญธรรม 

                       

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         ดร.วรวิทย์     พัฒนาอทิธิกุล 

                       

                                             

                                             

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เกษม ศรีเดิมมา 

                       

                       

                      

 

งานประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล 

                       

                       

                      

 

งานประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

          รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช 

                       

                      

 

110/125  ซอย 10 หมู่บ้านรามอนิทรานิเวศน์   

แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230   

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         นางจินตนา เสรีภาพ 

                       

                       

                      

 

งานประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 

                       

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

         นายสมเชาว์ เกษประทมุ 

                       

                       

                      

 

285/97 ซอยวัดบัวขวญั ถนนงามวงศ์วาน  

ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุพจน์ พฤกษะวัน 

                       

                       

                      

 

งานประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

 

 

         นายเสรี ชิโนดม 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง  

จังหวัดชลบุร ี20131 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 มนีาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         รองอธิการบด ี

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.ธาตรี จรีาพันธ์)                       

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วถิี ต าบลนครสวรรค์ตก  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

13.  มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 ทีอ่ยู่ : 1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 โทรศัพท์ 0 2473 7000   www.bsru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

             1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

  

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

 

                      ศาสตราจารย์ 

                      นายแพทย์พยงค์ จฑูา 

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จ าปาทอง 

                       

                       

                      

 

551 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอยออ่นนุช 46  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาอาจารย ์

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มนีาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์ ศรีมงคล เทพเรณู 

                       

                       

                                             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)) 

 

         นายสุภาพ เคียนทอง 

                       

                                             

                                            

 

147 หมู่ 8 หมู่บ้านร่วมเกือ้ 

ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 26-3 แขวงทวีวัฒนา 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มนีาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรรัีตน์ 

                       

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร. วิโฬฏฐ ์วัฒนานิมิตรกูล 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 มถิุนายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ลาวัลย ์ฟุ้งขจร 

                       

 

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มกราคม พ.ศ. 2554 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มกราคม พ.ศ. 2554 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นุกูล แก้วเนียม 

                                                                                    

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

         ดร.กุลสิรินทร์ ใจจริง                       

                                            

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 - 11 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์วกิรม ศุขธณี 

                       

                                                                  

 

ศูนย์ศกึษาการพัฒนาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 

                       

                      

 

สถาบันวิทยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FIBO) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ 10140 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ์

                       

                      

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สระเพียรชัย 

                       

                      

 

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแขวก หมู ่1 ต าบลบางคนที 

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม 75120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 

  

 

         นายวรพงษ์ วรรณศิริ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

         ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุจรติ เพียรชอบ 

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

  

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 เมษายน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      พิษณุ บางเขียว 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1061 ซอยอสิรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  

เขตธนบุร ีจังหวัดกรุงเทพฯ  34190 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

14.  มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรมัย์ 
 

 ทีอ่ยู่ : 439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 โทรศัพท์  0 4461 1221  โทรสาร  0 4461 2858   www.bru.ac.th 

 กองประชุมและพิธีการ   

             439 ถนนจิระ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 31000 

   

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.สุชาติ เมืองแก้ว 

             

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ ์

             

 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุง่พญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธามาศ  คชรัตน์ 

                       

                                                                  

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล 

                       

                       

                                                                  

 

369 ซอย 3 หมู่บ้านจิระนคร 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรรัีมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์  31000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      สุพัตรา  รักการศิลป์ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 มนีาคม พ.ศ. 2560) 

 

         อาจารย์ ดร.กระพัน ศรงีาน 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

 

         อาจารย์ธิติ  ปัญญาอินทร์ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถงึ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.ประเสรฐิ ภู่เงิน 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถงึ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ วีระ เนตราทิพย์ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สุวรรณา รักพานิชย์ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

 

         อาจารย์ จิรเดช ประเสรฐิศรี 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 ถงึ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย ์อภินันท ์

                       

                       

                      

 

76  ถนนพายัพ (สามเสน 5) 

แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพ 10200 

 

         นายธงชัย อนันตกูล 

                       

                      

 

216  ซอยเอกมัย 16 

แขวงคลองตัน เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

 

 

         นายพจน ์พรหมบุตร 

                       

                      

 

506/4 ซอยโคกกลาง ถนนจิระ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์  31000 

 

 

         นายจรูญพงษ์ จีระมะกร 

                       

                      

 

2809 ซอยนิวัติ ถนนสบืศิริ 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 ถงึ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา 

                       

                      

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวชิัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี 

                       

                      

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน่ 40002 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      สมศักดิ์ เทศสวัสดิว์งศ์ 

                       

                      

 

257/5 ถนนเทศบาล 4 ซอย 37 

ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุร ี18000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นวิัฒน์ กัลยพฤกษ ์

                       

                      

 

435/94 ถนนจิระ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรรัีมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

 

         นายประเสริฐ บุญเรือง 

                       

                      

 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

 

         นายพลกฤต เนาว์ประโคน 

                       

                      

 

42/9 ถนนอินจันทร์ณรงค ์

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรรัีมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มนีาคม พ.ศ. 2556 ถึง 24 มนีาคม พ.ศ. 2560) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      พงศ์เพชร สังข์ศกัดา 

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

439 ถนนจิระ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

  

 

 

 

200 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

15.  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 ทีอ่ยู่ : 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท์ 0 2544 8000   www.pnru.ac.th 

 งานอ านวยการและเลขานกุาร ส านักงานอธิการบดี  http://www.pnru.ac.th/offi/gad/ 

             9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนสุาวรย์ี เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท์  0 2544 8000     

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      นายมีชัย ฤชุพันธุ ์

                       

             

 

 

29 / 265  ซอย  9   

เมืองทองธานี  ถนนบางพูด     

อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุร ี 11120 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      นายถนอม อินทรก าเนิด 

                       

             

 

 

177 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสาร  เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ  10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 

         อธิการบด ี

                      (รองศาสตราจารย์ พงศ์ หรดาล) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

                      (อาจารย์ศุภลักษณ ์ ใจเรือง) 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2556 – 12 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายไพรัช  อรรถกามานนท ์

                       

                      

 

46/64  หมู่บ้านบุรรีมย์  ถนนคู้บอน 41   

คลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 มกราคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลืม้ 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 -24 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ไพบูลย์  วริิยะวัฒนะ 

                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

 

         รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 มกราคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัญชลี  ไสยวรรณ 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิชิต ฤทธิ์จรูญ 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ทิวัตถ์  มณีโชติ  

                       

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภวรรณ์  เล็กวิไล 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

 

         อาจารย์สถาพร  ปกป้อง 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายนพ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 

                       

                       

                      

 

589/6  ถนนลาดพร้าว 87   

แยก  17 เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10310 

 

         ศาสตราจารย์ฐาปนา  บุญหลา้ 

                       

                       

                      

 

หมู่บ้านบางกอกบูเลอวารด์   

99/199 ซอยกาญจนาภเิษก 10/1  ถนนนวมินทร์ 74 

แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

 

         คุณหญงิณัษฐนนท ทวีสิน 

                       

                       

                      

 

4 / 145  หมู่  9 แขวงฉิมพลี  เขตตลิง่ชัน   

กรุงเทพ ฯ 10170 

 

         รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงษ์อนิทร์ 

                       

                      

 

77/888  หมู่บ้านดวงแก้ว  ชอย 9  ถนนติวานนท์   

ซอยติวานนท-์ปากเกร็ด 54  ต าบลบ้านใหม่   

อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุร ี  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 4 มถิุนายนพ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ  สุนทรา 

                       

                       

                      

 

54/84  หมู่ที่  13  หมู่บา้นปัฐวกิรณ์  1   

ถนนนวมินทร์  70  (แยก 11-11)   

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพ  10240 

 

 

         พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช 

                       

                      

 

34/2  ซอยวิภาวดีรังสิต  60 

แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่   

กรุงเทพฯ  10210 

 

 

         นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ 

                       

                      

 

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว   

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

 

         ศาสตราจารย์วษิณุ  เครืองาม 

                       

                      

 

209  ซอยประชาชื่น 30  ถนนประชาชื่น   

แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

 

 

 

         ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว 

                       

                      

 

3/509 เมืองทองนิเวศน์ 1 ริมพะเยา 4 แจ้งวัฒนะ 14  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

 

 

         หม่อมราชวงศ์ โอภาศ กาญจนะวิชัย 

                       

                      

 

50  ถนนลาดพร้าว 92  วงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 

 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 เมษายน พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 

         อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน 

                       

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

16.  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 

 ทีอ่ยู่ : 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 โทรศัพท์  0 3527 6555  โทรสาร   0 3532 2076    www.aru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.aru.ac.th/2554/index.php 

             96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 โทรศัพท์  0 3532 4176 โทรสาร  0 3532 4176    

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 -  30 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์  

                      ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 

                       

             

 

13/122 ถนนแจ้งวฒันะ 14 ซอยเกษตร 5  

เขตทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

                      ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 

                       

             

 

 

84 หมู่ 9 ซอยตาแหวน ถนนบางกรวยจงถนอม  

ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย   

จังหวัดนนทบุรี 11130 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  ....อยู่ระหว่างการสรรหา....) 

 

         รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                      (ดร.อุทัย ดุลยเกษม) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 20 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

 

         ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

                      (รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ) 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 มนีาคม พ.ศ. 2554 – 10 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

                      กิจการมหาวทิยาลัย 

                      (ดร.จิระพันธุ์ พมิพ์พันธุ์) 

                      

 

โรงเรียนจิระศาสตร์วทิยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

         นายจริศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

         อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

         อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

         อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

 

         นายธาตร ีมหันตรัตน ์

                       

                                                                 

 

หอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ถนนปรดีีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

 

         นายนพดล ปรางค์ทอง 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

 

         นายสุทัศน์ อู่ทอง 

 

                       

                                                                  

 

62 ถนนท่าเรือ-ท่าเลน (ฝ่ังใต)้ ต าบลท่าเรือ  

อ าเภอท่าเรอื จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13130 

 

 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร่าม ชนะโชติ 

 

                       

                      

 

96/77 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ต าบลประตูชัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ ์

                       

                       

                      

 

100/171 โกสุมนิเวศน์ 1 ถนนแจง้วัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 

 

         ศาสตราจารย์  

                      นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 

                       

                      

 

20/88 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล   

ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

         นายอภิชาติ  จรีะวุฒิ 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         ดร.อุทัย ดุลยเกษม 

                       

                      

 

22/10 ซอยศริบุญ  ถนนพุทธมณฑลสาย 1 

แขวงบางระมาด  เขตตลิง่ชัน  กรุงเทพ 10170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

         นายด ารง พุฒตาล 

                       

                      

 

ตึกคู่สร้างคู่สม ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก                

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 

 

 

         นายวบิูลย์  สงวนพงศ ์

                       

                      

 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ 

กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

                       

                      

 

ศูนย์วจิัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย   

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อาคารประชาธิปก-ร าไพพรรณี  ชั้น 3 ปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา 

                       

                      

 

926/2 ถ.สุขมุวิท 101/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต 30  

บางนา  กรุงเทพฯ  10260 

 

 

 

         ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกลู 

                       

                      

 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์  

111 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

 

         นายโสภณ สุภาพงษ ์

                       

 

                                                                  

 

244/2 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพฯ 10310 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 

                                              

                                                                                       

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

         นางสาวกาญจน์พชิญา ภิญญา 

                       

                        

                                                                                       

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

         นางนงคราญ  คงสมทรง 

                       

                        

                                                                                       

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

         นางสาวปิยะนุช แสงมะฮะหมดั 

                       

                        

                                                                                       

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชยั อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

17.  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 
 

 ทีอ่ยู่ : 66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จังหวดัพิษณุโลก  65000 

 โทรศัพท์  0 5525 8584, 0 5525 1206, 0 5525 9927  www.psru.ac.th 

 งานอ านวยการและเลขานกุาร ส านักงานอธิการบดี  http://www.pnru.ac.th/offi/gad/ 

             9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนสุาวรย์ี เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท์  0 2544 8080     

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 

                       

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ 

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                      (ดร.สาคร สรอ้ยสังวาลย์) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง) 

                      

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ประธานกรรมการส่งเสรมิ 

                      กิจการมหาวทิยาลัย 

                      (นายสมศักดิ์ จิตตพิลังศรี) 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี 

                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ชุมพล เสมาขันธ์                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

         อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         อาจารย์เกชา ดาดูเคล 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         อาจารย์จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี 

 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

         นายสัตวแพทยน์ิสิต ตั้งตระการพงษ์ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         นายประดาป พิบูลสงคราม 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         ดร. วิวัฒน์ ศัลยก าธร 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายสมศักดิ์ โชตรัิตนะศิริ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         นายสมชาย พูลสวัสดิ ์

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

 

         นายโอภาส เขียววิชัย 

                       

 

                                                                  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 

                        

                                                                                       

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

66 วังจนัทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

18.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 ทีอ่ยู่ : 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 โทรศัพท์  0 3249 3300-6   โทรสาร  0 3249 3308  www.pbru.ac.th 

 งานประชุมและประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านกังานอธกิารบดี  http://cc.pbru.ac.th/ 

             อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุง้  

             อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรีุ  76000 

 โทรศัพท์  0 3249 3300-6 (ภายใน 1441)  โทรสาร  0 3249 3308 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

                      พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

                       

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว บุรภีักด ี

                       

             

 

 

38/101  ต าบลนาวุ้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเพชรบุรี 

36000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม 

                       

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 

 

          อาจารย์สุขุม หลานไทย 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) 

 

         พลเอกสุรินทร์ พกิุลทอง 

                       

                        

                      

 

52/317  ซอย 20 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางพูด   

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี11120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พจนารถ  บัวเขียว 

                       

 

                                                                  

 

สถาบันวิจัยและส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.วีระชัย  คอนจอหอ 

                       

                                                                                         

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ภาวนา  อังกินันทน์ 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

 

         ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 

 

         ดร.กมลทิพย์ พลบุตร 

                       

                       

                                                                  

 

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

         อาจารย์ พนัส ชัยรัมภ์ 

 

                       

                      

 

คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์เทือ้น ทองแก้ว 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนราชสมีา เขตดสุิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

 

         นายพงค์ศักดิ์ จริชัยประวิตร 

                       

                      

 

89/5 ซอยเสรไีทย 17 (รอดอนันต์) 

ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

         นายพชิัย ข าเพชร 

                       

                      

 

ส านักงานทนายความอุดมผาสุก 

89 ถนนราชวถิี ต าบลคลองกระแชง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

         นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ   

ถนนพระรามที่ 6  สามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) 

 

         ดร.สุภัทร จ าปาทอง 

                       

                      

 

ส านักงานประสานงานและสง่เสรมิ 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

         ดร.เสกสรร นาควงศ ์

                       

                      

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนสั  

เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 

 

 

         ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท ์

                       

                      

 

99/35 หมู่ที่ 8 เบลเลอวิว ถนนบรมราชชนนี 62/3 

เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10170 

 

 

 

         หม่อมราชวงศจ์กัรรถ จิตรพงศ์ 

                       

                      

 

1162/1 วังปลายเนิน ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

 

 

          ดร.ดิเรก  พรสีมา 

                       

 

                                                                  

 

ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) 

 

         รองอธิการบด ี

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       นรีนารถ  ศรีวรนารถ)                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) 

 

         อาจารย์ณรงค์  วงษ์พานิช 

 

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  76000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

19.  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์

 

 ทีอ่ยู่ : 83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ 67000 

 โทรศัพท์  0 5671 7100   โทรสาร  0 5671 7110  www.pcru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.pcru.ac.th/ 

             83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ์ 67000        

 โทรศัพท์ 0 5671 7159   โทรสาร 0 5671 7110 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

                      ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ 

                       

             

 

 

105  ถนนเพชรรัตน์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองฯ  

จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

                       รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี  

                        

                       

             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

  

          อธิการบด ี

                       (รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

          ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        รัตน์ลวดี โบสุวรรณ) 

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

                      กิจการมหาวทิยาลัย 

 

                      

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานี เขต 1ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 40100 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มนีาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์ 

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง 

                       

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี 

                        

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร 

                       

                        

                                                                  

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงไกร ทองจิตต ิ

                        

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          อาจารย์วุฑฒิณัฏฐ ์รัตนภรณ์ 

                       

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.วัฒนา มหาราช 

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

          พันต ารวจตร ีชัย กุลกิจก าจร 

                       

                       

                      

 

ส านักงานอัยการจงัหวัดเพชรบูรณ์ 

425 ถนนสระบุร ี– หล่มสัก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

          ดร.ธวัช กงเติม 

                       

                      

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 1 ถนนสระบุร ี– หล่มสัก ต าบลสะเดียง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

 

           นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ 

                         

                       

                      

 

93/95 ถนนเพชรเจริญ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณชิกิจ 

                      

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม 44150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

           นายแพทยพ์ิสิษฐ ์วัฒนวิทูกูร 

                       

                      

 

56/8-10 ถนนสันคูเมือง ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

 

 

 

           ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร 

                       

                      

 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

ถนนสระบุร ี– หล่มสัก ต าบลสะเดียง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   67000  

 

 

           ศาสตราจารย์ 

                        ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 

                      

 

4/1 ซอยสุขาอุปถัมป์ 7 

ถนนสุขาอุปถัมป์ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000 

 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมัย ร่ืนสุข 

                       

                      

 

ส านักงานกฎหมายสุรยิา พงษ์สุรยิา 

11/817 หมู่บ้านนริศรา ถนนรังสิต-นครนายก  

ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธญับุรี จังหวดัปทุมธานี 12110 

 

 

           พลโท สุจินต์ หมวกแก้ว 

                       

                      

 

219 หมู่ 14 ต าบลพรหมณี 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  26000 

 

 

 

           นายสุนทร พินิจนัย 

 

                      

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 

20 ถนนสระบุร ี– หล่มสกั 

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      แขขวญั สุนทรศารทูล 

                       

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ต าบลสะเดียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

20.  มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 ทีอ่ยู่ : 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 โทรศัพท์  0 4372 5945     โทรสาร  0 4371 3331  www.rmu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  council.rmu.ac.th 

             80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

                
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2557) 

 

