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สารจากประธานกรรมการ

หล�ยปีท่ีผ่�นม� สถ�นก�รณ์ท�งสังคมท้ังระดับภ�ยในประเทศและ
ระหว่�งประเทศล้วนหมุนเปล่ียนไปด้วยคว�มรวดเร็ว และมีแนวโน้ม
อย่�งชัดเจนว่� ก�รเปลี่ยนแปลงจะยิ่งทวีคว�มเข้มข้นไปต�มเวล�
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จึงต้องปรับตัวต�ม
สถ�นก�รณ์อยู่เสมอ อย่�งไรก็ดี มีส่ิงหน่ึงท่ี TIJ ไม่เคยเปล่ียนแปลง
นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร และพย�ย�มปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น คือบทบ�ท
ก�รเป็น “สะพ�นเช่ือมองค์คว�มรู้” หรือ Knowledge Bridge ด้�น
กระบวนก�รยุติธรรมไทยกับน�น�ช�ติ เพื่อนำ�ม�ตรฐ�นระหว่�ง
ประเทศท่ีดีม�ปรับใช้ในระดับภ�ยในประเทศ และในท�งกลับกันคือ
ก�รนำ�แนวปฏิบัติท่ีดีของไทยไปนำ�เสนอให้เป็นท่ีประจักษ์ในระดับ
ระหว่�งประเทศ

ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ TIJ ในปี 2562 เปรียบเสมือนก�รทำ�ให้สะพ�นท่ีมีอยู่เดิมแข็งแรงม�ก 
ยิ่งขึ้นและเปิดสะพ�นใหม่ๆ เพิ่มเติม กล่�วคือ นอกจ�กสถ�บันจะต้องดำ�เนินภ�รกิจของสถ�บัน 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนก�รยุติธรรมและก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมในระดับระหว่�งประเทศ
แล้วยังต้องดำ�เนินก�รต่อไปโดยไม่ลดม�ตรฐ�นควบคู่ไปกับก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และรูปแบบ 
ก�รทำ�ง�นในประเด็นท้�ท�ยใหม่ไม่ว่�จะเป็นก�รขย�ยภ�รกิจสู่ระดับภูมิภ�คและระดับภ�ยใน
ประเทศสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และประเด็นใหม่อย่�งหลักนิติธรรมและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ต�ม  
Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อ 16 และ 17 และนวัตกรรมใหม่สำ�หรับคว�มยุติธรรม
เป็นต้น 

สำ�หรับผม ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รบริห�ร บทพิสูจน์สำ�คัญที่สะท้อนถึงคว�มพย�ย�มของ TIJ 
สำ�หรับภ�รกิจท่ีกล่�วม�ข้�งต้น คือ (1) ยุทธศ�สตร์ก�รสนับสนุนด้�นส�รัตถะแก่รัฐบ�ลไทย ผ่�นก�รศึกษ� 
วิจัย และก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ (2) ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือกับเครือข่�ยแผนง�นสหประช�ช�ติว่�ด้วย 
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� (UN–PNIs) สนับสนุนสำ�นักง�นว่�ด้วยย�เสพติดแห่งสหประช�ช�ติ
(UNODC) จัดกิจกรรมวิช�ก�ร (3) ยุทธศ�สตร์ก�รสนับสนุนบทบ�ทและคว�มก้�วหน้�ของภูมิภ�ค
อ�เซียน และ (4) ยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในก�รนำ�เสนอนวัตกรรมท�งคว�มคิด
ต่�งๆ เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงสังคมและส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของเย�วชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� เพื่อนำ�ผลก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นนำ�เสนอในก�รประชุมสำ�คัญระดับโลก 
ซึ่งจัดขึ้นทุก 5 ปี อย่�ง UN Crime Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ครั้งที่ 14 
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นในปี 2563  

คณะกรรมก�รบริห�ร คณะอนุกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�ร และเจ้�หน้�ที่สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรม
แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ก�รดำ�เนินก�รของสถ�บันจะเป็นเหมือนก�รบ่มเพ�ะเมล็ดพันธุ์
ที่ส�ม�รถเจริญงอกง�ม สร้�งคุณประโยชน์แก่กระบวนก�รยุติธรรมไทย ส่งเสริมหลักนิติธรรมและ 
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในสังคมต่อไป

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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องค์กรของเร�กำ�ลังเดินท�งม�ถึงจุด breakthrough อีกขั้นในปีนี้ 
หลังจ�กท่ีทุกฝ่�ยได้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรม 
ทั้งในระดับส�กลและในประเทศด้วยก�รส่งเสริมง�นวิจัยและ 
ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พบุคล�กรในหน่วยง�นรัฐและเอกชนที่ 
เก่ียวข้องกับกระบวนก�รยุติธรรมผ่�นก�รนำ�องค์คว�มรู้จ�ก 
ผู้เชี่ยวช�ญส�ข�ต่�งๆ จ�กหน่วยง�นวิจัยและสถ�บันก�รศึกษ� 
ที่ ไ ด้ รั บ ก � ร ย อ ม รั บ ท่ั ว โ ล ก ม � ป รั บ ใ ช้ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
สถ�นก�รณ์ท่ีท่ัวโลกกำ�ลังเผชิญรวมท้ังเพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ 2030 

ก�รดำ�เนินง�นของเร�ในปีนี้เป็นไปเพื่อสนองตอบเป้�หม�ย 2 ประก�ร ประก�รแรกคือก�รเตรียมง�น 
เพื่อก�รร่วมประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 ที่ญี่ปุ่นในปี 2563 โดยเร�เริ่มก้�วจ�กก�รประชุม
คณะกรรม�ธิก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ� ครั้งที่ 28 
หรือ CCPCJ ที่กรุงเวียนน� ประเทศออสเตรียก่อน ในง�นนี้เร�ได้มีบทบ�ทในก�รนำ�เสนอข้อมติสำ�คัญ
คือข้อมติก�รนำ�ส่งเสริมก�รกีฬ�เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม
และคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ�สำ�หรับเย�วชน ผ่�นก�รยกตัวอย่�งจ�กโครงก�ร BBG ซึ่งเป็นโครงก�ร
ในพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี 

ในที่ประชุม CCPCJ เร�ยังได้จัดนิทรรศก�รในประเด็นก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมเย�วชนโดยอ�ศัยก�ร
กีฬ�และนวัตกรรมใหม่ ซึ่งรวมเอ�ทั้งแนวคิดของโครงก�ร BBG และก�รดำ�เนินโครงก�ร Borderless 
Youth Forum เพื่อส่งเสริมบทบ�ทของเย�วชนในโลกไร้พรมแดน ม�ช่วยในก�รแก้ไขปัญห�ในสังคม
เข้�ไว้ด้วยกัน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมคู่ขน�นทั้งเป็นเจ้�ภ�พเองและร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในด้�นก�ร
บำ�บัดฟื้นฟูและก�รกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รเค�รพกฎหม�ยเพื่อ
ขับเคลื่อนว�ระก�รพัฒน� 2030 เป็นต้น 

เป้�หม�ยประก�รที่ 2 คือก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับคำ�ท่ีเร�ได้ยินบ่อยครั้งขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีม�นี้ คือ Disruptive Technology ที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรม
เท่�นั้น แต่ยังมีผลกระทบอย่�งม�กต่อสังคมของเร�อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ TIJ ในฐ�นะองค์กรที่มุ่งมั่นจะ
พัฒน�กระบวนก�รยุติธรรมให้มีคว�มเท่�ถึงและเท่�เทียมแก่ประช�ชน ตระหนักถึงคว�มเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมในยุคนี้ จึงได้ดำ�เนินก�รอย่�งแข็งขันเพื่อแสวงห�แนวท�งส่งเสริมคว�มยุติธรรม ท่�มกล�ง 
กระแสแห่งก�รไหลเลื่อนของเทคโนโลยี

สารจากผู้อำานวยการ
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ในปีนี้ เร�จึงได้เปิดประเด็นใหม่ (emerging issues) อย่�งก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคว�มเป็นธรรม
ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� ก�รส่งเสริมก�รใช้หลักนิติธรรมและวัฒนธรรมก�รเค�รพกติก�เพื่อก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืน ขณะเดียวกันยังได้ยกประเด็นอย่�งก�รใช้คว�มยุติธรรมสม�นฉันท์ ก�รส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและ
เด็ก และกลุ่มเปร�ะบ�งให้เป็นที่ตระหนักในสังคมม�กขึ้น

อย่�งไรก็ดี ก�รจะดำ�เนินง�นทั้งหมดให้ประสบคว�มสำ�เร็จได้ ปัจจัยสำ�คัญที่สุดคือก�รแสวงห�
พันธมิตรทั้งที่เป็นนักกฎหม�ย นักนโยบ�ย นักเทคโนโลยี และนักปฏิบัติในทุกภ�คส่วนของสังคม ที่มี
เป้�หม�ยร่วมกัน เพื่อผนึกกำ�ลังประส�นคว�มร่วมมือห�แนวท�งในก�รยกระดับคว�มยุติธรรมและ
หลักนิติธรรมให้เท่�ทัน รองรับ และให้ระบบยุติธรรมยังส�ม�รถอำ�นวยคว�มยุติธรรมได้อย่�งแท้จริง
ในโลกที่เปลี่ยนไป

จึงได้เห็นว่�ตลอดปีที่ผ่�นม� TIJ รุกเข้�ไปห�เครือข่�ยอย่�งหล�กหล�ยม�กข้ึนทั้งในประเทศและ 
ต่�งประเทศ และทำ�ประเด็นที่ลึกซึ้งม�กยิ่งขึ้น เร�จะใช้แนวคิด “เรื่องเก่� เร�ทำ�ใหม่” ม�ช่วยบรรเท�
และแก้ไขปัญห�ในสังคม ด้วยวิธีก�รขย�ยภ�คีเครือข่�ย และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของพวกเข�ด้วย
เครื่องมือใหม่ๆ อย่�ง Design Thinking ซึ่งได้ดำ�เนินก�รแล้วในกิจกรรมของ RoLD Program และ  
Project-j เพื่อโน้มน้�วผู้บริห�รรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่ให้เข้�ใจถึงบริบทที่ม�กระทบง�นยุติธรรม
และนำ�พ�ไปสู่ก�รแสวงห�แนวท�งก�รแก้ไข ขณะเดียวกันก็เสริมคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นระดับโลก 
และระดับภูมิภ�ค โดยมีผลง�นเด่นชัดอย่�งก�รเตรียมง�นจัดประชุมอ�เซียนว่�ด้วยก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ� สมัยที่ 2 ซึ่ง TIJ เป็นองค์กรประส�นง�นก�รจัดประชุม 

ท้�ยนี้ ผมหวังว่�ก�รขย�ยคว�มร่วมมือทั้งในแนวกว้�งและแนวลึกที่ได้กระทำ�อย่�งต่อเนื่องกันม�  
จะนำ�ไปสู่ก�รร่วมกันพัฒน�แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ในกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเป็นรูป
ธรรม มีโมเดลต่อยอดที่ส�ม�รถส่งผ่�นองค์คว�มรู้สู่หน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และผมขอขอบคุณ
บุคล�กรขององค์กรที่ได้ร่วมกันดำ�เนินง�นอย่�งแน่วแน่และเข้มแข็ง อันจะเป็นร�กฐ�นที่มั่นคงให้ TIJ 
ก้�วไปข้�งหน้�ได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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เครือข่ายแห่งองค์ความรู้ด้านการยุติธรรมสากล 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ความเป็นมา

ซึ่ ง เป็นหน่ึงในโครงก�รพระดำ�ริของสมเด็จ
พระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�
เทพยวดี ด้�นก�รพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรม
ท�งอ�ญ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คม 2559 เป็นต้นม�สถ�บัน 
เพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้รับ 
ก�รรับรองสถ�นภ�พอย่�งเป็นท�งก�รจ�ก
สำ�นักง�นว่�ด้วยย�เสพติดและอ�ชญ�กรรม 
แห่งสหประช�ช�ติ (UNODC) ให้เป็นหนึ่งใน
สถ�บันเครือข่�ยแผนง�นสหประช�ช�ติด้�น
ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรม 
ท�งอ�ญ� (UN-PNI) แห่งท่ี 18 ของโลกและ 

ส่วนที่ 1

สถ�บัน เ พ่ือก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์ก�รมห�ชน) เป็นหน่วยง�นของรัฐประเภท
องค์ก�รมห�ชนท่ีจัดตั้งโดยพระร�ชกฤษฎีก�ฯ 
พ.ศ. 2554 เนื่องจ�กรัฐบ�ลไทยเล็งเห็นถึงคว�ม 
สำ�คัญท่ีจะให้มีหน่วยง�นไทยทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบ 
ใ น ก � ร ส่ ง เ ส ริ ม ก � ร อ นุ วั ติ ม � ต ร ฐ � น แ ล ะ
บรรทัดฐ�นของสหประช�ช�ติ เ ก่ียวกับก�ร
ดำ�เนินกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� รวมทั้ง
ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นหลักนิติธรรม ก�ร
ศึกษ�วิจัยและเผยแพร่โดยเฉพ�ะข้อกำ�หนด
สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจำ�และม�ตรก�รที่มิใช่ก�รคุมขังสำ�หรับ
ผู้กระทำ�คว�มผิดหญิง หรือ “ข้อกำ�หนดกรุงเทพ” 
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แห่งแรกของภูมิภ�คอ�เซียนทำ�ให้บทบ�ทของ 
TIJ มีคว�มชัดเจนม�กข้ึนในก�รสนับสนุนรัฐบ�ล 
และหน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรมไทย
เพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรม ปฏิรูปกระบวนก�ร
ยุติธรรมและส่งเสริมก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมใน
สังคม โดยทำ�หน้�ท่ีเป็น “สะพ�นเช่ือมโยงระหว่�ง
กระบวนก�รยุติธรรมไทยกับน�น�ช�ติ” ด้วย
ก�รนำ�องค์คว�มรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและม�ตรฐ�น
ส�กลที่เกี่ยวข้องม�บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นระหว่�ง
หน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรมไทยและ 
หน่วยง�นระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะก�รให้
คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (Rule 
of Law Education) ในรูปแบบที่หล�กหล�ย
เพ่ือให้ส�ม�รถเข้�ถึงทุกภ�คส่วนในสังคม โดย
ไม่จำ�กัดเฉพ�ะกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนก�ร
ยุติธรรม เพื่อมุ่งสร้�งให้เกิดวัฒนธรรมแห่งก�ร
เค�รพกติก�ในสังคมไทยและภูมิภ�คอ�เซียน 
(Culture of Lawfulness)

ต่อม�เมื่อวันที่ 24 มกร�คม 2560 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เห็นชอบให้ TIJ เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบ 
ห ลั ก ใ น ก � ร ส นั บ ส นุ น ก � ร ป ฏิ บั ติ ง � น แ ด่
สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� 
นเรนทิร�เทพยวดี ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งทูต 
สันถวไมตรีด้ �นก�รส่ ง เสริมหลักนิติ ธรรม
และระบบง�นยุติ ธรรมท�งอ�ญ�สำ�หรับ
ภูมิภ�ค เอ เชี ยตะ วันออก เฉี ยง ใต้ ต�มคำ �

กร�บทูลเชิญของสำ�นักง�นว่�ด้วยย�เสพติด 
และอ�ชญ�กรรมแห่งสหประช�ช�ติ ดังนั้น เพ่ือ 
ให้องค์กรมีคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�สถ�นภ�พ 
ก�รเป็นสถ�บันเครือข่�ย UN-PNI และหน่วยง�น 
ถว�ยง�นในตำ�แหน่งทูตสันถวไมตรีฯ อย่�งเข้มแข็ง 

ด้วยสถ�นะในก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิก PNI และ 
บทบ�ทที่ได้รับมอบหม�ยดังกล่�วทำ�ให้ TIJ 
มีภ�รกิจชัดเจนและเข้มแข็งม�กย่ิงข้ึนในก�ร
สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลและหน่วยง�น 
ในกระบวนก�รยุติธรรมไทย รวมทั้งเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งของประช�คมอ�เซียน ด้วยก�รนำ�
องค์คว�มรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและม�ตรฐ�นส�กลที่
เก่ียวข้องม�บูรณ�ก�รร่วมกันระหว่�งหน่วยง�น 
ในกระบวนก�รยุติธรรมไทยและหน่วยง�น
ระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะก�รให้คว�มรู้  
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนของสหประช�ช�ติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เพื่อส่งเสริม 
หลักนิติธรรม ก�รปฏิรูปกระบวนก�รยุติธรรม
และส่งเสริมก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมในสังคม
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วิสัยทัศน์ (Vision)

"TIJ เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง  
(Promoter  of Change) ด้านการยกระดับ 
กระบวนการยุติธรรมและสนับสนุน
วัฒนธรรมการเคารพกฎกติกาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ”

พันธกิจ (Mission)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2554 กำาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
ไว้ดังนี้

4. เป็นศูนย์กล�งแห่งคว�มเป็นเลิศระดับน�น�ช�ติ 
ด้�นก�รพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ใน 
ด้�นก�รปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิดโดยจะเน้นคว�มร่วมมือ
กับสหประช�ช�ติสถ�บันสมทบ (Programme 
Network Institute) และคว�มร่วมมือในกรอบ
อ�เซียน

