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สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒–กันยายน ๒๕๕๓) 

สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
อันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ	ตลอดปีงบประมาณ	๒๕๕๓	ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ

รัฐสภาจัดโครงการสัมมนาเรื่อง	“การเสริมสร้าง	และเผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจในทาง		
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	แก่	 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน	๕๐	รุ่น	และข้าราชการตำรวจ	
จำนวน	๓๕	รุ่น	โดยมี เป้าหมายเพื่อสร้างทัศนคติที่ จำเป็นต่อการนำ	“วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย”	ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำท้องถิ่นทั้งใน
ด้านการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	รวมถึงเปิดโอกาสให้	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	ข้าราชการตำรวจ	และสมาชิกรัฐสภาได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด	ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน			

	 ในด้านการศึกษาวิจัย	ได้มีการศึกษาวิจัยที่รัฐบาลนำไปใช้	และก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย	เช่น	ร่าง	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	
....		ร่าง	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง	 
สว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	....	รา่ง	พ.ร.บ.	การมสีว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ	และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา			
นอกจากนี้	เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและความซื่อตรงให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างกว้าง
ขวางในสังคมไทย	สถาบันจึงได้ดำเนินโครงการ		“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงใน
สังคมไทย”		

	 ด้านการศึกษาอบรม	ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น	หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข,	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 
การบริหารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน,	การกำกับดูที่ดีสำหรับกรรมการ	 
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	อีกทั้งยังมีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่	โดย
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย			
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	 ด้านการสร้างเครือข่ายทั้งต่างประเทศและในประเทศ	ได้พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
เครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมทั้งในและต่างประเทศต่างๆ	อาทิ	ร่วมกับเครือข่าย	Social	Quality	
ซึ่งนำโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน	สำรวจคุณภาพสังคมทั่วเอเชีย	ร่วมกับศูนย์พลเมือง
ศึกษา	(Center	for	Civic	Education)	สหรัฐอเมริกาและกระทรวงศึกษาธิการขยายผล	
“โครงการสร้างสำนึกพลเมือง”	(project	citizen)	ไปทั่วประเทศและกำลังพัฒนาโครงการ	
“พื้นฐานประชาธิปไตย”	(Foundation	of	Democracy)	สำหรับศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง	เป็นต้น				

	 ด้านการบริหาร	ให้มีการบริหารภายในให้เกิดธรรมาภิบาล	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
รวมตัวกันตามรัฐธรรมนูญในรูปสหพันธ์พนักงาน	และส่งเสริมให้
พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปชมรมต่างๆ	และร่วมกัน
บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม	และริเริ่มประมวลจริยธรรม
บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า	นอกจากนั้นสถาบันฯ	ได้นำ
ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008		
มาปฏิบัติ	โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้
มีระบบและคุณภาพในการทำงาน	อันจะนำมาซึ่งความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ	และบรรลุวัตถุประสงค์หรือ	 
พันธกิจของสถาบันฯ	เพื่อมุ่งมั่นร่วมพัฒนาประชาธิปไตย
ไ ท ย อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น	 ท่ า ม ก ล า ง ก ร ะ แ สก า รพั ฒน า
ประชาธิปไตยของประเทศไทย	

ศาสตราจารย์	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	



ค่านิยมหลัก 
ประมวลจริยธรรมบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า 
 
 

	(๑)	มีจิตสำนึกและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	 
ทรงเป็นประมุข		

	(๒)	ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และต้องยึดถือประโยชน์	ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม		

	(๓)	มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่	เสียสละ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว	โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้		

	(๔)	ยึดมั่นในจริยธรรม	ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม		

	(๕)	มีความซื่อสัตย์สุจริต	ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่ง
หน้าที่	และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม		

	(๖)	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม	เป็นกลางทางการเมืองและมีจิตมุ่งบริการ		 
มีอัธยาศัยที่ดี	ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็น
สำคัญ		

	(๗)	ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่	และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันการณ์	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง		

	(๘)	เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา		

	(๙)	มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เน้นการทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้	 
อย่างต่อเนื่องโดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด		

	(๑๐)	เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน	รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	 
โดยรวม		
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สภาสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

นายชัย		ชิดชอบ	
ประธานสภาสถาบัน	

นางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	
กรรมการสภาสถาบัน	

นายพิทูร		พุ่มหิรัญ	
กรรมการสภาสถาบัน 

พลเอก	เลิศรัตน์		รัตนวานิช	
กรรมการสภาสถาบัน 

นายวิรัช		ร่มเย็น	
กรรมการสภาสถาบัน 

ศ.(พิเศษ)	ประสพสุข		บุญเดช	
รองประธานสภาสถาบัน	

นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช	
กรรมการสภาสถาบัน	

นพ.	ประสิทธิ์		ชัยวิรัตนะ	
กรรมการสภาสถาบัน	
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สภาสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

ศ.	ดร.วิษณุ		เครืองาม	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	

รศ.	ดร.ทองอินทร์		วงศ์โสธร	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รศ.นรนิติ		เศรษฐบุตร	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศ.	ดร.สมคิด		เลิศไพฑูรย	์
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ม.ร.ว.กำลูนเทพ		เทวกุล	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศ.	ดร.สมชัย		ฤชุพันธุ	์
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ



13

สภาสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

นายอภัย		จันทนจุลกะ	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ท่านผู้หญิงปรียา	เกษมสันต์	ณ	อยุธยา	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

