ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มคี ุณสมบัติเข้ารับการสรรหา และการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
----------------------------ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาและการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑2 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 เชิญชวนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เสนอชื่อผู้แทน หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ เสนอชื่ อ ตนเองเข้ า รั บ การสรรหาและการเลื อ กเป็ น ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น
บัดนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แห่ ง องค์กรวิชาชีพ จานวน ๑๐ แห่ง องค์กร
เอกชน จานวน 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา จานวน 44 แห่ง และผู้เสนอชื่อตนเอง จานวน 25 คน ได้เสนอชื่อ
ผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อ และผู้เสนอชื่อตนเองดังกล่าวเรียบร้อยแล้ ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณ สมบัติ เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
๒. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
จานวน 9 คน
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
จานวน 1 คน
4. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 50 คน
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้ได้รบั การเสนอชือ่ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา
และการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
1
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

องค์กรที่เสนอ
สภากรุงเทพมหานคร

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นางไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
2
ศาสตราจารย์ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
4
รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
5
นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
6
รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร
7
ศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
8
ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์
9
นายอมร พิมานมาศ

องค์กรที่เสนอ
สภาสถาปนิก
สภาเทคนิคการแพทย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาการพยาบาล
คุรุสภา
แพทยสภา
สัตวแพทยสภา
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาวิศวกร

ผู้แทนองค์กรเอกชน
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
๑
นายธนู กุลชล

องค์กรที่เสนอ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
๑0
๑1
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
ศาสตราจารย์จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ขันทอง
นายชวลิต หมื่นนุช
ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่
พลตารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดารงค์ โลหะลักษณาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ ยืนยง
นายถนอม อินทรกาเนิด
พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ
นายธนวรรต กุลตังวัฒนา
ศาสตราจารย์ธีระ ศิริสันธนะ
นายธีระชัย เชมนะสิริ

-218
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นายเนติ ปิ่นมณี
รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า
ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
ศาสตราจารย์พรอนงค์ อร่ามวิทย์
นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
ศาสตราจารย์พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
นางสาวมัทนา สานติวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
รองศาสตราจารย์วนั เพ็ญ วิโรจนกูฏ
นายวิทยา เจียรพันธุ์
ศาสตราจารย์วินัย ประลมพ์กาญจน์
รองศาสตราจารย์วิภาส ทองสุทธิ์
ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์
ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ
รองศาสตราจารย์สมบัติ คชสิทธิ์
ศาสตราจารย์สมบัติ ธารงธัญวงศ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายสว่าง ภู่พฒ
ั น์วบิ ูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ พรประภา
ศาสตราจารย์สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
นายสุธีร์ ซื่อตรง
ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
-------------------------------------