5. ส่งเสริมภ�พลักษณ์ที ่ด ีของกระบวนก�ร
ยุติธรรมของไทยให้ได้รับก�รยอมรับในระดับ
น�น�ช�ติเ พ่ือให้เกิดคว�มร่วมมือท�งด้�น
กระบวนก�รยุติธรรมระหว่�งประเทศ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รอนุวัติข้อกำ�หนด
สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และม�ตรก�รที่มิใช่ก�รคุมขัง หรือ “Bangkok 
Rules” เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินกระบวนก�ร 
ยุติธรรมแก่หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

2. ศึกษ� วิจัย และเผยแพร่ม�ตรฐ�นและบรรทัด 
ฐ�นของสหประช�ช�ติ เ ก่ียวกับก�รดำ�เนิน
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� รวมทั้งแนวท�ง
ในก�รปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิดและก�รช่วยเหลือ
ผู้กระทำ�ผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพ่ือ
นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยและต่�งประเทศ

3.สส่งเสริมและพัฒน�องค์คว�มรู ้ด ้�นหลัก
นิติธรรมเพ่ือเสริมสร้�งศักยภ�พของบุคล�กร
ในกระบวนก�รยุติธรรมอันจะนำ�ไปสู่สังคมแห่ง
คว�มยุติธรรม
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เป้าหมายระดับองค์กร
(Goal)

“เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศและสหประชาชาติ 
ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรม
ทางอาญาและหลักนิติธรรม” เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร
สร้�งคว�มยุติธรรมที่เท่�เทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ของ TIJ

TIJ ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2565) 
ภายใต้บริบทการทำางานที ่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจองค์กร ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก�รอนุ วั ติ ม�ตรฐ�นและบรร ทัดฐ�นของ
สหประช�ช�ติด้�นก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและ
คว�มยุติธรรม ท�งอ�ญ�ในกลุ่มผู้เปร�ะบ�ง 
โดยเฉพ�ะข้อกำ�หนดกรุงเทพ และก�รส่งเสริม
สิทธิของผู้หญิงและเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ก�รส่งเสริมและพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นหลัก
นิติธรรมเพื่อรองรับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก�รพัฒน�นวัตกรรมและเผยแพร่องค์คว�มรู้ 
สำ�หรับหน่วยง�นเครือข่�ยภ�ยในประเทศ
เพ่ือยกระดับก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและระบบยุติธรรมท�งอ�ญ�ภ�ยใต้ 
บริบทที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ก�รสร้�งเครือข่�ยระหว่�งหน่วยง�นในสถ�บัน
เครือข่�ย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�ร 
ดำ�เนินนโยบ�ย และเครือข่�ยเย�วชนทั้งใน
ประเทศและระหว่�งประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ก�รปรับระบบก�รพัฒน�องค์กร และก�รบริห�ร
จัดก�รให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภ�พ 
ส�ม�รถ สนับสนุนก�รปฏิบัติภ�รกิจในระดับ
น�น�ช�ติ 
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TIJ กำาหนดบทบาทในการทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อ (Connector) ระหว่างหลักมาตรฐาน
ระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในภูมิภาคโดยเฉพาะในมิติด้าน  
“หลักนิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม”  และ “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบการทำางานเชื่อมโยงกับเวทีระหว่างประเทศ ดังนี้

ตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.สร่วมกำ�หนดและรับประเด็นยุทธศ�สตร์
จ�กภ�รกิจง�นระหว่�งประเทศเพ่ือนำ�กลับม� 
ส่งเสริมหลักนิติธรรม และกระบวนก�รยุติธรรม
ท�งอ�ญ�ในประเทศไทยและภูมิภ�ค

2.สสผลักดันให้ยุทธศ�สตร์และแนวท�งปฏิบัติ 
ได้ถูกนำ�ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

3.สสสร้�งองค์คว�มรู้และผลักดันในง�นส่งเสริม
หลักนิติธรรมและยกระดับประสิทธิภ�พ ของ
กระบวนก�รยุติธรรมให้สังคมเข้�ใจและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สะพานยุติธรรมไทย-นานาชาติ
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แบ่งออกเป็น 3 ระยะในกรอบเวล� 5 ปี ดังนี้

ระยะสั้น (ภายในปี 2561) เป็นระยะเร่งด่วน
ในก�รปรับโครงสร้�งองค์กรและยกระดับก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พเพ่ือ
รองรับก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นระหว่�ง
ประเทศ อ�ทิ เครือข่�ย UN-PNI ที่มีม�ตรฐ�น
ก�รทำ�ง�นระดับส�กล เน้นก�รบริห�รจัดก�ร
ด้วยก�รริ เริ่มแผนง�นโครงก�รที่ เ พ่ิมคว�ม
ร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นในเครือข่�ย UN-PNI 
(PNI Integration) และ/หรือสถ�บันก�รศึกษ�
น�น�ช�ติ รวมทั้งมุ่งเน้นก�รยกระดับคว�มเป็น
มืออ�ชีพของบุคล�กรใน TIJ จ�กก�รเป็นเพียง

นักวิจัยหรือนักวิช�ก�ร เป็น “นักบริห�รจัดก�ร 
นักวิช�ก�ร” และสร้�งเครือข่�ยโดยอ�ศัยพลังจ�ก 
TIJ Fellows ซึ่งเป็นเครือข่�ยจ�กทุกภ�คส่วน ใน
ก�รผลักดันภ�รกิจง�นด้�นหลักนิติธรรมและก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืน

ระยะกลาง (ภายในปี 2563) เป็นระยะที่ต่อยอด 
โครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ย UN
-PNI และ/หรือสถ�บันก�รศึกษ�และสถ�บัน
เครือข่�ยระหว่�งประเทศอื่นๆ โดยมุ่งหวังใช้องค์
คว�มรู้ในก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยที่สำ�คัญเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภ�พของหน่วยง�นปฏิบัติใน
กระบวนก�รยุติธรรมของไทยและอ�เซียนอย่�งมี

ทิศทางการทำางานและเป้าหมายองค์กรในระยะ 5 ปี
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คุณภ�พเพื่อสร้�งผลง�นให้เป็นที่ประจักษ์ในก�ร
ร่วมประชุม Crime Congress รวมทั้งส�ม�รถ
ใช้ประโยชน์จ�กองค์คว�มรู้ของหน่วยง�นที่
สั่งสมในก�รให้คว�มช่วยเหลือ (Technical 
Assistance) อย่�งเป็นรูปธรรมแก่ประเทศ 
เ พ่ือนบ้�นในภูมิภ�ค โดยมุ่ ง เน้นก�รสร้�ง
พันธมิตรในก�รทำ�ง�นระดับ Professionals กับ
หน่วยง�นต่�งๆ ในภูมิภ�ค

ระยะยาว (ภายในปี 2565) เป็นระยะที่องค์กร
ส�ม�รถสร้�งคว�มพร้อมของหน่วยง�นในฐ�นะ 
หน่วยง�นวิช�ก�รท่ีมีองค์คว�มรู้ด้�น “หลัก
นิติธรรม” “ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม” และ

ก�รพัฒน� “กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�” 
อย่�งเข้มแข็ง มีคว�มส�ม�รถในก�รสะท้อน
สถ�นก�รณ์และแนวท�งปรับปรุงนโยบ�ยใน
ภ�พรวมของภูมิภ�ค (Represent regional  
development as a PNI member) เน้นก�ร
บริห�รจัดก�รด้วยก�รขย�ยขอบเขตก�รทำ�ง�น 
ในประเด็นใหม่ๆ (Foundation expansion) 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�
ที ่ย ั ่งยืนของสหประช�ช�ติ (Sustainable  
Development Goals: SDG)
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กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. งานวิจัย 
   (Research and Development)

เน้นก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นง�นวิจัยและฐ�น
ข้อมูลในประเด็นที่เ ก่ียวข้องกับหลักนิติธรรม 
ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�ง
อ�ญ�ให้สอดคล้องกับหลักส�กล และนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�คุณภ�พของกระบวนก�รยุติธรรมของ
ประเทศที่มีคุณภ�พ

2. งานผลักดันเชิงนโยบาย 
   (Policy Advocacy) 

TIJ ส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ ท่ีมี เป็นเครื่องมือ 
ในก�รเสนอให้คว�มช่วยเหลือด้�นเทคนิคและ
ให้คำ�ปรึกษ�กับหน่วยง�นด้�นนโยบ�ยและ 
ปฏิบัติทั้งภ�ยในประเทศและในภูมิภ�คอื่นๆ
เพ่ือให้หน่วยง�นดังกล่�วส�ม�รถยกระดับ
ก�รทำ�ง�นด้�นก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและ
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� ให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมอย่�งแท้จริง ผ่�นโครงก�รลักษณะต่�งๆ
อ�ทิ ก�รทำ�โครงก�รรณรงค์เพื่อคว�มตระหนัก
รู้ด้�นก�รยุติคว�มรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
โครงก�รพัฒน�เรือนจำ�ต้นแบบต�มข้อกำ�หนด
กรุงเทพ ก�รสัมมน�แนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับ
นโยบ�ยด้�นย�เสพติดในต่�งประเทศ เป็นต้น

3. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   (Capacity Building)

TIJ ส�ม�รถนำ�องค์คว�มรู้ที่มีม�เผยแพร่สู่กลุ่ม 
บุคล�กรเป้�หม�ยในกระบวนก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและกระบวนก�รยุติธรรมท�ง
อ�ญ�พร้อมกับมุ่งพัฒน�องค์คว�มรู้และคว�ม
ส�ม�รถของบุคล�กรภ�คส่วนอื่นในวงกว้�ง
ผ่�นรูปแบบโครงก�รลักษณะต่�งๆ อ�ทิ ก�รจัด
สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร หลักสูตรฝึกอบรม และ
ก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดกันในระดับผู้ปฏิบัติง�น
ทั้งในระดับประเทศและน�น�ช�ติ รวมถึงก�รให้
คว�มช่วยเหลือในลักษณะ Technical Assis-
tance แก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภ�ค
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

โครงสร้างการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2
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โครงสร้างกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
อ�จ�รย์คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นายสราวุธ เบญจกุล

ดร.รอยล จิตรดอนคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล

นางกาญจนา ภัทรโชคนายเข็มชัย ชุติวงศ์

คุณหญิงลักษณาจันทร 
 เลาหพันธุ์

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

กรรมก�รคณะกรรมก�ร
โอลิมปิกส�กล  

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิบดีกรมองค์ก�รระหว่�งประเทศ 
(ผู้แทนกระทรวงก�รต่�งประเทศ)  

กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน  
กรรมก�รและเลข�ธิก�ร

ประธ�นกรรมก�ร 
ก�รท�งพิเศษ 

แห่งประเทศไทย
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

อัยก�รสูงสุด 
กรรมก�รโดยตำ�แหน่ง

รองประธ�นสถ�บันวิจัย 
จุฬ�ภรณ์ ฝ่�ยบริห�รสถ�บัน

วิจัยจุฬ�ภรณ์

รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม

เลข�ธิก�ร คณะกรรมก�ร 
พัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นกิจก�ร

ยุติธรรม

ประธ�นคณะผู้บริห�ร
ด้�นปฏิบัติก�ร 

เครือเจริญโภคภัณฑ์

สม�ชิกสภ�
นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
(ล�ออก 8 พ.ค. 62 )

ประธ�นกรรมก�รสถ�บัน
ส�รสนเทศทรัพย�กรนำ�
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธ�นกรรมก�ร
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

นายสุรงค์ บูลกุล ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายวิทยา 
สุริยะวงค์

นายวัลลภ 
นาคบัว

นางกาญจนารัตน์ 
ลีวิโรจน์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

นายภัคพล 
งามลักษณ์
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คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธ�นกรรมก�ร ท�งพิเศษแห่งประเทศไทย

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

อดีตอธิก�รบดีกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม

ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร

พันตำารวจโท 
ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

นางอัญชลี พัฒนสาร นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
และกฎระเบียบ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม

(ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 62 )

นายวัลลภ นาคบัว

นายสัจจา เขมะจารุ นายชาตรี โชไชย นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ นายบรรยาย นาคยศ

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

อดีตผู้ตรวจร�ชก�ร
กระทรวงยุติธรรม

รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น ก.พ.ร.

อดีตรองอธิบดี 
กรมบังคับคดี

ผู้อำ�นวยก�ร 
กองกฎหม�ยไทย

อดีตรองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักงบประม�ณ

รองเลข�ธิก�ร
สำ�นักง�นศ�ลปกครอง

สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
(ล�ออก 8 พ.ค. 62 )
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
งานวิจัยและวิชาการ

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์รองศาสตราจารย์
จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย

ดร.พิเศษ สอาดเย็น 
ที่ปรึกษ�สภ�คว�มมั่นคง

แห่งช�ติด้�นเศรษฐกิจ สังคม
 จิตวิทย�

ผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
ประจำ�แผนกคดีแรงง�น

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

สำ�นักปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองคณบดี คณะรัฐศ�ตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติ
แห่งช�ติ 

(ล�ออก 8 พ.ค. 62)

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

ประธ�นกรรมก�ร 
ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย

(แต่งตั้ง 28 มิ.ย. 62)

นายสุรงค์ บูลกุล

ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นกิจก�ร

ยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ดร.รอยล จิตรดอน
ประธ�นกรรมก�รสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ�

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
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ใน พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้ ก�รประชุมน�น�ช�ติ 
UN Crime Congress สมัยที่ 14 จะได้รับก�รจัด
ขึ้นที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหัวข้อหลัก
คือ “ก�รพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�
และก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม รวมถึงก�รส่งเสริม
หลักนิติธรรม เพื่อสนับสนุนก�รบรรลุว�ระก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030”  จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ 
TIJ จะต้องดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�นอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทยในก�รเตรียมคว�มพร้อมอย่�งแข็งขัน 
เพื่อสะท้อนมุมมอง คว�มสนใจ และประเด็นที่
ต้องก�รมุ่งเน้น สำ�หรับเป็นข้อมูลในก�รประชุม 
และในปีเดียวกัน ยังเป็นว�ระครบรอบ 10 ปี ของ
ก�รอนุวัติข้อกำ�หนดกรุงเทพ ซึ่งเป็นส่วนง�นหลัก
ของ TIJ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งด้วย 

ภ�รกิจสำ�คัญของ TIJ ใน พ.ศ. 2562  จึงดำ�เนิน
กิจกรรมสำ�คัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนง�นหลักได้แก่
ส่วนง�นเพ่ือขับเคลื่อนก�รเตรียมคว�มพร้อม 
ก�รประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 
และส่วนง�นเพ่ือก�รผลักดันและส่งเสริมก�ร
อนุวัติข้อกำ�หนดกรุงเทพ ขณะที่ก�รเผยแพร่
องค์คว�มรู้ นโยบ�ย และม�ตรฐ�นส�กล
เพ่ือก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและก�รพัฒน�
กระบวนก�รยุติธรรม ท่�มกล�งกระแสก�ร
เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน ผ่�นก�รขย�ย
คว�มร่วมมือไปยังเครือข่�ยสังคมท่ีมีศักยภ�พก็
ยังเป็นภ�รกิจที่ TIJ ให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่อง 
  

กิจกรรมสำาคัญของ TIJ ประจำาปี 2562 

ส่วนที่ 3



2 2

ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมประชุม UN Crime Congress 
สมัยที่ 14 เชื่อมเวทีโลก สู่การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

ก�รประชุม UN Crime Congress มีกำ�หนดจัด
ประชุมทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 
2498) โดยมีประเทศสม�ชิกสหประช�ช�ติผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันเพ่ือเป็นเจ้�ภ�พ ถือเป็น
เวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลคว�มรู้สภ�พปัญห�
กำ�หนดทิศท�งและนโยบ�ย และแนวท�งก�ร
ปฏิบัติ ท่ีดี เ ก่ียวกับก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม
และกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ท่ีสำ�คัญ
ที่สุดของโลก โดยเป็นก�รร่วมประชุมกันของ 
ผู้กำ�หนดนโยบ�ยผู้เชี่ยวช�ญท�งวิช�ก�รและ
ภ�คประช�สังคม เ พ่ือพัฒน�คว�มร่วมมือ
ระหว่�งกันในประเด็นดังกล่�วท้ังมิติภ�ยใน
ประเทศและมิติต่�งประเทศ

หน่ึงในข้ันตอนก�รเตรียมก�รที่สำ�คัญคือ ก�ร
กำ�หนดประเด็นห�รือในเชิ งส�รัตถะไ ว้ใน

ระเบียบว�ระก�รประชุม และก�รระดมคว�ม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นจ�กผู้มีส่วน
ได้เสียในภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วโลก ผ่�นก�รประชุม
เตรียมก�รระดับภูมิภ�คฯ  หรือ Regional  
Preparatory Meeting (RPM) ซึ่งผู้แทน TIJ และ
ผู้แทนรัฐบ�ลไทย ได้เข้�ร่วมก�รประชุมเตรียม
ก�รระดับภูมิภ�คเอเชียและแปซิฟิกสำ�หรับ  
UN Crime Congress สมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 22-24 
มกร�คม 2562 ณ อ�ค�รสหประช�ช�ติ กรุงเทพฯ 