พลเอก	ศิรินทร์		ธูปกล่ำ	
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศ.	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	
กรรมการและเลขานุการ	

สภาสถาบัน	

ดร.ชิงชัย		หาญเจนลักษณ	์
กรรมการสภาสถาบัน	

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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นางดวงสมร	วรฤทธิ	์
กรรมการ 

ศ.	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	
ประธานกรรมการ	

นายพินิจ		จารุสมบัต	ิ
ที่ปรึกษา 

นายอภิชาติ		ชินวรรโณ	
กรรมการ 

นางสาวกัญจนา		ศิลปอาชา	
กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

นายเทพรักษ์		เหลืองสุวรรณ	
กรรมการ 

นายปรีชา		เลาหพงศ์ชนะ	
กรรมการ 

นายวิทวัส		ชัยภาคภูม	ิ
กรรมการและเลขานุการ 

นายศักดิ์ชัย		ธนบุญชัย	
กรรมการ 

นายนิพนธ์		พร้อมพันธุ	์
กรรมการ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

ศ.	ดร.สมชัย		ฤชุพันธุ	์
ประธานกรรมการ 

รศ.	ดร.ทศพร		ศิริสัมพันธ	์
กรรมการและเลขานุการ 

ศ.	ดร.ปรัชญา		เวสารัชช	์
กรรมการ 

นายสมภพ		อมาตยกุล	
กรรมการ 

ศ.	คุณหญิงนงเยาว์		ชัยเสร	ี
กรรมการ 



1�

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 

ศ.	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	
เลขาธิการ	

นายวิทวัส	ชัยภาคภูมิ		
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

รศ.วุฒิสาร		ตันไชย	
รองเลขาธิการ 

นางพงษ์ทอง		ตั้งชูพงศ์			
รองเลขาธิการ 



1�

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒) 

ศ.	ดร.ไชยวัฒน์		ค้ำช	ู
ผู้อำนวยการ		

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ดร.อรัญ		โสตถิพันธุ์		
ผู้อำนวยการ		

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

ดร.ถวิลวดี		บุรีกุล	
ผู้อำนวยการ		

สำนักวิจัยและพัฒนา 

ผศ.	ดร.อรทัย	ก๊กผล	
ผู้อำนวยการ		

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

นางสาวสุรางค์		อิงคเวทย	์
ผู้อำนวยการ	

สำนักงานเลขาธิการ 

พลเอก	เอกชัย		ศรีวิลาศ	
ผู้อำนวยการ		

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

นางวีรนุช		พลนิกร	
ผู้อำนวยการ		

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ	

นายศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์		
ผู้อำนวยการ		

สำนักการเมืองภาคพลเมือง	



ข้อมูลทั่วไป 
๑
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รู้จัก
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานเฉพาะซึ่งทำหน้าที่
สนับสนุนงานรั ฐสภาให้สามารถทำหน้ าที่ ด้ าน

นิติบัญญัติ	และเป็นหน่วยที่จะรับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	และเนื่องในวโรกาสครบรอบ	
๑๐๐	ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-	 
มหาประชาธิปก	พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบในวันที่	
๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๖	ศาสตราจารย์มารุต	บุนนาค	
ประธานรัฐสภาในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันเพื่อเป็นสถาบันพัฒนา
ประชาธิปไตย	โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้เชิญพระนามของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	มาเป็นชื่อ
ของสถาบัน		
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	 สถาบันพระปกเกล้าจึ งถูกจัดตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่	๑๙	
มกราคม	๒๕๓๘	เป็นส่วนราชการระดับกอง	สังกัดสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	มีหน้าที่เกี่ยวกับ	การจัดฝึกอบรม
สัมมนา	การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย	และการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ตลอดจน
จัดทำเอกสารและสื่อการสอน	โดยดำเนินงานภายใต้ความดูแล
ของคณะกรรมการ	๒	คณะ	คือ	คณะกรรมการสถาบัน	 
พระปกเกล้า	และคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	

	 เมื่ อดำ เนินงานมาจนกระทั่ ง ในปี	พ .ศ .	๒๕๔๐		 
คณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการสถาบัน
พระปกเกล้าได้พิจารณาเห็นว่า	สถาบันพระปกเกล้าควร
ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังตลอดจนภาระหน้าที่
และทิศทางของสถาบันให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่กำหนด	 
ไว้ในระเบียบรัฐสภา	และในวันที่	๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๐	
นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	ประธานรัฐสภาได้ แต่ งตั้ ง	 
คณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	
และร่างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ
วันที่	๑๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	และประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเมื่อวันที่	๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๑	มีผลให้สถาบัน
พระปกเกล้ามีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของประธานรัฐสภา	
นับแต่วันที่	๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นต้นมา	โดยมี	 
นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	ประธานรัฐสภาเป็นประธานสภา
สถาบันพระปกเกล้าคนแรก	และศาสตราจารย์	ดร.บวรศักดิ์		 
อุวรรณโณ	เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนแรก		 
(๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	-		๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๖)		 
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แผนภูมิองค์กรสถาบันพระปกเกล้า 

 

- โครงการพิเศษ 

สำนักส่งเสริม 
การเมือง 

ภาคพลเมือง 

รองศาสตราจารย์นรนิติ	เศรษฐบุตร	เป็น
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับต่อมา	
(๕	กุ มภาพั นธ์	พ . ศ .	๒๕๔๖	–	๑๕	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๙)	และในวันที่	
๒๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	ศาสตราจารย์	
ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	เข้ารับตำแหน่ง
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอีกครั้งจนถึง
ปัจจุบัน	

