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คณะกรรมการชุดส าคัญของสถาบันพระปกเกล้า 

คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า 
1. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
2. รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1  รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
3. รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2  รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 

นายพีระศักดิ์ พอจิต 
4. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   กรรมการสภาสถาบัน 

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร 
5. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   กรรมการสภาสถาบัน 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช 
6. เลขาธิการวุฒิสภา    กรรมการสภาสถาบัน 

นางวรารัตน์ อติแพทย์ 
7. ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ   กรรมการสภาสถาบัน 

ประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นายกล้านรงค์ จันทิก 

8. ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ   กรรมการสภาสถาบัน 
ประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นายตวง อันทะไชย 

9. ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ   กรรมการสภาสถาบัน 
ประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  

10. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมชาย แสวงการ    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. ดร.สุวิทย์ ยอดมณี    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
18. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
19. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์   กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
20. นายอภิชาต สุขัคคานนท์    กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
21. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย   
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกลา้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  ประธานกรรมการ 
2. นายมนัส แจ่มเวหา    กรรมการ 
3. นายมนูญ สรรค์คุณากร    กรรมการ 
4. นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท ์   กรรมการ 
5. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล   กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวจินตนา ศรีทับทิม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน 

1. นายพีระศักดิ์ พอจิต    ประธานกรรมการ 
2. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย    
3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย    กรรมการ 
4. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์    กรรมการ 
5. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์   กรรมการ 
6. รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการ 

นายวิทวัส ชัยภาคภูม ิ
7. รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 
8. นายเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวติร นิลสุวรรณากุล กรรมการ 
10. นายพหล จินดากุล    กรรมการ 
11. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์    กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล  
13. นางพนารัตน์ ค าพุฒ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายเอกพงษ ์กิตติวิทยารัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
1. นายอภิชาต สุขัคคานนท์    ประธานกรรมการ 
2. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย    
3. รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการ 

นายวิทวัส ชัยภาคภูม ิ
4. รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 
5. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์    กรรมการ 
6. นายปรีชา วัชราภัย    กรรมการ 
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7. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ   กรรมการ 
8. ดร.สติธร ธนานธิิโชติ    กรรมการ 
9. นายภควัต อัจฉริยปัญญา    กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล  
11. นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวพัชรี แย้มโกสุม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
1. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย    รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณวณิก  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ าชู   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร  กรรมการ 
8. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  กรรมการ 
10. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  กรรมการ 
11. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์   กรรมการ 
12. นายสมชาย แสวงการ    กรรมการ 
13. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ  กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ กรรมการ 
15. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆษิต   กรรมการ 
16. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต   กรรมการ 
17. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล    กรรมการ 
18. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  กรรมการและเลขานุการ 
20. นายภควัต อัจฉริยปัญญา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาววริษา ประเสริฐไทย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   กรรมการที่ปรึกษา 
2. เลขาธิการวุฒิสภา    กรรมการที่ปรึกษา 
3. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  ประธานกรรมการ 
5. นายวิทวัส ชัยภาคภูม ิ    รองประธานกรรมการ 
6. อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน   กรรมการ 
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7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรรมการ 
หรือผู้แทน 

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี  กรรมการ 
หรือผู้แทน 

9. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สิน   กรรมการ 
ส่วนพระมหากษัตริย์ หรือผู้แทน 

10. ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา    กรรมการ 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
หรือผู้แทน 

11. ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูต ิ    กรรมการ 
12. ดร.โสมสุดา ลียะวณิช    กรรมการ 
13. นายธนภน วัฒนกุล    กรรมการ 
14. นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์    กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์    กรรมการและเลขานุการ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
16. นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวอังคณา ดวงแป้น    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย   
2. พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ า    กรรมการ 
3. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์    กรรมการ 
4. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ   กรรมการ 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการ 
6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   กรรมการ 

(นางบุษยา มาทแล็ง) 
7. นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  กรรมการ 

(นายวิเชียร ชุบไธสง) 
8. รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   กรรมการ 

นายวิทวัส ชัยภาคภูม ิ
9. ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ   เลขานุการ 

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล 
10. นางพนารัตน์ ค าพุฒ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
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โครงสร้างสถาบันพระปกเกล้า 
 

 
 