ก�รประชุมในครั้งนั้นเป็นไปเพ่ือกำ�หนดท่�ที
สำ�หรับประเทศไทยท่ีมี ต่อประเด็นส�รัตถะ
ที่สำ�คัญต�มระเบียบว�ระของ UN Crime  
Congress และเพื่อให้ผู้แทนไทยมีคว�มพร้อม
และมีเอกภ�พในก�รสะท้อนมุมมองของไทยใน
ฐ�นะประเทศสม�ชิกของภูมิภ�คฯ ต่อไป 
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จ�กก�รประชุมเตรียมก�ร RPM ได้นำ�ม�สู ่
ก�รเตรียมง�นด้�นส�รัตถะอย่�งมุ่งมั่นและ
เข้มแข็งของ TIJ คือ ก�รเตรียมก�รก�รประชุม
อ�เซียนว่�ด้วยก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและ 
คว�มยุติธรรมท�งอ�ญ�สมัยที่ 2 หรือ ACCPCJ 
เพ่ือห�รือและแลกเปลี่ยนกับประเทศสม�ชิก
เ ก่ี ย ว กั บ ก � ร ป้ อ ง กั น อ � ช ญ � ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ในระดับภูมิภ�ค
อ�เซียน และเตรียมร�ยง�นที่ประชุม UN Crime 
Congress ที่เกียวโต

ในก�รเตรียมก�รประชุม ACCPCJ สมัยที่ 2 TIJ 
ได้ห�รือร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีอ�วุโสอ�เซียนด้�น
กฎหม�ย (ASLOM) เจ้�หน้�ที่อ�วุโสสำ�หรับ
คณะมนตรีประช�คมสังคมและวัฒนธรรม
อ�เซียน (Senior Officials' Committee for the 
ASEAN Socio-Cultural Community Council 
– SOCA) และเจ้�หน้�ที่อ�วุโสอ�เซียนด้�น
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (Senior Officials Meeting 
on Transnational Crime – SOMTC) ของ
ประเทศสม�ชิกอ�เซียน ระหว่�งเดือนสิงห�คม
ถึงกันย�ยน พ.ศ. 2562 เพื่อกำ�หนดทิศท�งและ
กรอบประเด็นส�รัตถะในก�รจัดประชุม ACCPCJ 
สมัยที ่  2 โดยผลจ�กก�รห�ร ือจะนำ�ไป 

สู่ก�รจ ัดก�รประช ุมกลุ่มที ่ปรึกษ�ครั ้งที ่  1  
(1st Consultative Group Meeting – CGM) และ
ก�รประชุมกลุ่มท่ีปรึกษ�คร้ังท่ี 2 (2nd Consultative 
Group Meeting – CGM) ก่อนจะดำ�เนินก�รจัด
ประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
ต่อไปเพื่อให้ได้เนื้อห�อย่�งครบถ้วน รอบด้�น 
TIJ ยังได้ร่วมกับสำ�นักง�นว่�ด้วยย�เสพติดและ 
อ�ชญ�กรรมแห่งสหประช�ช�ติ หรือ UNODC 
จัดก�รประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มยุติธรรม
เชิงสม�นฉันท์จ�กทั่วโลก ระหว่�งวันที่ 17-19 
มิถุน�ยน 2562 และก�รประชุมระดับช�ติว่�
ด้วยคว�มยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์ ในวันที่ 20 
มิถุน�ยน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์
แนวคิด ร่วมอภิปร�ยห�แนวท�งก�รนำ�คว�ม
ยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์ม�ใช้กับสังคมท้ังในระดับ
ประเทศและระหว่�งประเทศ 

ผลของก�รห�รือ นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดหลักก�รท่ี
สำ�คัญของคำ�ว่� “คว�มยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์” 
ว่�เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้มีก�รระงับและไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพ�ทแทนก�รดำ�เนินคดี ซึ่งพัฒน�ก�รม�
จ�กคว�มสำ�เร็จในประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
และออสเตรเลียม�กว่� 30 ปี โดยแนวคิดนี้ จะ
มุ่งให้ทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนของคู่กรณี
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เข้�ม�มีบทบ�ทในกระบวนก�รไกล่เกลี่ย ช่วยให้ 
ผู้เสียห�ยได้รับก�รเยียวย�ด้วยคว�มพึงพอใจ
ส่วนผู้ กระทำ�ผิดจะผ่�นกระบวนก�รแก้ไข
ปรับปรุงตัว โดยหวังให้เป็นแนวท�งหน่ึงในก�รลด 
จำ�นวนคดี ลดจำ�นวนผู้ต้องขัง ลดปัญห�นักโทษ
ล้นเรือนจำ� ซึ่งแนวท�งนี้ จำ�เป็นต้องถูกผลักดัน 
ท�งนโยบ�ยจ�กบุคล�กรในกระบวนก�ร
ยุติธรรม รวมทั้งนักกฎหม�ย ต้องแก้ไขปัญห�
ด้�นประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินก�ร ประเมิน 
ข้อจำ�กัดด้�นบุคล�กรและงบประม�ณ เพ่ือให้ 
ก�รปฏิบัติต่อประช�ชนเป็นไปอย่�งเสมอภ�ค 

ก�รประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มยุติธรรม
เชิงสม�นฉันท์จะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�คู่มือโปรแกรม
กระบวนก�รยุติธรรมเชิงสม�นฉันท์ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 (Handbook on Restorative Justice 
Programmes (Second Edition)) ซึ่งจัดทำ�
โดย UNODC และ TIJ โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับ
ปรับปรุงใหม่ดังกล่�วเป็นแนวท�งก�รพัฒน�
โปรแกรมอมรมเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำ�ไป
ใช้ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งๆ ที่ต้องก�รแง่คิด 
และข้อมูลเพ่ือจัดทำ�แผนปฏิรูประบบยุติธรรมที่
ทันสมัยและหล�กหล�ยม�กขึ้น

อีกหนึ่งก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญของปี 2562 เพื่อ
เตรียมคว�มพร้อมเข้�ร่วมก�รประชุม UN Crime 
Congress สมัยที่ 14 คือ ก�รประชุมคณะ

กรรม�ธิก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ� ครั้งที่ 
28 (The 28th session of the United Nations 
Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice) หรือ CCPCJ ระหว่�งวันที่ 
20-24 พฤษภ�คม 2562 ที ่กรุงเวียนน�
ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย โดย TIJ ได้ยกระดับ
คว�มพร้อมและคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น 
ทุกภ�คส่วน ทั ้งในประเทศและต่�งประเทศ 
ด้วยก�รผลักดันทั้งข้อมติ ก�รจัดนิทรรศก�รและ 
จัดกิจกรรมคู่ขน�น  เพื่อนำ�เสนอและแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลคว�มรู้ สภ�พปัญห� กำ�หนดทิศท�งและ 
นโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิบัติ ท่ีดีเกี่ยวกับ 
ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและกระบวนก�รยุติธรรม 
ท�งอ�ญ� ภ�ยใต้หัวข้อประจำ�ปี คือ  “หน้�ที่ของ
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ท่ีมีประสิทธิภ�พ
เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และน่�เชื่อถือ ในก�ร
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ป้องกันและต่อต้�นอ�ชญ�กรรมที่มีส�เหตุจ�ก
ก�รข�ดคว�มอดทนอดกลั้น หรือก�รเลือกปฏิบัติ
ใดๆ” 

ประเด็นสำ�คัญท่ี TIJ และประเทศไทย ร่วมผลักดัน 
ในเวที CCPCJ ครั้งที่ 28 คือ ก�รใช้กีฬ�เพื่อ
ป้องกันเพ่ือป้องกันอ�ชญ�กรรมในกลุ่มเย�วชน 
ซึ่งเป็นประเด็นที่สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชร 
กิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี กรมหลวงร�ชส�ริณี
สิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด� ทรงสนพระร�ชหฤทัย
และทรงมีพระร�ชดำ�ริให้ขย�ยผลในเวทีระหว่�ง
ประเทศ โดยได้สนับสนุนรัฐบ�ลไทยในก�ร 
นำ�เสนอข้อมติ “ก�รส่งเสริมก�รกีฬ�เป็นเคร่ืองมือ 
ในก�รพัฒน�ยุทธศ�สตร์ด้ �นก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ�สำ�หรับ 
เย�วชน” (Integrating Sport and Innovation 
in Youth Crime Prevention and Criminal 
Justice Strategies) มีเน้ือห�มุ่งเน้นก�รส่งเสริม
ให้ประเทศสม�ชิกตระหนักถึงประโยชน์ของ 
ก�รกีฬ�ต่อก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและก�รลด
ก�รกระทำ�ผิดซ้ำ�ของเด็กและเย�วชน โดยได้จัด
กิจกรรมคู่ขน�นนำ�ตัวแทนเย�วชนจ�กสโมสร

กีฬ� Bounce Be Good หรือ BBG จำ�นวน 2 คน
ที่เคยเข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม ต้องเข้�รับก�ร
ฝึกกีฬ�ภ�ยในสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เย�วชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน
ม�เข้�ร่วมกิจกรรม เพ่ือถ่�ยทอดประสบก�รณ์และ 
แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นของสโมสร ซึ่งริเริ่ม
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ 
เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี กรมหลวง
ร�ชส�ริณีสิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด� เพื่อให้โอก�ส
แก่เด็กและเย�วชนที่เคยก้�วพล�ด 

นิทรรศก�ร (exhibition) ในประเด็นก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมเย�วชนโดยอ�ศัยก�รกีฬ�และ
นวัตกรรมใหม่ (Integrating sport and innovation 
in youth crime prevention: A new horizon)  
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ TIJ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นคว�ม 
คืบหน้�และเผยแพร่แนวท�งก�รปฏิบัติของ
ประเทศไทยในก�รใช้ก�รกีฬ�ป้องกันก�ร 
กระทำ�ผิดและกระทำ�ผิดซ้ำ�ในเด็กและเย�วชน
โ ด ย เ ฉ พ � ะ ก � ร ดำ � เ นิ น ง � น ข อ ง โ ค ร ง ก � ร 
BBG และก�รดำ�เนินโครงก�ร Borderless 
Youth Forum ที่ TIJ ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบ�
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ของเย�วชนในก�รแก้ไขปัญห�สังคม ทำ�ให้ก�ร
ผลักดันประเด็นนี้ได้รับก�รรับรองในท่ีประชุม 
โดยมีประเทศต่�งๆ ร่วมลงน�มสนับสนุนกว่� 20 
ประเทศ

TIJ ได้นำ�เสนอประเด็นส�รัตถะที่สำ�คัญเพื่อขับ
เคลื่อนหลักนิติธรรมและสร้�งเสริมคว�มร่วมมือ
ระหว่�งภ�คีเครือข่�ย สอดคล้องกับเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ เป้�หม�ย
ที่ 16 และเป้�หม�ยที่ 17 ในก�รจัดและร่วมจัด
กิจกรรมคู่ขน�น ได้แก่

• แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก (Global 
Prison Trends) โดยจัดร่วมกับองค์กร Penal 
Reform International (PRI) ประเทศอังกฤษ 
พร้อมกับเปิดตัวร�ยง�นสถ�นก�รณ์แนวโน้ม 
ผู้ต้องขังของโลก (Global Prison Trend 2019) ที่ 
TIJ ทำ�ร่วมกับ PRI เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปีนี้ 
ได้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นพิเศษมุ่งประเด็นก�ร
จัดก�รบริก�รส�ธ�รณสุขภ�ยในเรือนจำ�

• การบำาบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของ 
ผู้ต้องขังหญิง (Rehabilitation and social 
reintegration of women prisoners) โดยจัดร่วม
กับ UNODC 

• การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการและ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำา (Measuring 
and evaluating the effectiveness of correc-
tional treatment and intervention) โดยจัด
ร่วมกับหน่วยง�น The United Nations Asia 
and Far East Institute for the Prevention 
of Crime and the Treatment of Offenders 
(UNAFEI) ประเทศญี่ปุ่น 

• นวัตกรรมใหม่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ 
เยาวชนเพื่อความยั่งยืน (Redesigning Youth 
Engagement for Sustainability: A showcase 
of outcomes from the UNODC-TIJ Youth 
Forum on innovation, justice and colla- 
boration for the 2030 agenda) 

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย 
เพ่ือขับเคล่ือนวาระการพัฒนา 2030 (Fostering 
a culture of lawfulness in support of 2030 
agenda) 

•aการส่งเสริมมุมมองด้านเพศสภาพในระบบ
การศึกษาเพ่ือสร้างเสริมหลักนิติธรรม (Gender 
perspective into education: Why it matters 
for education on the rule of law) 



2 7

รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

คว�มภ�คภูมิใจสำ�คัญของ TIJ ในปี 2562 คือ
ก�รขับเคลื่อนก�รอนุวัติข้อกำ�หนดกรุงเทพ จน
เห็นผลเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะ
ในภูมิภ�คอ�เซียนผ่�น โครงก�รนำ�ร่องเรือนจำ�
ต้นแบบในประเทศกัมพูช� ซึ่งถือเป็นก�รสร้�ง
ภ�คีคว�มร่วมมือข้�มพรมแดน และเป็นก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของประช�กรกลุ่ม
เปร�ะบ�งในสังคม สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของอ�เซียนใน พ.ศ. 2562 คือ ก�รร่วมมือ ร่วมใจ
ก้�วไกล ยั่งยืน ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�
ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้�งหลัง โดย TIJ ได้ลงน�ม
ในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับกรมร�ชทัณฑ์
ประเทศกัมพูช� เมื่อวันที่ 28 สิงห�คม 2562  
เพื่อขย�ยผลเป็น “โครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบเพื่อ

ผลักดันและส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ  
นำาร่องเรือนจำาต้นแบบข้ามพรมแดน 
จาก “ไทย” สู่ “กัมพูชา” 

นำ�ร่องก�รอนุวัติข้อกำ�หนดกรุงเทพในประเทศ
กัมพูช�”  นำ�ไปสู่คว�มร่วมมือระหว่�ง TIJ และ 
กรมร�ชทัณฑ์ ประเทศกัมพูช� ในก�รนำ�ข้อกำ�หนด 
กรุงเทพไปปรับใช้ในเรือนจำ�หญิง CC2 เรือนจำ�
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูช�และถือเป็นก�ร 
นำ�ข้อกำ�หนดกรุงเทพไปใช้นอกประเทศไทย เป็น
แห่งแรกในอ�เซียน 

“โครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบเพ่ือนำ�ร่องก�รอนุวัติ
ข้อกำ�หนดกรุงเทพในประเทศกัมพูช�” มีกำ�หนด
ระยะเวล�ก�รดำ�เนินโครงก�ร 2 ปี เพื่อฝึก
อบรมก�รบริห�รจัดก�รเรือนจำ�ให้กับเจ้�หน้�ท่ี
ร�ชทัณฑ์และเจ้�หน้�ที่เรือนจำ� CC2 โดยคำ�นึง
ถึงคว�มอ่อนไหวท�งเพศภ�วะของผู้ต้องขังหญิง
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พร้อมจัดตั้งคณะทำ�ง�นร่วมกันเพ่ือก�รปรับ
ใช้ข้อกำ�หนดกรุงเทพในเรือนจำ� CC2 ก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พสภ�พแวดล้อม และร่วมกันพัฒน�
โครงก�รฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเพ่ือก�รส่งกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ในปีงบประม�ณ 2562 TIJ ยังได้ร่วมกับโครงก�ร
กำ�ลังใจ ในพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้� 
พัชรกิติย�ภ นเรนทิร�เทพยวดี กรมหลวงร�ชส�ริณี 
สิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด� จัดเสวน�เน่ืองในโอก�ส
ครบรอบ 8 ปี ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ในหัวข้อ  
“จ�กเรือนจำ�สู่ชุมชน: ลดช่องว่�ง สร้�งโอก�ส
และเสริมสร้�งคว�มยุติธรรมในสังคม” เมื่อวันที่ 
21 ธันว�คม 2561 เพ่ือแสดงให้เห็นว่� “ข้อกำ�หนด
กรุงเทพ”ถูกนำ�ม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด
นโยบ�ยที่เก่ียวข้องกับก�รดูแลผู้ต้องขังหญิง
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและคำ�นึง
ถึงเพศสภ�วะ ซึ่งได้มอบร�งวัลประก�ศนียบัตร
ให้กับเรือนจำ�ต้นแบบประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 
2 เรือนจำ� คือ เรือนจำ�กล�งนครร�ชสีม� และ 
เรือนจำ�อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  แล้วพร้อม
มอบโล่ร�งวัลแสดงคว�มขอบคุณและเชิดชู 
เกียรติ Crafting Hope Awards  แก่หน่วยง�น 
เอกชนท่ีดำ�เนินง�นเพ่ือช่วยเหลือผู้ พ้นโทษ 
ม�อย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ คุณเน�วรัตน์ ธนะศรี 
สุธ�รัตน์ ผู้ก่อตั้งร้�น ‘ลีล�นวดไทย’ จังหวัด
เชียงใหม่ น�ยแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทย� ผู้ก่อต้ัง 
วิส�หกิจชุมชน บ้�นกึ่งวิถี ‘เธอ’ (SHE) และ
ศ�สน�จ�รย์สุนธร สุนทรธ�ร�วงศ์ จ�กมูลนิธ ิ
บ้�นพระพร (มูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียน)
ผู้ร่วมเวทีเสวน�และผู้บรรย�ยพิเศษท้ังตัวแทน
จ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม 
ได้นำ�เสนอใน 3 มิติหลัก ได้แก่

• Inside Prison ภ�รกิจหลังกำ�แพง เน้นคว�ม
ก้�วหน้�ของก�รพัฒน�แนวปฏิบัติในเรือนจำ� 
หญิง เช่น บทบ�ทของเรือนจำ�และก�รเปลี่ยน 
แปลงของผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจำ� และก�รนำ�
ข้อกำ�หนดกรุงเทพม�ช่วยยกระดับชีวิตผู้กระทำ�
ผิด