                      ศาสตราจารย์  

                      ดร.ปรญิญา  จินดาประเสรฐิ                       

             

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

123  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดขอนแกน่  40000 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2557) 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์ 

                                   

 

 

176  ถนนริมคลองสมถวิล  ต าบลตลาด   

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม 

                       

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นายไชยศิลป์  ไชยค าภา 

                       

                       

                      

 

47  ถนนมนตรบี ารุง  ต าบลตลาด  

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.เกรียงศักดิ์  ไพรวรรณ                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

         อาจารย์สมาน  ศรสีะอาด 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท  ทองบ ุ

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ธีรชัย  บุญมาธรรม 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

 

         รองศาสตราจารย์สิทธิชัย  บุษหมั่น 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งศักดิ์  วิลามาศ 

                       

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

 

         อาจารย์สุทัศน์  แก้วค า 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.ฉวีลักษณ ์ บุณยะกาญจน 

                                             

                      

 

1  ซอย  3  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม  44000 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.บรรพต  สุวรรณประเสรฐิ 

                       

                      

 

89 หมู่ 12  ซอยไฮเวย์  อ าเภอบางละมุง   

จังหวัดชลบุร ี 20250 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.บุญชม  ศรีสะอาด 

                       

                      

 

106  ซอยเฉลมิพระเกียรติ ร.9  ต าบลตลาด   

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม 

                       

                      

 

7 ถนนจุฑางกูร ซอย 17 ต าบลตลาด   

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

 

 

 

         นายลลิต  ถนอมสงิห ์

                       

                      

 

133/1  ถนนสุขุมวทิ  ซอย  4 แขวงคลองเตย   

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1  ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

         นายศิริพงษ์  เหลืองวงศ์ไพศาล 

                       

                      

 

ส านักงานคดีปกครองขอนแก่น ถนนกลางเมือง   

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น  40000 

 

 

 

         นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ ์

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

 

 

 

         นายสุภัทร  จ าปาทอง 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   

328  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี   

กรุงเทพฯ  10400 

 

 

         ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม 

                       

                      

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม  44000 

 

 

         นายสุทธินันท์  บุญม ี

                       

                      

 

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   

ถนนอุปราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง   

จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

         ดร.จ าเนียร  พลหาญ 

 

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

21.  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 ทีอ่ยู่ : 133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  95000 

 โทรศัพท์  0 7329 9699    โทรสาร  0 7329 9601  www.yru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://president.yru.ac.th 

             133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จงัหวัดยะลา  95000 

              โทรศัพท์   0 7329 9699       
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

                      ศาสตราจารย์  

                      ดร.เสรมิศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 

                                   

 

 

27/50 ซอยเชริง  ถนนแจ้งวัฒนะ 

อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุร ี 11120 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

                       

                       

             

 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  .....อยู่ระหว่างการสรรหา....) 

 

          รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                       ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์ 

                                             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา 

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  .....อยู่ระหว่างการสรรหา....) 

 

           

                       

                        

                      

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ 

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ศุภลักษณ ์สินธนา 

                       

                                                                                         

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      วิจติร  ศรีสุวิทธานนท์ 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิชติ เรืองแป้น 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อรุณี ม่วงแก้วค า 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

         ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ 

 

                       

                      

 

ส านักงานบัณฑิตศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นันทรัตน์ นามบุร ี

                       

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      อับดุลรอซะ วรรณอาลี 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน  นพนิตย์ 

                       

                        

                      

 

482 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านส้อง  อ าเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84190 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย   หัตถา 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

181 ถนนเจรญิประดิษฐ ์ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 95000 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.อบิรอฮมี ณรงค์รักษาเขต 

                       

                      

 

วิทยาลัยอสิลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

181 ถนนเจรญิประดิษฐ ์ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 95000 

 

 

         ร้อยต ารวจตรีกรียา   ตระกูลศึกษา 

                       

                      

 

48 ซอยนายดาบ  ถนนมสุลิมบ ารุง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา   95000 

 

 

 

         นายเดชรัฐ   สิมศิริ 

                       

                      

 

ศาลากลางจังหวัดยะลาถนนวงเวียน 1  

ต าบลสะเตง   อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  95000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.วสันต์  อติศัพท ์

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

181 ถนนเจรญิประดิษฐ ์ต าบลรูสะมแิล 

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 95000 

 

 

         ดร.อภิสิทธิ์   ฉัตรทนานนท ์

                       

                      

 

48/60 ถนนพระรามเก้า 43  

สวนหลวง กรุงเทพฯ  10250  

 

 

 

         ดร.ปรดีี   โชติช่วง 

                       

                      

 

104  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77  แขวงบางพลัด  

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700  

 

 

 

         นายจรินทร์   ตันชัชวาล 

                       

                      

 

ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย   

ต าบลคลองพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000  

 

         นายเกรกิพงษ์  เกสรทอง 

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ  

ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ  10400 

 

 

         นายด ารง    พุฒตาล 

                       

                      

 

238/28 ซอยอยู่เจริญ 29 

ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง   

กรุงเทพมหานคร 10320 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภา  วัชรสุขุม 

                       

                                              

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถนนเทศบาล 3 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  95000 
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  22.  มหาวทิยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
 

 ทีอ่ยู่ : ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 45120 

 โทรศัพท์  0 4355 6001-8    โทรสาร  0 4355 6009  www.reru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

             ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัรอ้ยเอ็ด 45120 

                      
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์  

                      นายแพทยส์มพร โพธินาม 

                                   

 

 

ส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ  

เขต 7 ขอนแก่น เลขที่ 356/1 อาคารซีพ ีชั้น 3            

ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน่ 40000 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ ์

                       

             

 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ 

                       

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 ตลุาคม พ.ศ. 2554 –20 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

          อาจารย์อณิสณี แทนอาษา 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

           นายแพทยเ์ศวต ศรศีิริ 

                       

                       

                      

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

ถนนสรรพสิทธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 9 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง 

                       

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

 

           อาจารย์ ดร.แก้วเวยีง  น านาผล 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ดารณีิ  สุวภาพ 

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       เสรมิศรี  สุทธิสงค ์                      

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กันยายน พ.ศ. 2554 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       สนธยา  น้อยวังคลัง 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

 

 

         อาจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กันยายน พ.ศ. 2554 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

         อาจารย์ปรมัตถ์  โพดาพล 

                       

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

 

 

         อาจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.สถาพร มงคลศรสีวัสดิ ์

                       

                       

                      

 

โรงแรมเพชรรัชต์กาเด้น จ ากัด 

404 หมู่ 17 ถนนคชพลายุกต์ ต าบลเหนือเมือง   

อ าเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000    

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด 

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 

 

         นายวรีะ วุฒิจ านงค ์

                       

                      

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  

ห้างขายยาวีระเภสัช อ าเภอเมือง 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า 

                       

                      

 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

324/112 หมูบ่้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000 

 

 

         นายศริิพงษ์ เพชรอุบล 

                       

                      

 

ส านักงานคดีปกครองขอนแก่น  

อาคารส านักงานอัยการภาค 4 ถนนกลางเมือง  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 40000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายแพทยณ์รงค์ อึง้ตระกูล 

                       

                      

 

โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด 

111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

 

         นางจวงจิรา สุริยวนากุล 

                       

                      

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงสีข้าวไทยเพิ่มพนู 

209  หมู่ที่ 4  ต าบลเหนือเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ปราโมทย ์เบญจกาญจน ์

                       

                      

 

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  

182 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ต าบลบวัทอง 

อ าเภอเมืองบุรรัีมย์ จังหวัดบุรรัีมย์ 31000 

 

 

         นายวทิูร สุริยวนากุล 

                       

                      

 

บรษิัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

232 หมู่ที่ 19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 

 

 

         อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                       

                                                                  

 

 

 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556 – 31 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

         ดร.สมประสงค์ เสนารัตน ์

                       

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

23.  มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
 

 ทีอ่ยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 โทรศัพท์  0 3850 0000    โทรสาร  0 3881 0337  www.rru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.rru.ac.th/index.php 

             422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

              โทรศัพท์  0 3850 0000 ต่อ 6730, 6731 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 ถงึ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายมีชัย ฤชุพันธุ ์

                       

             

 

 

29/265 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 9  

ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 เมษายน พ.ศ. 2556 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย 

                       

             

 

 

204/2 หมู่ 1 ต าบลวังกระโจม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 26000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน) 

 

           รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ 

                                                

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.อ านวย ปาอา้ย  

                         

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กันยายน พ.ศ. 2554 - 15 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

           นายบุญทอง เตียรประเสรฐิ 

                         

                          

                      

 

88/199 หมู่ 19 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 เมษายน พ.ศ. 2555 - 25 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.พรพิมล วิริยะกุล 

                       

                                            

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 เมษายน พ.ศ. 2556 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

            อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล  

                          

                       

                                           

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        วัชรากร พาหะนิชย์ 

                                              

                                                                  

 

สถาบันวิจัยและพฒันา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

            อยู่ระหว่างการสรรหา 

                          

                       

                                           

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 28 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง 

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       วิภาภรณ์  บุญยงค์ 

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555  - 28 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          อาจารย์วชิาญ  ตอรบรัมย์ 

                       

                       

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

          อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์

                       

                       

                      

 

กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A  

ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพฯ 10210 

 

         นายชัยวัฒน์ ศริิอ าพันธ์กุล 

                       

                      

 

9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชเทวะ อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

 

         คุณหญงิณัษฐนนท ทวีสิน 

                       

                      

 

888/145 อาคารแกรนด์ไดมอน คอนโด ห้อง 2103 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 14000 

 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         ดร.พินิต ิรตะนานุกูล 

                       

                      

 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

319 วงัจันทรเกษม ถนนราชด าเนนินอก 

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      ดร.มรกต ตันติเจริญ 

                       

                      

 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

111 อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

         ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง 

                       

                      

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี20131 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ 

                       

                       

                      

 

94/7 หมู่บ้านวนาแลนด์ ซอย 5  

ถนนฉะเชงิเทรา-มีนบุรี ต าบลหน้าเมอืง  

อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ค าชาย 

                       

                      

 

6 หมู่บา้นวนาแลนด์ ถนนฉะเชงิเทรา-มีนบุรี  

ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

 

 

         นางอุไร ร่มโพธิหยก 

                       

                       

                      

 

139/43 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน) 

 

           รองอธิการบด ี

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย) 

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

24.  มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี
 

 ทีอ่ยู่ : 41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวัดจันทบุร ี22000 

 โทรศัพท์  0 3931 9111 ต่อ 0   โทรสาร  0 3947 1067  www.rbru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.council.rbru.ac.th 

             41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี22000 

              โทรศัพท์  0 3947 1661, 0 3931 9111 ต่อ 8525   โทรสาร  0 3947 1661 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  .....อยู่ระหว่างการสรรหา.....) 

 

                       

                       

             

 

 

 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์ 

                       

             

 

 

85/8 หมู่ 9 ซอยพัฒนาสามัคคี แขวงโชคชัย 4  

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        สิริชัย ประทีปฉาย 

                        (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

                                             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2555 – 29 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.วรวิทย์ ชีวาพร 

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กันยายน พ.ศ. 2555 – 13 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 เมษายน พ.ศ. 2554 – 17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

          รองอธิการบด ี

                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ไวกูณฑ์ ทองอร่าม)                          

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ธัญญาณี นยิมกจิ                       

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ดร.จ าเรญิ คังคะศรี 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

 

             ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 เมษายน พ.ศ. 2554 – 17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

           นายนคร  เผอืกน าผล 

                       

                                                                  

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ละเมียด ควรประสงค ์

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 เมษายน พ.ศ. 2554 – 17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

           นายเกียรติศักดิ์ จิระพงศ์ 

 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

 

           อยู่ระหว่างการสรรหา 

                         

                                             

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ 

                      ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พชิญามาตย ์

                      

 

91/126 ถนนปัฐวกิรณ์ ซอยรามอนิทรา 44   

เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 

 

 

 

         นายประเสริฐ ศิริ 

                       

                      

 

 

186  หมู่ 3  ต าบลเนินทราย  

อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ 10330 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก 

                       

                      

 

52/702 ซอยพหลโยธิน 87 ต าบลหลกัหก  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร 

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ถนนแจง้วัฒนะ แขวงอนสุาวรย์ี เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 

 

         พลเอก วิชา ศิริธรรม 

                       

                       

                      

 

101/65 หมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยสหกรณ์การบินไทย  

ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

 

 

         นายแพทย ์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ 

                       

                      

 

ศูนย์การแพทยภ์าวนาปัญญาวิสุทธิ์  

ถนนมหาราช อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี 22000 

 

 

         นายวรีะพงศ์ อนุเคราะห์กุล 

                       

                       

                      

 

6/22 ซอยรามค าแหง 128 เขตสะพานสูง   

กรุงเทพฯ 10240 

 

 

         นายสัตยา อรุณธารี 

                       

                      

 

ส านักงานอัยการสงูสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

         ร้อยตรี สุกรี รักษ์ศรีทอง ร.น. 

                       

                       

                      

 

60/3 หมู่ 5  ซอยเจดีย์  ถนนรักศกัดิช์มูล   

ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี 22000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           รองอธิการบด ี

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ) 

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

41 หมู่ 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุร ี22000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

25.  มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 ทีอ่ยู่ : 119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52100 

 โทรศัพท์  0 5423 7399  โทรสาร  0 5423 7388, 0 5423 7389   www.lpru.ac.th 

 งานประชุมและพิธีการ  กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี  http://www.lpru.ac.th/Conferrence/ 

             119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แมท่ะ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง 52100 

              โทรศัพท์  0 5423 7312   โทรสาร  0 5423 7312  

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 12 มนีาคม 2558) 

 

                      ดร.สุชาติ เมืองแก้ว 

                       

             

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 12 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 

                                   

 

 

248/8 หมู่บ้านกรีนวัลเลย์ ถนนเชียงใหม-่แม่ริม 

ต าบลรมิใต ้อ าเภอแม่ริม  

จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         เล็ก แสงมีอานุภาพ 

                                                 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

            ดร.สุเทพ ทองค า 

                         

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557) 

 

            นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี 

                         

                         

                      

 

บรษิัท ล าปางไพศาลศรกี่อสรา้ง จ ากัด 

431 ถนนท่าล้อ-ห้วยเป้ง อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าปาง 52100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 มถิุนายน พ.ศ. 2554 -17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมชัย โกศล 

                        

 

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

            รองศาสตราจารย์ นันทะ บุตรน้อย 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         นพนันท์ สุขสมบรูณ์ 

                                              

                                                                  

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา 

                       

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์เอกรัฐ อนิต๊ะวงศา 

                         

                       

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

           อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ 

 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์วเิชษฐ  ย้ิมละมัย 

 

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 12 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป 

                       

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ  

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.เรืองเดช วงคห์ล้า 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 

 

 

         นายเฉลิมพล ประทีปะวณชิ 

                       

                      

 

สวนผักนายลอื  

195 บ้านเหล่า หมู่ 4 ถนน ล าปาง-เมืองปาน  

ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 52000 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ 

                       

                      

 

38/2 หมู่ 11 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันปา่ตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 12 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์ 

                       

                       

                      

 

บรษิัท ตัน แอนด์ ซันส์ จ ากดั  

2117 หมู่ 4 ซอยศรีบุญเรือง 2 ต าบลเทพารักษ์  

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ววิัฒน์วงค์

วนา 

                       

                      

 

117/104  หมู่ 12 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 

 

         รองศาสตราจารย์ สุรชัย ขวัญเมือง 

                       

                       

                      

 

80/29 ถนนประชาอุทิศ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

 

         ดร.สมเกียรติ อัญชนา 

                       

                      

 

ร้านประตูเรียงพาณิช  

8 ถนนรัษฎา  ต าบลเวียงเหนือ  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

 

         นายกีรติ เชียงปวน 

                       

                       

                      

 

ศาลอุทธรณ์ภาค 5  

242 ถนนซุบเปอร์ไฮเวย์  ต าบลวัดเกตุ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 มถิุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.กิตติศักดิ์ สมทุธารักษ ์

                                                

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 มถิุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           นายปรีชา ไชยโย 

                         

                                                

                                                                                      

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 มถิุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด 

 

                       

                      

 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

           นางกิง่ดาว ปัดเปา 

                         

                                                

                                                                                       

 

งานประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

           นางสาวสุปราณี สีตาบุตร 

                         

                                                

                                                                                       

 

งานประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

 

           นางสาวกมลวรรณ ทาวัน 

 

                       

                      

 

งานประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่ 9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู  

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

26.  มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 
 

 ทีอ่ยู่ : 234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

 โทรศัพท์  0 4283 5223-8  โทรสาร  0 4281 1143  www.lru.ac.th 

 งานการประชุมและกิจการสภาฯ  กองกลาง  ส านักงานอธกิารบดี  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น 

             ชั้น  7  เลขที่ 234  ถนนเลย – เชียงคาน  ต าบลเมือง  อ าเภอเมอืง  จังหวดัเลย  42000 

             โทรศัพท์    0 4283 5224-8  ต่อ 41119   โทรสาร   0 4284 5193    

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13  มนีาคม  พ.ศ. 2555 – 12  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

                       ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว 

 

 

กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต าบลท่าโพธิ์   

อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30  มนีาคม  พ.ศ. 2555 – 29  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

                       ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ประสงค์  สุรียธนาภาส 

 

 

 

248  หมู่  10  ถนนเลย–ท่าลี ่

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง   

จังหวัดเลย  42000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4  เมษายน  พ.ศ. 2556 – 3  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       สนิท  เหลืองบุตรนาค                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 – 25  พฤศจกิายน  2557) 

 

                      นายชัยยุทธ  ศรีวไิลลักษณ ์

 

 

 

 

26/17-18  ถนนมติรภาพ  ต าบลน้ าพอง 

อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  40310 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27  ธันวาคม  2553 – 26  ธันวาคม  2556) 

 

          นายชัยยุทธ  ศรีวไิลลักษณ์ 

                                             

 

                                            

 

26/17-18  ถนนมติรภาพ  ต าบลน้ าพอง 

อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  40310 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4  มนีาคม  พ.ศ. 2554 – 3  มนีาคม  พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ ์