สถาบันพระปกเกล้า 

 

- ศูนย์บรรณสารและ 
  สารสนเทศ 
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ส่วนงานภายใน
สถาบันพระปกเกล้า 

	 ในส่วนของการแบ่งส่วนงานภายใน
สถาบนัพระปกเกลา้ไดแ้บง่ออกเปน็	๙	หนว่ยงาน 
ได้แก่	

๑. ขึ้นตรงต่อเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบศูนย์บรรณสาร	
และสารสนเทศ	ศูนย์ประชาสัมพันธ์	งานวิเทศ-
สัมพันธ์	งานติดตามและประเมินผล	และงาน
โครงการพิเศษ	

๒. สำนักงานเลขาธิการ  

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานทางด้าน
การ เ งิ นการบัญชี	การงบประมาณ	พัสดุ		 
การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน		 
งานนโยบายและแผน	งานระบบบริหารคุณภาพ	
งานประสานงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	
และรั บผิ ดชอบง านอื่ นต ามที่ เ ล ข า ธิ ก า ร	 
มอบหมาย	

๓. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส ำ ห รั บ นั ก บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง	 ห ลั ก สู ต ร
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ชั้ น สู ง อื่ น ๆ	 ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร	และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร	
จัดการฝึกอบรมประชุม	สัมมนา	บรรยายทาง
วิชาการ	ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
ร วมทั้ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ พัฒน า
ประชาธิปไตย	และรับผิดชอบงานอื่นตามที่
เลขาธิการมอบหมาย	
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๔. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตร
ประกาศนียบัตร	และวุฒิบัตร	จัดการฝึกอบรมประชุม
สมัมนา	บรรยายทางวชิาการ	การใหร้างวลัพระปกเกลา้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้าน
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ศึกษา
วิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย		

๕. สำนักวิจัยและพัฒนา  

	 มี หน้ าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบงานศึ กษา	
วิ เคราะห์	วิจัย	ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ทุน
อุดหนุนการวิจัย	จัดระบบการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
ระบบ	นำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย	รวมทั้ง
เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย		

๖. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทาง	 
วิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาและประสานงานกับ	 
หน่วยงานของรัฐสภาเพื่อทำการศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย
รวบรวมข้อมูล	จัดการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา		 
การบรรยายทางวิชาการ	การให้คำปรึกษาและให้
บริการแก่สมาชิกรัฐสภา	และเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา	
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 
การเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย		

๗. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย	
จัดการศึกษา	อบรมหลักสูตรประกาศนัยบัตรชั้นสูง	
ประกาศนียบัตร	สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร	จัดประชุม
สัมมนาบรรยายทางวิชาการ	ศึกษาวิเคราะห์วิจัย		 
การให้บริการและคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ	 
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน	รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย
พัฒนาประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
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๘. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร	สัมฤทธิบัตร	วุฒิบัตร	
จัดประชุม	สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้
ด้านประชาธิปไตย	การเมืองภาคพลเมือง	รวมทั้ง
เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	สำนัก	 
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองเป็นหน่วยงานใหม่	ที่จัด
ตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท	หน้าที่	และภารกิจ
ที่ดำเนินการ	โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
การเมืองภาคพลเมือง	โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา	 
การเมืองภาคพลเมือง	ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	มุ่งมั่นที่จะเป็น	 
คลังความรู้	เป็นที่ปรึกษา	และเป็นแกนหลักในการ	 
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม
ทางการเมือง	ในฐานะพลเมืองโดยร่วมมือกับองค์กร
เครือข่ายต่างๆ		

๙. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

	 มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		 
การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เกีย่วกบัพพิธิภณัฑ	์งานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพระปกเกลา้	
ศึกษาและพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย		 
รวมทั้ ง ง านศูนย์ ข้ อมู ลพระปกเกล้ าศึ กษาและ
จดหมายเหตุ	การให้บริการประชาชน	ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว	
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๑

อัตรากำลัง
รายละเอียดแสดงจำนวนบุคลากร
ของสถาบันพระปกเกล้า  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓        

ที่มา:  งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	๕.๒	%	

สำนักงานเลขาธิการ	๒๕.๓	%	

ผู้บริหาร	๒.๖	%	

สำนักวิจัยและพัฒนา	๘.๔๔	%	

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	๑๙.๕๘	%	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	๙.๑	%	

 

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	๘.๔๔	%	

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	๖.๕	%	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	๗.๑๔	%	

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	๗.๗	%	

ลำดับ
ที่	

หน่วยงาน	

จำนวน	
รวม

ทั้งหมด	พนักงาน	 ลูกจ้าง	
ลูกจ้าง	

เหมาบริการ	

๑	 ผู้บริหาร	 ๔	 -	 -	 ๔	

๒	 สำนักงานเลขาธิการ	 ๒๗	 ๖	 ๖	 ๓๙	

๓	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 ๙	 -	 ๕	 ๑๔	

๔	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 ๙	 -	 ๒	 ๑๑	

๕	 สำนักวิจัยและพัฒนา	 ๙	 -	 ๔	 ๑๓	

๖	 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	 ๑๐	 -	 ๓	 ๑๓	

๗	 พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	 ๙	 -	 ๑	 ๑๐	

๘	 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 ๘	 -	 -	 ๘	

๙	 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 ๑๐	 -	 ๒	 ๑๒	

๑๐	 ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	 ๒๐	 ๖	 ๔	 ๓๐	

รวม	 ๑๑๕	 ๑๒	 ๒๗	 ๑๕๔ 
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รายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา
ของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓       