• Beyond Prison สู่โลกนอกเรือนจำ� ว่�ด้วย
คว�มร่วมมือของภ�คประช�ชนในก�รบำ�บัด
ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดหญิงเพื่อก�รกลับคืนสู่สังคม คือ 
เมื่อผู้กระทำ�ผิดได้รับก�รปล่อยตัว เป็นหน้�ที่ของ
สังคมที่จะช่วยเหลือ ฟื้นฟูกลุ่มคนเหล่�นั้น

• Besides Prison อน�คตของม�ตรก�รที่มิใช่
ก�รคุมขัง กล่�วถึงแนวท�งก�รพิจ�รณ�ใช้
ม�ตรก�รท�งเลือกท่ีมิใช่ก�รคุมขัง ม�ใช้แทน
ก�รลงโทษโดยก�รจองจำ�เพียงอย่�งเดียว เพร�ะ
ก�รจะทำ�ให้ข้อกำ�หนดกรุงเทพถูกนำ�ไปใช้อย่�ง
สมบูรณ์จะต้องคำ�นึงถึงมิติอื่นๆ อย่�งมิติในเชิง
กฎหม�ย เช่น หน่วยง�นศ�ล กับ หน่วยง�นคุม
ประพฤติท่ีในอน�คตน่�จะเป็นส่วนสำ�คัญท่ีจะ
ช่วยผลักดันให้ข้อกำ�หนดกรุงเทพถูกนำ�ม�ใช้
อย่�งสมบูรณ์

ในง�นนี้ยังมีนิทรรศก�รแสดงผลง�นเชิงวิช�ก�ร
ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ โครงก�รกำ�ลังใจ 
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กรมร�ชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ องค์กรก�รปฏิรูป
ก�รลงโทษส�กลจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร และสถ�บัน 
UNAFEI จ�กประเทศญี่ปุ่น มีก�รออกร้�นของ
เรือนจำ�ต้นแบบและกลุ่มกิจก�รเพ่ือสังคมที่ได้
ให้ก�รสนับสนุนผู้พ้นโทษ และกิจก�รของอดีตผู้
ต้องขังอีกด้วย

ในปีท่ีผ่�นม� TIJ ยังได้ดำ�เนินก�รโครงก�รเรือนจำ�
ต้นแบบ และก�รสัมมน�เรือนจำ�ต้นแบบอย่�ง
ต่อเน่ือง โดยมีก�รจัดสัมมน�โครงก�รเรือนจำ�
ต้นแบบต�มข้อกำ�หนดกรุงเทพและศึกษ�ดูง�น 
ณ จังหวัดกระบี่ ในระหว่�งวันที่ 5-6 พฤศจิก�ยน 
2561 เพ่ือขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยและสร้�งคว�มรู้ 
คว�มเข้ � ใจ เกี่ ยว กับก�รดำ � เ นินง�นด้ �น 
ข้อกำ�หนดกรุงเทพให้กับผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่
ร�ชทัณฑ์ในเขตภ�คใต้ ตลอดจนเปิดโอก�สให้ 
ผู้ที่สนใจเข้�ร่วมโครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบประจำ�
ปี 2562 ได้ห�รือกับวิทย�กรและเจ้�หน้�ที ่
โครงก�รเพ่ือคว�มเข้�ใจอันดี ย่ิงขึ้นเก่ียวกับ
ก�รสมัครเข้�ร่วมโครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบต�ม 
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ

ก�รลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินเรือนจำ�ในเขตภ�คใต้ 
10 แห่ง ประกอบด้วย เรือนจำ�อำ�เภอไชย�
ทัณฑสถ�นหญิงสงขล� เรือนจำ�กล�งพัทลุง 
เร ือนจำ�จังหวัดตรัง เร ือนจำ�จังหวัดระนอง  
เรือนจำ�อำ�เภอตะกั่วป่� เรือนจำ�จังหวัดกระบี ่
เรือนจำ�กล�งนครศรีธรรมร�ช  เรือนจำ�อำ�เภอทุ่งสง 

และเรือนจำ�อำ�เภอป�กพนัง และได้ประก�ศให้
ทัณฑสถ�นหญิงสงขล� เรือนจำ�จังหวัดตรัง และ
เรือนจำ�อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช เป็น
เรือนจำ�ต้นแบบประจำ�ปี 2562 

พร้อมกันนี้ เพื่อส่งเสริมให้เรือนจำ�เน้นก�รบำ�บัด
ฟ้ืนฟูและเตรียมคว�มพร้อมผู้ต้องขังให้ส�ม�รถ
กลับไปเป็นประช�กรคุณภ�พของสังคม และ
ลดก�รกระทำ�ผิดซ้ำ � สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
กรุงเทพ TIJ จึงได้ขย�ยผล “โครงก�รเรือนจำ�
ต้นแบบ” เป็น “โครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบเชิงลึก” 
โดยร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ยนอก เช่น มูลนิธิ
บ้�นพระพร สม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีใน
พระอุปถัมภ์ จัดทำ�หลักสูตรก�รอบรมประกอบ
ด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกระบวนก�ร
เรียนรู ้สู ่ก�รเปลี ่ยนแปลง  (ด้�นสุขภ�พจิต): 
ของขวัญจ�กใจ หลักสูตรว�งแผนท�งก�รเงิน
หลักสูตรเริ่มต้นว�งแผนอ�ชีพ หลักสูตรก�ร
ว�งแผนธุรกิจแบบเข้มข้น: SME เปลี่ยนชีวิต 
(หลักสูตรต่อเน่ืองจ�กโครงก�รเรือนจำ�ต้นแบบ
เชิงลึกปี 2561) และหลักสูตรก�รว�งแผนก่อน
พ้นโทษส่วนบุคคล: Individual Action Plan 
เพ่ือส่งเสริมผู้ต้องขังให้ส�ม�รถเพ่ิมพูนทักษะ
ก่อนปล่อยตัว ทั้งในด้�นก�รเตรียมพร้อมเข้�
สู่ตล�ดง�นและก�รเป็นบุคล�กรคุณภ�พ ก�ร 
ส่งเสริมด้�นจิตใจผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้กลุ่มแบบ 
ระยะย�ว รวมถึงมีก�รว�งแผนและติดต�มหลัง
พ้นโทษด้วย 
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TIJ ยังได้จัด หลักสูตรก�รฝึกอบรมว่�ด้วย
ก�รบริห�รจัดก�รผู้ ต้องขังหญิงสำ�หรับเจ้�
หน้�ท่ีร�ชทัณฑ์ระดับอ�วุโสในกลุ่มประเทศ
อ�เซียน อย่�งต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ร่วมกับ 
ผู้เชี่ยวช�ญและนักปฏิบัติด้�นร�ชทัณฑ์ระดับ
ส�กล จัดก�รฝึกอบรมแก่เจ้�หน้�ที่ร�ชทัณฑ์
ทั้งในไทยและในอ�เซียน ระหว่�งวันที่ 19-29 
พฤศจิก�ยน 2562 มีเนื้อห�ครอบคลุมในประเด็น
ต่�งๆ เช่น ก�รบริห�รจัดก�รเรือนจำ�โดยคำ�นึง
ถึงเพศภ�วะ ก�รรับตัวผู้ต้องขังเข้�เรือนจำ�สุข
อน�มัยและก�รดูแลสุขภ�พผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง
ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง คว�มมั่นคงและ
คว�มปลอดภัยเรือนจำ� ก�รเตรียมตัวก่อนปล่อย 
เป็นต้น รวมทั้งไปศึกษ�ดูง�น ณ ทัณฑสถ�นหญิง
ชลบุรี เรือนจำ�พิเศษพัทย� มูลนิธิบ้�นพระพร

และเรือนจำ�จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เพ่ือ 
เสริมสร้�งศักยภ�พของเจ้�หน้�ที่เรือนจำ�ด้วย
ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่เจ้�หน้�ท่ีเรือนจำ� 
เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�กฎเกณฑ์และม�ตรฐ�นส�กล
ไปปรับใช้ในเรือนจำ�ต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ต่อไป 
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ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมและพัฒน�กระบวนก�ร 
ยุติธรรม ไม่อ�จเกิดข้ึนได้เป็นผลสำ�เร็จ ห�กข�ด
คว�มร่วมมือจ�กภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้องในอดีต
เพร�ะพ้ืนท่ีก�รว�งแผน กำ�หนดยุทธศ�สตร์ และ
กำ�หนดนโยบ�ยอ�จมีเพียงในวงก�รท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนก�รยุติธรรม แต่ก�รดำ�เนินง�นใน
รูปแบบเดิม ยังไม่ส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งเห็นได้ชัด เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้องค์ก�ร
สหประช�ช�ติ เพ่ิมเติมเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ี
ย่ังยืน 2030 ในเป้�หม�ยท่ี 16 ว่�ด้วยเร่ืองก�ร
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือ
ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน และเป้�หม�ยท่ี 17 ว่�ด้วย 
เร่ืองคว�มร่วมมือเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน ด้วย
ก�รสร้�งหุ้นส่วนคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�
ซึ่งเป้�หม�ยเหล่�น้ีล้วนมีคว�มสอดคล้องกับ
ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นของ TIJ 

ร่วมขยายเครือข่ายสังคมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม 
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ในปี พ.ศ. 2562 TIJ มีโครงก�รท่ีดำ�เนินง�นเพ่ือ
เสริมสร้�งองค์คว�มรู้และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม 
เ พ่ือทำ�ให้หลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐ�นของก�ร
พัฒน�ท่ีย่ังยืนของสังคมไทยในหล�กหล�ย 
รูปแบบ เช่น โครงก�รคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับ 
สถ�บัน IGLP (Institute for Global Law and  
Policy – IGLP) แห่งคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 
ฮ�ร์ว�ร์ด และก�รจัดเวทีส�ธ�รณะน�น�ช�ติ
ว่�ด้วยหลักนิติธรรมและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (TIJ  
International Public Forum on the Rule of Law 
and Sustainable Development) ประจำ�ปี 2562 
ซ่ึงจัดข้ึนเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน โดยแบ่งก�รอบรม
ออกเป็น 2 หลักสูตรที่จัดขึ้นคู่ขน�นกัน  ระหว่�ง
วันท่ี 6-11 มกร�คม 2562 ประกอบด้วยหลักสูตร
อบรมน�น�ช�ติสำ�หรับผู้นำ�รุ่นใหม่ด้�นหลัก
นิติธรรมและนโยบ�ยสำ�หรับกลุ่มผู้นำ�รุ่นใหม่
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(TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders 
on the Rule of Law and Policy) จำ�นวน  
62 คน จ�ก 16 ประเทศ และหลักสูตรอบรม
น�น�ช�ติสำ�หรับผู้นำ�รุ่นใหม่ด้�นหลักนิติธรรม
และนโยบ�ยสำ�หรับนักวิจัยและนักวิช�ก�ร 
(TIJ-IGLP Workshop for Scholars on the 
Rule of Law and Policy) จำ�นวน 75 คน จ�ก 
35 ประเทศ โดยกลุ่มคณ�จ�รย์เครือข่�ยสถ�บัน 
IGLP จำ�นวน 40 คน จ�กมห�วิทย�ชั้นนำ� 35 
แห่งทั่วโลก 

ทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นให้เกิดคว�มตระหนักรู้
ก�รเรียนรู้ และก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นใน
ด้�นก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะ ก�รพัฒน�
ทักษะก�รเขียนง�นวิจัยแบบเข้มข้น   ก�รพัฒน�
ทักษะวิเคร�ะห์นโยบ�ยแบบเข้มข้น  และก�ร
ทดลองแนวคิดเชิงนโยบ�ย ซึ่งจะช่วยให้ส�ม�รถ
แก้ไขปัญห�ได้สอดคล้องและเหม�ะสมกับบริบท
สังคมในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ เข้�ร่วมอบรม ยังได้ร่วมศึกษ�ดูง�นท่ี Dtac 
Accelerate เพ่ือรับฟังก�รบรรย�ยและแลก 
เปลี่ยนคว�มคิดเห็นในหัวข้อ “Technological 
Advancements and Innovative Tools as 
Driving Force behind Sustainable Develop-
ment” จ�กคุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมก�ร
ผู้จัดก�ร Dtac Accelerate รวมถึงกลุ่มผู้ก่อตั้ง
รุ่นใหม่กับธุรกิจสต�ร์ตอัพเพื่อสังคม อีกทั้งร่วม
รับฟังก�รประชุมเวทีส�ธ�รณะน�น�ช�ติว่�ด้วย
หลักนิติธรรมและก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน หัวข้อ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือคว�มยุติธรรม” 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนของคณ�จ�รย์
ในเครือข่�ย IGLP เข้�ร่วมแสดงป�ฐกถ�และ 
เป็นผู้เสวน�ในหัวข้อต่�งๆ เช่น ท่�นชีพ จุลมนต์ 
ประธ�นศ�ลฎีก� ป�ฐกถ�พิเศษหัวข้อ“Balancing 
Technology-driven Economy and Justice Re- 
forms” และ Prof. Sheila Jasanoff, Pforzheimer 
Proferssor of Science and Technology  



3 3

รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Studies, John Kennedy School of Government 
at Harvard University ป�ฐกถ�พิเศษ หัวข้อ 
“Law and Technology” เป็นต้น
 
ก�รประชุมเวทีส�ธ�รณะน�น�ช�ติครั้ ง น้ี  
มีผู้เข้�ร่วมประชุมรวม 325 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนกระทรวงและหน่วยง�นร�ชก�รไทย
สถ�บันก�รศึกษ� ภ�คประช�สังคม สื่อมวลชน
เจ้�หน้�ที่ TIJ ผู้แทนจ�กสถ�นเอกอัครร�ชทูต
ต่�งๆ ในประเทศไทย คณ�จ�รย์เครือข่�ย IGLP 
ผู้เข้�ร่วมหลักสูตรอบรมฯ สำ�หรับกลุ่มนักวิจัย
และนักวิช�ก�ร และผู้เข้�ร่วมหลักสูตรอบรมฯ 
สำ�หรับกลุ่มผู้นำ�รุ่นใหม่

โครงก�รหลักสูตรอบรมด้�นหลักนิติธรรมและ 
ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนสำ�หรับผู้บริห�ร (TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development 
– RoLD Program) ประจำ�ปี 2562 เป็นอีก 
โครงก�รที่ TIJ พัฒน�ร่วมกับ IGLP  และ
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ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประกอบด้วย
กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนครอบคลุมหัวข้อเรื่อง
หลักนิติธรรมกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ ย่ังยืน
หลักนิติธรรมต่อก�รพัฒน�และบทบ�ทของ
ภ�คเอกชน ก�รปฏิรูปกระบวนก�รยุติธรรมท�ง
อ�ญ� และหลักนิติธรรมสู่ก�รปฏิบัติรวมท้ังส้ิน 
11 ครั้ง ศึกษ�ดูง�นในประเทศ 2 ครั้ง ครั้งแรก 
ที่ ทัณฑสถ�นหญิงธนบุ รีและเรือนจำ�พิเศษ
ธนบุรี และศึกษ�โมเดลธุรกิจที่ย่ังยืนบนพื้นฐ�น 
คว�มเป็นธรรมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจ 
พอเพียง ที่โครงก�รส�มพร�นโมเดล จังหวัด
นครปฐม ส่วนครั้งที่ 2 ศึกษ�ดูง�นที่ศูนย์ฝึกและ 
อบรมเด็กและเย�วชน (ช�ย) บ้�นก�ญจน�ภิเษก 
จังหวัดนครปฐม รวมท้ังได้ไปศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ 
1 ครั้ง ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพ่ือศึกษ�
ระบบกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ของประเทศ 
ญี่ปุ่น และศึกษ�ก�รส่งเสริมให้ภ�คเอกชนเข้�ม� 
มีบทบ�ทในก�รพัฒน�สังคมด้วยรูปแบบกิจก�ร
เพื่อสังคม 

ผู้เข้�ร่วมอบรมยังได้ร่วมโครงก�รปฏิรูปหลัก
นิติธรรมอย่�งเป็นรูปธรรมหรือ RoLD in Action 
โดยได้แบ่งประเด็นก�รทำ�โครงก�รเป็น 3 ประเด็น 
ต�มหัวข้อที่ผู้อบรมสนใจ ได้แก่ ก�รลดคว�ม
เหล่ือมล้ำ�ด้วยก�รสร้�งโอก�สก�รจ้�งง�นดิจิทัล
ก�รเข้�ถึงกลไกลก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พของ
บุคคลในครอบครัว และก�รก่อร่�งศึกษ�ภิบ�ล
หนุนสร้�งก�รมีส่วนร่วม จ�กนั้นยังได้ร่วมใน
ง�นประชุมเวทีส�ธ�รณะ 3 ครั้ง ได้แก่ (1) ครั้ง
ที่ 1 TIJ-UNODC Borderless Youth Forum 
on Innovation, Justice and Collaboration 
for the 2030 Agenda วันที่ 28 มีน�คม 2562 
(2) ครั้งที่ 2 The International Symposium on  
Restorative Justice วันที่ 20 มิถุน�ยน 
2562 และ (3) ครั้งที่ 3 The 8th TIJ Public  
Forum on the Rule of Law and Sustainable 
Development: Humanizing Approach 
for Better Justice วันที่ 23 สิงห�คม 2562  
โดยในปี พ.ศ. 2562 หลักสูตร RoLD Program 

มีผู้เข้�ร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้นำ�รุ่นใหม่และ
ผู้บริห�รจ�กทุกภ�คส่วนรวม 76 คน แบ่งเป็น
บุคล�กรภ�ครัฐ 39 คน ภ�คเอกชน 25 คน และ
ภ�คประช�สังคมและอื่นๆ 12 คน 
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Borderless Youth Forum 
เครือข่ายเยาวชนเพื่อความยุติธรรมไร้พรมแดน 