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

                     นางวีณา  พรหมเทศ 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

                      รองศาสตราจารย์ 

                      อาภรณ์รัตน์  สารทัศนานันท ์

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อนิใย 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบลี 

                       

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000  

 

         รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน 

                       

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 – 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

                     ดร.ประกอบ  ผลงาม 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.สุรจติร์  พระเมือง 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30  มนีาคม  พ.ศ. 2555 – 29  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ด ารงค์  หอมดี                       

                       

                      

 

499/143  หมู่บ้านราชาซติี ้ ซอย A1 

ถนนมิตรภาพ  ต าบลศลิา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน่  40000 

  

 

         ดร.ดิเรก  พรสีมา 

                       

                       

                      

 

67/669  ถนนแจง้วัฒนะ   

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   

กรุงเทพมหานคร  10210 

  

 

         พันเอกประเสรฐิ  สิงขรเขียว 

                       

                       

                      

 

มณฑลทหารบกที่  23  คา่ยศรีพัชรินทร์ 

ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง   

จังหวัดขอนแกน่  40000 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา 

                       

                       

                      

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต าบลขามเรียง 

อ าเภอกันทรวชิัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150 

 

         นายเวชยันต์  อรรณนพพร 

                       

                      

 

152/4  ถนนาชาตะผดุง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน่  40000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30  มนีาคม  พ.ศ. 2555 – 29  มนีาคม  พ.ศ. 2558) 

 

         พันต ารวจเอกสันติ  ไทยเสถียร 

                       

                       

                      

 

ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์   

1  ถนนกาฬสินธุ์  ต าบลกาฬสินธุ ์

อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธิ์  46000  

 

         นายสัมฤทธิ์  สุภามา 

                       

                       

                      

 

ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดเลย   

175/1  ถนนเจรญิรัฐ  ต าบลกุดป่อง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000  

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ 

                       

                       

                      

 

ภาควิชาระบาด  คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ   

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดขอนแก่น  40002 

 

         พลต ารวจตรอีรรถกฤษณ ์ ธารีฉัตร 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

3  ถนนราชด าเนินกลาง  แขวงตลาดยอด 

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 

  

 

         รองศาสตราจารย์อุดม  พิริยสิงห ์

                       

                       

                      

 

2  ซอยศรีสวัสดิ์ด าเนิน 11   

ถนนศรสีวัสดิ์ด าเนิน ต าบลตลาด   

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

  

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ 

                       ประกันคุณภาพ 

                       (ดร.มธุรส  ชลามาตย์) 

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

          หัวหน้างานการประชุมและ 

                       กิจการสภาฯ 

                       (นางสาววัชราพร  ศริิหล้า) 

                                                                  

 

งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง   

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 

 

          นักวิชาการงานการประชุมและ 

                       กิจการสภาฯ 

                       (นางสาวสุรีย์ภรณ์  บุตรดสีุวรรณ) 

                                                                  

 

งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง   

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

234  หมู่  11  ถนนเลย-เชียงคาน   

ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย  42000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

27.  มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 ทีอ่ยู่ : 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 โทรศัพท์  0 2529 0674-7    โทรสาร  0 2529 2580   www.vru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.vru.ac.th/ 

             1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120 

              โทรศัพท์  0 2909 1755   โทรสาร  0 2909 1755 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายจรูญ ถาวรจักร์ 

                       

             

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มกราคม พ.ศ. 2555 - 12 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร 

                       

             

 

 

39/106 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว  

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบดี 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

           รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ คชสิทธิ ์

                        

                        

                                             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 เมษายน  พ.ศ. 2556 - 23  เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

           อาจารย์วภิาวี  ซาตะนัย 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างการสรรหา) 

 

            

                        

                        

                     

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 กันยายน พ.ศ. 2555 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

            ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

          ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์  ววิัฒนปฐพี 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 12  มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประจบ ดีบุตร 

                       

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 1 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ฉันธะ จันทะเสนา 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

 

           ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 1 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์มณฤดี อาวะโต 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

           อาจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต ์

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มกราคม พ.ศ. 2555 - 12 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ชาคริต อนันทราวัน 

                       

                                                                  

 

2/2 ซอยธ ารงวิถี ถนนเลย-เชียงคาน  

ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย 42000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 

                       

                      

 

22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2  

ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ต าบลพิมลราช  

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี11110 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.เดือน ค าดี 

                       

                      

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 

                       

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 

                       

                      

 

88/65 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มกราคม พ.ศ. 2555 - 12 มกราคม พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร 

                       

                       

                      

 

สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ถนนสุขุมวทิ  แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

                       

                      

 

154/8 หมู่ 3 ตาบลสะพานสูง เขตบงึกุ่ม  

กรุงเทพฯ 10244 

 

 

 

         นายศานิตย์ นาคสุขศรี 

                       

                                            

 

13/8  ถนนบรมราชชนนี   

แขวงฉิมพลี  เขตตลิง่ชัน  กรุงเทพฯ  10170 

 

 

 

          นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 

                       

                      

 

20/6 หมู่บ้านร่มรื่น ถนนบรมราชชนนี  

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 10170 

 

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.อสิระ สุวรรณบล 

 

                                              

 

สถาบันที่ปรกึษาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพในราชการ 

(สปร.) อาคารสโมสร ชั้น 2 ส านักงาน ก.พ.  

ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ร้อยโทหญิงวิภาว ีเกียรติศริิ 

                        

                                                                                       

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

28.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 ทีอ่ยู่ : 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร  47000 

 โทรศัพท์  0 4297 0021   โทรสาร  0 4297 0022  www.snru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://council.snru.ac.th/ 

             680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

             โทรศัพท์  0 4297 0044    โทรสาร   

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กันยายน พ.ศ. 2555 - 10 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์  

                      ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 

                       

             

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กันยายน พ.ศ. 2555 - 10 กันยายน พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ ์

                       

             

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40002 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10  เมษายน  พ.ศ. 2556 - 9 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

            ศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร ์วะสีนนท ์

                         

                        

                                             

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 20 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

          อาจารย์ปริญญา  รจนา 

                        

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 

 

            นายมนูญ รุดดิษฐ ์

                          

                          

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ชาคริต ชาญชิตปรชีา 

                       

                                            

 

กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ปรชีา  ธรรมวินทร  

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

          ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม 

                        

                       

                                                                                         

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

          ดร.มาลี ศรพีรหม 

                        

                       

                                                                                         

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มกราคม พ.ศ. 2554 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          อาจารย์ศรีจันทร์ ทานะขันธ์ 

                         

                       

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ธีรธาร ศรีมหา 

                         

                              

 

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มกราคม พ.ศ. 2554 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ส าเร็จ  คันธี 

                         

                                            

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

           อาจารย์สมชาย  พรหมโคตร 

                         

 

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2555 - 10 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2558) 

 

         นายขจร จติสุขุมมงคล 

                       

                                                                  

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         นายชาญวิทย์ พจิิตร 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 

 

         นายนฤทธิ์ ค าธิศรี 

                       

                      

 

85 หมู่ 9 ต าบลโพธไิพศาล อ าเภอกสุุมาลย ์ 

จังหวัดสกลนคร 47210 

 

 

 

         นายประพนธ์ แก้วก าพล 

                       

                      

 

ส านักงานอัยการจงัหวัดสกลนคร 

ถนนสุขสวสัดิ์ ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

 

 

         นายปรีชา วังคะฮาด 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2555 - 10 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      รังสรรค์ เนียมสนิท                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40002 

 

         นายแพทยส์มบูรณ์ จริะวัฒนาสมกุล 

                       

                      

 

จิรเวชโพลีคลินิก 

18/8 ถนนรัฐพัฒนา ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  

 

 

         นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน 

                       

                       

                      

 

700/44 หมู่บ้านอารียา ถนนเฉลิมพระเกียรติ  

ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร 47000 

 

 

         นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร 

                       

                      

 

หอการค้าจงัหวัดสกลนคร 

1892/3 ถนนสุขเกษม ต าบลธาตุเชิงชมุ  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

 

 

         รองศาสตราจารย์ สันต์ ธรรมบ ารุง 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 

 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ ์

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  47000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

29.  มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
 

 ทีอ่ยู่ : ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 

 โทรศัพท์  0 7433 6933,  0 7433 6901-4   โทรสาร  0 7432 4221  www.skru.ac.th 

 งานประชุมและพิธีการ  

             ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000 

             โทรศัพท์  0 7433 6929  ต่อ 156   โทรสาร  0 7433 6929 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

                      ดร.วิษณุ เครืองาม 

                                   

 

 

209 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  

กรุงเทพฯ 10800 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล 

                       

             

 

 

173/177 ม.บ้านสงขลาธานี หมู่ 11  

ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90112 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 

                         

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558) 

 

          รองศาสตราจารย์ วรรณี ธรรมโชติ 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

           ดร.ปรดีี โชติช่วง 

                         

                         

                      

 

ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

ชั้น 4 อาคารบี เขตแจง้วัฒนะ แขวงหลักสี่  

กรุงเทพฯ 10210 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 ตลุาคม พ.ศ. 2554 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

          ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ 

                        

                        

                                                                

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

            ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร 

                          

                                            

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

           นายพนิิจ  ด ารงเลาหพันธ ์

                         
 

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  12 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

           นายโอภาส  อิสโม 

 

                       

                      

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           น.ส.วรรณดี หนูหลง 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           นายวรีะชัย มัฎฐารักษ์ 

 

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 
 

           ดร.ทัศนา ศิริโชติ 

                         

                                                                                        

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นายปารย์พรัิชย ์จันเทศ 

 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :   31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม 

                       

                                                                  

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร    

แขวงพระบรมราชวัง กรุงเทพฯ 10200 

 

         นายเดชา ดีผดุง 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

99 หมู่ 9  ถนนพิษณุโลกนครสวรรค์ ต าบลท่าโพธิ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

 

         นายววิัฒน์ ศัลยก าธร 

                       

                      

 

114/1 หมู่1 ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอบ้านบึง  

จังหวัดชลบุร ี20220 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหน ู

                       

                      

 

ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

15 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลคอหงส์  

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :   31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายธรรมยุทธิ์ เจนพิชติกุลชัย 

                       

                       

                      

 

บรษิัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จ ากัด 

1292 ถนนกาญจนวนิช ต าบลหาดใหญ่  

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

         รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 

                       

                       

                      

 

46/92 ซอยยกอุทิศ ถนนปุณณกัณฑ ์             

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว 

                       

                      

 

36/1 หมู่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์   

เทศบาลเมืองคลองแห อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร 

                       

                       

                      

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์  

272 หมู่ 9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100 

 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน ์

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

 

 

          นายนพินธ์ ภิญโญ 

                       

                       

                      

 

ส านักงานคดีปกครองสงขลา  

อาคารส านักงานอัยการเขต 9 ชัน้ 3  

ถนนแหลมสนอ่อน ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุพยอม นาจันทร์ 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

30.  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 

 ที่อยู่ : 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทรศัพท์  0 2244 5000   www.dusit.ac.th 

 ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั  http://www.dusit.ac.th/secretarygeneral 

             295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

             โทรศัพท์  0 2244 5342-6   โทรสาร  0 2244 5341   

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 12 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.บุญลือ  ทองอยู่ 

                       

                                   

 

 

ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัราชภัฏสวนดุสิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายนคิม กฤษณรังคุณ 

                       

             

 

 

ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  

                        

                                                                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

          พลเอกเมธี  สมุทรักษ ์

                        

                        

                      

 

39/234 ซอยนิชดาธานี ถนนสามคัค ี

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี 11120 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน                        

                        

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

            รองศาสตราจารย์  

                         ดร.ณัฎฐารมณ์ จุฑาภัทร  

                                                                     

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 เมษายน พ.ศ. 2556 – 26 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           ดร.พรชณิตว์  แก้วเนตร 

                         

                       

                                                                  

 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบรกิาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

           ดร.ชนะศึก  นิชานนท ์

 

                       

                      

 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ                         

                       

                                                                  

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.สรรเสรญิ อนิทรัตน์ 

 

                                            

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.พรรณี สวนเพลง                         

                                             

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

 

           นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค ์

 

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 

                       

                                                                  

 

ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

         ดร.จักรพรรดิ วะทา 

                       

                      

 

ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

         นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด 

                       

                      

 

บรษิัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้  

ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรงุเทพฯ 10120 

 

 

         นายนคิม ระวียัน 

                       

                      

 

ส านักงานเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      ประหยัด พงษ์ด า                       

                       

                      

 

140/1  ซอย 72  ถนนเพชรเกษม   

ต าบลบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายวัชรกิต ิวัชโรทัย 

                       

                      

 

บรษิัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         ศาสตราจารย์พเิศษ 

                      ดร.สายหยุด จ าปาทอง                       

                       

                      

 

551 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอยออ่นนุช 46  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 

 

 

         นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร  

                       

                       

                      

 

31/31 หมู่3 หมู่บ้านเอกชัยเลควิล ซอยเอกชัย  

ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

 

 

 

         นายธงชัย ศรีดามา 

                       

                       

                      

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

101 ถนนก าแพงเพชร แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

 

         ดร.จรินทร์  สวนแก้ว 

                      (อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองโปรดเกล้าฯ)  

                       

                      

 

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช 

ถนนสามเสน ต าบลดสุิต อ าเภอดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

 
  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           รองอธิการบด ี

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วไิล ศรีธนางกูล) 

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

31.  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 

 โทรศัพท์  0 2160 1111   โทรสาร  0 2160 1010  www.ssru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.ssru.ac.th 

             1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชริะ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

             โทรศัพท์  0 2160 1129   โทรสาร  0 2160 1161 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายกร ทัพพะรังสี  

                       

                                   

 

 

111/1 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน สามเสนใน  

พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์  

                       

                                   

 

 

บรษิัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.ฤๅเดช เกิดวิชยั 

                        

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อรทัย รัตนานนท ์

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 12 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          พลต ารวจเอก ปรุง บุญผดงุ 

                        

                        

                      

 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

อาคาร 19 ชั้น 11 ถนนพระราม 1 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) 

                       ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ 

                        

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ประทีป วจีทองรัตนา 

                       

                      

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.สุวรย์ี ยอดฉิม 

                                               

                                                                  

 

สถาบันวิจัยและพฒันา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 – 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.กฤษดา กรุดทอง 

                          

                                                                 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 – 25 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.จันทนี เทือกทอง 

                       

                                                                  

 

คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 25 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว                         

                                             

                                                                  

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บัวรอด 

 

                       

                      

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        พิมใจ โอภานุรักษธรรม                         

                                             

                                                                  

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.กมล รอดคล้าย 

                       

                                                                  

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

อาคาร 5 ชั้น 9 ถ.ราชด าเนินนอก 

เขตดุสิต กรงุเทพฯ  10300 

 

         ศาสตราจารย์  

                      ดร.เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ ์                     

 

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 

87/110 อาคารโมเดอรน์ทาวน์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวทิ 63 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

 

         นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 

 

 

         นางดวงสมร วรฤทธิ ์

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ ซอยอารีสัมพันธ ์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นายประทีป เฉลิมภัทรกลุ 

                       

                       

                      

 

ศาลฎีกา  

6 ถนนราชด าเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

 

         นายมานิจ สุขสมจิตร 

                       

                       

                      

 

ส านักพิมพห์นังสือพมิพ์ไทยรัฐ  

1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

         นายเรืองชัย ทรัพย์นรัินดร ์ 

                                             

                      

 

บรษิัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         นายวัชรกิต ิวัชโรทัย 

                       

                       

                      

 

กรมวังผู้ใหญ่  

ส านักพระราชวังสนามเสือป่า 

อาคาร 601 ชั้น 3  ถนนศรอียุธยา  

แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

 

         นายสมบัติ คุรุพันธุ์  

                       

                       

                      

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนสั  

เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 

 

 

         อยู่ระหว่างการสรรหา 

                       

                       

                      

 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 มกราคม พ.ศ. 2556 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

 

           รองอธิการบด ี

                        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                        (รองศาสตราจารย์  

                         พิศณุ พูนเพชรพันธุ์)                                                                                                                                  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ  

กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

32.  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 
 

 ที่อยู่ : 272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 โทรศัพท์   0 7735 5466 , 0 7791 3333  โทรสาร  0 7735 5468   www.sru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.sapa.sru.ac.th/SruCouncil 

             อาคารส านักงานอธิการบดี 272 หมู่ 9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

             โทรศัพท์  0 7791 3346   โทรสาร   

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 28  มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      นายวชิัย ศรีขวัญ  

                       

                                   

 

 

25/819 ม.สีไทยทอง 3 ถนนแจ้งวฒันะ - ปากเกร็ด 

(ซ.24) ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28  มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช 

                       

             

 

 

วิทยาลัยบรหิารศาสตร์  อาคารเทพ พงษ์พานิช  

ต าบลหนองหาญ อ าเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล 

                         

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 – 21 สิงหาคม  พ.ศ. 2558) 

 

          อาจารย์วรรณา  กุมารจันทร์ 

                       

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 เมษายน  พ.ศ. 2555 – 24 เมษายน  พ.ศ. 2558) 

 

          นายชุมพล กาญจนะ 

                        

                       

                      

 

141/5 หมูท่ี่ 5 ถนน กาญจนวถิี ต าบลบางกุง้  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 5 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 4 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                       (รองศาสตราจารย์ ปราณี เพชรแก้ว) 

                        

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ 

                        วิเทศน์สัมพันธ ์

                        (ดร.วัฒนา รัตนพรหม)                      

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมทรง  นุ่มนวล 

 

                                               

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 

 

                       

                      

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 – 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ราตร ีนันทสุคนธ์ 

                         

                                                                                        

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

 

           อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 – 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์พชิัย สุขวุ่น 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

 

                        อาจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ 

                       

                                   

 

 

คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 

                       

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ี 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลบางพูด  

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี11120 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา 

                       

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนน อังรีดูนังต์ เขตปทมุวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจรญิกุล 

                       

                      

 

ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

                       

                       

                      

 

138/4 ซอยองครักษ์ 15 แขวงถนนนครไชยศรี  

ถนนสามเสน  เขตดสุิต  กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

         นางพรศิริ มโนหาญ 

                       