ที่มา:  งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปริญญาตรี	
๓๖.๓๖	%	

 

ต่ำกว่าปริญญาตรี	
๕.๘๔	%	

 

ปริญญาโท	
๕๐.๖๐	%	

ปริญญาเอก	
๗.๒๐	%	

ลำดับ
ที่	

หน่วยงาน	

วุฒิการศึกษา	

รวม	ต่ำกว่า	
ป.ตรี	

ป.ตรี	 ป.โท	 ป.เอก	

๑	 ผู้บริหาร	 -	 -	 ๓	 ๑	 ๔	

๒	 สำนักงานเลขาธิการ	 ๗	 ๒๘	 ๔	 -	 ๓๙	

๓	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 -	 ๖	 ๖	 ๒	 ๑๔	

๔	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 -	 ๗	 ๓	 ๑	 ๑๑	

๕	 สำนักวิจัยและพัฒนา	 -	 ๔	 ๘	 ๑	 ๑๓	

๖	 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	 ๑	 ๕	 ๗	 -	 ๑๓	

๗	 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 -	 ๕	 ๕	 -	 ๑๐	

๘	 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 -	 ๒	 ๕	 ๑	 ๘	

๙	 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 -	 ๔	 ๘	 -	 ๑๒	

๑๐	 ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	 ๓	 ๑๗	 ๗	 ๓	 ๓๐	

รวม	 ๑๑	 ๗๘	 ๕๖	 ๙	 ๑๕๔	
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สรุปภาพรวมงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๓  
แยกตามพันธกิจ  (แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๓)    

ที่มา:  งานงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

ลำดับ		 พันธกิจ		 	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓		

	จำนวนเงิน	 จำนวนโครงการ	 สัดส่วน	

พันธกิจที่	๑		 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ฯ		

๑๕,๗๖๒,๕๐๐	 ๑๖	 ๗.๘๙%	

พันธกิจที่	๒		 ให้ บ ริ ก า รทา ง วิ ช าก า รทั้ ง ใ น	 

รู ป ขอ งก า รศึ กษ าอบรมทา ง	 

วิชาการฯ		

๓๓,๓๒๐,๗๐๐	 ๑๓	 ๑๖.๖๙%	

พันธกิจที่	๓		 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

และสภาพัฒนาการเมือง		

๙,๙๐๐,๐๐๐	 ๗	 ๔.๙๖%	

พันธกิจที่	๔		 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	ฯ		 ๑๘,๘๐๓,๔๐๐	 ๑๒	 ๙.๔๒%	

พันธกิจที่	๕		 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ

ทั้งในและต่างประเทศฯ		

๑๐,๒๗๐,๐๐๐	 ๔	 ๕.๑๔%	

พันธกิจที่	๖		 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ		 ๑๐,๙๐๓,๐๐๐	 ๘	 ๕.๔๖%	

พันธกิจที่	๗		 บริหารงานกองทุนฯ		 ๑๐๐,๗๓๒,๖๐๐	 ๑๙	 ๕๐.๔๔%	

รวมงบประมาณตามพันธกิจ		 ๑๙๙,๖๙๒,๒๐๐	 ๘๐	 ๑๐๐.๐๐% 

พันธกิจที่	๗	

พันธก
ิจที่	๒	

พ
ัน
ธก
ิจท
ี่	๑
	

พันธกิจที่	๔	

พันธกิจที่	๕
	

พ
ัน
ธกิจที่	๖

	

พันธกิจที่	๓	

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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แผนกลยุทธ์
สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๓   
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการ	
ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตย	
สู่ประชาชนทุกระดับ	
เพื่อให้เป็นทีย่อมรับทั้งในและต่างประเทศ		
เพื่อสันติสุขสถาพร”	

พันธกิจ(Mission)

	 ๑.		ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ	 
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย	์ 
ทรงเปน็ประมขุและพระปกเกลา้ศึกษาอย่างเป็นระบบ	

	 ๒.		ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	ให้คำปรึกษา		 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง
การปกครอง	การเศรษฐกจิ	สงัคม	ในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิ ี

	 ๓.		ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	

	 ๔.		เผยแพร	่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๕.		ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมือง	 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	

	 ๖.		ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	

	 ๗.		บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	และสนับสนุนการ
บริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	
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ค่านิยมร่วม(SharedValue)

	 ๑.		มุ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยทั้งในฐานะที่เป็นเป้าหมายและวิธีการดำเนินการ	ยึดถือ
ความเป็นกลางทางการเมืองในการดำเนินงาน	

	 ๒.		ตอบสนองความต้องการและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ	ยึดถือ	 
หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด	และผลิตผลงานที่มีคุณภาพระดับสากลสู่สังคม	

	 ๓.		มุ่งพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ	เคารพ
ต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ	มีจริยธรรม	และความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
แม่นยำ	รวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยให้ความ
สำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 ๔.		สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยทุกระดับ	นักศึกษาเก่า
ของสถาบัน	และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร	

 

เป้าประสงค์(Goals)

	 ๑.		มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของสถาบันฯ	เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง	 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	และพระปกเกล้า
ศึกษาไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ	

	 ๒.		ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง	 
การปกครอง	การเศรษฐกิจ	สังคม	ในระบอบประชาธิปไตย	และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง	

