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ขอมูล ณ วันศุกรท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

รายช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 26 

(19 กันยายน 2559 –  18 กันยายน 2562) 

(19 กันยายน 2562 – 23 พฤษภาคม 2564 (รักษาการ)) 

1.   ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี   นายกสภามหาวิทยาลัย   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

2.   ดร.เตช บุนนาค    อุปนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 

3.   ดร.คุรุจิต นาครทรรพ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4.   นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5.   นายปราโมทย วิทยาสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6.   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7.   นายวนัส  แตไพสิฐพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ถึง 6 ก.พ. 62) 

8.   ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  บญุแสง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ถึง 15 มิ.ย. 62)  

9.   ดร.วชิัย  ธัญญพาณิชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10.  รศ.ดร.วีระพงษ  แพสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. นายสนุทร อรุณานนทชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

14. นายสุรพล  เพชรวรา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

15. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ถึง 26 ก.ค. 60) 

    นายพงศจรัส  รวยรํ่า     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (เริ่ม  27 ก.พ. 61 ) 

16. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ถึง 25 ก.ย. 61) 

    รศ.ดร.ธนชาติ นุมนนท   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ตั้งแต 9 เม.ย.62) 

      

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

17.  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดี (ถึง 5 ก.พ. 62) 

      รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดี (6 ก.พ. 62 - 31 ก.ค. 62) 

     ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน   รักษาการแทนอธิการบดี (31 ก.ค. 62 - 6 พ.ย. 62) 

    รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดี (6 พ.ย. 62 – 14 มิ.ย. 63) 

      รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี (ตั้งแต 15 มิ.ย. 63) 

18. นายสมศักดิ์ แตเจริญวิริยะกุล   นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

19. ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล   ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน (ตั้งแต 1 ต.ค. 60) 

20. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนววิัฒน   ประธานพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ถึง 27 ม.ค. 62) 

    ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ    ประธานพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตั้งแต 28 ม.ค. 62) 

21. นายอํานาจ  พรหมสูตร     ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร   

22. รศ.ดร.สมหมาย  ปรีเปรม    รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน (ถึง 5 ก.พ. 62)  

     รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย  

(5 ส.ค. 62 – 6 พ.ย. 62) 

     ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน   รองอธิการบดีฝายบริหาร (ตั้งแต 16 ธ.ค. 62) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนรองอธิการบด ี

23. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    คณบดีคณะแพทยศาสตร (ถึง 5 ก.พ. 62) 

     ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ตั้งแต 6 ก.พ. 62) 

24. รศ.ดร.กุลธิดา  ทวมสุข     คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ถึง 31 ม.ค. 62) 

      รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี (ตั้งแต 6 ก.พ. 62) 

25. รศ.ดร.วนิดา  แกนอากาศ   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูอํานวยการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา 

26.  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร   คณะวิศวกรรมศาสตร ( ถึง 5 ก.พ. 62) 

      รศ.ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร (เริ่ม 18 เม.ย. 62)  

27.  รศ.ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร   คณะเภสัชศาสตร (ถึง 30 กันยายน 63) 

28. ศ.บวรศิลป เชาวชื่น      คณะแพทยศาสตร (ถึง 5 ต.ค. 61) 

     รศ.ดร.ไชยณรงค  นาวานเุคราะห  คณะเกษตรศาสตร (ตั้งแต 20 ธ.ค. 61)  

       

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

28. นางกาญจนศรี  สิงหภู    คณะแพทยศาสตร (ถึง 30 ก.ย. 60) 

    นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย   สํานักบริการวิชาการ (ตั้งแต 29 พ.ย. 60) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

29. ผศ.ดร.เดนพงษ  สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองคกร (ถึง 5 ก.พ. 62)  

     ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

    (6 ก.พ. 62 – 6 พ.ย.62) 

     ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล (6 พ.ย. 62-14 มิ.ย. 63) 

    ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝายดิจิทัล (ตั้งแต 15 มิ.ย. 63)  

      

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย      

30. นางสุภารัตน มูลศรี     ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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