                       

                      

 

บรษิัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

         นายบัญญัติ จันทนเ์สนะ 

                       

                      

 

8/1 ซอยตรีรัตน์บ ารุง หมู่ที่ 5 ต าบลคอหงส์  

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

 

         นายดุสิต เขมะศกัดิ์ชัย 

                       

                       

                      

 

ส านักงบประมาณ  

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         นายสมพร ใชบ้างยาง  

                       

                       

                      

 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

(สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

         นายขจร จิตสุขุมมงคล 

                       

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

328 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  5 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทั่วไป 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.สุนทร พูนเอียด)                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาน ี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลขุนทะเล  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

33.  มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบงึ 
 

 ที่อยู่ : 46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จังหวดัราชบุรี 70150 

 โทรศัพท์   0 3226 1790   โทรสาร  0 3226 1078   www.mcru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://council.mcru.ac.th 

             46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุร ี70150 

              

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธญัวงศ ์

                       

                                   

 

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

                      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สนิท ชุนดี 

                       

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

                        

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ประเมิล อนิทพิบูลย์ 

                        

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายวนิัย รุ่งฤทธิเดช 

                        

                        

                      

 

ส านักงานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง  

บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคเทอร่ี (1989) จ ากัด 

39/3 หมู่ 7 ถนนแสนตอ-ท่าตระคร้อ ต าบลแสนตอ 

อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 71130  

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

          อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น 

                        

                                               

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ณฐพรภัทร์ อินทร์ศริิพงษ์ 

                                                                    

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ชฎาพร  โพคัยสวรรค์ 

                         

                                                                                        

 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ทองแทง  ทองลิ่ม 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 6 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           อาจารย์ ดร.ขวัญปภัสสร  จานทอง 

                         

                         

                                                                                        

 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุทิน สนองผัน 

 

                       

                      

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 6 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

           อาจารย์สุดจิต มั่นตะค ุ

                         

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี 70150 

 

           อาจารย์สุพัตรา จันทร์ศริิโพธา 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี 70150 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         ดร.กฤษณา เชยพันธุ์ 

                       

                                                                  

 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 

126 ถนนสมบูรณ์กุล ต าบลหน้าเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 

 

 

         นายก าพล วันทา 

                       

                      

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

319 วงัจันทรเกษม ถนนราชด าเนนินอก  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

 

         นายโกเมศ แดงทองด ี

                       

                      

 

111 หมู่ 4  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมือง    

จังหวัดราชบุร ี 70000 

 

 

 

         ดร.คมศร วงษ์รักษา 

                       

                      

 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซา่ เลขที่ 128 ถนนพญาไท 

แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

         ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมส าอางค ์

                       

                       

                      

 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

928 อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 9  

ถนนสุขุมวทิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2558) 

 

         นายประพันธ์ มนทการติวงศ ์

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 

 

         นายพรีะ พนาสุภน 

                       

                      

 

บรษิัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด  

9/99 ซอยลาดพร้าว38 ถนนลาดพร้าว  

แขวงจทัรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ ์

                       

                       

                      

 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.โสภณ พวงสุวรรณ  

                                             

                      

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 8 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6  

ถนนเสือป่า อ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุร ี70000 

 

 

         นายพรีพน พิสณุพงศ์ 

                       

                       

                      

 

ส านักศิลปากรที่ 6  

216 หมู่ 3 ถนน :เมืองเก่า-ดอนโก ต าบลเมืองเก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64000 

 
  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        อรรถพล อุสายพันธ์ 

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 

46 หมู่ 3 ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ  

จังหวัดราชบุร ี70150 
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34.  มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
 

 ที่อยู่ : 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 โทรศัพท์   0 4221 1040-59    www.udru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.udru.ac.th/udrucouncil 

             64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

             โทรศัพท์ 0 4221 1040 - 59  ต่อ 121   โทรสาร  0 4224 1418 

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 

                       

                                   

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ถนนพระราม 4  เขตคลองเตย   

กรุงเทพฯ  10110 

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ดร.ชัยพร รัตนนาคะ 

                       

             

 

 

28  ซอยรามอนิทรา 23  

ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 

เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10220 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 พฤษภคม พ.ศ. 2556 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

           ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ 

                        

                         

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 เมษายน พ.ศ. 2554 – 17 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ                        

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 – 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ) 

 

          นายวโิรจน์ พพิัฒน์ไชยศิริ 

                        

                        

                      

 

บรษิัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จ ากัด 

555/5 หมู่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       โสภณ แดงประวัต ิ

                                               

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         วงศ์วรีะ วรรณพงษ ์

                                                                    

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง : 1 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 1 มถิุนายน พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        สุรพงษ์ ลือทองจกัร  

                         

                                                                                                                

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย 

 

                                            

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.ดวงสมร กิจโกศล                         

                         

                                                                                        

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

           นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

280 

http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/78-2012-11-29-03-05-57
http://webhosting.udru.ac.th/~udrucouncil/index.php/2011-07-06-07-26-04/2011-07-06-07-27-04/80-2012-11-29-03-11-20


ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สุรัชนี เคนสุโพธิ ์

                         

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เดชอนันต์ บุญผัน 

 

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ 

                       

                                                                  

 

66  ซอยเสนานิคม 1 

ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดพร้าว   

กรุงเทพฯ  10230 

 

          นายสมหมาย ปาริจฉัตต ์

                       

                      

 

บรษิัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ 

                       

                      

 

170  ซอยวงศ์สว่าง 7 

ถนนวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10800 

 

 

 

           นางฉวีวรรณ สุคันธรัต 

                       

                      

 

338  พหลโยธิน 40 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

 

 

           ดร.กีรติ ธนศรวีนิชชัย 

                       

                       

                      

 

บรษิัท ไทยวัฒน์วศิวการทาง จ ากดั 

114/3  หมู่ 7  ต าบลหนองบัว    

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2555 – 15 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

           นายสมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิตย์ 

                       

                       

                      

 

ร้านสมศักดิ์เภสัช 

194 ถนนโพศรี ต าบลหมากแขง้  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

 

           นายพรเทพ ศักดิ์สุจรติ 

                       

                      

 

บรษิัท อุดรมาสเตอร์เทค จ ากดั 

234/1 หมู่ 8 อุดร-ขอนแก่น ต าบลโนนสูง  

อ าเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330 

 

 

           นายอ านาจ ผการัตน์ 

                       

                       

                      

 

555/3   หมู่ 1  ต าบลบา้นเลื่อม   

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41330 

 

 

           นางอุมาพร วังค าแหง 

                                                                   

                      

 

ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดบงึกาฬ   

285 หมู่ 2  บ้านดอนอุดม  ต าบลโนนสมบูรณ์ 

จังหวัดบงึกาฬ  38000 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 

                                             

                      

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง  

อ าเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 
  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

          ดร.สุวิทย ์นามมหาจักร 

                         

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 41000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

35.  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

 ที่อยู่ : 27 ถนนอนิใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 โทรศัพท์   0 5541 6601-20    โทรสาร  0 5541 1296  www.uru.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.uru.ac.th 

             27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

             โทรศัพท์   0 5541 6601-20 ต่อ 1825,1826          

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว 

                       

                                   

 

 

ตู้ ปณ.1049 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10903 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  ……อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ…..) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ 

                       

             

 

 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามกีฬาแหง่ชาติ) 

ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มกราคม พ.ศ. 2556 – 6 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.เรืองเดช  วงศห์ล้า 

                                             

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 มกราคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศพิร  สุดใจ 

                       

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 มถิุนายน พ.ศ. 2555 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมร  ชูเอียด 

                        

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

          อาจารย์ ดร.วิวรรธน์  มุขดี 

                        

                                                                      

                                                                

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 11 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

           รองศาสตราจารย์พศิมัย  หาญสมบัต ิ

                          

                                                                    

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.สิงหเดช  แตงจวง  

                                                                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

           อาจารย์สุปราณี  จ าลองราษฎร์ 

                         

 

                                            

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        กฤดา  ชุ่มจนัทร์จริา 

                                                 

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

 

 

 

 

284 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         กฤษณพงค  ฟองสินธุ ์

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

            อาจารย์มณฑณ  ศรีสุข 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

 

            อาจารย์กฤษดากร  เพ็ชรดษิฐ 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  ……อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ…..) 

 

          ดร.ดิเรก    ก้อนกลีบ 

                       

                       

                                                                  

 

51 หมู่ 10 ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง   

จังหวัดล าพนู  51000 

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

                       

                       

                      

 

คณบดีวทิยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    

มหาวิทยาลัยพะเยา  ต าบลแม่กา   

อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 

 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
 

 

           นายเรืองชัย  ทรัพย์นรัินดร์ 

                        (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                      

 

บรษิัท มติชน จ ากัด (มหาชน)     

12  ถนนเทศบาลนฤมาล  หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  

แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร   

กรุงเทพฯ  10900 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  บุญสาล ี

                       (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                      

 

42/11  ถนนศรอีุตรานอก 

ต าบลท่าอฐิ   อ าเภอเมือง   

จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 

 

         นายตุลยวัต  พรหมพันธ์ใจ 

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                      

 

ศาลแพ่ง   ถนนรัชดาภิเษก   

แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ  10900 

 

 

         คุณพิชัย  ถิ่นสันติสุข 

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                       

                      

 

กลุ่มบรษิัท ราชาอคีวปิเมนท์ จ ากัด 

88 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ 

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                       

                      

 

ภาควิชาฟิสกิส์   คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ าเภอเมือง   

จังหวัดเชียงใหม่  50200 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  เนียมมณี 

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                      

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พญาไท   

กรุงเทพฯ  10330 

 

 

         ดร.มานพ   ดีมี    

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่)                                             

                      

 

144 หมู่ 6  หมู่บ้านศักดิ์โสภิณ 

ถนนราษฎร์อุทิศ  ต าบลเหมืองหม้อ 

อ าเภอเมือง   จังหวัดแพร่ 54000 

 

 

         นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 

                      (ปฏิบัติหน้าที่ รอกรรมการชุดใหม่) 

                       

                      

 

ศูนย์วจิัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ   

สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพฒันา

พืชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต าบลกลางดง  

อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  30320 
  

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  29 มกราคม พ.ศ. 2556 – 6 มกราคม พ.ศ. 2560) 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ 

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548        

(ณ วนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548) 

 

มาตรา 15 ให้มหาวิทยาลัยแตล่ะแห่งมสีภามหาวทิยาลัย ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวทิยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ ได้แก่ อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลอืกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวทิยาลัย และหัวหนา้ส่วนราชการ ท่ีเรียกชื่ออยา่งอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมิใชผู่้ด ารงต าแหน่งตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) 

และ (4) ทัง้นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย 

การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษาเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อย่างน้อยด้านละหนึ่ง

คน และด้านอื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการ

สภามหาวทิยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยท า

หน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้เลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ 

(4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  

มาตรา 16 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) มีวาระการด ารง

ต าแหนง่คราวละสามป ีแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังหรืออาจได้รับเลอืกใหม่อีกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 ทีอ่ยู่ : 2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์   0 2287 9600, 0 2286 3991-5   โทรสาร  0 2286 3596  www.rmutk.ac.th 

 งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี http://www.gad.rmutk.ac.th 

             2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

             โทรศัพท์   0 2287 9623          

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  เมษายน พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

                      นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ ์

                       

                                   

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนสั  

เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  มนีาคม พ.ศ. 2554 – มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

                      นายพสิิฐ ลีอ้าธรรม 

                       

             

 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

          ดร. สาธิต พุทธชัยยงค ์

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท ์

                          

                                                                    

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองอธิการบด ี

                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์)                       

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

 

         รองอธิการบด ี

                      (ดร. สุกิจ นติินัย) 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

 

          รองอธิการบดี  

                       (ดร. จิราภรณ์ สัพทานนท์) 

                                                                      

                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ประสาน อุฬารธรรม                        

                                                                      

                                                                

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ปราโมทย ์อนันต์วราพงษ์                         

                                                 

                                                                                                                

 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริอนงค์ แสงศรี 

                         

 

                                            

 

คณะคณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ผดุง 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมชาย บุญญบาล 

 

                       

                      

 

คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล                         

                                             

                                                                  

 

คณะบรหิารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ประเสรฐิ  ศศธิรโรจนชัย 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุดาพร  ทิมฤกษ ์

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุจิตต์  ศรีชัย 

 

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  มนีาคม พ.ศ. 2554 – มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร. ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ                       

                       

                                                                  

 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แหง่ประเทศไทย  

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

538/2 สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

 

         ว่าที่ร้อยตรี ขันธ์ชัย วิจักขณะ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  มนีาคม พ.ศ. 2554 – มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         นายชวลิต นิ่มละออ 

                       

                      

 

บรษิัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จ ากัด 

5 ซอย 7 กท-กรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

 

 

         นายดิสทัต โหตระกิตย์ 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

394/14 ถ.สามเสน เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

 

 

 

         นายนพินธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 

                       

                       

                      

 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

ศูนย์การประชุมแหง่ชาติสิริกิติ์ โซนซ ีชั้น 3  

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110  

 

         นางสาวศิริกุล ธนสารศลิป ์

                       

                       

                      

 

บรษิัท เอสอาร ์ดับบลิว การ์เมนท์ จ ากัด 

173/2 หมู่ 5 สขุาภิบาล 8 ต าบลบึง  

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 

         ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

                      ดร. สมชัย ฤชุพันธ ์

                       

                      

 

มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม 

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12  

408/52 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 

 

         นายสุรพล เศวตเศรณี 

                       

                       

                      

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         นายนรัินดร ์เมืองพระ 

                                                                   

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

 

         รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต 

                       

                       

                      

 

บรษิัท รสา ดีเวลลอปเม้นท์จ ากัด (มหาชน) 

555 รสาทาวเวอร์ พหลโยธิน แขวงจตุจักร  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  มนีาคม พ.ศ. 2554 – มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา                        

                         

                                                                    

 

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดแุหง่ชาติ 

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

          นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล 

                      

 

 

 

สภาวิจัยแหง่ชาต ิ

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

          ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา 

                        

                         

                                                                    

 

บรษิัท ซิลค์ แอฟเวนิว จ ากดั 

1450 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ์  

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

           นางขนิษฐา   ดวงพัสตรา 

                         

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพฯ 10120 
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2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 

 ทีอ่ยู่ : 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

 โทรศัพท์   0 3835 8137,0 3835 8201      โทรสาร  0 3835 8230  www.rmutto.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://sapa.rmutto.ac.th 

             43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

             โทรศัพท์ / โทรสาร   0 3835 7259          

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                      เกริกเกียรติ พพิัฒน์เสรธีรรม 

                                   

 

 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

                      ดร.กิจจา ใจเย็น 

 

                                   

 

 

69 ซอยลาดปลาเค้า 32 

แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธู์พนิิจ 

                        

                                                 

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา                                               

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง :5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       นภกานต์ สคุันธารุณ 

                                                                                                                      

                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดนิแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ 

                          

                                                                                             

                      

 

คณะศิลปศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  122 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิคม สาคร  

 

                                                 

                                                                                                                

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 

 

           นายศริิชัย สมแสน 

                         

 

                                            

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 

 

           นายสบืพงษ์ ม่วงชู   

                         

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกชัย ปริญโญกุล 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะเทคโนโลยสีังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุร ี 131 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกฎู

จังหวัดจันทบุร ี22210 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

 

           นายธ ารงค์ แจงเชือ้ 

                                                 

                         

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุร ี

131 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุรี 22210 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณา อาจณรงค์ 

                         

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุร ี

131 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุร ี22210 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.สาโรจน์ ประเสรฐิศริิวัฒน์ 

                                                                    

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุร ี

131 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุร ี22210 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 

                         

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตอุเทนถวาย 

225 ถนนพญาไท เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10310 

 

           นายวิชาญ ทองท่าฉาง 

                         

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตอุเทนถวาย 

225 ถนนพญาไท เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10310 

 

                      นายพเิชษฐ ์มาเร็ว 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   

122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         นายธ ารงค์ อุดมไพจิตรกุล  

                       

                                             

                                                                  

 

ส านักงานโครงการการจัดการความรู้ (KM) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

         นายนรุิตติ์ ศิริจรรยา 

                       

                      

 

47 ซอยอนิทามาระ 22 ถนนสุทธิสาร 

แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         นายบุญคลี ปลั่งศิริ 

                       

                      

 

บรษิัท ไอคอนเมเนจเมนท์ จ ากัด 

168/2 บ้านกลางกรุง ถนนนาคนิวาศ 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

 

 

         นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ  

                       

                       

                      

 

บรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

89 ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         นายประสงค์ ธาราไชย 

                       

                       

                      

 

บรษิัท โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

381/6 หมู่บ้านเสร ี7 ซอย 7 รามค าแหง  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร. ยุทธชัย บันเทิงจิตร 

                                             

                      

 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนพิบลูสงคราม เขตบางซื่อ  

กรุงเทพฯ 10800 

 

         พลเอกรังสฤษดิ์ แจง้เจนกิจ 

                       

                      

 

สมาคมนกัเรียนเก่าอ านวยศิลป ์

70/1 ซอยประวทิยแ์ละเพื่อน ถนนประชาชื่น  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         นายวรรธนะ เจรญินวรัตน์  

                       

                                             

                      

 

บรษิัท วนชัย กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) 

2/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10310 

 

 

         นายวบิูลย์ กรมดิษฐ์ 

                                                                   

                      

 

บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2126 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

         ศาสตราจารย์  

                      น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 

                                                                   

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาวจิัยทรัพยากร

การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนอังรีดูนังต์  เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

 

         นายโอภาส เพชรมุณี  

                       

                                             

                      

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ส านักงานใหญ่ 131 ถนนเทียมร่วมมติร ห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10320 

 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก 

                                                                   

                      

 

หมู่บ้านเศรษฐศิริ 

337/73 ถนนนนทบุรี สนามบินน้ า 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

                      นายสุรยุทธ ศรีประเสรฐิ 

 

 

 

 

ส านักงบประมาณ 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 

 

                        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.อนุชา จุลกะเสร)ี 

            

                                                                                                                                                                                 