	 ๓.		มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของสถาบันฯ	เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ	 
การดำเนินงานของรัฐสภาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจการรัฐสภาอย่างเป็น
ระบบ	

	 ๔.		เสริมสร้างพลังอำนาจและความเข้มแข็งของพลเมือง	

	 ๕.		เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานเครือข่ายองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยทั้งภายในสถาบัน	ในประเทศ	และต่างประเทศ	

	 ๖.		ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าที่เป็นเลิศ	

	 ๗.		เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 
อย่างต่อเนื่อง	
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เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) 
 

เป้าประสงค์	(Goals)	 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	(KPI)			 ค่าเป้าหมาย	(Target)	

๑.	มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของ

สถาบันฯ	เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง	

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	และพระ-

ปกเกล้าศึกษาไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

แ ล ะ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒน า

ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	

๑.๑	ร้อยละของผลงานวิจัยและวิชาการ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ มื อ ง		 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ สั น ติ วิ ธี	 แ ล ะ	 

พระปกเกล้าศึกษา	ที่ได้รับการนำไปใช้

เป็นแหล่งอ้างอิงในการนำเสนอทาง	 

วิ ช าก า รต ามรู ป แบบและช่ อ งท า ง	 

ที่กำหนด	

ร้อยละ	๘๐	

๑.๒	ร้อยละของผลงานวิจัยและวิชาการ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ มื อ ง		 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ สั น ติ วิ ธี	 แ ล ะ	 

พระปกเกล้าศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายนำไป

ใช้ประกอบการกำหนดแนวทางใน	 

การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	

ร้อยละ	๘๐	

๒.	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ			

มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง

การปกครอง	การเศรษฐกิจ	สังคม			

ในระบอบประชาธิปไตย	และการมี		

ส่วนร่วมทางการเมือง	

๒.๑	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	

มีความรู้	ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ก่ อ น เ ข้ า รั บ ก า ร อบ รมแล ะพัฒน า		 

ในระดับ	“เพิ่มขึ้นมาก”	

ร้อยละ	๙๐	

๒.๒	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	

นำความรู้	ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ก ำ ห น ด ใ น ร ะ ดั บ		 

“บ่อยครั้ง”	

ร้อยละ	๗๐	

๓.	มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของ

ส ถ า บั น ฯ	 เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐสภา	

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจการ

รัฐสภาอย่างเป็นระบบ	

๓.๑	ร้อยละของผลงานวิจัยและวิชาการ

เกี่ยวกับการกิจการนิติบัญญัติและการ

ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	 

ที่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในแวดวง

รัฐสภานำไปใช้ประกอบการกำหนด

แนวทางในการพัฒนากิจการรัฐสภาอย่าง

เป็นระบบ	

ร้อยละ	๘๐	
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เป้าประสงค์	(Goals)		 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	(KPI)			 ค่าเป้าหมาย	(Target)	

๔.	เสริมสร้างพลังอำนาจและความ		

เข้มแข็งของพลเมือง	

๔.๑	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่ได้

รับการพัฒนาให้เข้มแข็งตามเกณฑ์บ่งชี้

ความเข้มแข็งที่กำหนดร่วมกันระหว่าง

สถาบันฯ	กับเครือข่ายเป้าหมาย	

ร้อยละ	๙๐	

๔.๒	ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่

เพิ่มขึ้นและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตาม

แผนงานที่ ก ำหนดร่ วมกั นระหว่ า ง

สถาบันฯ	กับเครือข่ายเป้าหมาย	

ร้อยละ	๗๐	

๕.	เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและ

ประสานงานเครือข่ ายองค์ความรู้		

เกี่ ย วกั บประชาธิ ป ไตยทั้ งภายใน

สถาบันฯ	ในประเทศและต่างประเทศ	

๕.๑	ร้อยละของหัวข้อความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายองค์ความรู้ เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยทั้งภายในสถาบันฯ	ใน

ประเทศและต่างประเทศที่ ได้รับการ	 

ผลักดันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน

สถาบันฯ	บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	

ร้อยละ	๙๕	

๖.	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน

พระปกเกล้าที่เป็นเลิศ	

๖.๑	ร้อยละของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่ม

ขึ้ น มี ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร แ ส ด ง

นิทรรศการและศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า

ศึกษาในระดับ	“พอใจมาก”	

ร้อยละ	๘๐	

๗.	 เป็นองค์กรที่ เป็น เลิศด้ านการ

บริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กรแห่ง

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

๗.๑	ค่าเฉลี่ยของระดับความสำเร็จใน

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้	

ระดับ	๔.๕๐-๕.๐๐	
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กลยุทธ์ (Strategies) 

 

เป้าประสงค์	(Goals)	 กลยุทธ์	(Strategies)	

๑.	มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของสถาบันฯ	
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง	การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	
และพระปกเกล้าศึกษา	ไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
และเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ 

๑.๑	กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา	 
องค์ความรู้ด้านการเมือง	การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	และ	 
พระปกเกล้าศึกษาที่เป็นเลิศ	

๑.๒	กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา	 
องค์ความรู้ด้านการเมือง	การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	และ	 
พระปกเกล้าศึกษา	

๒.	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	มีความรู้	
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง		 
การเศรษฐกิจ	สังคม	ในระบอบประชาธิปไตย	
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๒.๑	กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
อบรมให้ทั นสมั ย	และ เหมาะสมกับกลุ่ ม	 
เป้าหมายที่หลากหลาย	

