






















































































Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ¯Ù ß Ò˜ µÿ≈“§¡ ÚıÙı

ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß

 ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

µ“¡∑’Ë‰¥â¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß ∑à“πºŸâÀ≠‘ßπ‘√¡≈  ÿ√‘¬ —µ¬å

„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

µ—Èß·µà«—π∑’Ë Úˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙÛ µ“¡ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ≈ß«—π∑’Ë Ò¯

æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÛ π—Èπ ‡π◊ËÕß®“° ∑à“πºŸâÀ≠‘ßπ‘√¡≈  ÿ√‘¬ —µ¬å ‰¥â∂÷ß·°àÕπ‘®°√√¡

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ı ‡¡…“¬π ÚıÙı ∑”„Àâæâπ®“°µ”·Àπàß¥—ß°≈à“« ·≈–‰¥â¡’°“√ √√À“

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß ◊∫·∑π·≈â«

®÷ß¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß π“¬»‘«– · ß¡≥’ „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß

°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å æ.». Úı˘ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÛ ¡“µ√“ ÒÙ (ı)

·≈–¡“µ√“ Òı µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ú °—π¬“¬π ÚıÙı

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙı

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

ªÕßæ≈  Õ¥‘‡√° “√

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’



Àπâ“ 1

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ¯¯ ß Ù æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èßπ“¬° ¿“ ∂“∫—π·≈–°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

µ“¡∑’Ë‰¥â¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èßπ“¬° ¿“ ∂“∫—π·≈–

°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å µ—Èß·µà«—π∑’Ë

Úˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙÛ π—Èπ ‡π◊ËÕß®“°π“¬° ¿“ ∂“∫—π·≈–°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß

§ÿ≥«ÿ≤‘¥—ß°≈à“« ¥”√ßµ”·Àπàß¡“®–§√∫°”Àπ¥µ“¡«“√–„π«—π∑’Ë Úı µÿ≈“§¡

ÚıÙˆ ·≈–§≥–°√√¡°“√ √√À“π“¬° ¿“ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å·≈–

°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘‰¥â √√À“ºŸâ ¡§«√¥”√ßµ”·Àπàß„À¡à·≈â«

®÷ß¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èßπ“¬° ¿“ ∂“∫—π·≈–°√√¡°“√

 ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å™ÿ¥„À¡à µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å æ.». Úı˘ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÛ ¡“µ√“ ÒÙ (Ò)

·≈– (ı) ·≈–¡“µ√“ Òı √«¡ ˘ √“¬ ¥—ßπ’È

Ò. π“¬®‘√“¬ÿ Õ‘»√“ß°Ÿ√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡ªìπ π“¬° ¿“ ∂“∫—π

Ú. π“¬°Õª√ °ƒµ¬“°’√≥ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

Û. π“¬®”≈Õß Õµ‘°ÿ≈ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

Ù. π“¬∏«—™™—¬ ¬ß°‘µµ‘°ÿ≈ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

ı. π“¬«’√«—≤πå °“≠®π¥ÿ≈ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

ˆ. π“¬»‘«– · ß¡≥’ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘



Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ¯¯ ß Ù æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

˜. π“¬ ¡»—°¥‘Ï ™Ÿ‚µ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

¯. π“¬ √√‡ √‘≠ «ß»å™–Õÿà¡ ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

˘. π“¬Õπÿ¡ß§≈ »‘√‘‡«∑‘π ‡ªìπ °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

∑—Èßπ’È µ—Èß·µà«—π∑’Ë Úˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

®“µÿ√πµå ©“¬· ß

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’



Àπâ“ 1

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÛÙ ß Ú˘ ‹‡¡…“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èß°√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß

 ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

µ“¡∑’Ë‰¥â¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß π“¬«‘™‘µ  ÿ√æß…å™—¬

„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

µ—Èß·µà«—π∑’Ë Úˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙÛ µ“¡ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ≈ß«—π∑’Ë Ò¯

æƒ»®‘°“¬π ÚıÙÛ π—Èπ

∫—¥π’È π“¬«‘™‘µ  ÿ√æß…å™—¬ ‰¥â¢Õ≈“ÕÕ°®“°µ”·Àπàß¥—ß°≈à“« µ—Èß·µà«—π∑’Ë

Ú ∏—π«“§¡ ÚıÙı ®÷ß¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß π“¬™‘ß™—¬

À“≠‡®π≈—°…≥å „Àâ¥”√ßµ”·Àπàß °√√¡°“√ ¿“ ∂“∫—πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¢Õß ∂“∫—π

∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

æ.». Úı˘ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π∫√‘À“√»“ µ√å

(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙÛ ¡“µ√“ ÒÙ (ı) ·≈–¡“µ√“ Òı µ—Èß·µà«—π∑’Ë ÒÚ

¡’π“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Úı ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙˆ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

®“µÿ√πµå ©“¬· ß

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   แตงต้ังกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 

ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  นายศิวะ  แสงมณี  ใหดํารงตําแหนง  กรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ต้ังแตวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๖  นั้น  
เนื่องจาก  นายศิวะ  แสงมณี  ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว  และคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิไดสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงแทน  และไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไปแลว 

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  พลเอก  ไพศาล  กตัญู  ใหดํารงตําแหนง  กรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแทน  ต้ังแตวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๙  
เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สุรเกียรต์ิ  เสถียรไทย 
รองนายกรัฐมนตรี 











หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง  นายธนากร  เกษตรสุวรรณ  ให้ดํารงตําแหน่ง  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  นั้น  เนื่องจาก  นายธนากร  เกษตรสุวรรณ  
ได้ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว  และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ  
แต่งตั้ง  นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์  ดํารงตําแหน่ง  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แทน  และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งต่อไปแล้ว 

บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว  ให้ดํารงตําแหน่ง   
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รวม  ๙  ราย  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
และวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
และวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นั้น  เนื่องจากนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ได้ดํารงตําแหน่งมาจะครบกําหนดตามวาระในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  
เม่ือวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งใหม่  รวม  ๙  ราย  ดังนี้ 

๑. นายจิรายุ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา เป็น  นายกสภาสถาบัน 
๒. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายประชุม  สุวัตถี เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายอนุมงคล  ศิริเวทิน เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายวีรวัฒน์  กาญจนดุล เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสู่บุญ  วุฒิวงศ์ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งต่อไปแล้ว 
บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตามที่เสนอทุกราย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคุณวฒุิ 

ของสถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตามมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รวม  ๑๐  ราย  ดังนี้ 

๑. นายปรีชา  จรุงกิจอนันต์ เป็น  นายกสภาสถาบัน 
๒. นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางจุรี  วิจิตรวาทการ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายณัฏฐพงศ์  ทองภักดี เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายรพี  สุจริตกุล เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายวีรวัฒน์  กาญจนดุล เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสุวรรณา  สถาอานันท์ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ เป็น  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ ์
รองนายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๓