 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุร ี20110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

 ทีอ่ยู่ : 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ าเภอธัญบุร ีจงัหวัดปทุมธานี 12110 

 โทรศัพท์   0 2549 4990-2      โทรสาร  0 2549 4993  www.rmutt.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.ucrt.rmutt.ac.th 

             39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ าเภอธัญบุร ีจังหวดัปทุมธานี 12110 

             โทรศัพท์   0 2549 4495-6     โทรสาร  0 2549 3016           

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

 

                      ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น 

                       

                                   

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา  แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

                      นายสู่บุญ วุฒิวงศ์  

 

                                   

 

 

ศาลอุทธรณ์ภาค 8  

144 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุทิศ ต าบลรัษฎา  

อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  15  สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 14  สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.ประเสรฐิ  ปิ่นปฐมรัฐ  

                                                                        

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 25 มถิุนายน พ.ศ. 2559) 

 

         ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                       ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา)                        

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 19  กันยายน พ.ศ. 2556 – 14  สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

          ดร.วิชัย  พยัคฆโส  

                        

                                                                                             

                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.สมหมาย  ผิวสอาด 

                                                                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี/ผู้อ านวยการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 19  กันยายน พ.ศ. 2556 – 14  สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ธนา  เหมวงษา 

                                                 

                                                                                                                

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ 

 

                                            

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์   

                         

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

           นายพงศ์พชิญ์  ต่วนภูษา 

                                                

                         

                                                                                        

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 19 กันยายน พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 19 กันยายน พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์ 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล  

                         

                       

                      

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะบรหิารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        รัตนฤทธิ์  จันทรรังส ี

                       

                      

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

 

           นางสุทิสา  จันทรบุตร 

                                                 

                         

                                                                                        

 

กองคลงั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช 

                                                                   

                                                                  

 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์ว่าง 

เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

 

         ศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

                      ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ์

                      

 

มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม 

408/52 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศักดิ์ วิศาลา

ภรณ์ 

                       

                      

 

27/50  ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด   

ถนนแจง้วัฒนะ  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

 

 

         นายชุมพล  พรประภา  

                       

                       

                      

 

บรษิัท  เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

 

         พลเอก ธงชัย  เกือ้สกุล 

                       

                       

                      

 

กองทุนวิจัยและพฒันากิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์

สาธารณะ  888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์  

1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

          นายชุมพล  เที่ยงธรรม 

                        

                                             

                      

 

บรษิัท ไทยนครอนิทิเม็กซ์ จ ากัด 

79  แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                       ดร.มนตร ี จุฬาวัฒนทล 

                      

 

ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถนนพระราม 6  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ 

                                                                   

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช) 

196 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

          นายวรีะศักดิ์  วงศ์สมบัต ิ

                                                                   

                      

 

วิทยาลัยอาชีวศกึษาพระนครศรีอยุธยา 

ถนนป่าโทน ต าบลรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

 

           พลเรือเอก ฐนธิ กิตติอ าพน 

                                                                 

                      

 

235/10 สุขุมวิท ซอย 31 (ซอยสวัสดี) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ  10110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9  ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

           นายขรรค์  ประจวบเหมาะ 

                                                                   

                      

 

บรษิัท ข้อมูลเครดิตแหง่ชาติ  จ ากัด 

1 ชั้น 10 อาคารกลาสเฮา้ส์ ซอยสุขุมวิท 25 

ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

 

          ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

                        

                                             

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.พินิต ิ รตะนานุกูล 

                                                                   

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 กันยายน พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง  

                                                 

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก)  

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี 12110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

4.  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 ทีอ่ยู่ : 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศัพท์   0 2282 9009-15   www.rmutp.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://council.rmutp.ac.th 

             399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

             โทรศัพท์   0 2282 9009-15 ต่อ 6011-6014, 0 2282 7426     โทรสาร  0 2281 9922           

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 12 มถิุนายน พ.ศ. 2559) 

 

                      ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 

                       

                                   

 

 

ราชบัณฑิตยสถาน 

สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

                      นายชวลิต นิ่มละออ  

 

                                   

 

 

บรษิัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จ ากัด 

5 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7 แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้ง...) 

 

          รักษาราชการแทนอธิการบด ี

                       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        จุฑามาศ พีรพัชระ)                  

                                                                   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ว่าที่ร้อยตรี สมนึก แก้ววไิล 

                                               

                      

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : …อยูร่ะหว่างด าเนินการแต่งตั้ง...) 

 

           รองอธิการบด ี

                        ด้านการคลงัและทรัพย์สิน                         

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ยุทธภูมิ สุวรรณเวช)  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           รองอธิการบด ี

                        ด้านวิจัยและบริการวิชาการ  

                        (ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร) 

                          

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยี 

                        สารสนเทศและพฒันากายภาพ 

                        (ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล) 

                                            

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 26 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ชญาภัทร ์กี่อาริโย   

                         

                       

                      

 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        วิมลพรรณ อาภาเวท 

                                                

                                                                                                                

 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           นายมนตรี  รัตนวิจิตร   

                         

                       

                      

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 สงิหาคม พ.ศ. 2556 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ดร.ปรญิญา มากลิ่น 

                         

                                                 

                                                                                                                

 

คณะบรหิารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 สงิหาคม พ.ศ. 2556 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

           นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค ์

                         

                       

                      

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           นายอรุณ ชลังสุทธิ์ 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.ปราโมทย ์วีรานุกูล                         

                       

                      

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           นางศรีสุดา อยูแ่ย้มศรี 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           นายสัมภาษณ ์สุวรรณคีรี 

                                                 

                         

                                                                                        

 

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นายคมสัน โอภาสสถาวร 

                                                                   

                                                                  

 

บริษัท ทอมสัน บราเดอร์ส จ ากัด 

392/4-5 สุขุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

 

         นางฉวีวรรณ สุคันธรัต 

                       

                      

 

338  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงสามเสนใน 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นายชุมพล เที่ยงธรรม 

                       

                      

 

บรษิัท ไทยนครอนิทิเม็กซ์ จ ากัด 

79 ถนนประชาธิบไตย แขวงบ้านพานถม  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

 

         นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณภ์าคย์  

                       

                       

                      

 

52/86 ชั้น 16c ทาวเวอร์ พาร์ค คอนโด 

ถนนสุขุมวทิ  ซอยสุขมุวิท 3  แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

 

         นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนพิบลูสงคราม แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

 

          นายนนินาท ไชยธีรภิญโญ 

                        

                                             

                      

 

บรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

186/1 หมู่ 1 ต าบลส าโรงใต ้

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

 

          นายนพินธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 

                                             

 

66 – 68  ซอยออ่นนุช 17 แยกเก้า 

หมู่บ้านฮอลลีวูด๊  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

 

 

          นางสาวพวงเพชร สารคุณ 

                       

                                             

                      

 

379/3  ซอยเทพลีลา 7  ถนนรามค าแหง 39  

แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพฯ 10310 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระก าพลธร 

                                                                   

                      

 

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ 

                       

                                             

                      

 

170 ซอยวงศ์สว่าง 7  ถนนวงศ์สว่าง 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์

                                                                   

                      

 

3 ซอยพหลโยธิน 24  แยก 4-3-2 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ  10900 

 

 

           นางศรีวชิชา รักจ ารูญ 

                                                                   

                      

 

15/80  ซอยโชคชัยร่วมมิตร  ถนนวิภาวดี 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

 

 

 

           นายโอภาส เขียววิชัย 

                                                                   

                      

 

110/61  ถนนเอกชัย  แขวงบางขนุเทยีน   

เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150 

 

 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  …อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้ง...) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล                         

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           ผู้ชว่ยอธิการบดี 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์                         

                        ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์) 

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

           รักษาราชการแทน  

                        ผู้อ านวยการกองกลาง 

                        (นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล)                  

                                                                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 

 ทีอ่ยู่ : 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

 โทรศัพท์   0 2889-4585-7 ตอ่ 2001, 0 2441 6000   www.rmutr.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://rcouncil.rmutr.ac.th 

             96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

             โทรศัพท์   02-8894585-7 ตอ่ 2114 - 2118                

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 

 

                       พลเอกจรัล  กุลละวณชิย์ 

                       

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                       นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์  

 

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก ์

                                                                                                

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 

 

           อาจารย์อรรถพล มาลัย 

                                               

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         อาภากร บุญสม)                        

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา 

 อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ดร.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์)                         

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           รองอธิการบด ี

                        ฝ่ายนโยบายและแผน 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ดร.กฤชกนก  สทุัศน์ ณ อยุธยา)   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี 

                         

 

                                            

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค ์

                         

                                            

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           ดร.อนันต์ เตียวต๋อย 

                                                

                         

                                                                                        

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

           นายกิตติเชษฐ ์สุอังคะวาทิน 

                                                 

                         

                                                                                        

 

วิทยาลัยเพาะช่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

86 ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ดร.ฟ้าใส  สามารถ 

                         

                       

                      

 

ส านักงานนิติการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

86 ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นภาพร  นาคทิม 

                         

                                             

                                                                  

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        จุฬาลักษณ ์  ไพบูลยฟ์ุ้งเฟื่อง 

                                               

                      

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก  

อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์77110  

 

           นางสุรภี   วรรณบูรณ์ 

                                                 

                         

                                                                                        

 

กองบรหิารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           อาจารย์เฉลิมพล  ไชยแก้ว 

                                                 

                         

                                                                                        

 

กองบรหิารงานบุคคล   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          นางจรรยาวีร์ เจียมสวัสดิ์ 

                                                                   

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

          ดร.ชอบวิทย ์ลับไพรี 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                       ประหยัด พงษ์ด า 

                        

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

  

 

          ดร.ปราจนิ เอี่ยมล าเนา 

                                             

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

          นายพชิัย ถิ่นสันติสุข 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

          นายพทิยา สินธวาลัย 

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

          นายวชิาญ ธรรมสุจรติ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

          นางสาวสุทธาสิน ีวัชรบูล  

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายสุพันธุ์ มงคลสุธ ี

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

           นายสุรินทร์ แปลงประสพโชค 

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

           นายโอภาส เขียววิชัย 

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 

 

           รองอธิการบด ี

                        ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                        (อาจารย์วัชรี จวิาลักษณ)์ 

                                                                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน) 

 

           นางวันดี ทับพุม่ 

                                                 

                         

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

           นางสาวผุสดี บญุหนุน 

                         

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

6.  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

 ทีอ่ยู่ : 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 50300 

 โทรศัพท์   0 5392 1444  โทรสาร  0 5321 3183   www.rmutl.ac.th 

 กองกลาง ส านกังานอธิการบดี http://center.rmutl.ac.th/spa 

             128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300 

             โทรศัพท์   0 5392 1444 ตอ่ 1010 - 1011                

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

                      ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

                       

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ  10140 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย  

 

                                   

 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 14   

ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330   

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งฯ) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ ์

                                             

                                                                    

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรอืน 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 28 มถิุนายน พ.ศ. 2559) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       เดชา นาวานุเคราะห ์

                        

                         

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

          รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 

                       (ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน)                        

                        

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ประพัฒน์ เชื้อไทย)                         

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

 

           รองอธิการบด ี

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         มนูญ เมฆอรุณกมล)  

                         

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

52 หมู่ 7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

           รองอธิการบด ี

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                         ประสาร รุจิระศักดิ์) 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 

99 หมู่ 10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย  57120 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง : 10 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ 

                         
                                            

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 31 มนีาคม พ.ศ. 2558) 

 

           ดร.ภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักดิ ์

                                          
                               

                                                                                        

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 มถิุนายน พ.ศ. 2553 -  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี 

                         

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

41 หมู่ 7  ต าบลไม้งาม   อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก   63000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  21 มถิุนายน พ.ศ. 2553 -  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556) 

 

           นายประสิทธิ์ อนิทร์จันทร์ 

                         

                                           

                                                                  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

ภาคพายัพ เชียงใหม่  

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

           นายณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย 

                         

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 

200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าปาง 52000 

 

           ดร.ทินกร ทาตระกูล 

                                
                  

                                                                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

52 หมู่ 7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

           รองศาสตราจารย์อนุชา จันทรบูรณ์ 

                                                 

                         

                                                                                        

 

184 หมู่ 9 บ้านบุปผาราม 

ต าบลฝายแก้ว  อ าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน 55000 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 กันยายน พ.ศ. 2555 -  20 มถิุนายน พ.ศ. 2556) 

 

           นายวทิูรย์  ส่องแสง 

                                
                  

                                                                                                                

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายเจน น าชัยศิริ 

                                                                   

                                                                  

 
33/133 ถนนสุรวิงศ ์        

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

 

 

 

          นายศโิรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ 

                       

                      

 
15/49  ซอยกรุงเทพฯ – นนทบุร ี52 

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ  10800 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          รองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ 

                       

                      

 
129  ซอยศาสนา ถนนพระรามที่ 6 

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

 

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  

                       

                                            

 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์                       

                       

                      

 

16/178 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12110 

 

          ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ์

                        

                                             

                      

 
ศูนย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิเลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ 

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

          ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 

                                             

 
บรษิัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10130 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ  10140 

 

          รองศาสตราจารย์สุทัศน์ จุลศรีไกวัล 

                                                                   

                      

 
19 ถนนสุขเกษม ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2557) 

 

           นางสาวสุพัตรา สงัข์มงคล 

                       

                                             

                      

 

451/2  ถนนประชาชื่น 

หมู่บ้านชลนิเวศน์  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

 

           นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี 

                                                                   

                      

 
บริษัท ไทเกอร์ จวิเวลรี่ แมนูแฟคทอริ่ง                
(ประเทศไทย) จ ากัด  
285/2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

 

          นายโอภาส เขียววิชัย 

                                                                   

                      

 

110/61  ถนนเอกชัย  ซอยส่วนบคุคล 

แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง 

กรุงเทพ 10150 

 

 

          นายอุดม มณีขัติย์ 

                                                                   

                      

 

78  ถนนล าพูน – ป่าซาง 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพนู  51000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

           รองอธิการบด ี

                        ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 

                        (นายสุทิน ประเสริฐสุนทร)                                                 

                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           นางสาวพรพพิัฒน์  ทองปรอน 

 

 

                                                                            

 

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

 

 

           นางพรนภา  อุ่นใจจม 

 

 

                                                                            

 

กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 
 

 ทีอ่ยู่ : 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 โทรศัพท์   0 7431 7100  โทรสาร  0 7431 7123  www.rmutsv.ac.th 

 กองกลาง ส านกังานอธิการบดี http://council.rmutsv.ac.th 

             1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

             โทรศัพท์   0 7431 7100 ต่อ 2923, 0 7431 7122   โทรสาร 0 7431 7123             

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

                       ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

                       พีระศักดิ์ จันทรป์ระทีป 

                                                         

 

 

ส านักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารจามจุรี 4 ชั้น3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

                       รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 

                                  

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 19 มนีาคม พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี 

                          

                                             

                                                                    

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มนีาคม พ.ศ. 2554 - 15 มนีาคม พ.ศ. 2557 ) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ ์

                        

                        

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

 

 

 

320 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 18  มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 17 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ 

                        

                        

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 

                         

                                            

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        บรรเจิด  กาญจนเจตนี 

                         

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 20 เมษายน พ.ศ. 2554 - 19 เมษายน พ.ศ. 2558) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ 

                         

                                            
 

 

คณะเทคโนโลยกีารจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นายวรีะยุทธ จันทรักษา 

                         

                         
                                            

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม 

                                          
                               

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 สงิหาคม พ.ศ. 2556 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

  

          รองศาสตราจารย์สมพร  ณ นคร 

                                                                        

                         

                                                                                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 สงิหาคม พ.ศ. 2556 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       สมเกียรติ  อนิทรักษ ์

                                               

                                                                                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       คณิต  ขอพลอยกลาง                                                 

                         

                                                                                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        สิทธิโชค จันทร์ย่อง 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นายไพโรจน์  แสงอ าไพ 

                                
                  

                                                                                                                

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นางนุชลี  ทิพย์มณฑา 

                                                 

                         

                                                                                        

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล อดุลวิทย์ 

                                                                   

                                                                  

 
16/47 ซอยเกษตร 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 14  

ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

 

          ศาสตราจารย์ 

                       ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 

                      

 

 
คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

พญาไท กรุงเทพฯ 10330 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

          ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม 

                       

                      

 
บรษิัท ไทยนครอนิทิเม็กซ์ จ ากัด 

 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

 

          นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร 

                       

                       

                                            

 
บรษิัท ศรีตรังแอโกรอนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) 

10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม  

อ าเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร 

                                             

                       

                      

 

สถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม 

                        

                                             

                      

 
10/30 ซอยประชาชื่น 30 แขวงบางซือ่ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 

                                             

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถนนกาญจนวณชิย ์อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

                                                                   

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง จักรใจ 

                                                                   

                      

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ  10140 

 

         นายนพินธ์ ภิญโญ 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานคดีปกครองสงขลา  

อาคารส านักงานอัยการเขต 9 ชัน้ 3  

ถนนแหลมสนอ่อน ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

 

         นายนพณัฏฐ ์หุตะเจริญ 

                                                                   

                      

 

สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

           รองอธิการบด ี

                        ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน 

                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น)                                                 

                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยวิทย์  สุวรรณ 

 

 

                                                                            

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

           นายอุดร นามเสน 

 

 

                                                                            

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย 

1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

 8.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
 

 ทีอ่ยู่ : 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 โทรศัพท์   0 3570 9103  โทรสาร  0 3570 9105  www.rmutsb.ac.th 

 กองกลาง ส านกังานอธิการบดี http://www.rmutsb.ac.th/university_council 

             60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

             โทรศัพท์   0 3570 9083   โทรสาร  0 3570 9105             

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

 

                      นายมีชัย ฤชุพันธุ ์

                       

                                   

 

 

29/265 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 9   

ถนนแจง้วัฒนะ  ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 –  8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  

 

                                   

 

 

71/152 หมู่ 4  หมู่บ้านเมืองเอก  ซอยเอกอุดร 8 

ถนนเอกอุดร ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งฯ) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ไพศาล  บุรนิทร์วัฒนา                         

                                                         

                                                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรอืน 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       นิมิตร  ขจรไชยกุล                           

