เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๗ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา
ตามที่คณะรัฐ มนตรีไดมีมติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ นั้น
บัดนี้ กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาดังกลาวไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดสี่ป
ตามวาระแล ว อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ วรรคหา
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒ และขอ ๔
คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ไดมี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ ใหแ ต ง ตั้ ง กรรมการในคณะกรรมการ
สภาการศึกษาชุดใหม ดังนี้
๑. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน
๑.๑ นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
๑.๒ นายวัชรินทร ศรีบุรินทร
๒. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ นายนุชากร มาศฉมาดล
๒.๒ นายนภดล ทองนพเกา
๓. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ
๓.๑ นายอํานาจ กุสลานันท
๓.๒ นางสาวพรจันทร สุวรรณชาต
๔. กรรมการที่เปนพระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ
๔.๑ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมจิตโต)
๔.๒ พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมเมสโก)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๗ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

๕. กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
นายสุริยา ปนจอร
๖. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาอื่น
๖.๑ ศาสนาจารยมาโนช แจงมุข
๖.๒ นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์
๗. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิดาน
๗.๑ ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ
การศึกษาปฐมวัย
๗.๒ ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๓ ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน
การอุดมศึกษา
๗.๔ รองศาสตราจารยชนะ กสิภาร
การอาชีวศึกษา
๗.๕ นายเจต ประภามนตรีพงศ
การศึกษาเอกชน
๗.๖ นายอําพล จินดาวัฒนะ
การศึกษาเฉพาะทาง
การศึกษาพิเศษ
๗.๗ ศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ
๗.๘ นายทองอยู แกวไทรฮะ
การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๗.๙ รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ การบริหารการศึกษา
๗.๑๐ นายสุวัฒน เงินฉ่ํา
การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๑๑ นายพนม พงษไพบูลย
การศาสนา
๗.๑๒ ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ
วัฒนธรรม
๗.๑๓ นายสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์
ภูมิปญญา
๗.๑๔ รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร
นโยบายและแผน
๗.๑๕ นายอมรวิชช นาครทรรพ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
๗.๑๖ ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช
กฎหมาย
๗.๑๗ ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน
เศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ
๗.๑๘ ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๗ ง
๗.๑๙
๗.๒๐
๗.๒๑
๗.๒๒
๗.๒๓
๗.๒๔
๗.๒๕
๗.๒๖
๗.๒๗
๗.๒๘
๗.๒๙
๗.๓๐

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานิจ สุขสมจิตร
นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร
ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
นายประพล วิระพรสวรรค
รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย
นายสมหมาย ปาริจฉัตต
ศาสตราจารยธีรวุฒิ บุญยโสภณ
นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ
นายอมเรศ ศิลาออน
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ
นายไพฑูรย จัยสิน

๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
การสื่อสาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเกษตรและสหกรณ
การพัฒนาสังคม
อุตสาหกรรม
การเมืองการปกครอง
สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ธุรกิจ
การบริการ
องคกรเอกชน
การกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ
ยุวกาชาด และเนตรนารี

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