โครงก�ร Borderless Youth Forum เป็นหนึ่ง 
ในโครงก�รที่ TIJ เปิดพื้นที่ให้เย�วชนมีส่วนร่วม 
แสดงบทบ�ทในก�รส่งเสริมหลักนิติธรรมใน
สังคม ด้วยก�รเรียนรู้แลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นและ 
เสนอแนวท�งก�รแก้ไขปัญห� จึงเป็นเร่ืองจำ�เป็น 
อย่�งยิ่งโครงก�รโดดเด่นเกี่ยวกับเย�วชนที่ TIJ 
ดำ�เนินง�นในปี พ.ศ. 2562 ในชื่อ j-Education 
หรือ j-Ed โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�ก UNODC 
และ Mr. Glenn Fajardo ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�ร 
ใช้เทคนิค design thinking ข้�มพรมแดน
(Design across Border Technique) จ�ก  
d.school มห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริก� 
ในก�รพัฒน�โครงก�รเพ่ือใช้ประโยชน์จ�ก
เทคโนโลยีข้�มพรมแดน สนับสนุนก�รแสดง
ศักยภ�พของเย�วชนเพ่ือก�รเปลี่ยนแปลงสังคม
ในประเด็นที่เกี่ยวกับคว�มยุติธรรม และถือเป็น
โครงก�ร Youth Forum ครั้งแรกในโลกที่ใช้
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เทคโนโลยีประชุมท�งไกล ผ่�นโปรแกรมที่ทุกคน 
ส�ม�รถเข้�ถึงได้ เช่น Zoom และ Mural ม�ใช้
ในก�รประชุม ทำ�ให้เย�วชน ซึ่งอยู่ห่�งไกลกัน 
คนละมุมโลกส�ม�รถเรียนรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญใน
ส�ข�ต่�งๆ แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและเสนอ 
คว�มคิดเห็นเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญห�ท�งสังคม
ได้จ�กที ่พักของตนเอง โดยไม่ต้องเดินท�ง  
Borderless Youth Forum จัดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ที่ TIJ ในหัวข้อ Innovation, Justice and  
Collaboration มีเย�วชน 162 คน 14 สัญช�ติ 
จ�ก 10  ประเทศทั่วเอเชียเข้�ร่วมกิจกรรม และ
มีผู้เชี่ยวช�ญ 24 คน จ�ก 6 ประเทศในเอเชีย ที่
ทำ�ง�นในแต่ละพ้ืนท่ีเข้�ม�ทำ�หน้�ท่ีให้คว�มรู้ใน
ประเด็นคว�มยุติธรรมโครงก�รดังกล่�วได้รับก�ร
คัดเลือกให้จัดแสดงผลง�นของเย�วชนที่เข้�ร่วม
และจัดนิทรรศก�รเพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนก�ร
และวิธีก�รทำ�ง�นของโครงก�รในก�รประชุม
ระหว่�งประเทศ 2 ครั้ง คือ ก�รประชุม Asia- 
Pacific Forum on Sustainable Development 
ซึ่งจัดโดย UNESCAP เมื่อเดือนมีน�คม 2562 

และก�รประชุมคณะกรรม�ธิก�รว่�ด้วยก�ร
ป้องกันอ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�ง
อ�ญ� (CCPCJ) ที่กรุงเวียนน� ประเทศออสเตรีย 
เมื่อเดือนพฤษภ�คม 2562 

จ�กคว�มสำ�เร็จนี้ โครงก�ร Borderless Youth 
Forum จึงถูกจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2  โดยขย�ยขอบเขต 
ผู้เข้�ร่วมในระดับเย�วชนและคนรุ่นใหม่อ�ยุ
ระหว่�ง 18-30 ปี ให้ครอบคลุมภูมิภ�คเอเชีย 
ยุโรป และแอฟริก� โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�ก 
คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย Radboud ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�น
สถ�นท่ีจัดกิจกรรม และร่วมประช�สัมพันธ์
กิจกรรมสู่กลุ่มเป้�หม�ยในยุโรป อภิปร�ยกันใน 
3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ก�รสนับสนุนให้อดีตผู้ต้องขัง
กลับคืนสู่สังคมได้อย่�งร�บรื่น 
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ก�รยุติคว�มรุนแรงที่มีที่ม�จ�กเพศสภ�พและ
ก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรมของกลุ่มเปร�ะบ�ง
ในสังคม จนได้ ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบ�ย โดยมีเย�วชนและคนรุ่นใหม่เข้�ร่วม
กิจกรรม 138 คน 55 สัญช�ติ จ�ก 52 ประเทศ
มีผู้เชี่ยวช�ญจ�กประเทศต่�งๆ เข้�ร่วมแบ่งปัน
คว�มรู้แก่เย�วชน รวม 41 คน 

j-Education ยังได้ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในก�ร
สนับสนุนก�รเปิดพ้ืนท่ีให้เย�วชนได้มีบทบ�ทใน
ก�รเปล่ียนแปลงสังคมด้วย เช่น โครงก�ร KiiDathon 
2019 ที่ได้ร่วมกับมห�วิทย�ลัยกรุงเทพในก�ร
พัฒน�ย่�นนวัตกรรมอย่�งมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี
กล้วยน้ำ�ไท กรุงเทพฯ โดย Project j เป็นเจ้�ภ�พ
ในก�รจัด Hackathon เพื่อห�นวัตกรรมผ่�น
ก�รคิดแบบ Human Centered Approach ใน
หัวข้อ ก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมในบริเวณพื้นที ่
กล้วยน้ำ�ไท และโครงก�รชมรมนิติสังคมปริทรรศน์ 
(Law Chula Student Outreach and Legal 
Design Thinking Club) ร่วมกับคณะนิติศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โดยช่วยออกแบบ
กิจกรรมให้นิสิตได้คิดผ่�นกระบวนก�ร Human 
Centered Approach ที่ทำ�ให้นิสิตต้องคิดจ�ก
มุมมองต่�งๆ ของผู้เกี่ยวข้องกับกฎหม�ย ใน
เรื่องก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรม และ คว�มยุติธรรม
ในเรือนจำ� ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตของคณะนิติศ�สตร์

ตระหนักถึงสภ�พกฎหม�ยในหล�กหล�ยแง่
มุม ผ่�นท�งก�รศึกษ� ค้นคว้� ก�รเก็บข้อมูล
ในพื้นที่จริง และก�รวิเคร�ะห์ปัญห� โดยนำ�
คว�มรู้ท่ีเรียนม�ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญห�ท่ี
พบในสังคม
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โครงก�รสร้�งพ้ืนท่ีทดลองนวัตกรรมเพ่ือคว�ม
ยุติธรรม (jX) เป็นโครงก�รที่เกิดขึ้นเพื่อให้ก�ร
ดำ�เนินง�นของ RoLD Programme เป็นไปอย่�ง
ต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเน้นที่ก�ร
ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และหลักแนวคิดใหม่ใน
ก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร
อีกทั้งเพ่ือเป็นแพลทฟอร์มคว�มร่วมมือท่ีอ�ศัย
เครือข่�ยจ�กหล�ยภ�คส่วน เช่น ก�รร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่แสวงห�กำ�ไรอย่�ง ChangeFusion 
จัดกิจกรรมส่งเสริมก�รแก้ไขปัญห�ด้�นยุติธรรม
ในสังคม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย
โดยเริ่มจ�กก�รจัดก�รเสวน�ซีรี่ส์ Technology 
for Justice จำ�นวน 4 ครั้ง ในหัวข้อ “เทคโนโลยี 
Blockchain เพ่ือยกระดับก�รทำ�ง�นท่ีโปร่งใส
และรับผิดชอบ” หัวข้อ “Open Data และ AI 
เพื่อคว�มยุติธรรมที่ประช�ชนมีส่วนร่วม” หัวข้อ
“Open Data for Anti-Corruption” และหัวข้อ
“กฏหม�ยกับก�รเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์
ส�ธ�รณะ”

สร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
สร้างการมีส่วนร่วมต่อประเด็นความยุติธรรม

เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลภ�ครัฐเพ่ือป้องกัน
ก�รทุจริต ยังเป็นสิ่งที่ TIJ ให้คว�มสำ�คัญ ผ่�น
กิจกรรม Datathon: Organizing Data for  
Anti-Corruption ซึ่ง TIJ ร่วมกับ UNODC, 
ChangeFusion, OpenDream, Hand Social  
Enterprise, Anti-Corruption Thailand และ 
Open Data Thailand ให้ภ�คประช�ชนมี 
ส่วนร่วมในก�รสร้�งระบบฐ�นข้อมูลเปิด 
(Open Data) เพื่อก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน และ
ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดสร้�งระบบเชื่อมโยงข้อมูล  
visualization ให้ประช�ชนและสื่อส�ม�รถใช้
ตรวจสอบก�รทุจริตได้อย่�งเป็นรูปธรรมด้วย
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

รายงานงบฐานะการเงิน และรายงานการวิเคราะห์
ฐานะการเงิน ประจำาปีงบประมาณ 2562

ส่วนที่ 4
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ภาคผนวก ประวัติคณะกรรมการบริหารสถาบัน

ส่วนที่ 5
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

น�ยเข็มชัย  ชุติวงศ์

วัน เดือน ปีเกิด
27 กันย�ยน 2497

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รโดยตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ย
แห่งเนติบัณฑิตยสภ�
• MASTER OF LAWS (HARVARD UNIVERSITY)
• นิติศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประวัติการทำางาน
• รองอัยก�รสูงสุด
• ผู้ตรวจก�รอัยก�ร สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด
• อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นที่ปรึกษ�กฎหม�ย
• อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอัยก�ร
• อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นคดีล้มละล�ย
• เลข�ธิก�รสำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนต ิ
บัณฑิตยสภ�
• สม�ชิกสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ (สปช.)
• สม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.)
• กรรมก�รเนติบัณฑิตยสภ�
• กรรมก�รกฤษฎีก�
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ

ชื่อ-นามสกุล 
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

วัน เดือน ปีเกิด 
25 กรกฎ�คม 2501

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรีนิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 สำ�นักอบรมศึกษ�
กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 
• ปริญญ�โทนิติศ�สตร์มห�บัณฑิต (ส�ข�กฎหม�ยอ�ญ�)  
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
• ปริญญ�โท D.E.A.  (Sciences Criminelles - กฎหม�ย
อ�ญ�) L’Université des Sciences Sociales de Toulouse 
ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญ�เอก Doctorat en Droit (Mention Très Honorable 
เกียรตินิยมดีม�ก) L’Université des Sciences Sociales de 
Toulouse ประเทศฝรั่งเศส 

ประวัติการทำางาน
• กรรมก�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนในมห�วิทย�ลัย 
ประเภทผู้แทนมห�วิทย�ลัย (ก.พ.อ.)
• กรรมก�รคณะกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 
ประเภทผู้แทนข้�ร�ชก�รพลเรือนในมห�วิทย�ลัย (ก.บ.ข.)
• คณบดีคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลัง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• รองอธิก�รบดีฝ่�ยบุคคลและกฎหม�ย มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ศ�สตร�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�มห�วิทย�ลัย
มหิดล
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม คณะ
กรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ติ
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รคุมประพฤติ

• กรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
• ประธ�นอนุกรรมก�รด้�นศึกษ� วิจัย และพัฒน�กฎหม�ย
และระบบง�นกระบวนก�รยุติธรรม คณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
บริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ติ
• อนุกรรมก�รพิจ�รณ�เนื้อห�ร�ยก�รวิทยุ โทรทัศน์
 สำ�นักง�น กสทช.
• อนุกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำ�นักง�นกิจก�ร
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมบริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ติ
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ชื่อ-นามสกุล
น�ยสร�วุธ  เบญจกุล

วัน เดือน ปีเกิด
5 สิงห�คม 2508

ตำาแหน่งปัจจุบัน  
กรรมก�รโดยตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มห�วิทย�ลัย
ร�มคำ�แหง
• เนติบัณฑิต สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภ�
• ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ยเปรียบเทียบ (M.C.J) Howard 
University สหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศ (LL.M.)  
American University สหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ยธุรกิจ (LL.M.) University of 
Bristol สหร�ชอ�ณ�จักร

ประวัติการทำางาน
• ที่ปรึกษ�กฎหม�ยและพนักง�นอัยก�ร
• ผู้พิพ�กษ�ศ�ลจังหวัดพัทลุง
• ผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์ภ�ค  3
• ผู้พิพ�กษ�ศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้
• รองเลข�ธิก�รส่งเสริมง�นตุล�ก�ร
• ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลประจำ�สำ�นักประธ�นศ�ลฎีก�
• ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเย�วชน
และครอบครัว
• เลข�ธิก�รสำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�
• รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• เลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
• กรรมก�รเนติบัณฑิตยสภ�
• กรรมก�รสภ�สถ�บันผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
• อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิมห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์
• กรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์
• กรรมก�รบริษัทท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รเงินก�รธน�ค�รในคณะ
กรรมก�รคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
• ประธ�นกรรมก�รธุรกรรม สำ�นักง�นป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน
• กรรมก�รก�รไฟฟ้�นครหลวง

ชื่อ-นามสกุล   
น�งก�ญจน� ภัทรโชค 

วัน เดือน ปีเกิด 
7 พฤษภ�คม 2509

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
กรรมก�รโดยตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor of Science (International Relations),  
Georgetown University, สหรัฐอเมริก�
• Master of Arts (International Relations),  
University of Chicago, สหรัฐอเมริก�

ประวัติการทำางาน
• รองอธิบดี (นักบริห�ร ระดับต้น) กรมองค์ก�ร 
ระหว่�งประเทศ
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก (อำ�นวยก�ร ระดับสูง) สำ�นักนโยบ�ย
และแผน สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
• ผู้อำ�นวยก�รกอง (อำ�นวยก�ร ระดับต้น) กองอเมริก�เหนือ 
กรมอเมริก�และแปซิฟิกใต้
• เจ้�หน้�ที่ก�รทูต 7 กองอเมริก�เหนือ กรมอเมริก�และ
แปซิฟิกใต้

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• อัยก�รสูงสุด
• ศ�สตร�ภิช�น คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• อ�จ�รย์พิเศษ คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• อ�จ�รย์พิเศษ สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ย 
แห่งเนติบัณฑิตยสภ�        
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล  
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

วัน เดือน ปีเกิด
1 กุมภ�พันธ์ 2508

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รโดยตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์
• เนติบัณฑิตไทย
• LL.B. (Second Class Honours, Upper Division)  
University of Wales, United Kingdom
• Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)

ประวัติการทำางาน
• ประธ�นที่ประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโสอ�เซียนด้�นกฎหม�ย
• คณะกรรม�ธิก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยก�รค้�
ระหว่�งประเทศ
• อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
• หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�ร กระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ชื่อ-นามสกุล 
ดร.รอยล จิตรดอน

วัน เดือน ปีเกิด
2 มกร�คม 2496

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (คณิตศ�สตร์) มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต (คณิตศ�สตร์ประยุกต์) 
มห�วิทย�ลัยมหิดล วิทย�นิพนธ์: Maximum Flow Rate of 
BMA. Road Network, A Graph Approach
• Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute,  
Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA. 
Dissertation: Parallelization and Vectorization of a Finite 
Element Unsymmetric Equation Solver

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และก�รเกษตร 
(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• หัวหน้�โครงก�รจัดตั้ง สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และ
ก�รเกษตร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• หัวหน้�โครงก�ร ระบบเครือข่�ยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�
แห่งประเทศไทย ในพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน�ส�ข�คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งช�ติ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• Associate Lecturer, Regional Computer Center, Asian 
Institute of Technology
• ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
• อ�จ�รย์ ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

• ผู้อำ�นวยก�รกอง (เจ้�หน้�ที่ก�รทูต 8) กองอเมริก�เหนือ 
กรมอเมริก�และแปซิฟิกใต้
• ที่ปรึกษ� (เจ้�หน้�ที่ก�รทูต 7) คณะทูตถ�วรแห่ง
ประเทศไทยประจำ�สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ ณ นครนิวยอร์ก
• ที่ปรึกษ� (เจ้�หน้�ที่ก�รทูต 7) คณะทูตถ�วรแห่ง
ประเทศไทยประจำ�สำ�นักง�นสหประช�ช�ติ ณ นครเจนีว�

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• อธิบดี กรมองค์ก�รระหว่�งประเทศ
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• อ�จ�รย์สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร  
(ล�ดกระบัง)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• กรรมก�รและเลข�ธิก�รมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์
• คณะอนุกรรมก�รส�ข�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชน โดยพระร�ชประสงค์ ใน
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
• ประธ�นกรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�นทรัพย�กร ธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม Board member ของ Science and 
Technology Advisory Group (STAG) of United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 
• น�ยกสภ� สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�เกษตรภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
• คณะกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยส�รสนเทศ สภ�ก�ช�ดไทย
• กรรมก�รอำ�นวยก�รบริห�รและจัดก�รน้ำ�โครงก�รแก้มลิง
 มูลนิธิชัยพัฒน�

ชื่อ-นามสกุล
คุณหญิงปัทม�  ลีสวัสดิ์ตระกูล

วัน เดือน ปีเกิด
16 กุมภ�พันธ์ 2508

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รพัฒน�
ทรัพย�กรมนุษย์ มห�วิทย�ลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รจัดก�ร 
คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง
• ปริญญ�ดุริย�งคศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
• ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�ก�ร
บริห�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• ปริญญ�ศิลปศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร
• ปริญญ�ศิลปศ�สตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว มห�วิทย�ลัยคริสเตียน

