
ประวติันายกสภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

พลต ารวจเอก เภา สารสิน 

 

บดิา มารดา : นายพจน์ และทา่นผู้หญิงสริิ สารสนิ 

 

ประวติัการศึกษา :  

พ.ศ. 2489 ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

พ.ศ. 2491 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันสูง จากโรงเรียนวิลบราแฮม อะคาเดมี (Wilbaham 

Academy) สหรัฐอเมริกา  

พ.ศ. 2495 ส าเรจ็การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (Chemistry) จากมหาวิทยาลัยจอห์น 

ฮอปกนิส ์(Johns Hopkins University) สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2498 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา (Criminology) จาก

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบร์ิกเลย์ (University of California, Berkeley) สหรัฐอเมริกา  

พ.ศ. 2522 ส าเรจ็การศึกษาวิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร รุ่นที่ 21  

พ.ศ. 2546 ผ่านการอบรมหลักสูตร  Directory Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประวติัการท างาน : 

4 มกราคม 2497  รับราชการในยศ ว่าที่ร้อยต ารวจเอก ประจ ากองวิทยาการ กองบัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง กรมต ารวจ  

19 สงิหาคม 2501 ได้รับพระราชทานยศเป็น พันต ารวจตรี 

5 ตุลาคม 2503 ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับ 1 กองพิสูจน์หลักฐาน กองบัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง 

1 มกราคม 2504 ได้รับพระราชทานยศเป็น พันต ารวจโท 

1 ตุลาคม 2506 ได้รับพระราชทานยศเป็น พันต ารวจเอก 

22 มีนาคม 2509 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองหัวหน้ากองพิสจูน์หลักฐาน 

20 มีนาคม 2510 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น นายต ารวจราชส านักเวร 

28 กรกฎาคม 2514 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากองพิสจูน์หลักฐาน 

1 ตุลาคม 2515 ได้รับพระราชทานยศ พลต ารวจตรี 

23 ธนัวาคม 2516- สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

25 มกราคม 2518  



15 กรกฎาคม 2517 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง 

7 กรกฎาคม 2519 ได้รับพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

2 มิถุนายน 2521- ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

4 มกราคม 2526 เสพติด ส านักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2524 ประธานมูลนิธป้ิองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น “มูลนิธ ิพล.ต.อ. เภา สารสนิ) 

1 ตุลาคม 2525 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวน

กลาง และได้รับพระราชทานยศเป็น พลต ารวจโท 

2 กรกฎาคม 2526 กรรมการมูลนิธธินาคารกสกิรไทย 

2 ตุลาคม 2527 ได้รับพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยอธบิดีกรมต ารวจ 

พ.ศ. 2529-2531 ด ารงต าแหน่ง รองประธานองค์การต ารวจสากล 

2 ตุลาคม 2529 ได้รับพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง รองอธบิดีกรมต ารวจ 

2 ตุลาคม 2530 ได้รับพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง อธบิดีกรมต ารวจ  

    และได้รับพระราชทานยศเป็น พลต ารวจเอก 

พ.ศ. 2532  รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

30 กนัยายน 2532 เกษียณอายุราชการในต าแหน่ง อธบิดีกรมต ารวจ 

5 มีนาคม 2534 –  

22 เมษายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอานันท ์ปันยารชุน 1 

พ.ศ. 2535  ประธานมูลนิธโิตโยต้าแห่งประเทศไทย 

14 มิถุนายน 2535 - รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

1 ตุลาคม 2535  อานันท ์ปันยารชุน 2  

27 พฤศจิกายน 2535 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2535  ประธานกรรมการบริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

30 พฤศจิกายน 2536 ประธานกรรมการอ านวยการ ศูนย์รับบริจาคคออวัยวะ สภากาชาดไทย  

28 ธนัวาคม 2536 รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอ์าหาร จ ากดั มหาชน 

พ.ศ. 2538  ก่อตั้ง “บ้านตะวันใหม่” 

13 มิถุนายน 2538  กรรมการสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2540  รับพระราชทานปริญญาดุษฏบัีณฑติกติติมศักด์ิ สาขารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

31 มีนาคม 2543  นายกสมาคมสโมสรกรุงเทพกรีฑา สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2544-2547 

22 มิถุนายน 2543 –  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

27 พฤศจิกายน 2555 



13 กรกฎาคม 2544 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน

น า้มหาสังข์ในโอกาสที่พลต ารวจเอกเภา สารสิน มีอายุครบ 6 รอบ (72 ปี) ณ วัง

ไกลกงัวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีริขันธ์ 

พ.ศ. 2549 ประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สนิ สภากาชาดไทย 

7 มีนาคม 2556  ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยวัย 83 ปี 

 

เครือ่งราชอิสริยาภรณที์ไ่ดร้บัพระราชทาน : 

5 ธนัวาคม 2523 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

5 ธนัวาคม 2527 มหาปรมภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

5 พฤษภาคม 2536 ทติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว) 

 

เครือ่งราชอิสริยาภรณต่์างประเทศ : 

พ.ศ. 2530  Order of Civil Merit จากประเทศสเปน 

พ.ศ. 2531  Panglima Setia Mahkota (P.S.M. Honorary) จากประเทศมาเลเซีย 

พ.ศ.2532  Bintang Bhayangkara Utama จากประเทศอนิโดนีเซีย 

พ.ศ. 2534  Grand Cordon of the Order of the Risibig Sun จากประเทศญ่ีปุ่น 

6 สงิหาคม พ.ศ. 2536 Panglima Mangku Negara (P.M.N. Honorary) จากประเทศมาเลเซีย 

23 เมษายน 2545 The Order of Orange Nassau ช้ันตรา Officer จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

 

เหรียญเกียรติคุณทีไ่ดร้บั :  

พ.ศ. 2535  The President’s Medal of the Johns Hopkins University 

25 ธนัวาคม 2538 ได้รับพระธาตุพนมทองค า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 