๒ . ๒	 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส ร้ า ง ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชาธิปไตย	การเศรษฐกิจ	สังคม	และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองแบบบูรณาการ	

๓.	มีการสร้างและนำองค์ความรู้ของสถาบันฯ	
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของรัฐสภาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจการรัฐสภาอย่างเป็นระบบ 

๓.๑	กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา	 
องค์ความรู้ด้านการพัฒนากิจการนิติบัญญัติและ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	

๓.๒	กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาและ
อบรมให้ทันสมัย	และเหมาะสมกับสมาชิก
รัฐสภาและบุคคลในแวดวงรัฐสภาที่หลากหลาย	

๓.๓	กลยุทธ์การสนับสนุนบริการทางวิชาการ
และเครือข่ ายความร่วมมือแก่สภาพัฒนา	 
การเมือง	

๔.	เสริมสร้างพลังอำนาจและความเข้มแข็งของ
พลเมือง 

๔.๑	กลยุทธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ประชาธิปไตย	เศรษฐกิจ	สังคม	และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง	

๔.๒	กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของ	 
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

๔.๓	กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายภาคประชา
สังคม	
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เป้าประสงค์	(Goals)	 กลยุทธ์	(Strategies)	

๕.	เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย	 
ทั้งภายในสถาบัน	ในประเทศและต่างประเทศ 

๕.๑	กลยุทธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้
ด้านประชาธิปไตยภายในสถาบันฯ	

๕.๒	กลยุทธ์การเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ	

๖ .	ส่ ง เสริ มและพัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ าน	 
พระปกเกล้าศึกษาที่เป็นเลิศ 

๖.๑	กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาที่เป็นเลิศ	

๗.	เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	 
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๗.๑	กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่ ง
สมรรถนะ	

๗.๒	กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
เพื่อการจัดการความรู้และการบริหารภายใน	

๗.๓	กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและ	Committee	of	
Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	
Committee	(COSO)	
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รายงานการวิเคราะห์ข่าว
เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า 
ทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน ปี ๒๕๕๓ 
 

	 ร ายง านฉบั บนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
วิ เคราะห์การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถาบัน	 
พระปกเกล้า	ทางสื่อหนังสือพิมพ์	ตลอดปี	
๒๕๕๓	ประเด็นส่วนหนึ่ งที่นำเสนอ	ได้แก่	
หัวข้อข่าวและแหล่งข่าว	หน่วยงานที่เป็นข่าว	
ประเด็นข่าวที่ถูกนำเสนอ	และข้อสังเกตอื่นๆ		

	 ที่มาของข้อมูลข่าวในการศึกษาครั้งนี้		 
มาจากห้องสมุดข่าวมติชน	และฐานข้อมูลข่าว	
IQ	news	center	ที่ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า	 
เป็นสมาชิก	และสามารถสืบค้นข่าวได้จากการ
ระบุคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง	

				ผลการวิเคราะห์การนำเสนอข่าว	(บางส่วน)	
เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้าทางสื่อหนังสือพิมพ์		 
ปี	๒๕๕๓	มีดังนี้	
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๑.ความถี่ของข่าว
	 จำนวนข่าวสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันตลอดปี	
๒๕๕๓	มีจำนวน	๑,๓๒๑	ข่าว		โดยมีความถี่การถูกนำเสนอข่าวแตกต่างกันออกไป
แต่ละเดือน	คือ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑ จำนวนข่าวสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทางหนังสือพิมพ ์ 

รายวัน ๒๕๕๓ จำแนกตามเดือน 

แหล่งข่าว	

				ปี	๒๕๕๓	มีข่าวเกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกตีพิมพ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน	
๒๒	ฉบับ	เรียงตามลำดับจำนวนข่าวที่ถูกตีพิมพ์จากมากไปน้อยดังรายละเอียด	คือ	

หนังสือพิมพ์	 จำนวน	 ร้อยละ	

มติชน	 ๑๙๑	 ๑๔	

เดลินิวส์	 ๑๔๓	 ๑๑	

ไทยรัฐ	 ๑๒๔	 ๙	

ข่าวสด	 ๑๒๓	 ๙	

แนวหน้า	 ๑๐๓	 ๘	

สยามรัฐ	 ๙๓	 ๗	

คมชัดลึก	 ๘๙	 ๗	

ไทยโพสต์	 ๗๘	 ๖	

๘๒	
๕๙	

๒๙๐	

๒๔๓	

๑๕๗	

๘๙	

๕๕	 ๖๔	 ๗๐	 ๕๒	

๑๐๐	

๖๐	

๓๕๐	

๓๐๐	

๒๕๐	

๒๐๐	

๑๕๐	

๑๐๐	

๕๐	

๐	
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หนังสือพิมพ์	 จำนวน	 ร้อยละ	

โพสต์ทูเดย์	 ๖๙	 ๕	

กรุงเทพธุรกิจ	 ๖๒	 ๕	

บ้านเมือง	 ๔๘	 ๔	

ผู้จัดการรายวัน	 ๔๒	 ๓	

โลกวันนี้	 ๒๙	 ๒	

ฐานเศรษฐกิจ	 ๒๘	 ๒	

ประชาชาติธุรกิจ	 ๒๓	 ๒	

อปท.นิวส์	 ๒๐	 ๒	

พิมพ์ไทย	 ๑๙	 ๑	

บางกอกทูเดย์	 ๑๒	 ๑	

Bangkok	Post	 ๑๑	 ๑	

The	Nation	 ๕	 -	

สยามธุรกิจ	 ๕	 -	

ข่าวหุ้น	 ๓	 -	

สยามกีฬารายวัน	 ๑	 -	

 