ประวัติการทำางาน
• ประธ�นกรรมก�ร โรงแรมอโนม� กรุงเทพฯ 
• ประธ�นกรรมก�ร โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
• กรรมก�รบริห�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่ดูแลด้�นสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่ดูแลด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท จี เจ สตีล จำ�กัด (มห�ชน)
• ประธ�นชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
• ประธ�นคณะกรรมก�รกองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะ
ทำ�ง�นผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รส่งเสริมศิลปะร่วม
สมัย สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
• อนุกรรมก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผลง�นดีเด่นของช�ติ 
สำ�นักง�นเสริมสร้�งเอกลักษณ์ของช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• กรรมก�รคณะกรรมก�รโอลิมปิกส�กล (IOC)
• กรรมก�รที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
• กรรมก�รบริห�รสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)
• กรรมก�รบริห�รคณะกรรมก�รโอลิมปิคแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ (NOCT)
• น�ยกสม�คมกีฬ�แบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์ (BAT)
• ประธ�นคณะกรรม�ธิก�รด้�นวัฒนธรรม และกรรมก�ร
บริห�รสภ�โอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
• ประธ�นที่ปรึกษ�สม�คมกีฬ�ฟันด�บแห่งประเทศไทย
• ประธ�นวงดุริย�งค์ฟีลฮ�ร์โมนิกแห่งประเทศไทย   
(Thailand Philharmonic Orchestra; TPO)  
• ประธ�นที่ปรึกษ�มูลนิธิมห�อุปร�กรกรุงเทพฯ 
• น�ยกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสม�คมขับร้องประส�นเสียง
แห่งประเทศไทย
• กรรมก�รกิตติมศักดิ์สม�คมครูดนตรี (ประเทศไทย)
• กรรมก�รอำ�นวยก�รมหิดลสิทธ�ค�ร 
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันเพื่อ
ก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รกล�ง มูลนิธิร�ม�ธิบดี ในพระร�ชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
• กรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�รเครือข่�ยสุขภ�พม�รด�และ
ท�รกเพื่อครอบครัวไทย ในพระร�ชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ช
พย�บ�ล
• กรรมก�รมูลนิธิช่วยคนต�บอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ร�ชินูปถัมภ์ – ประธ�นศูนย์ฝึกอ�ชีพหญิงต�บอดส�มพร�น
• กรรมก�รมูลนิธิพัฒน�สถ�นีอน�มัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษ� นวมินทร�ชินี
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ประจำ�คณะกรรมม�ธิก�รปฏิรูปกีฬ�
 สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ
• กรรมก�รที่ปรึกษ�ของมูลนิธิอนุเคร�ะห์คนหูหนวกใน
พระบรมร�ชินูปถัมภ์
• กรรมก�รมูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�ก�รประกอบก�รธุรกิจและ
อุตส�หกรรม
• ที่ปรึกษ�มูลนิธิโรงพย�บ�ลสมเด็จเจ้�พระย� ในพระ
ร�ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
• ที่ปรึกษ�น�ยกสม�คมสตรีนักธุรกิจและวิช�ชีพแห่ง
ประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ 
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รสภ�แม่ดีเด่นแห่งช�ติ
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้�กรุงเทพฯ 1 
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์น�ยกสโมสรซอนต้�กรุงเทพ 8
• ที่ปรึกษ�สม�คมเสริมสร้�งครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
• ที่ปรึกษ�สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
พ�ณิชยก�ร 
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ สม�คมศิษย์เก่�อัสสัมชัญพ�ณิชย์
• ที่ปรึกษ�สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
พ�ณิชยก�ร
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์มูลนิธิบร�เดอร์เบอร์น�ร์ด
• ที่ปรึกษ�น�ยกสม�คมสหสม�คมศิษย์เซนต์ปอล เดอ 
ช�ร์ตร
• กรรมก�รที่ปรึกษ�ของสม�คมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรัง
ซีสซ�เวียร์
• ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ สม�คมค�ทอลิกแห่งประเทศไทย 
• ที่ปรึกษ�ประธ�นสภ�เซอร์ร่�ประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล   
น�ยสุรงค์ บูลกุล

วัน เดือน ปีเกิด
15 กันย�ยน 2498

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor of Science in Industrial Engineering and 
Operations Research, Syracuse University, New York, 
U.S.A.
• Master of Engineering in Operations Research,  
Cornell University, New York, U.S.A.

• Master of Business Administration, Cornell University, 
New York, U.S.A.

ประวัติการทำางาน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่มธุรกิจโครงสร้�งพื้นฐ�น 
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
• น�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมก�ร สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รก�รเงิน บริษัท ปตท. จำ�กัด  
(มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่
 จำ�กัด (มห�ชน) 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำ�กัด
• กรรมก�ร ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค

• ที่ปรึกษ� สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ที่ปรึกษ� สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ที่ปรึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.)
• รองประธ�นกรรมก�ร หอก�รค้�ไทย
• กรรมก�ร บริษัท บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด
• กรรมก�รอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  
จำ�กัด (มห�ชน) 
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท Sakari Resources Limited 
ประเทศสิงคโปร์
• กรรมก�ร บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริก� 
• กรรมก�ร บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศ
สิงคโปร์
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ชื่อ-นามสกุล
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

วัน เดือน ปีเกิด
28 กันย�ยน 2498

ตำาแหน่งปัจจุบัน
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่ง
เนติบัณฑิตยสภ�
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยบริติช โคลัมเบีย

ประวัติการทำางาน
• ที่ปรึกษ�กฎหม�ยด้�นภ�ษีและก�รลงทุนทั่วไป สำ�นักง�น
เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ สำ�นักง�นสิงคโปร์
• กรรมก�รอิสระธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ปี 2542
• สม�ชิกสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ (2 ตุล�คม 2557 – 6 กันย�ยน 
2558)
• กรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ประธ�นกรรมก�รของบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ 
จำ�กัด หัวหน้�ฝ่�ยกฎหม�ยสถ�บันก�รเงิน และหัวหน้�ฝ่�ย
กฎหม�ยภ�ษี สำ�นักง�นกรุงเทพฯ
• กรรมก�รบริห�รบริษัทสย�มพิวรรธ์ จำ�กัด
• รองประธ�นกรรมก�รของคณะกรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�น
กฎหม�ย
• กรรมก�รคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รปฏิรูปกฎหม�ยในระยะ
เร่งด่วน (คปก.)
• ประธ�นอนุกรรมก�ร คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎ�กรของ คปก.
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ใน
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รบริห�รง�นยุติธรรมแห่งช�ติ
• ประธ�นคณะกรรมก�รกฎหม�ยภ�ษีและกฎระเบียบ สภ�
หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
• ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ส�ข�วิช�นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย

ชื่อ-นามสกุล
คุณหญิงลักษณ�จันทร  เล�หพันธุ์

วัน เดือน ปีเกิด
27 กันย�ยน 2489

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา 
• อักษรศ�สตรบัณฑิต (ภ�ษ�อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• M.A. (French-Modern and Classical Language), 
Western Michigan University สหรัฐอเมริก�
• หลักสูตรปริญญ�บัตร รุ่นที่ 34 จ�กวิทย�ลัยป้องกันร�ช
อ�ณ�จักร พ.ศ. 2534

ประวัติการทำางาน
• รองผู้แทนถ�วรแห่งประเทศไทยประจำ�องค์ก�รอ�ห�รและ
เกษตร (FAO) ณ กรุงโรม ส�ธ�รณรัฐอิต�ลี
• ท่ีปรึกษ�คณะทูตถ�วรแห่งประเทศไทยประจำ�สหประช�ช�ติ 
 และผู้แทนสำ�รองไทย (Alternate Representative) ประจำ�
คณะมนตรีคว�มมั่นคง (Security Council) ช่วงที่ประเทศไทย
เป็นสม�ชิกในคณะมนตรีคว�มมั่นคง ณ นครนิวยอร์ก
• รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงก�รต่�งประเทศ
• อธิบดีกรมอ�เซียน และอธิก�รบดีกรมองค์ก�รระหว่�ง
ประเทศ กระทรวงก�รต่�งประเทศ
• เอกอัครร�ชทูตไทยประจำ�ออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์ร�
• รองปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ
• เอกอัครร�ชทูตผู้แทนถ�วรแห่งประเทศไทย ประจำ�
สหประช�ช�ติ ณ นครเจนิว� และเป็นประธ�น กลุ่ม77  
(G-77)
• เอกอัครร�ชทูตผู้แทนถ�วรแห่งประเทศไทย ประจำ�
สหประช�ช�ติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริก�
• หังหน้�คณะผู้แทนไทย ก�รประชุมสมัชช�ใหญ่
สหประช�ช�ติ ครั้งที่ 49
• รองประธ�นสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์
• น�ยกสม�คมอ�เซียน – ประเทศไทย
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• รองประธ�นสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ ฝ่�ยบริห�ร
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�มห�วิทย�ลัยมหิดล
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รป้องกันปร�บปร�ม
ก�รค้�มนุษย์
• กรรมก�รมูลนิธิจุฬ�ภรณ์

ชื่อ-นามสกุล 
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์

วัน เดือน ปีเกิด 
23 กรกฎ�คม 2503

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา 
• รัฐศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• M.A.P.A. ส�ข�บริห�รก�รพัฒน� Northern Illinois  
University, U.S.A. Pi Alpha Alpha 
(National Honor Society for Public Affairs and  
Administration)
• Ph.D. ส�ข�วิช�ก�รบริห�รรัฐกิจ ก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ย
 และก�รเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, 
U.S.A.

ประวัติการทำางาน
• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.)
• ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (กกอ.)
• รองเลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้�
• ผู้ช่วยอธิก�รบดี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• หัวหน้�ภ�ควิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์ คณะรัฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• เลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
• กรรมก�รกฤษฎีก�
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• กรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล  
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยออยล์ จ�กัด (มห�ชน)
• น�ยกสม�คมนักเรียนเก่�เตรียมอุดมศึกษ�ในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์

ชื่อ-นามสกุล
น�งก�ญจน�รัตน์ ลีวิโรจน์

วัน เดือน ปีเกิด
1 มิถุน�ยน 2498

ตำาแหน่งปัจจุบัน 
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต (ส�ข�กฎหม�ยมห�ชน) 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• LL.M. (Public International Law) King’s college, 
University of London

ประวัติการทำางาน
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ
• อ.ก.พ. วิส�มัญเกี่ยวกับกฎหม�ยและระเบียบข้�ร�ชก�ร
• อ.ก.พ. วิส�มัญเกี่ยวกับระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและ 
ค่�ตอบแทน
• อ.ก.พ. วิส�มัญเฉพ�ะกิจเกี่ยวกับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
นักกฎหม�ยภ�ครัฐ
• อนุกรรมก�รกองทุนป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
• กรรมก�รกฤษฎีก�
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• กรรมก�รอุทธรณ์และร้องทุกข์ก�รบริห�รง�นบุคคล 
สถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย
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ชื่อ-นามสกุล
น�ยภัคพล ง�มลักษณ์

วัน เดือน ปีเกิด
4 พฤษภ�คม 2523

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• Master of Laws (LL.M) Indiana University -  
Bloomington, Indiana, USA
• Master of Comparative Law (M.C.L.)  
Indiana University - Bloomington, Indiana, USA

ประวัติการทำางาน
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมห�วิทย�ลัย
ก�ฬสินธุ์
• ที่ปรึกษ�พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงกล�โหม
• ที่ปรึกษ�พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บริห�รอ�วุโส เครือเจริญ
โภคภัณฑ์
• กรรมก�รบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
• กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�รบริห�ร (Executive 
Vice President) บริษัท ซีที อินฟร�สตรักเจอร์  
ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด
• อนุกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนไทยในต่�งประเทศ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (BOI)
• ที่ปรึกษ�ประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท บริษัท ปตท.  
อะโรเมติกส์ และก�รกลั่น จำ�กัด (มห�ชน)
• ผู้ช่วยประธ�นกรรมก�รและประธ�นคณะผู้บริห�ร  
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ชื่อ-นามสกุล
น�ยวัลลภ น�คบัว

วัน เดือน ปีเกิด
24 ตุล�คม 2507

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย และ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.)
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบและ
ค้นห�คว�มจริงเพื่อก�รปรองดองช�ติ (คอป.)
• คณะกรรมก�รกฎหม�ย สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
• รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไข 
เพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

• กรรมก�รในคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปก�ร
อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม
• อ�จ�รย์พิเศษ คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ผู้จัดก�รโครงก�รพิเศษ สำ�นักประธ�นกรรมก�ร  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
• นิติกร กรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลัง

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ประธ�นคณะผู้บริห�รด้�นปฏิบัติก�ร บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จำ�กัด
• กรรมก�รบริห�ร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• ผู้พิพ�กษ�สมทบในศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�
ระหว่�งประเทศกล�ง
• ที่ปรึกษ�คณะทำ�ง�นศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นเกษตรกรรม  
สืบเนื่องม�จ�กโครงก�รกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้�หล�นเธอ
พระองค์เจ้�พัชรกิติย�
• ที่ปรึกษ� รองหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ
• ที่ปรึกษ�สม�คมพัฒน�ผู้ประกอบก�รธุรกิจค้�ปลีกทุนไทย
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• โฆษกกระทรวงยุติธรรม
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ
• ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมก�รสภ�ทน�ยคว�ม
• ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภ�วิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุน
โครงก�รให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ย
• คณะกรรมก�รกองทุนยุติธรรม สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคง คณะกรรมก�ร
วิจัยแห่งช�ติ 
• คณะทำ�ง�นประเมินร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ :  
ร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ร�งวัลผลง�นวิจัย และร�งวัล
วิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๓ ส�ข�นิติศ�สตร์ 
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะผู้ทรงคุณวุฒิในก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งและ
ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยและนวัตกรรมร�ยส�ข�ด้�นคว�ม 
เหลื่อมล้ำ� สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รร่�งระเบียบก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อก�รวิจัยและ
นวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนก�รวิจัยและนวัตกรรม  
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  
สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและ
ศึกษ�ผลกระทบก่อนก�รเสนอกฎหม�ยต�มรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 สถ�บันพระปกเกล้�

ชื่อ-นามสกุล
น�ยวิทย� สุริยะวงค์

วัน เดือน ปีเกิด
8 เมษ�ยน 2504

ตำาแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา 
• สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• อ�ชญ�วิทย�มห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย (Master of Criminology, University of  
Melbourne, Australia)

ประวัติการทำางาน
• อธิบดีกรมร�ชทัณฑ์
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�บุคล�กรในกระบวนก�รยุติธรรม 
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• ผู้อำ�นวยก�รกองคลัง กรมร�ชทัณฑ์
• ผู้อำ�นวยก�รกองแผนง�น กรมร�ชทัณฑ์
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รร�ชทัณฑ์
• ผู้อำ�นวยก�รส่วนม�ตรก�รควบคุมผู้ต้องขัง
• ผู้อำ�นวยก�รส่วนก�รร�ชทัณฑ์ต่�งประเทศ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจด้�นพัฒน�
พฤตินิสัย กำ�กับดูแลง�น 3 กรม ได้แก่ กรมร�ชทัณฑ์  
กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน

ชื่อ-นามสกุล
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตย�รักษ์

วัน เดือน ปีเกิด
13 กันย�ยน 2501

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• กรรมก�รและเลข�นุก�รในคณะกรรมก�รบริห�ร 
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ย ก�รค้�และเศรษฐกิจระหว่�ง
ประเทศ จ�กมห�วิทย�ลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริก�
• เนติบัณฑิตไทย
• ปริญญ�โทด้�นกฎหม�ย มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด (Harvard 
University) ประเทศสหรัฐอเมริก�
• ปริญญ�เอกด้�นกฎหม�ย จ�กมห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด 
(Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริก�
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล
น�ยสุรงค์ บูลกุล

วัน เดือน ปีเกิด
15 กันย�ยน 2498

ตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor of Science in Industrial Engineering and 
Operations Research, Syracuse University, New York, 
U.S.A.
• Master of Engineering in Operations Research,  
Cornell University, New York, U.S.A.
• Master of Business Administration, Cornell University, 
New York, U.S.A.