                         

                         

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากกรรมการบริหารฯ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 – 28 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

 

          รองอธิการบด ี

                       (รองศาสตราจารย์  

                        ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ)                       

                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           รองอธิการบด ี

                        (นายพงศ์วทิย ์ วุฒิวริิยะ)              

            

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           รองอธิการบด ี

                        (รองศาสตราจารย์  

                         สหายพล มีชูนึก)  

                         

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ฐติิมา จิโนวัฒน์ 

                         

                                                                    
 

 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           ดร.เอนก  เจรญิภักด ี

                         

                         

                             

 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           นายสุวุฒิ ตุม้ทอง 

                                          
                               

                                                                                        

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

           นางสาวเกษสิริ ศักดานเรศว ์

                         

                       

                      

 

คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปกรณ์ แสงนิ่ม 

                         

                                           

                                                                  

 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.ประมุข อุณหเลขกะ 

                       

                      

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

7/1 ถนนนนทบุร1ี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

           นายปราชญ์  พวงเงิน 

                                
                  

                                                                                                                

 

คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

19 ถนนอู่ทอง ต าบลท่าวาสกุรี อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วารุณี  กรุดพันธ์ 

                                              

                         

                                                                                        

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

7/1 ถนนนนทบุร1ี ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิชาติ พรหมโชติ 

                                
                  

                                                                                                                

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  

450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลย่านยาว  

อ าเภอสามชุก จงัหวัดสุพรรณบุร ี72130 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 –  8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         ดร.กิจจา ใจเย็น 

                                                                   

                                                                  

 

86/29  ซอยลาดปลาเค้า 32  ถนนลาดปลาเค้า 

แขวงจรเขบ้ัว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230 

 

 

 

         ดร.ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์ 

                       

                      

 
ส านักงานเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 

ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

 

 

 

 

 

 

327 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 –  8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         นางประดิษฐา จงวฒันา 

                       

                      

 
บรษิัท เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

11 สาธปุระดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120 

 

 

         นายพยุง ศักดาสาวิตร 

  

                       

                                            

 
บรษิัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด 

45/6, 45/9 หมู่ 11 ต าบลคูบางหลวง  

อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี12140 

 

         ดร.พิชัย สนแจ้ง 

                       

                       

                      

 

องค์การพพิิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ 

เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต ิรตะนานุกุล 

                        

                                             

                      

 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

อ าเภอราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

          นายมงคล ม่วงเขียว 

                                             

 
12  ซอย 3  ถนนศรสีวัสดิด์ าเนิน  ต าบลตลาด 

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 

 

 

         นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 

                       

                                             

                      

 

29/239  ซอย 10  เมืองทองธานี 

ต าบลแจง้วัฒนะ  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  11120 

 

        นายวัลลภ มานะธญัญา 

                                                                   

                      

 
บรษิัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเมง้ จ ากัด 

102 หมู่ 4 ซอยตึกแดง ริมคลองเปรมประชา  

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์ชื่นแขก 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์ว่าง  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 –  8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค า 

                                                                   

                      

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         นายสู่บุญ วุฒิวงศ ์

                                                                   

                      

 

ศาลฎีกา  

6 ถนนราชด าเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

 

         นายโอภาส เขียววิชัย 

                                                                   

                      

 

110/61  หมู่ 11  ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน 

เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 สิงหาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ศิริกุล คล่องค านวณการ 

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ต าบลหันตรา อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

9.  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
 

 ทีอ่ยู่ : 744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 โทรศัพท์   0 4427 1312, 0 4423 3000  โทรสาร  0 4424 2217, 0 4424 2977  www.rmuti.ac.th 

 ฝ่ายงานประชุมสภา ส านกังานอธกิารบดี 

             744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

             โทรศัพท์   0 4423 3350 ต่อ 1030    โทรสาร  0 4425 9535             

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

                       ศาสตราจารย์  

                       ดร.ปรญิญา จินดาประเสรฐิ 

                       

                                   

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน่ 42000 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 มถิุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

                        ศาสตราจารย์  

                        ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

                                   

 

 

สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา 

121/237 หมู่บา้นสวนกหุลาบนนทบุร ีถนนติวานนท์ 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี11120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.วิโรจน์ ลิม้ไขแสง  

                           

                                                                                         

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 16 มถิุนายน พ.ศ. 2556) 

 

          รองศาสตราจารย์จริะพันธ์ ห้วยแสน                        

                        

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1  ถนนเกษตรสมบูรณ์   

ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 

         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

                      และศิษยเ์ก่าสมัพันธ์   

                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา)                      

                        

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                     และการประกันคุณภาพ 

                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.เฉลิมพล เยือ้งกลาง) 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตกาฬสินธุ ์62/1  ถนนเกษตรสมบูรณ์   

ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ธัญภัค  สังฆมานนท์                         

 

 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา 

                         

     

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                        ดร.ส าเนาว์ เสาวกูล                         

                         
                                            

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชติ สุทธิพร 

                                          
                               

                                                                                        

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ทรงเกียรติ  ซาตนั 

                                           

                                                                  

 
คณะเทคโนโลยสีังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1  ถนนเกษตรสมบูรณ์   

ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           นายจริวัฒน์ ศุภโกศล 

                                                 

                         

                                                                                        

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

199 หมู่ 3 ถนนพงัโคน-วาริชภูมิ ต าบลพังโคน  

อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 20 เมษายน พ.ศ. 2554 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ 

                         

                       

                      

 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิทร์  

145 หมู่ 15 ถนนสุรนิทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง 

อ าเภอเมืองสุรนิทร์ จังหวัดสุรนิทร์ 32000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           นางจุรีรัตน์ สละทองอนิทร์ 

                         

                                           

                                                                  

 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิทร์  

145 หมู่ 15 ถนนสุรนิทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง 

อ าเภอเมืองสุรนิทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 มถิุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

           ศาสตราจารย์  

                        ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 

                                                                   

                                                                  

 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชั้น 3 อาคารศูนย์วชิาการ อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน่ 40002 

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล 

                       

                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศส์ว่าง  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 

 

           นายสมชัย กิจมีรัศมีโยธิน 

                       

                      

 
ส านักงานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

120/8 หมู่ 2 ถนนรอบบงึ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน่ 40000 

 

 

           นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ ์

                       

                       

                                            

 
บรษิัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

888/29-32 ถนนนวลจันทร ์แขวงนวลจันทร ์ 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  10 มถิุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

            ศาสตราจารย์ 

                         ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์                       

                       

                      

 

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ  10140 

 

            นายสุนนท์ คชพลายุกต ์

                        

                                             

                      

 
ส านักงานคดีปกครองนครราชสีมา 

ชั้น 3 อาคารส านักงานอัยการภาค 3 ถนนราชด าเนิน 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

30000 

 

           นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต ้

                                             

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

199/19 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน่ 40000 

 

 

           นายโอภาส เขียววิชัย 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

อ าเภอราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

           นายขจร จติสุขุมมงคล 

                                                                   

                      

 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

328 ถนนศรอียุธยา แขวงทุ่งพญาไท 

อ าเภอราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

                        (อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯ) 

                                             

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ 

                                         

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190                                

 

 

           นายทศพล ตันติวงษ ์

                                                                   

                      

 

บรษิัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด  

120 หมู่ 4  ถนนราชสมีา – โชคชัย ต าบลหนองบัว

ศาลา อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสมีา  30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 - 10 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอน

ขวา 

                                                                   

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนาร ีอ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           รองศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี 

                         

                                                 

                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           น.ส.กัลยาลักษณ ์ลาภหนุน 

 

 

                                                                            

 

ฝ่ายบรหิารงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

           น.ส.กมลภัทร  นยิมนา 

 

 

                                                                            

 

ฝ่ายบรหิารงานสภามหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน       

744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

พระราชบัญญัติ 

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546  

(ณ วนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2546) 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2550 

(ณ วนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550) 

 

มาตรา 28 ให้มีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตล่ะแห่งประกอบด้วย 

(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ 

(2) อธิการบดี เป็นกรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง 

(3) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไมน่อ้ยกวา่เจ็ดคนแต่ไม่เกินสบิสี่คนซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ 

ท้ังนี ้ให้มีคณาจารยป์ระจ าอย่างนอ้ยหนึ่งคน 

(4) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กินสามคนซึ่งรัฐมนตรีเลอืกจากบัญชรีายช่ือผู้ทรงคุณวุฒท่ีิ

คณะกรรมการเห็นชอบ 

ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังนายกสภาสถาบันตาม (1) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒติาม (3) และ (4) 

ให้สภาสถาบันเลอืกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒคินหนึ่งเป็นอุปนายกสภาสถาบันเพื่อท าหน้าท่ีแทน

นายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏบัิตหินา้ที่ไดห้รือไมม่ผีู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน 

ให้สภาสถาบันแตง่ตัง้ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยค าแนะน าของอธิการบด ี

  

มาตรา 29 เมื่อรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28 (1) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒติาม

มาตรา 28 (3) และ (4) แล้ว ใหน้ายกสภาสถาบันจัดให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันเพื่อแต่งต้ังอธิการบดี 

การประชุมกรรมการสภาสถาบันคร้ังแรกให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับแจ้ง

ค าสั่งแต่งต้ังนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา 28 

  

มาตรา 30 กรรมการสภาสถาบันจ านวนไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงต้องมสีัญชาติไทย 

กรรมการสภาสถาบันต้องส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับปริญญาตรีและต้องไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือ

บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอาจได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28 (3) หรอื (4) ได้ แต่

ตอ้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง 

  

มาตรา 31 นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28 (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหนง่สี่ปี และ

อาจได้รับแตง่ตัง้อกีได ้
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 ทีอ่ยู่ : 9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 โทรศัพท์  0 2350 3500   โทรสาร 0 2249 6274  www.bu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/board.php 

 9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 โทรศัพท์  0 2902 0299   โทรสาร  0 2516 8553        

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

                      ดร.สมคิด  จาตุศรพีิทักษ ์

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย 

                       

             

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

 

         อาจารย์เพชร   โอสถานุเคราะห์ 

                       

                       

                                                                  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

          ดร.มัทนา  สานติวัตร 

                        

                      

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

         อาจารย์รัตน์   โอสถานุเคราะห์ 

                       

                      

 

บรษิัท โอสถสภา จ ากดั 

348 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%AA+%E0%B8%96%E0%B8%B2+%E0%B8%99%E0%B8%B8+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7Poi_Ub3O-XzM&tbnid=WjHRYR-kGQWM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starupdate.com/?p=121566&ei=jAarUYHHD86jigfQtYDYCA&bvm=bv.47244034,d.aGc&psig=AFQjCNGM6byVFM_KofkgLb0ZOAVekD69fg&ust=1370249190828965
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%AA+%E0%B8%96%E0%B8%B2+%E0%B8%99%E0%B8%B8+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7Poi_Ub3O-XzM&tbnid=WjHRYR-kGQWM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starupdate.com/?p=121566&ei=jAarUYHHD86jigfQtYDYCA&bvm=bv.47244034,d.aGc&psig=AFQjCNGM6byVFM_KofkgLb0ZOAVekD69fg&ust=1370249190828965
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%AA+%E0%B8%96%E0%B8%B2+%E0%B8%99%E0%B8%B8+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7Poi_Ub3O-XzM&tbnid=WjHRYR-kGQWM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starupdate.com/?p=121566&ei=jAarUYHHD86jigfQtYDYCA&bvm=bv.47244034,d.aGc&psig=AFQjCNGM6byVFM_KofkgLb0ZOAVekD69fg&ust=1370249190828965
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%AA+%E0%B8%96%E0%B8%B2+%E0%B8%99%E0%B8%B8+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=V7Poi_Ub3O-XzM&tbnid=WjHRYR-kGQWM8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.starupdate.com/?p=121566&ei=jAarUYHHD86jigfQtYDYCA&bvm=bv.47244034,d.aGc&psig=AFQjCNGM6byVFM_KofkgLb0ZOAVekD69fg&ust=1370249190828965


ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

         ดร.เจริญ  คันธวงศ ์

                       

 

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

 

 

         ดร.ธนู  กุลชล 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

 

         อาจารย์สุรี  บูรณธนิต 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

         นายนธิิ  สถาปิตานนท ์

                       

                       

                      

 

44  ซอยเอกมัย 10  ถนนสุขุมวทิ 63   

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

         นางพรศิริ  มโนหาญ 

                       

                      

 

บรษิัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  

 

 

         นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 

                       

                       

                      

 

บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

         นายชาติศริิ  โสภณพนิช 

                                                                   

                      

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

333 ถนนสลีม กรุงเทพฯ 10500  

 

 

 

         นายสาระ  ล่ าซ า                       

                       

                      

 

บรษิัท เมืองไทยประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 

250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

          ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จิรโสภณ) 

                       

                                                                    

 

565/2 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบงั 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

 

 

         ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

                      (ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน) 

                        

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) 

 

           ผู้แทนคณาจารย์ 

                        (รองศาสตราจารย์   

                         ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจรญิ) 

                               

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9/1 หมูท่ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
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2.  มหาวิทยาลัยเกริก 
 

 ทีอ่ยู่ : 3 ซอยรามอนิทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศัพท์ 0 2552 3500-9, 0 2970 5820   www.krirk.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 3 ซอยรามอนิทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

             โทรศัพท์   0 2552 3514    โทรสาร   0 2552 3513          

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

                       ฯพณฯ พลเอกพิจติร กุลละวณชิย์ 

                       

                                   

 

 

อาคารท าเนียบองคมนตร ี 

ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

                       พลเอก ชาญ  บญุประเสรฐิ 

 

                                   

 

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

54 หมู่ที่ 4  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ  10210 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

           นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์ 

                         

                                                 

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอินทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

                         

                        รองศาสตราจารย์ ปรชีา  ลิ่มไทย 

                         

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอินทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

          พลอากาศเอก พฑุฒิ มงัคละพฤกษ์ 

                       

                      

 

567  ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี    

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

 

 

                          

                        ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2  ถนนพระจันทร ์แขวงพระราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ  10200 

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน 

                        

                                         

 

ศูนย์สื่อการสอนทางอเิล็กทรอนิกส์  

อาคารท่าชัย ชัน้ 2  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       สุพัฒน์ ธีรเวชเจรญิชัย 

                       

                                            

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอินทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 

 

           รองศาสตราจารย์ ดร. มนูญ พาหิระ 

                                             

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอนิทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 

 

 

          นายสายัณห์ จันทร์วภิาสวงศ ์

                       

                      

 

บรษิัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น  

อนิเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากัด (อีบซีีไอ) 

2024/104-107 ถนนรมิทางรถไฟสายปากน้ า 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

 

          นายวชิัย ธรรมชอบ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอินทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 

 

          นายเกรกิก้อง  มงัคละพฤกษ์ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอนิทรา 1  ถนนรามอินทรา           

แขวงอนสุาวรย์ี  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ   ทองปาน 

                       

                       

                      

 

คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50  ถนนงามวงศ์วาน  เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ  10900 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ ์

                       

                       

                      

 

225 ซอยรามค าแหง 21 (ซอยนวศรี)   

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

 

          ดร.อกนิษฐ ์  คลังแสง 

                       

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.)   

กระทรวงศึกษาธกิาร 

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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3.  มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติ 
 

 ทีอ่ยู่ : 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศัพท์  02-320-2777   โทรสาร  02-321-4444   www.kbu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.kbu.ac.th/event/apply_kbu_2-55 

             1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

             โทรศัพท์                        โทรสาร                

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                       ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ 

                       
 

                                   

 

28/1 อาคารประภาวิทย ์ชั้น 7  

ถนนสุรศักดิ์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                       ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม 

                       

 

                                   

 

209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชืน่  

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  

กรุงเทพฯ 10800        

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           ดร.วัลลภ สุวรรณดี 

                                

                                       
                                                                    

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายแพทยป์ราชญ์ บุญยวงศ์วโิรจน์ 

                                
                                    

                                                                  

 

89/2 ซอยนพรัตน์ ถนนประชาชื่น - นนทบุร ี2  

หมู่ที่ 1 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี  11000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ 

                       
 

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสมัชญั 

682 ถนนรามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 

          ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี 

                       
                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี 

                       
 

                                           

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

 

                       รองศาสตราจารย์ วไล  ณ ป้อมเพชร 

                                  

                                             

                      

 

พหลโยธินพารค์ ถนนพหลโยธิน ซอย 14 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  

 

           ศาสตราจารย์  

                        ร้อยต ารวจเอก ดร.วรเดช จันทรศร 

                                             

 

79/83 ถนนรามค าแหง  

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  10240 

 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร. วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ 

                       

                                                                  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารฮันส์ บันตลิ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ 

                       

                                             

                      

 

71/152 หมู่ 4  หมู่บ้านเมืองเอก  ซอยเอกอุดร 8 

ถนนเอกอุดร ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000 
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 

                        (รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล) 

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

4.  มหาวทิยาลัยครสิเตียน 
 

 ทีอ่ยู่ : 144 หมู่ 7 ถนนพระประโทณ-บ้านแพ้ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 โทรศัพท์ 0 3422 9480 โทรสาร 0 3422 9499  www.christian.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 144 หมู่ 7 ถนนพระประโทณ-บ้านแพ้ว ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

                             

 

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

                        นายวชิัย  ศรีขวัญ 

                       

                                   

 

 

25/819 หมู่บ้านสีไชยทอง 3 

ถนนแจง้วัฒนะ ปากเกร็ดซอย 2 

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

  

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

                        ผู้ปกครองชาญ โชตินันทเศรษฐ์ 

                       

                                   

 

 

28 (16/46)  หมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 

ถนนศรนีครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ  10250  

 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

                        ศาสนาจารย์ ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ 

 

                                   

 

 

40/183 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ขิง  

อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73210 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.จันทร์จริา วงษ์ขมทอง                         

                                                                    

 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

144 หมู่ 7 ถนนพระประโทณ-บ้านแพ้ว  

ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

 

 

 

347 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                       ดร.พรชัย  มาตังคสมบัต ิ

                       

                      

 
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหดิล   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1  

272 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุง่พญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

          ศาสตราจารย์  

                       หม่อมราชวงศ์ชษิณุสรร สวัสดิวัฒน์                       

                      