แผนภูมิที่ ๑  จำนวนข่าวสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทางหนังสือพิมพ์

รายวัน ๒๕๕๓ จำแนกตามฉบับ 

๑๔	%	

มติชน	 เดลินิวส์	

ไทยรัฐ	 ข่าวสด	 	

แนวหน้า	 สยามรัฐ	 	

คมชัดลึก	 ไทยโพสต์	 	

โพสต์ทูเดย์	 กรุงเทพธุรกิจ	 	

บ้านเมือง	 ผู้จัดการรายวัน	 	

โลกวันนี้	 ฐานเศรษฐกิจ	 	

ประชาชาติธุรกิจ	 อปท.นิวส์	 	

พิมพ์ไทย	 บางกอกทูเดย์	 	

Bangkok	Post	 The	Nation		

สยามธุรกิจ	 ข่าวหุ้น	 	

สยามกีฬารายวัน	 	

๑๑	% 

๙	%	

๙	%	

๘	%	
๗	% ๗	%	

๖	%	
๕	% 

๕	%	
๔	% 
๓	%	
๒	%	
๒	%	
๒	%	
๒	%	

๑	%	
๑	%	

๑	%	
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๒.หน่วยงานที่เป็นข่าว
	 หน่วยงานในสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับการนำเสนอข่าว	ปี	๒๕๕๓	เรียงตาม
ลำดับมากไปน้อย	ได้แก่	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	ร้อยละ	๔๒	สำนักวิจัย	 
และพัฒนา	และสภาพัฒนาการเมือง	ร้อยละ	๑๓	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ	 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อยละ	๗	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	๖	สมาคมแห่ง
สถาบันพระปกเกล้า	ร้อยละ	๓	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	ร้อยละ	๒	สำนักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา	และสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	ร้อยละ	๑	

ตารางที่ ๒  หน่วยงานในสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับการนำเสนอข่าวทางสื่อ

หนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๕๓ 

 

หน่วยงาน	 จำนวนข่าวที่ถูกนำเสนอ	 ร้อยละ	

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 ๑๖๔	 ๔๒	

สำนักวิจัยและพัฒนา	 ๔๑	 ๑๓	

สภาพัฒนาการเมือง	 ๓๙	 ๑๓	

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ๒๒	 ๗	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 ๑๗	 ๖	

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	 ๘	 ๓	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 ๗	 ๒	

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 ๓	 ๑	

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง			 ๓	 ๑	
 

แผนภูมิที่ ๒  สัดส่วนหน่วยงานในสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับการนำเสนอข่าว

ทางสื่อหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๕๓ 
 

๔๒	%	

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	

สำนักวิจัยและพัฒนา	

สภาพัฒนาการเมือง	

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง			

๑๓	%	

๑๓	%	

๗	%	

๖	%	

๓	%	

๒	%	

๑	%
	

๑	%
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๓.ประเด็นข่าวที่ถูกนำเสนอ
	 ประเด็นข่าวของสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทางสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สุด		 
ปี	๒๕๕๓	ได้แก่	การจัดสัมมนาและการประชุม	(ร้อยละ	๑๖)	การวิจัย	(ร้อยละ	๒๙)	
ข่าวที่บุคลากรสถาบันพระปกเกล้าได้ให้ทัศนะ	ความรู้	หรือข้อคิดเห็นแก่สังคม	(ร้อยละ	
๑๕)	ขา่วเกีย่วกบัการเรยีนการสอน	(รอ้ยละ	๑๑)	ขา่วการขบัเคลือ่นทางสงัคม	(รอ้ยละ	๙) 

ตารางที่ ๓ ประเด็นข่าวของสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทางสื่อ

หนังสือพิมพ์  ปี ๒๕๕๓ 
 

ประเด็น	 จำนวนข่าวที่ถูกนำเสนอ	 ร้อยละ	

ให้ทัศนะ/ข้อคิดแก่สังคม	 ๑๔๑	 ๒๖	

การสัมมนา/ประชุม	 ๑๑๙	 ๒๒	

การขับเคลื่อนสังคม	 ๑๐๒	 ๑๙	

การเรียนการสอน	 ๙๖	 ๑๗	

การวิจัย	 ๔๖	 ๘	

กิจกรรมนักศึกษา	 ๒๐	 ๔	

การอบรม	 ๑๐	 ๒	

ถูกวิพากษ์	 ๘	 ๑	

ได้รับการชมเชย/ยกย่อง	 ๖	 ๑	

แผนภูมิที่ ๓  สัดส่วนประเด็นข่าวของสถาบันพระปกเกล้าที่ถูกนำเสนอทาง

สื่อหนังสือพิมพ์  ปี ๒๕๕๓ 

ให้ทัศนะ/ข้อคิดแก่สังคม	

การสัมมนา/ประชุม	

การขับเคลื่อนสังคม	

การเรียนการสอน	

การวิจัย	

กิจกรรมนักศึกษา	

การอบรม	

ถูกวิพากษ์	

ได้รับการชมเชย/ยกย่อง 

๒๖	%	

๒๒	%	

๑๙	% 

๑๗	% 

๘	% 

๔	%	

๒	%	

๑	%	

๑	%
 

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	

สำนักวิจัยและพัฒนา	

สภาพัฒนาการเมือง	

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง			



ผลการดำเนินงาน 



๒ผลการดำเนินงาน 
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๒

๒.๑ ผลงานกิจกรรมเด่น
ในรอบปี ๒๕๕๓ 
(ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 
   