ประวัติการทำางาน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่มธุรกิจโครงสร้�งพื้นฐ�น 
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
• น�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมก�ร สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รก�รเงิน บริษัท ปตท. จำ�กัด 
(มห�ชน)

ชื่อ-นามสกุล
พันตำ�รวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

วัน เดือน ปีเกิด               
21 มิถุน�ยน 2513

ตำาแหน่งในคณะกรรมการ 
กรรมก�รตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต (ตำ�รวจ) โรงเรียน 
น�ยร้อยตำ�รวจ
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยเซนต์จอห์น
• ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�นโยบ�ยและก�รว�งแผน
สังคม มห�วิทย�ลัยเกริก
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�กฎหม�ยมห�ชน มห�วิทย�ลัย
ธุรกิจบัณฑิต
• ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�อ�ชญ�วิทย� ก�รบริห�รง�น
ยุติธรรมและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล
• ประก�ศนียบัตรหลักสูตรกฎหม�ยปกครองและวิธีพิจ�รณ�
คดีปกครองต�มม�ตรฐ�นที่ ก.ศป. รับรอง สำ�นักง�นศ�ล
ปกครอง

ประวัติการทำางาน
• ปลัดกระทรวงยุติธรรม
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฟื้นฟูกิจก�รของลูกหนี้ (นิติกร 9)  
กรมบังคับคดี
• ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
• อัยก�รจังหวัดประจำ�กรม สถ�บันกฎหม�ยอ�ญ�
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันกฎหม�ยอ�ญ� สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด
• ผู้ช่วยเลข�นุก�รอัยก�รสูงสุด ประจำ�สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด
• เลข�นุก�รสำ�นักง�นที่ปรึกษ�กฎหม�ยประจำ�สำ�นักง�น
อัยก�รสูงสุด

• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่
 จำ�กัด (มห�ชน)
 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำ�กัด
• กรรมก�ร ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
• ที่ปรึกษ� สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ที่ปรึกษ� สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ที่ปรึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.)
• รองประธ�นกรรมก�ร หอก�รค้�ไทย
• กรรมก�ร บริษัท บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด
• กรรมก�รอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
 (มห�ชน) 
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท Sakari Resources Limited 
ประเทศสิงคโปร์
• กรรมก�ร บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริก� 
• กรรมก�ร บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศ
สิงคโปร์
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• ประก�ศนียบัตรหลักสูตรพัฒน�ก�รจัดก�ร (Mini Master 
of Management Program (MMM)) สำ�หรับนักบริห�ร 
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ประก�ศนียบัตร Advanced Executive Program:  
Kellogg School of Management of Northwestern  
University ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประวัติการทำางาน
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจด้�นบริห�ร
คว�มยุติธรรม
• หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงยุติธรรม สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• ที่ปรึกษ�เฉพ�ะด้�นนโยบ�ยและก�รบริห�รง�นยุติธรรม 
(นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) 
• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• ผู้อำ�นวยก�รกองง�นคณะกรรมก�รก�รยุติธรรมแห่งช�ติ 
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท ์
แห่งช�ติ

ชื่อ-นามสกุล
น�งอัญชลี พัฒนส�ร

วัน เดือน ปีเกิด
15 กันย�ยน 2502  

ตำาแหน่งในคณะกรรมการ 
กรรมก�รตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (จิตวิทย�) 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• ปริญญ�โท ส�ข�สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์มห�บัณฑิต  
(สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ในกระทรวงยุติธรรม) มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ 

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ก�รคุมประพฤติ
• ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ�พผู้ติดย�เสพติด
ล�ดหลุมแก้ว
• ผู้อำ�นวยก�รกองกิจก�รชุมชนและบริก�รสังคม
• เลข�นุก�รกรม (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 8)
• ผู้อำ�นวยก�รกองแผนง�นและส�รสนเทศ (เจ้�หน้�ที่
วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน 8)
• หัวหน้�กลุ่มแผนง�น (เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน 
8 ว) กองแผนง�นและส�รสนเทศ
• หัวหน้�ฝ่�ยแผนง�นและประเมินผล กองแผนง�นและ
ส�รสนเทศ (พนักง�นคุมประพฤติ 8 ว)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

ชื่อ-นามสกุล
น�งส�วนิตย� ดิเรกสถ�พร
 
วัน เดือน ปีเกิด 
23 พฤษภ�คม 2500  
              
ตำาแหน่งในคณะกรรมการ
กรรมก�รตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะพ�ณิชยศ�สตร์
และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�โท ด้�นบริห�รก�รเงิน จ�กสถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)
  
ประวัติการทำางาน
• รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กำ�กับดูแลส�นักตรวจสอบ
ภ�ยใน ปตท.
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ปตท.
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บัญชีและก�รเงิน บริษัท  
ไออ�ร์พีซี จ�กัด (มห�ชน) (IRPC) โดยรับผิดชอบง�นบัญชี
ง�นงบประม�ณ ง�นประกันภัย และเป็นผู้อำ�นวยก�ร
โครงก�รพัฒน�ระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) และของ IRPC
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ชื่อ-นามสกุล
น�งส�วเฟื่องฟ้� เทียนประภ�สิทธิ์

วัน เดือน ปีเกิด 
21 ธันว�คม 2492

ตำาแหน่งในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
• บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ส�ข�บริห�รทั่วไป) มห�วิทย�ลัย
ร�มคำ�แหง
• รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต สถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์
• ประก�ศนียบัตรกฎหม�ยมห�ชน มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ปฏิบัติร�ชก�รแทนผู้ว่�ก�รตรวจเงิน
แผ่นดิน (ระดับ 10)
• ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน (ระดับ 
10)
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รง�นตรวจสอบพัสดุและสืบสวน
ที่ 4 (ระดับ 9)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน 
• สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร
• ที่ปรึกษ�ด้�นก�รเงิน ก�รคลัง และพัสดุ เมืองพัทย�

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงาน 
วิจัยและวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล
น�ยวัลลภ น�คบัว

วัน เดือน ปีเกิด
24 ตุล�คม 2507

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ประธ�นอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบง�นวิจัยและวิช�ก�ร

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย และผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.)
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบและ
ค้นห�คว�มจริงเพื่อก�รปรองดองช�ติ (คอป.)
• คณะกรรมก�รกฎหม�ย สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
• รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
• โฆษกกระทรวงยุติธรรม
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ
• ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมก�รสภ�ทน�ยคว�ม
• ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภ�วิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุน
โครงก�รให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ย
• คณะกรรมก�รกองทุนยุติธรรม สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคง คณะกรรมก�ร
วิจัยแห่งช�ติ 
• คณะทำ�ง�นประเมินร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ : ร�งวัลนัก
วิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ร�งวัลผลง�นวิจัย และร�งวัลวิทย�นิพนธ์
 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563 ส�ข�นิติศ�สตร์ สำ�นักง�นก�ร
วิจัยแห่งช�ติ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รตรวจสอบ ปตท.
• กรรมก�ร/ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ.ก�รบินไทย
• กรรมก�รตรวจสอบ สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์ก�รมห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล 
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

วัน เดือน ปีเกิด
17 สิงห�คม 2501

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบง�นวิจัยและวิช�ก�ร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ปริญญ�โท ส�ข�กฎหม�ยระหว่�งประเทศ (Diplôme 
d’Etudes Approfondies (D.E.A.) : 
Droit international) (วิทย�นิพนธ์เรื่อง สถ�นภ�พท�ง
กฎหม�ยของก�รลงทุนต่�งช�ติในประเทศไทย : Le statut 
juridique des investissements étrangers en Thaïlande) 
มห�วิทย�ลัยสตร�สบูรก์ 3 (Université de Strasbourg III ) 
ประเทศส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส
• ปริญญ�เอก ส�ข�กฎหม�ยระหว่�งประเทศ (Doctorat 
de l’Université de Robort Schuman de Strasbourg 
(Nouveau Régime) วิทย�นิพนธ์เรื่อง ก�รลงทุนของเอกชน
ต่�งช�ติในประเทศอ�เซียน : Les investissements privés 
étrangers dans les pays de l’ASEAN) (Mention : Très 
honorable) มห�วิทย�ลัยโรแบร์ชูม�น แห่งเมือง  
สตร�สบูรก์ (Université Robert Schuman de Strasbourg) 
ประเทศส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส
• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐร่วมเอกชน 
(ปริญญ�บัตร ปรอ.25) วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ปีก�รศึกษ� 2555

• คณะผู้ทรงคุณวุฒิในก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งและ
ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยและนวัตกรรมร�ยส�ข�ด้�นคว�ม 
เหลื่อมล้ำ� สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รร่�งระเบียบก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อก�รวิจัยและ
นวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนก�รวิจัยและนวัตกรรม  
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ สำ�นักง�น
สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและ
ศึกษ�ผลกระทบก่อนก�รเสนอกฎหม�ยต�มรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 สถ�บันพระปกเกล้�

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน  
(หลักสูตร วตท.) รุ่น 3
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 3 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 148 
สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประวัติการทำางาน
• ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ระดับ 8 คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยวิรัชกิจ คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สิทธิเด็กเอเชียเน็ท คณะนิติศ�สตร์
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัย มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
• ผู้อำ�นวยก�รหลักสูตรนิติศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�กฎหม�ย
ธุรกิจ มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันคลังสมองของช�ติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมห�วิทย�ลัย
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย สถ�บันคลัง
สมองของช�ติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมห�วิทย�ลัย
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�ร
พัฒน� (องค์ก�รมห�ชน) (5 มกร�คม 2558 – 4 มกร�คม
 2562)
• ผู้พิพ�กษ�สมทบ ศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�
ระหว่�งประเทศกล�ง
• กรรมก�ร สภ�กรรมก�รบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำ�กัด
• ที่ปรึกษ�กรรม�ธิก�ร คณะกรรม�ธิก�รเศรษฐกิจ ก�รพ�ณิชย์ 
และอุตส�หกรรม วุฒิสภ�
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รกฎหม�ยอุตส�หกรรม พ�ณิชยกรรม 
และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง สภ�อุส�หกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ยก�รขนส่งท�งน้ำ�
กระทรวงคมน�คม
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รร่วม WTO สภ�หอก�รค้�แห่ง
ประเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย สม�คมธน�ค�ร
• กรรมก�ร คณะอนุกรรมก�รด้�นก�รค้�บริก�ร สภ�หอก�รค้�
แห่งประเทศไทย
• คณะอนุกรรมก�ร FTA สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รแก้ไขปัญห�ก�ร
ค้�เด็กและหญิงข้�มช�ติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมและ
ประส�นง�นเย�วชนแห่งช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• กรรมก�ร อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจ 
จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต�มปฏิญญ�ระดับโลกว่�ด้วย
คว�มอยู่รอด ก�รปกป้องและก�รพัฒน�เด็กของประเทศไทย
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมและประส�นง�นเย�วชนแห่ง
ช�ติ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รอิสระว่�ด้วยก�รส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งช�ติ (คอ.นธ.)



9 8

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• พนักง�นร�ชก�รศักยภ�พสูง ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ กระทรวงก�ร
ต่�งประเทศ 
• ที่ปรึกษ�ของสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติด้�นเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทย�
• เลข�ธิก�รและผู้จัดก�รสม�คมกฎหม�ยระหว่�งประเทศ
แห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร คณะอนุกรรมก�รกฎหม�ย คณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุน
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรประก�ศนียบัตร
ไทยกับประช�คมอ�เซียนในเศรษฐกิจก�รเมืองโลก วิทย�ลัย
ก�รเมืองก�รปกครอง สถ�บันพระปกเกล้�
• อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรก�รบริห�รคว�มมั่นคงสำ�หรับ 
ผู้บริห�รระดับสูง (สวปอ.มส.SML) สม�คมวิทย�ลัยป้องกัน
ร�ชอ�ณ�จักร ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุนทรีย� เหมือนพะวงศ์

วัน เดือน ปีเกิด
22 ตุล�คม 2509

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบง�นวิจัยและวิช�ก�ร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี และปริญญ�โท ด้�นกฎหม�ยมห�ชน 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• เนติบัณฑิตไทย
• ปริญญ�โท และปริญญ�เอกด้�นกฎหม�ยมห�ชน 
กฎหม�ยปกครองและกฎหม�ยสิ่งแวดล้อม (เกียรตินิยมดี) 
จ�กมห�วิทย�ลัย Muenster, Germany

ประวัติการทำางาน
• รับร�ชก�รในศ�ลอุทธรณ์ ตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ล
อุทธรณ์ และช่วยกลั่นกรองง�นและบริห�รง�นในคณะ
เลข�นุก�รศ�ลอุทธรณ์
• รับร�ชก�รในศ�ลฎีก� ตำ�แหน่งผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ล
ประจำ�กองผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� เลข�นุก�รแผนกคด ี
สิ่งแวดล้อม และรองเลข�นุก�รศ�ลฎีก�

• ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ลเย�วชนและครอบครัวจังหวัด
นครศรีธรรมร�ช และจังหวัดนครปฐม
• ผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์
• ผู้พิพ�กษ�ในสำ�นักวินิจฉัยชี้ข�ดอำ�น�จหน้�ที่ระหว่�งศ�ล 
ผู้พิพ�กษ�ในสำ�นักวิช�ก�ร และผู้พิพ�กษ� 
ในสถ�บันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
• ผู้พิพ�กษ�ประจำ�กระทรวง ปฏิบัติหน้�ที่ในศ�ลแรงง�น
กล�ง
• ผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�
• ครูสอนภ�ษ�อังกฤษ ค่�ยอพยพผู้ลี้ภัยอินโดจีน อำ�เภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
• ผู้ช่วยทน�ยคว�ม ศูนย์นิติศ�สตร์เพื่อช่วยเหลือประช�ชน
ท�งกฎหม�ย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• หัวหน้�และคณะวิจัยโครงก�รวิจัยด้�นกฎหม�ย 
สิ่งแวดล้อม สิทธิเด็กและสตรี สิทธิมนุษยชน ก�รปฏิรูปศ�ล 
และก�รปฏิรูประบบยุติธรรม
• อนุกรรม�ธิก�รสภ�ขับเคลื่อนประเทศด้�นก�รปฏิรูป
กระบวนก�รยุติธรรม มีก�รจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติก�ร
คุ้มครองผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ� ก�รเสนอปฏิรูประบบก�ร
แก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดในคดีอ�ญ� ฯลฯ
• ที่ปรึกษ�คณะอนุกรรมก�รด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อม สภ�
ปฏิรูปแห่งช�ติ เพื่อจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยจัดตั้งศ�ลสิ่งแวดล้อม
และวิธีพิจ�รณ�คดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้กำ�ลังมีก�รเสนอให้
สปท. และรัฐบ�ลผลักดันเรื่องนี้ต่อ
• กรรม�ธิก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติศ�ลเย�วชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
• อนุกรรม�ธิก�รยกร่�งรัฐธรรมนูญ 2550 ด้�นสิทธิชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
• ที่ปรึกษ�อนุกรรม�ธิก�รด้�นกฎหม�ยสิ่งแวดล้อม วุฒิสภ�/
อดีตอนุกรรมก�รพัฒน�กฎหม�ยสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพย�กรสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• รับร�ชก�รในศ�ลฎีก� ตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้พิพ�กษ�ศ�ลฎีก� 
ประจำ�แผนกคดีแรงง�น
• อ�จ�รย์พิเศษและสอบวิทย�นิพนธ์ในระดับปริญญ�โท
และปริญญ�เอกในสถ�บันอุดมศึกษ�หล�ยแห่ง ได้แก่ 
คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง และมห�วิทย�ลัย
ศรีปทุม
• อนุกรรมก�รเสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและก�ร
ประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จุฑ�รัตน์ เอื้ออำ�นวย

วัน เดือน ปีเกิด
17 เมษ�ยน 2502

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบง�นวิจัยและวิช�ก�ร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (สหวิทย�ก�ร) มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์
• สังคมศ�สตรมห�บัณฑิต (อ�ชญ�วิทย�และง�นยุติธรรม) 
มห�วิทย�ลัยมหิดล
• ครุศ�สตรบัณฑิต (จิตวิทย� สังคม) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย

ประวัติการทำางาน
• คณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบและค้นห�คว�มจริงเพื่อก�ร
ปรองดองแห่งช�ติ (คอป.) (พ.ศ. 2553 - 2555)
• คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�ข้อเสนอกระบวนก�รเพื่อสร้�ง
คว�มส�มัคคีปรองดอง ในคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�กลั่น
กรองเรื่องเสนอคณะกรรมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ต�ม
กรอบก�รปฏิรูปประเทศ ยุทธศ�สตร์ช�ติ และก�รสร้�งคว�ม
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ต�มคำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบ
แห่งช�ติ ที่ 3/2560 เรื่อง ก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ
ยุทธศ�สตร์ช�ติ และก�รสร้�งคว�มปรองดอง ลงวันที่ 17 
ม.ค. 2560
• ผู้แทนจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ในคณะกรรมก�รจัดทำ�
พจน�นุกรมศัพท์สังคมวิทย� กองธรรมศ�สตร์และก�รเมือง 
ร�ชบัณฑิตยสถ�น (พ.ศ. 2560 - 2562)
• รองคณบดี คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
(พ.ศ. 2558 - 2560)
• บรรณ�ธิก�รว�ส�รสังคมศ�สตร์ คณะรัฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (พ.ศ. 2556 - 2557)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• อ�จ�รย์พิเศษ ภ�ควิช�สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� คณะ
รัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• คณะกรรมก�รวิจัยและพัฒน�ระบบง�นของศ�ลยุติธรรม 
สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

• คณะอนุกรรมก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
ต�มแผนปฏิบัติก�รต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สตรี พ.ศ. 
2560 - 2564 กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว กระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 
ปัจจุบัน
• คณะผู้ตรวจสอบท�งวิช�ก�ร กลุ่มเรื่องก�รพัฒน�
กระบวนก�รยุติธรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) พ.ศ. 2560 - 2563

ชื่อ-นามสกุล
ดร.พิเศษ สอ�ดเย็น 

วัน เดือน ปีเกิด
1 ตุล�คม 2514

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบง�นวิจัยและวิช�ก�ร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี Bioengineering จ�กสถ�บันเทคโนโลย ี
แห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
• ปริญญ�โท Biomolecular Chemistry จ�กมห�วิทย�ลัย
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก� 
• ปริญญ�เอก Chemistry (DNA nanotechnology) 
มห�วิทย�ลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก� 
• ปริญญ�อักษรศ�สตรมห�บัณฑิต (ก�รแปลและ 
ก�รล่�ม) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
• ปริญญ�นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัย 
ธรรม�ธิร�ช 