 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

272  ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุง่พญาไท   

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

 

 

          ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ  

                         

                                             

                                            

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (อาคารรัชมังคลาภิเษก) 

กระทรวงศึกษาธกิาร   

ถนนราชด าเนินนอก ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.พิฑูร  ตรวีิจติรเกษม 

 

                                            

 

100 ซอยพหลโยธิน 41 ถนนพหลโยธิน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ 10900 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 

                                                                   

                      

 

29/56 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว  

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

          มัคนายก ปรีชา   วัฒนคุณากร 

                        

 

                                            

 

บรษิัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร สับปะรดและ

อื่นๆ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 75/105  ชั้น 38  

อาคาร โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2  ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

           ผู้ปกครอง ปรชีา   วิชัยดิษฐ ์

                         

                                                                   

                      

 

132/1 ซอย 130 ถนนลาดพร้าว  

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 

           นายสมชาติ สารธรรม 

                        

                                             

                      

 
ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ ถนนเจริญกรุง  

แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

           ผู้ปกครอง สุรพงศ์  มิตรกลู 

                         

                                             

 
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

1  ถนนราชด าเนิน ต าบลท่าวงั  อ าเภอเมือง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

 

 

           มัคนายกอ าพล    บงกชมาศ 

                         

                                                                   

                      

 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวชา้ง)  

แขวงถนนเพชรบุร ี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        ดร.สุเจตน์  จันทรังษ ์

                                                                   

                      

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุม่ราย  

เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพฯ  10530 

 

           นายพริิยะ  วิเศษจินดา 

                       

                                             

                      

 

120  หมู่บ้านพลสัซิตี้พาร์ค  สุขุมวทิ 101/1   

ซอยวชิรธรรมสาธิต 31 ถนนสขุุมวิท   

แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ 10260 

 

           นางสาวกฤติกา  สิวายุ 

                                                                   

                      

 
บรษิัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 

495 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

 

 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

 

            อาจารย์พรทิพย์ กวินสุพร 

 

                                                 

                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

144 หมู่ 7 ถนนพระประโทณ-บ้านแพ้ว  

ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

5.  มหาวิทยาลัยชนิวัตร 
 

 ทีอ่ยู่ : 99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 

 โทรศัพท์  0 2599 0000   โทรสาร 0 2599 3350   www.siu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 

             โทรศัพท์  0 2599 0000  โทรสาร 0 2599 3350               

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

                      นายพารณ  อศิรเสนา ณ อยุธยา 

                       

                                   

 

 

21  ถนนอัษฎางค์  แขวงศาลเจ้าพอ่เสือ   

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 

  

รองนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

                      นพ.พรหมินทร์ เลิศสุรย์ิเดช 

 

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก  

จังหวัดปทุมธานี 12160 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร 

                         

                           

                                                                                                                

 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย อ าเภอสามโคก  

จังหวัดปทุมธานี 12160 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์ 

                                                                   

                                                                  

 

 

56  ถนนสขุุมวิท 51  แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

         นางเพ็ญโสม ดามาพงศ ์

                                                                   

                                                                  

 

บรษิัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

18/11 ซอยอารีย์ 2 พหลโยธิน 1 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         รองศาสตราจารย์  

                      ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค 

                       

                      

 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 

         นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ 

                       

                      

 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาต ิ

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์  

1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข 

                                                                   

                      

 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหิดล  

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เริงส าราญ 

                                                                   

                      

 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์ 

                       

                       

                      

 

ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ 10140 

 

         รองศาสตราจารย์  

                     ดร. อดิทธิ์  เชี่ยวสกลุ 

                       

                      

 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์- 

มหาวิทยาลัย  อาคารศศปาฐศาลา  ซอยจุฬา12   

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

 

 

         ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท ์

                       

                                             

                      

 

99/35 หมู่ที่ 8 เบลเลอววิ ถนนบรมราชชนนี 62/3  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย์) 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) 

 

         พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 

 

 

         ดร.ต่อวงศ์ เจนวิทย์การ 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           นายชายน า ภาววิมล 

                         

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 

  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           นางประชุมพร นิรัติศยกุล 

                         

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

99 หมู่ 10 ต าบลบางเตย จงัหวัดปทมุธานี 12160 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

6.  มหาวทิยาลัยเซนต์จอห์น 
 

 ทีอ่ยู่ : 1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท์ 0 2938 7058-65   www.stjohn.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

             โทรศัพท์    0 2938 7058-65                   

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

                       นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 

 

                       

                                   

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

                        นายเทมส์นที ชินะผา 

 

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

           นายแพทยจ์ุฬาเกษม ชินะผา 

                          

                                                                                         

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

           ศาสตราจารย์  

                        ดร.สุรนิทร์ เศรษฐมานิต 

                       

                      

 
12/3 ซอยเกษมสนัต์ 1 ปทุมวันเพสสค์อมโดมิเนียม 

 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

 

 

           บาทหลวงวิทยา คู่วรัิตน ์

                                                                   

                      

 
วัดซางตาครู้ส  

112 ซอยกฎุีจนี ถนนเทศบาลสาย 1  

แขวงวดักัลยาณ์ เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.ก าชัย  จงจักรพงษ ์

                       

                       

                                            

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์  ถนนพระจันทร ์เขตพระนคร   

กรุงเทพฯ  10200 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.เชาวลิต  ลิม้มณีวจิิตร 

                                                                   

                      

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  แขวงบางมด  เขตทุง่ครุ 

กรุงเทพ ฯ  10140 

 

            นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ ์

                                               

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

47/111  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง   

จังหวัดนนทบุรี  11000 

 

 

            ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา 

 

                                                                    

                      

 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  

1110  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล   

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

            นางฤดีทิพย์  ควรทรงธรรม 

                                               

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  

1110  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล   

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

 

            นายพทิักษ์  วลัยเสถียร 

 

                                                                    

                      

 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  

1110  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล   

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

           นายรัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย 

                                         

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                                
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29  เมษายน  พ.ศ. 2560) 

 

           นางวัชริณี  ตระการสาธิต 

                         

                                                 

                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1110 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

7.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่
 

 ทีอ่ยู่ : 169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  อ าเภอหางดง  จงัหวัดเชียงใหม่  50230    

 โทรศัพท์  0 5381 9999  โทรสาร 0 5381 9998  www.northcm.ac.th 

 ส านักงานวชิาการ (ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)   

 169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  อ าเภอหางดง  จงัหวัดเชียงใหม่  50230 

             โทรศัพท์ 0 5381 9911   โทรสาร 0 5381 9998               

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

                        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

                        นายแพทยโ์ชต ิธีตรานนท์ 

                                   

 

 

ส านักงานวชิาการ  

(ฝ่ายงานสภามหาวทิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 

169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

                        รองศาสตราจารย์  

                        ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

                                   

 

 

102/19 ถนนเศรษฐศริิ แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

            นายณรงค์ ชวสินธุ ์

                                                    

                                          

 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่

169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

           ศาสตราภิชาน 

                        ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 

                                                                   

                                                                  

 

2 หมู่  10 หมู่บ้านเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

 

 

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ป๎ณรส มาลากุล ณ อยุธยา 

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

            นายจรูญ ชูลาภ 

                          

                                                

                      

 

สภาสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 

833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

            นางสาวชฎลิรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ ์

                          

                                                

                      

 

บรษิัท สินธุโปรดักส์ จ ากดั 

24/10 อาคารสินธุ์ ซอยชนิวร ถนนบงึกุ่ม สขุาภิบาล 2 

แชวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

 

            นายอนันต์ ลีต้ระกูล 

                        

                                             

                      

 

3/20,22-24 ถนนพหลโยธิน 13  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

 

            นายองอาจ  กิตติคุณชัย  

                                                                      

 

9 หมู่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันปา่ตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

 

 

 

            นายวเิชียร เชิดชูตระกูลทอง 

                                                

                                             

                      

 

บรษิัท อฐิภราดร จ ากัด 

260/1 หมู่ 7 ต าบลหนองควาย 

อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

 

           นายณรงค์ ตนานุวัฒน ์

                                                                   

                      

 

บรษิัท ตนานุวัฒน์ จ ากดั  

1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต าบลศรภีูม ิ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        ดร.เทพ  พงษ์พานิช 

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.ชัชวาล  ตัณฑกิตต ิ

                       

                                                                  

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

239 ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.อัญชลี วงศ์หล้า 

                       

                                                                  

 
คณะสังคมศาสตร์และศลิปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่

169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560) 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ ์

                                                                            

                                          

 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่

169  หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าตอง ต าบลหนองแก๋ว  

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  50230 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

8.  มหาวทิยาลัยปทุมธาน ี
 

 ทีอ่ยู่ : 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี 12000 

 โทรศัพท์ 0 2975 6999, 0 2975 6947  โทรสาร 0 2979 6728  http://www.ptu.ac.th/ 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.ptu.ac.th/th/committee.php 

 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี 12000 

             โทรศัพท์   0 2975 6999 ต่อ 716, 0 2975 6986   โทรสาร   0 2975 6964            

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

                        ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ 

                         

                                   

 

 

32/1 ซอยสันติสุข ถนนราชวิถ ี

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

                        ดร.อุฤทธิ์ บุญมาก 

                         

                                   

 

 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

ถนนราชด าเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม    

เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

            ดร.ชนากานต์ ยืนยง 

                                                   

                                          

 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ ์

                         

                                                                   

                                                                  

 

39/65 (225 ใหม่) ซอยนวศรี แขวงวงัทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ 

                       

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

            ดร.อุฤทธิ์ บุญมาก 

                       

                      

 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

ถนนราชด าเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม    

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

                       

                      

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

 

             นายธิตวิัฒน์ คงข า 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                          ดร.ไพลนิ นุกูลกจิ                       

                      

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.ทองหล่อ วงษ์อนิทร์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

 

           ดร. จันทนา หล่อตระกูล 

                           

                                                    

                                          

 

มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

9.  มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอรน์ 
 

 ทีอ่ยู่ : 120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 โทรศัพท์   0 5320 1800    www.feu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

             โทรศัพท์   0 5320 1800-4 ตอ่ 1334    โทรสาร  0 5320 1810            

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                        ดร.จ ารัส นองมาก 

                         

                                   

 

 

ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                        นางมรกต สุวรรณชิน 

                         

                                   

 

 

ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน 

                                                                   

                      

 

ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ 

                         

                                                                   

                                                                  

 

42 ซอยปราโมทย์ 1/1 ถนนสุรวงศ ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ 

                       

                      

 

71/152 หมู่ 4  หมู่บ้านเมืองเอก  ซอยเอกอุดร 8 

ถนนเอกอุดร ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

            รองศาสตราจารย์  

                         ดร.พนารัตน์ ปานมณี                       

                      

 

17 ซอย 7 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 

 

 

            รองศาสตราจารย์  

                         ดร.บุญเสรมิ ชีวะอิสระกุล 

                       

                                                                  

 

132/19 หมู่ 2 ถนนโพธาราม 

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่  50300 

 

            ศาสตราจารย์ 

                         ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช 

                          

                                                                     

 

ภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กรุงเทพฯ  10330 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.วิชัย  แหวนเพชร 

                                                                    

                      

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220 

 

            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                         ดร.พนมพร จันทรป๎ญญา 

                                             

 

ส านักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 

 

            ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน 

                                               

                                             

                      

 

ส านักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 

           ดร.เบญจลักษณ ์ น้ าฟ้า 

                           

                                                    

                                          

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร   10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           อาจารย์จันทร์จริา ม้าล าพอง 

                           

                                                    

                                          

 

ส านักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           นางสาววลัยพร เตชะสรพัศ 

                           

                                                    

                                          

 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหดิล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

10.  มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

 ทีอ่ยู่ : 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี 12000 

 โทรศัพท์  0 2533 9050   โทรสาร 0 2533 9470   www.rsu.ac.th 

             ส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี 12000 

 126 / 1 ถ.วภิาวดีรังสิต ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์  0 2791 5596             

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

                      พลอากาศเอก ก าธน สินธวานนท ์

                       

                                   

 

 

ส านักราชเลขาธิการ ท าเนียบองคมนตรี  

พระราชอุทยานสราญรมย์ 

ถนนสนามชัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 

                       

             

 

 

ส านักงานอธิการบดี ชั้น 6 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ 10330 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

           ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน  

ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                      ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัต ิ

                       

                      

 

หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล ถนนพระราม 6  

ราชเทวี กรุงเทพ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                       นพ.ประเวศ วะสี 

                       

                      

 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล  

โรงพยาบาลศิริราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น 13 ห้อง 1302 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร 

                       

                      

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์

                       

                                           

 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สวทช.) 

73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม 

                       

                      

 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร จ ากัด   

1000 อาคาร BTF ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.วิจติร ศรีสอ้าน 

                       

                       

                      

 

128/237 ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า  

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

         ดร.อาชว์ เตาลานนท ์

                                                                   

                      

 

 

บรษิัทเทเลคอมเอเชีย  

18 อาคารทรูทาวเวอร ์ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 

 

 

         ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์                       

                       

                      

 

102/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       ดร.อ าภาพร นามวงศ์พรหม 

                       

                                            

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ตกึวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรังสิต  

52/347 ถนนพหลโยธิน 87 ต าบลหลกัหก  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

         ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์

                       

                       

                      

 

ส านักงาน กพร.  

59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์                       

                       

                      

 

ศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

 

          นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ 

                         

                         

                                                                                                              

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน 87 ต าบลหลกัหก  

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

11.  มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 
 

 ทีอ่ยู่ : 306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 โทรศัพท์ 0 2375 4480-6 โทรสาร 0 2375 4489  www.rbac.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

           

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

                      รองศาสตราจารย์สุนีย์  สินธุเดชะ 

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น  

บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 

 

                      ดร.วาชิต  รัตนเพียร 

                       

             

 

 

โรงเรียนมัธยมป๎ญญารัตน์   

250 ซอยสีลม 18 สุรยิวงศ์ แขวงสี่พระยา  

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

 

 

          รองศาสตราจารย์สุนีย์  สินธุเดชะ 

 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น  

บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

                      ดร.ประเวช  รัตนเพียร 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น  

บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 

 

         นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 

                       

 

                      

 

ส านักงาน ก.พ.  

47/111 ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

         นายวฑิูรย์ สิมะโชคด ี

                       

                      

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ ์

                       

                                           

 

39/65 (225 ใหม่) ซอยนวศรี แขวงวงัทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 

 

           นายนคร  ศิลปอาชา 

                       

                       

                      

 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ถนนมิตรไมตร ีแขวงดินแดง เขตดินแดง 10400 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

                       

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.บุญศิริ  อนันตเศรษฐ 

                                             

                      

 

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ 10330 

 

          พันเอกอัศวิน  อว้นโพธิ์กลาง 

                                                                   

                      

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น  

บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 

 

         นายชาตรี  สุวรรณิน                       

                       

                      

 

ส านักงานอัยการสงูสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  

ชั้นที่ 2 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง  

เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
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12.  มหาวทิยาลัยราชธาน ี
 

 ทีอ่ยู่ : ถนนชยางกูร อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

 โทรศัพท์  0 4531 9900   โทรสาร  0 4531 9911   www.rtu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.utcc.ac.th/about_utcc/commitee.php 

 ถนนชยางกูร อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 โทรศัพท์                    โทรสาร          

 

นายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                     ฯพณฯ พลอากาศเอกก าธน สินธวานนท ์

                       

                                   

 

 

ส านักราชเลขาธิการ 

ท าเนียบองคมนตร ีถนนสนามไชย 

กรุงเทพฯ 10200 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ ์

                       

             

 

 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

มูลนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม ชั้น 3 

319 ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 10330 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ ์

                        

 

                      

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

261 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลแจระแม  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         พลเอก ชูฉัตร ก าภู ณ อยุธยา 

                       

                      

 

149 ถนนรามค าแหง 22 

แขวงคลองตัน เขตบางกะป ิ

กรุงเทพฯ 10240 

 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ 

                      

 

 

อาคารจามจุรี 1  ห้อง113 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      นพพงษ์ บุญจติราดุลย์ 

                       

                      

 

257 ซอยศูนย์วจิัย แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                      ดร.ชัยนรินทร์ วรีะสถาวณชิย์ 

                      

 

บรษิัท นิลสุวรรณ จ ากัด 

69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบ 

กรุงเทพฯ 10100  

 

 

         นายประดิษฐ ์ ตันวัฒนะพงษ ์

                       

                       

                      

 

162/8 หมู่ที่ 2 ถนนหนองบัวใหญ ่

ต าบลธาตุเชงิชุม อ าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร  47000 

 

         ศาสตราจารย์ 

                      ดร.พฤทธิ์ ศริิบรรณพิทักษ์                                             

                      

 

 

 76/49 ซอยวัดสวนแก้ว ม.เจ้าพระยา 5 

ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ ่

จังหวัดนนทบุรี 11140 

 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล 

                       

                      

 

105/236 หมูท่ี่ 16 ถนนกรุงเทพกรีฑา 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10250 

 

         นางสาวจุไรรัตน์ แสงบญุน า                      

                       

                      

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

กรุงเทพฯ 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ ์

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

261 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลแจระแม  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ ์

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

261 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลแจระแม  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

13.  มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
 

 ทีอ่ยู่ : ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000   

             โทรศัพท์  0 4420 3778-84  โทรสาร   0 4420 3785   www.vu.ac.th 

             ส านักงานสภามหาวิทยาลยั   

 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000   

             โทรศัพท์   0 4420 3778-84  โทรสาร   0 4420 3785       

   

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ 

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 

                       

             

 

 

สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ ์

ชั้น 8 ห้อง 805 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี
(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล 

                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       เชิดชัย โชครัตนชัย 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

          นายเลิศศักดิ์ สุรนิทรศักดิ ์

                       

 

                      

 

บจ.ส านักงานเลิศศักดิท์นายความและบัญชี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          ดร.ชวลิต หมื่นนุช 

                       

                      

 

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก   

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

 

 

          นายแพทยอ์นุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ 

                       

                                           

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

 

          นายแพทยว์ิชัย ขัตติยวิทยากุล 

                                             

                      

 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

255 หมู่ 11 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 30280   

 

           ศาสตราจารย์ 

                        ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 

                       

                      

 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  

เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน่  40002 

 

          นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ ์

                        

                                                                 

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

47/111 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

 

 

         นายชัยจิตร รัฐขจร 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

         ศาสตราจารย์                       

                      ดร.ส าเริง  บุญเรืองรัตน์ 

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  อ าเภอเมอืง   

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         ดร.ย่ิงยศ  อุดรพิมพ์ 

                       

                       

                      

 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม 

ถนนถีนานนท์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม  44000 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชยีร ชิวพิมาย                       

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  อ าเภอเมอืง   

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 29 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           ดร.ณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล                        

                         

                                   

                                                                            

 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  อ าเภอเมอืง   

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

14.  มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 
 

 ทีอ่ยู่ : 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 โทรศัพท์  0 2563 5252   www.western.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

   

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 26 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                       ดร.ประภากร  สมิติ 

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล า

ลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 12150 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 26 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                       รองศาสตราจารย์พรชัย  เทพป๎ญญา 

                       

             

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10170 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 26 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์ 

                          

                      

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 26 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          ศาสตราจารย์ ทพ.วินัย  ศิริจิตร  

                        

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิรื 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  27 มถิุนายน พ.ศ. 2556 - 26 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ดร.จิรพล  จิยะจันทน์ 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

                       ดร.กุสุมา  ผลาพรม 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

9 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

 

          ดร.แสงศรี  จยิะจันทน ์

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 

          ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง 

                                                                   

                      

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 

          รองศาสตราจารย์จรินทร์  เทศวานิช 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล า

ลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 12150 

 

          พันเอกหญงิพันธ์ทิพย์  คติภักดีธรรม                       

                       

                      

 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

127  ถนนแจง้วัฒนะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง 

เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

 

          รองศาสตราจารย์                       

                       ดร.ศศิวมิล  มีอ าพล 

                      

 

คณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 

 

           นายประดิษฐ ์ ระสิตานนท์ 

                        

 

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

15.  มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 
 

 ทีอ่ยู่ : 126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2697 6000 โทรสาร 0 2276 2126 www.utcc.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.utcc.ac.th/about_utcc/commitee.php 

 126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์  0 2697 6011, 0 2697 6015  โทรสาร 0 2275 2219 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - 2556) 

 

                      นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล 

                       

                                   

 

 

บรษิัท  โรงงานทอผากรุงเทพ จ ากัด    

879  ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี บางซื่อ   

กรุงเทพฯ 10800 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2552 - 2556) 

 

                      ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

                       

             

 

 

บรษิัท ล็อคซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)  

102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 - 2556) 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

 

                      

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2552 - 2556) 

 

         นางดอริส วิบุลศิลป ์

                       

                      

 

99/2 บ้านทศเทพ นนทบุร ี48 

ซอยพงษ์สวัสดิ์ ถนนสนามบินน้ า 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 

 

 

         นายเกรกิไกร จีระแพทย์ 

                       

 

                      

 

บรษิัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

ชั้น 26-28 อาคารธนภูม ิ

1550 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงมกักะสัน  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2552 - 2556) 

 

         ดร.สวราช สัจจมาร์ค 

                       

                      

 

 

40 ถนนรามค าแหง 22 หัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310 

 

         นายพพิัฒ พะเนียงเวทย์ 

                       

                       

                      

 

บรษิัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

อาคาร TF Group ชั้น 9 

304 ถนนศรนีครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 

 

         นายวโิรจน์ จรัิฐติิกาลโชติ 

                       

                      

 

99/22-23 ถนนพระองคด์ า  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000   

 

 

         นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ 

                       

                       

                      

 

บรษิัทส านักงานทนายความชัยวัธ – บัณฑูรย์ จ ากัด  

92/22 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 10 ถนนสาธรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 

 

         ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์                       

                       

                      

 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง 

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 

 

 

         ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 

                       

                       

                      

 

236/11 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย  

ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 10210 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธ ารง                       

                       

                      

 

บรษิัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

         รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต 

                       

                       

                      

 

คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2553 - 2556) 

 

         นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 

                                                                   

                      

 

 

บรษิัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 

เลขที่ 2 อาคารเพลินจติเซ็นเตอร ์ชั้น 3 ถนนสุขมุวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2554 - 2556) 

 

         นายวชิัย อัศรัสกร 

                       

                                           

 

หอการค้าไทย 

150 ถนนราชบพิธ แขวงวดัราชบพิธ  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

         กรรมการจากคณาจารย์                      

                      อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง 

                      

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พ.ศ. 2555 – 2556) 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                       แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสติ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

16.  มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

 ทีอ่ยู่ : 18/18 ถนนบางนา - ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 โทรศัพท์  0 2312 6300  โทรสาร 0 2312 6237   www.hcu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.hcu.ac.th/administrators_2.php 

 18/18 ถนนบางนา - ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

             โทรศัพท์  0 2312 6300  โทรสาร  0 2312 6237    

 

นายกกิตตมิศักดิ์สภามหาวิทยาลัย 

 

 

                      ดร.สมาน โอภาสวงศ์ 

                       

                                   

 

 

บรษิัท ฮว่ยชวนค้าข้าว จ ากดั   

816 - 818  ถนนทรงวาด  เขตสัมพนัธ์วงศ์   

กรุงเทพฯ  10100 

  

นายกสภามหาวทิยาลัย 

 

 

                      ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 

 

                                   

 

 

ส านักงานอธิการบดี  ฝ่ายบรหิาร   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 

 

                      ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ 

 

                                   

 

 

บรษิัทศรีราชานคร  จ ากัด 

849 อาคารวรวัฒน์ ห้อง 802 ชั้น 8 ถนนสีลม   

แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.ประจักษ์ พุม่วิเศษ 

                       

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

18/18 ถนนบางนา - ตราด กม. 18 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

                       นพ.เกษม วัฒนชัย 

                       

                                                                                                              

 

ท าเนียบองคมนตร ี พระราชอุทยานสราญรมย์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

 

          ศาสตราจารย์พิเศษ  

                       ดร.สม จาตุศรพีิทักษ ์

                       

                      

 

21 หมู่บา้นนวธานี ซอย 4 ถนนเสรไีทย  

แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 

 

 

 

          รองศาสตราจารย์  

                       ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ 

                       

                                                                  

 

121  ถนนอนันตนาค  เขตป้อมปราบฯ  

กรุงเทพฯ  10100 

 

           นายกอบชัย ซอโสตถิกุล 

                         

                                                                   

                                                                  

 

บรษิัท ซีคอน โฮม จ ากดั 

107 – 115  ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ  10500 

 

          ดร.สุขุม นวพันธ ์

                       

                      

 

บรษิัท นวธานี จ ากัด 

22 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย  แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 

 

 

           นายก าสิน เสรฐิภักดี   

                       

                      

 

บรษิัท เอ็นจีแอล เคมีคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

469/18 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 

 

          ศาสตราจารย์  

                       ดร. ม.ร.ว. ชษิณุสรร สวัสดิวัฒน์ 

                                              

                                                                  

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล  ถนนพระราม 6   

แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

 

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.จันทรา ชัยพานิช   

                                                                  

                                                                  

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

18/18 ถนนบางนา - ตราด กม. 18 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 

  

 

           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.อุไรพรรณ เจนวาณชิยานนท์ 

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

18/18 ถนนบางนา - ตราด กม. 18 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

                        นางกรวรรณ  วัฒนชัย 

 

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

18/18 ถนนบางนา - ตราด กม. 18 ต าบลบางโฉลง  

อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

17.  มหาวทิยาลัยหาดใหญ ่
 

 ทีอ่ยู่ : 125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 90110 

 โทรศัพท์ 0 7420 0300-303, 0 7442 5000 โทรสาร 0 7442 5467 www.hu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 90110 

             โทรศัพท์  0 7420 0300-335  โทรสาร 0 7442 5467 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

                       ดร.รุ่ง แก้วแดง 

                       

                                   

 

 

27/50 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 36   

ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี 11120 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

                        อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน 

 

                                   

 

 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

          ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ 

                                   

                                      

                                                                    

 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

           ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร 

                                                                   

                                                                  

 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

เลขที่  125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

           รองศาสตราจารย์  

                        ดร.พนารัตน์ ปานมณี 

                                             

                      

 

17  ซอย 7 เสรี 8  ถนนพระราม 9 (60)   

เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

           รองศาสตราจารย์ จนิตนา บุญบงการ 

                       

                       

                      

 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 

 

           รองศาสตราจารย์ 

                        นายแพทยส์ุเมธ  พีรวุฒิ 

 

75/35  หมู่บ้านวงัหงส์  ซอย 2  ถนนเพชรเกษม   

ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่   

จังหวัดสงขลา  90110 

 

 

          รองศาสตราจารย์ พสุ สัตถาภรณ์ 

                                                                   

                      

 

45/90  ซอย 5  ถนนปุณกัณฑ์   

ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่   

จังหวัดสงขลา  90110 

 

 

          ดร.จ ารัส นองมาก 

                       

                                             

                      

 

74  ถนนพหลโยธิน 44   

แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร   

กรุงเทพฯ  10900 

 

           ดร.ชวลิต หมื่นนุช 

                                                                   

                      

 

14/356  หมู่บ้านบัวขาว  ซอย 34   

ถนนรามค าแหง 174  แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุรี  

กรุงเทพมหานคร  10510 

 

 

           ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท ์

                                                                 

 

                      

 

99/35 หมู่ที่ 8 เบลเลอวิว ถนนบรมราชชนนี 62/3  

เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ทฤษฏิคุณ 

                        

                                             

                      

 

217 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ถนนสนามบิน  

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

          รองศาสตราจารย์ 

                       ดร.ธวัช  ชิตตระการ 

                      

 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

          นายวนิัย  รอดจ่าย 

                        

                                             

                      

 

125/58  แขวงวงัทองหลาง   

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 

 

          ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว 

                        

                      

 

คณะรัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

 

 

         ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ 

                       

                                             

                      

 

75/25  หมู่ที่  5  ต าบลคอหงส์   

อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 

 

 

           อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ 

                         

                         

                                                                                                                                      

 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน  พ.ศ. 2560) 

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ทฤษฏิคุณ 

                        

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

125/502 ถนนพลพิชัย อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

18.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 ทีอ่ยู่ : 592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศัพท์   0 2300 4553-62  โทรสาร  0 2300 4563   www.au.edu 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

             592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

             โทรศัพท์  0 2300 4543 ต่อ 1107, 1137   โทรสาร  0 2300 4563 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชยั 

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

                      ศาสตราจารย์ 

                      ดร. นราศรี ไววนิชกุล 

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ 

                        

                                                 

                                                                    

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั  

592 ซอยรามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก  

เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

          ศาสตราจารย์ 

                       ดร.เสรมิศักดิ์ วิศาลาภรณ์                                           

                                                                  

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

 

 

         รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร 

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

 

386 



ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ   

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ภราดา ดร.วิศษิฐ์ ศรีวชิัยรัตน์ 

                        

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ภราดามีศักดิ์ วอ่งประชานุกูล  

                                             

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

 

 

         นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         นายพชิัย ชุณหวชิร 

                                             

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

 

 

         นายสุเทพ เลาหะวฒันะ 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

         นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 

                       

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

 

         ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ 

                       

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  28 มถิุนายน พ.ศ. 2556 – 27 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 

           ดร.ชวลิต หมื่นนุช 

                         

                         

                                                                                                                                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

592/3 รามค าแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240 
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19.  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
 

 ทีอ่ยู่ : 135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 โทรศัพท์   0 7341 8614  โทรสาร   0 7341 8614   www.yiu.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://portal.in.th/gad-yiu/pages/4523/ 

             135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวดัป๎ตตานี 94160 

             โทรศัพท์    0 7341 8610-4  โทรสาร   0 7341 8615-6              

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

                       นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 

                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

                       ฯพณฯ อารย์ี  วงศ์อารยะ 

 

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

                       พลเอก สนธิ  บญุยรัตกลิน 

 

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

           ดร.อสิมาอีลลุตฟี  จะปะกียา 

                        

 

 

มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

          Assistant Professor 

                       Dr. Rashed H.R. Al-Tayyar 

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

           Assistant Professor  

                        Dr. Ibrahim Salah Al- Homaidan 

 

                                             

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

 

          Mr.Adnan Khalil Yahya Basha 

                        

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

           Sheikh. Omar Obaid A.Hassna 

                         

 

                                             

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

 

          Mr. Mutlaq R.M.S. Al-Qarawi 

                        

                                             

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู  

                       

                       

                      

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

          รองศาสราจารย์ ดร.อสิมาแอ อาลี 

                       

                      

 

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแหง่ชาติฯ  

45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสบิ ถนนคลองเก้า  

แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

 

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์    

                       ดร. อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย                                                              

 

มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา  

135/8 หมู่ 3 ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง  

จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

 

          ศาสตราจารย์ ดร.อมิรอน มะลูลีม 

                                                                   

                                                                  

 

ส านักจุฬาราชมนตรี 

ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแหง่ชาติ  

เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ  

เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

         ศาสตราจารย์  

                      นายแพทยว์ิญํู  มติรานันท์ 

                      

 

ภาควิชาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศ์าสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 91000 

 

 

          นายสุกรี หลังปูเต๊ะ 

                         

  

 

คณะศิลปศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 

 

         รองศาสตราจารย์ 

                      ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ ์

                       

                      

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

222  ต าบลไทยบุร ี อ าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160   

 

          นายพจน ์ ไพบูลยเ์กษมสุทธ ิ

                         

  

 

บรษิัทยะลาไพบูลย์กิจ จ ากัด 

121  ถนนเฉลมิชัย  ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 

 

 

         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  อติศัพท์ 

 

                       

                      

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตป๎ตตานี  อ าเภอเมือง   

จังหวัดป๎ตตานี  94000 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2556) 

 

           นายมัสลัน มาหะมะ 

                         

                         

                                                                                                                                      

 

มหาวิทยาลัยอสิลามยะลา 

135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง ต าบลเขาตูม  

อ าเภอยะรัง จังหวัดป๎ตตานี 94160 
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ท าเนียบกรรมการสภามหาวทิยาลัยของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2556 

 

 
 

20.  มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 

 ทีอ่ยู่ : 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

 โทรศัพท์ 0 2807 4500 – 27  โทรสาร 0 2807 4528 – 30   www.sau.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  http://www.sau.ac.th/en/commitee.html 

 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

             โทรศัพท์  0 2807 4500 ต่อ 105  โทรสาร  0 2807 4531               

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                       นายเสริมสิน สมะลาภา 

                       

                                   

 

 

บรษิัท เนชั่น มัลติมเีดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1858/118-119, 121-122, 124-130 อาคารทีซีไอเอฟ 

ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

                       ดร.สุชน เหมันต ์

 

                                   

 

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           นายฉัททวุฒิ พชีผล 

                           

 

                                                                                                                

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

           นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ 

                                                                   

                                                                  

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

69 ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

           นางอานันท์ปภา สุธีรสกุล 

                       

                      

 

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  20 มกราคม พ.ศ. 2553 – 19 มกราคม พ.ศ. 2557) 

 

          นายวรีะวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 

                       

                      

 
บรษิัท บิสซิเนส คอมเมอร์เชียล เน็ตเวิร์คส จ ากัด 

152/3 สีลม ต าบลสุรยิวงศ์ อ าเภอบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

 

 

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 

  

                       

                                            

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 

          ศาสตราจารย์  

                       ดร.ไผทชิต เอกจริยกร 

                                             

                      

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

 

          นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช 

                        

                                             

                      

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

1854 ถนนบางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

 

           ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ 

                                             

 
71/152 หมู่ 4  หมู่บ้านเมืองเอก  ซอยเอกอุดร 8 

ถนนเอกอุดร ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 12000 

 

 

          นายรุ่งยศ จันทภาษา 

                       

                                             

                      

 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอัมรนิทร์ พลาซ่า 

496-50 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

         นายวศิิษฎ์ สถิตจินดาวงศ ์

                                                                   

                      

 
Stone Apple Solutions Pte Ltd 

51 Changi Business Park Central 2, 

#08-12 The Signature, Singapore 486066 

 

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           ดร.พิทักษ์ผล ปรีชาชาต ิ

                         

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
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ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

           นางอุดม สมบูรณ์ผล 

                         

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)  

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
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21.  มหาวทิยาลัยพิษณโุลก 
 

 ทีอ่ยู่ : 693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท์ 0 5530 3411-101 โทรสาร 0 5530 3411  www.plc.ac.th 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

 693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

               

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

                        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                        ดร.อ านวยพร สุนทรสมัย                       

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

 (วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

                         นายสุนทร รักเลี้ยง 

 

                                   

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งอธิการบด ี

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

           ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง 

                           

                                                                                         

 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

           พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ 

                                                                   

                                                                  

 
สถาบันพัฒนาสี่แยกอนิโดจีน 

ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 65000 

 

 

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขด ี

                       

                      

 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม  

ต าบลธานี อ าเภอเมืองสุโขทัย จงัหวดัสุโขทัย 64000 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ 

                       

                      

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง  

333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง  

จังหวัด เชียงราย 57100 

 

 

            ดร.อารมณ์ จนิดาพันธ์ 

                       

                       

                                            

 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

            นายเติม แย้มเสมอ 

                                             

                       

                      

 

55/1  หมู่ที่  11  ต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

            รองศาสตราจารย์ 

                         ดร.นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว 

                        

                                                                  

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

           ดร.ปรชีา เรอืงจันทร์ 

                                             

 

ส านักงานจงัหวดัพิษณุโลก  

ถนนวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

 

นิติกรสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

            นายมีดี บัวแก้ว 

                          

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

ผู้แทนคณาจารย์สภามหาวิทยาลัย 

(วาระในการด ารงต าแหน่ง  :  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

 

            รองศาสตราจารย์  

                         ดร.กัญญามน อินหว่าง 

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

            นางสาวพรมิรฎา สุขค าภา 

                          

                         

                                                                                                                                                                                      

 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

693 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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ทำเนียบกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย

ประจำป พ.ศ. 2556

รวบรวมและจัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386

E-mail: ucouncil@sut.ac.th http://www.sut.ac.th/ouc