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกิจก�รต่�งประเทศและประส�น
นโยบ�ย สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รสื่อส�ร สถ�บัน
เพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
• ผู้อำ�นวยก�รกองก�รต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงยุติธรรม 

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 
และกฎระเบียบ

ชื่อ-นามสกุล
น�งก�ญจน�รัตน์ ลีวิโรจน์

วัน เดือน ปีเกิด
1 มิถุน�ยน 2498

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ประธ�นอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ 
(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต (ส�ข�กฎหม�ยมห�ชน) จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• LL.M. (Public international Law) King’s college,  
University of London

ประวัติการทำางาน
• ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รร่�งรัฐธรรมนูญ
• อ.ก.พ. วิส�มัญเกี่ยวกับกฎหม�ยและระเบียบข้�ร�ชก�ร
• อ.ก.พ. วิส�มัญเกี่ยวกับระบบจำ�แนกตำ�แหน่งและค่�
ตอบแทน
• อ.ก.พ. วิส�มัญเฉพ�ะกิจเกี่ยวกับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
นักกฎหม�ยภ�ครัฐ
• อนุกรรมก�รกองทุนป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
• กรรมก�รกฤษฎีก�
• กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย
• กรรมก�รอุทธรณ์และร้องทุกข์ก�รบริห�รง�นบุคคล  
สถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูป 
ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย และนวัตกรรม
• อ�จ�รย์พิเศษ คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ชื่อ-นามสกุล
น�ยวัลลภ น�คบัว

วัน เดือน ปีเกิด
24 ตุล�คม 2507

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ประธ�นอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ 
(คำ�สั่งคณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 88/2562 ลงวันที่ 28 มิถุน�ยน 2562)

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย และผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.)
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบและ
ค้นห�คว�มจริงเพื่อก�รปรองดองช�ติ (คอป.)
• คณะกรรมก�รกฎหม�ย สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
• รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
• โฆษกกระทรวงยุติธรรม
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ
• ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมก�รสภ�ทน�ยคว�ม
• ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภ�วิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุนโครงก�ร
ให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ย
• คณะกรรมก�รกองทุนยุติธรรม สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคง คณะกรรมก�รวิจัย
แห่งช�ติ 
• คณะทำ�ง�นประเมินร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ :  
ร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ร�งวัลผลง�นวิจัย และร�งวัล
วิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563 ส�ข�นิติศ�สตร์ 
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
น�ยสัจจ� เขมะจ�รุ 

วัน เดือน ปีเกิด
17 กรกฎ�คม 2495 

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ 

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทย�ลัยร�มคำ�แหง และสำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่ง
เนติบัณฑิตยสภ�

ประวัติการทำางาน             
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี (เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้ประนีประนอมประจำ�ศ�ลแพ่ง  ศ�ลอ�ญ�  ศ�ลภ�ษี
อ�กรกล�ง  และศ�ลแขวงพระนครเหนือ

ชื่อ-นามสกุล
น�ยช�ตรี โชไชย 

วัน เดือน ปีเกิด
7 พฤศจิก�ยน 2496

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ 

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• รัฐประศ�สนศ�สตร์บัณฑิต  
สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• ประก�ศณียบัตรบัณฑิตท�งกฎหม�ยมห�ชน  ปีก�รศึกษ�
ที่ 2544 จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงยุติธรรม (เกษียณอ�ยุร�ชก�ร) 
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี
• รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• ผู้ตรวจก�รบังคับคดี
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบังคับคดีและว�งทรัพย์ภูมิภ�คที่ 4
• เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์/เจ้�พนักง�นบังคับคดี
• เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์ง�นบุคคล

• คณะผู้ทรงคุณวุฒิในก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งและ
ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยและนวัตกรรมร�ยส�ข�ด้�นคว�ม 
เหลื่อมล้ำ� สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รร่�งระเบียบก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อก�รวิจัยและ
นวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนก�รวิจัยและนวัตกรรม  
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  
สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและ
ศึกษ�ผลกระทบก่อนก�รเสนอกฎหม�ยต�มรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 สถ�บันพระปกเกล้�
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ชื่อ-นามสกุล
น�ยพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

วัน เดือน ปีเกิด
11 กุมภ�พันธ์ 2501

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
• รัฐศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• ครุศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�นโยบ�ยส�ธ�รณะ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำางาน
• รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ (เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)
• ที่ปรึกษ�สำ�นักงบประม�ณ
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ยและระเบียบ สำ�นักงบประม�ณ
• ผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยงบประม�ณ สำ�นักงบประม�ณ
• ประธ�นคณะกรรมก�รวินิจฉัยปัญห�ข้อห�รือและกำ�หนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รใช้สัญญ�จ้�งปรับแบบร�ค�ได้  
(ค่� K) สำ�นักงบประม�ณ พ.ศ. 2559 – 2561
• คณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รพัสดุ กรมบัญชีกล�ง  
กระทรวงก�รคลัง พ.ศ. 2535 – 2560
• คณะกรรมก�รเกี่ยวกับก�รพัสดุพระร�ชบัญญัติจัดซื้อ 
จัดจ้�ง พ.ศ. 2560 – 2561 กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง
• คณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รท�งร�ชก�ร สำ�นักง�นปลัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 – 2561
• ประธ�นกรรมก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับลูกจ้�ง
ประจำ�ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) พ.ศ. 2558 – 2561

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยวิช�ก�ร สภ�ทน�ยคว�ม  
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล
น�งส�วสุนทรี สุภ�สงวน
 
วัน เดือน ปีเกิด
1 ธันว�คม 2504

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ

คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ด้�นก�รปกครอง 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• พัฒนบริห�รศ�สตรมห�บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ด้�น
รัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
• Master of Public Policy (Merit), Victoria University of 
Willington New Zealand
• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 
วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน
ประเทศ 
• หลักสูตรประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�รเมืองก�รปกครองใน
ระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง (ปปร.)  
รุ่นที่ 20 สถ�บันพระปกเกล้�

ประวัติการทำางาน
• คณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ
องค์ก�รมห�ชน สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
• คณะอนุกรรมก�รพัฒน�และส่งเสริมองค์ก�รมห�ชน 
(อ.กพม.) 
• คณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ของหน่วยง�นรัฐประเภท 
องค์ก�รมห�ชน ที่จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติองค์ก�รมห�ชน  
พ.ศ. 2542 และหน่วยง�นของรัฐประเภทองค์ก�รมห�ชน 
ที่จัดตั้งต�มพระร�ชบัญญัติเฉพ�ะ

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
•รองเลข�ธิก�ร ก.พ.ร.
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
น�ยสุชัย ง�มจิตต์เอื้อ

วัน เดือน ปีเกิด
16 เมษ�ยน 2506

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง 
• ปริญญ�โท นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัย
ร�มคำ�แหง 

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำ�นวยก�รกองกฎหม�ยก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ยก�รศึกษ� 1
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ยก�รศึกษ�
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ยกระบวนก�รยุติธรรมท�งแพ่ง
• นักกฎหม�ยกฤษฎีก�
• เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก� คณะที่ 1, คณะที่  2, 
คณะที่ 11
• อนุกรรมก�รด้�นกฎหม�ยของตำ�รวจ
• อนุกรรมก�รด้�นกฎหม�ยของสำ�นักง�นส่งเสริมโรงเรียน
เอกชน
• อนุกรรมก�รด้�นกฎหม�ยของกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัย
และสร้�งสรรค์
• อนุกรรมก�รด้�นกฎหม�ยของสำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร 
(องค์ก�รมห�ชน)
• อ.ก.ค.ศ. ปรับปรุงพัฒน�กฎหม�ยว่�ด้วยก�รบริห�รง�น
บุคคลของสำ�นักง�น กคศ.
• อนุกรรมก�รด้�นกฎหม�ยก�รปฏิรูปตำ�รวจ
• อดีตกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัต ิ
เกี่ยวกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
• อดีตกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ
กองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รกองกฎหม�ยไทย (ผู้อำ�นวยก�รสูง)  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ชื่อ-นามสกุล
น�ยบรรย�ย น�คยศ

วัน เดือน ปีเกิด
10 มิถุน�ยน 2502

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รและกฎระเบียบ  
(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 30 กันย�ยน 2562)

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต (น.บ.) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต (ร.ม.) ส�ข�บริห�รรัฐกิจ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• รองเลข�ธิก�ร (นักบริห�รระดับสูง) สำ�นักง�นศ�ลปกครอง
 (เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)
• ที่ปรึกษ� (เจ้�หน้�ที่ศ�ลปกครองทรงคุณวุฒิ)  
สำ�นักง�นศ�ลปกครอง
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก (เจ้�หน้�ที่ศ�ลปกครอง 9 บส.)  
สำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ สำ�นักง�นศ�ลปกครอง
• พัฒน�ก�รจังหวัดสุพรรณบุรี กรมก�รพัฒน�ชุมชน 
กระทรวงมห�ดไทย
• ผู้อำ�นวยก�รส่วนก�รเจ้�หน้�ที่ (เจ้�หน้�ที่ศ�ลปกครอง 8) 
สำ�นักอำ�นวยกิจก�รศ�ลปกครอง สำ�นักง�นศ�ลปกครอง
• คณะอนุกรรมก�รส�มัญประจำ�สำ�นักง�นศ�ลปกครอง  
(อ.ขป. ส�มัญ) พิจ�รณ�อุทธรณ์และร้องทุกข์ของ 
สำ�นักง�นศ�ลปกครอง พ.ศ. 2553 – 2559

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• กรรมก�รผู้แทนข้�ร�ชก�รในคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รฝ่�ย
ศ�ลปกครอง (ก.ขป.) สำ�นักง�นศ�ลปกครอง  
พ.ศ. 2560 – 2562
• อนุกรรมก�รอุทธรณ์และร้องทุกข์ (อ.ก.ร.) ในคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รรัฐสภ� (ก.ร.) รัฐสภ� พ.ศ. 2558 – 2562
• เลข�นุก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�รก�รกฎหม�ย
 กระบวนก�รยุติธรรม และกิจก�รตำ�รวจ และที่ปรึกษ�คณะ
อนุกรรม�ธิก�รพิจ�รณ�แนวท�งก�รเผยแพร่คว�มรู้ด้�น
กฎหม�ยให้กับประช�ชน ในคณะกรรม�ธิก�รก�รกฎหม�ยฯ 
สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.) พ.ศ. 2557 – 2562
• คณะอนุกรรมก�รสม�ชิกสัมพันธ์ กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร (กบข.) ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 – 2562
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล 
ดร.รอยล จิตรดอน

วัน เดือน ปีเกิด
2 มกร�คม 2496

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
ประธ�นอนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
ของผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (คณิตศ�สตร์) มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์
• ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต (คณิตศ�สตร์ประยุกต์) 
มห�วิทย�ลัยมหิดล วิทย�นิพนธ์: Maximum Flow Rate of 
BMA. Road Network, A Graph Approach
• Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute,  
Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA.  
Dissertation: Parallelization and Vectorization of  
a Finite Element Unsymmetric Equation Solver

ประวัติการทำางาน
• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และก�รเกษตร
(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• หัวหน้�โครงก�รจัดตั้ง สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�และ
ก�รเกษตร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล 
ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์

วัน เดือน ปีเกิด 
23 กรกฎ�คม 2503

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

• อนุกรรมก�รข้�ร�ชก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย  
ในคณะอนุกรรมก�รส�มัญประจำ�ส่วนร�ชก�รระดับกรม  
(อ.ก.พ.กรม) กรมก�รขนส่งท�งบก พ.ศ. 2560 – 2563
• อนุกรรมก�รข้�ร�ชก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นกฎหม�ย ใน
คณะอนุกรรมก�รส�มัญประจำ�ส่วนร�ชก�รระดับกรมและ
กระทรวง  (อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ. กระทรวง)  
สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ พ.ศ. 2561 – 2563
• กรรมก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำ�นักง�น ก.พ.  
พ.ศ. 2562  ถึงปัจจุบัน

• หัวหน้�โครงก�ร ระบบเครือข่�ยเพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�
แห่งประเทศไทย ในพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
• ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน�ส�ข�คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งช�ติ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
• Associate Lecturer, Regional Computer Center, Asian 
Institute of Technology
• ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
• อ�จ�รย์ ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
• อ�จ�รย์สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร  
(ล�ดกระบัง)

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• กรรมก�รและเลข�ธิก�รมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
• คณะอนุกรรมก�รส�ข�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชน โดยพระร�ชประสงค์ ใน
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
• ประธ�นกรรมก�รปฏิรูปประเทศด้�นทรัพย�กร ธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม Board member ของ Science and 
Technology Advisory Group (STAG) of United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
• น�ยกสภ� สถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�เกษตรภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
• คณะกรรมก�รพัฒน�นโยบ�ยส�รสนเทศ สภ�ก�ช�ดไทย
• กรรมก�รอำ�นวยก�รบริห�รและจัดก�รน้ำ�โครงก�รแก้มลิง
 มูลนิธิชัยพัฒน�
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รายงานประจำาปี 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
น�ยวัลลภ น�คบัว

วัน เดือน ปีเกิด
24 ตุล�คม 2507

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• นิติศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประวัติการทำางาน
• รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย และผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.)
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบและ
ค้นห�คว�มจริงเพื่อก�รปรองดองช�ติ (คอป.)
• คณะกรรมก�รกฎหม�ย สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล
• รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
• โฆษกกระทรวงยุติธรรม
• กรรมก�รในคณะกรรมก�รพนักง�นสอบสวนคดีพิเศษ
• ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมก�รสภ�ทน�ยคว�ม
• ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภ�วิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุนโครงก�ร
ให้คว�มรู้ท�งกฎหม�ย
• คณะกรรมก�รกองทุนยุติธรรม สำ�นักง�นกองทุนยุติธรรม
• ผู้ทรงคุณวุฒิท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคง คณะกรรมก�รวิจัย
แห่งช�ติ 
• คณะทำ�ง�นประเมินร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ :  
ร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ร�งวัลผลง�นวิจัย และร�งวัล
วิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2563 ส�ข�นิติศ�สตร์ 
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะผู้ทรงคุณวุฒิในก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งและยุทธศ�สตร์
ก�รวิจัยและนวัตกรรมร�ยส�ข�ด้�นคว�มเหลื่อมล้ำ� สำ�นักง�น
ก�รวิจัยแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รร่�งระเบียบก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อก�รวิจัยและ
นวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนก�รวิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. .... สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ
• ประธ�นอนุกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 สถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร
• คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  
สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ
• คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและ 
ศึกษ�ผลกระทบก่อนก�รเสนอกฎหม�ยต�มรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2560 สถ�บันพระปกเกล้�

คุณวุฒิการศึกษา 
• รัฐศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• M.A.P.A. ส�ข�บริห�รก�รพัฒน� Northern Illinois  
University, U.S.A. Pi Alpha Alpha 
(National Honor Society for Public Affairs and  
Administration)
• Ph.D. ส�ข�วิช�ก�รบริห�รรัฐกิจ ก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ย 
และก�รเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, 
U.S.A.

ประวัติการทำางาน
• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.)
• ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
• เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (กกอ.)
• รองเลข�ธิก�รสถ�บันพระปกเกล้�
• ผู้ช่วยอธิก�รบดี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• หัวหน้�ภ�ควิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์ คณะรัฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• เลข�ธิก�รสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
• กรรมก�รกฤษฎีก�
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• กรรมก�ร และประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล ธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย
• กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)
• น�ยกสม�คมนักเรียนเก่�เตรียมอุดมศึกษ�ในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์
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ชื่อ-นามสกุล
น�ยสุรงค์ บูลกุล

วัน เดือน ปีเกิด
15 กันย�ยน 2498

ตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(คำ�สั่งคณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 87/2562 ลงวันที่ 28 มิถุน�ยน 2562) 

คุณวุฒิการศึกษา 
• Bachelor of Science in Industrial Engineering and 
Operations Research, Syracuse University, New York, 
U.S.A.
• Master of Engineering in Operations Research,  
Cornell University, New York, U.S.A.
• Master of Business Administration, Cornell University, 
New York, U.S.A.

ประวัติการทำางาน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย
• กรรมก�ร สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่มธุรกิจโครงสร้�งพื้นฐ�น 
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)
• น�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมก�ร สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รก�รเงิน บริษัท ปตท. จำ�กัด  
(มห�ชน)
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์ ซินเนอร์ยี่
 จำ�กัด (มห�ชน)
 
ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
• ประธ�นกรรมก�ร ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมก�รอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำ�กัด
• กรรมก�ร ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค
• ที่ปรึกษ� สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ที่ปรึกษ� สภ�ธุรกิจตล�ดทุนไทย
• ที่ปรึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.)
• รองประธ�นกรรมก�ร หอก�รค้�ไทย
• กรรมก�ร บริษัท บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

• กรรมก�รอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  
จำ�กัด (มห�ชน) 
• ประธ�นกรรมก�ร บริษัท Sakari Resources Limited 
ประเทศสิงคโปร์
• กรรมก�ร บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริก� 
• กรรมก�ร บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd ประเทศ
สิงคโปร์