๑.งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ประจำปี๒๕๕๓(KPICongress12)

 
	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จ
พระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 
พระวรชายาฯ	ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๑๒	เรื่อง	“คุณภาพสังคมกับคุณภาพ
ประชาธิปไตยไทย”	(Social	Quality	and	Quality	of	Thai	
Democracy)	ระหว่ างวันที่	๔-๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ณ		 
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	โดยมีปาฐกถานำ	เรื่อง	“Gross	
National	Happiness	and	Social	Quality”	ความสุขมวลรวมประชาชาติ	โดย		 
ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีภูฎาน	และการอภิปรายร่วมระหว่างผู้แทนจากต่าง
ประเทศเรื่อง	“คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย	(Social	Quality	and	
Quality	of	Democracy)”	โดย	Prof.	Alan	Walker,	University	of	Sheffield	
(อังกฤษ)	Prof.	Jaeyeol	Yee,	Seoul	National	University	(เกาหลีใต้)	Prof.	Lih-rong	
Wang,	Nation	Taiwan	University	(ไต้หวัน)	Ms.Laura	Edgar,	Vice	President	-	
Partnerships	&	International	Programming	Institute	On	Governance	(แคนาดา)	
ดำเนินรายการโดย	ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม	 
วิชาการฯ		

 

 การแสดงปาฐกถา	เรื่ อง	คุณภาพสังคมกับ
คุณภาพประชาธิปไตยไทย”	โดย	นายกรัฐมนตรี	นาย
อภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ในวันศุกร์ที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	
แ ล ะ ก า ร อ ภิ ป ร า ย	 เ รื่ อ ง	 “ คุ ณภ าพสั ง ค ม ไ ท ย	 :	
สถานการณ์ปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต”	โดย		 
รองศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร	สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย	นายเกียรติชัย	พงศ์พานิชย์		 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	ดร.สีลาภรณ์	บัวสาย	
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	สถาบันพระปกเกล้า	ดำเนิน
รายการโดย	ศ.สุริชัย	หวันแก้ว	ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	
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๒
	 กิจกรรมภายในการประชุมวิชาการนี้
ประกอบด้วย	การแสดงปาฐกถานำ	โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ	การสัมมนา
ทางวิชาการ	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น
เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนและระดมความ	 
คิดเห็นในประเด็นโครงสร้างทางการเมือง	 
การปกครองของไทยที่ เอื้อต่อการจัดสรร	 
ผลประโยชน์และทรัพยากรที่เป็นธรรม	และ
การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม	ระหว่าง	 
ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน	นักวิชาการ	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้แทนของรัฐบาล	องค์กรอิสระ	
ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
สถาบันการศึ กษา	องค์ กรภาค เอกชน	
สื่ อมวลชน	องค์กรภาคประชาชน	และ
ประชาชนทั่วไป	ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย
จำนวน	๕	กลุ่ม	ดังนี้	
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๒

	 	การปฏิรูประบบโครงสร้างสถาบันการเมือง	กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม	
(Reform	of	Political	Institutions	and	Social	Empowerment)	

	 	ประชาธิปไตยเชิ งกระบวนการกับการสร้างความสมานฉันท์ ในสั งคม	
(Procedures	of	Democracy	and	Social	Cohesion)	

	 	การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยกับสังคมที่มีคุณภาพ	(Democratic	Values	and	
Social	Quality)	

	 	ประสิทธิผลของประชาธิปไตย	:	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเสริม
พลังทางกฎหมายของคนจน	(Effectiveness	of	Democracy	:	Socio-
Economic	Security	and	Legal	Empowerment	of	the	Poor)	

	 	นวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อคุณภาพสังคมไทย	(Innovation	in	Democracy	
for	Thai	Social	Quality)	

	 นอกจากนี้	ยังได้มีการพิธีมอบรางวัล
พระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วน	 
ท้องถิ่น	ประจำปี	๒๕๕๓	เวทีประกวดวาด
ภาพระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา		 
ในหั วข้ อ	“คุณภาพสั งคมกับคุณภาพ
ประชาธิปไตยไทย”	ฐานการเรียนรู้	เวที	 
นักคิด	และการแสดงปาฐกถาปิดและ	 
กล่าวปิดการประชุมโดย	ศ.	ดร.บวรศักดิ์		 
อุวรรณโณ	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	
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๒. โครงการสัมมนา เรื่อง“การเสริมสร้ างและ เผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
 

	 สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ	และรัฐสภา	โดยนโยบายของ
ประธานรัฐสภา	(นายชัย		ชิดชอบ)	ดำเนิน
โครงการสัมมนา	เรื่อง	“การเสริมสร้างและ		
เผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจในทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี		

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	โดยจัดอบรมสัมมนาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา	จำนวน	
๕๐	รุ่น		โดยจัดสัมมนาในวันเสาร์และอาทิตย์	รุ่นละ	๑	วัน	ณ	ห้องประชุมสภา	ชั้น	๒	
อาคารรัฐสภา	แบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น	๔	กลุ่มคือ	๑.	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒.	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๓.	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	๔.	ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น	๓๒,๕๖๑	คน		

	 ทั้งนี้การสัมมนามีเป้าหมายที่สำคัญ	คือเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้	 
ความเข้าใจ	ตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ	
ให้เข้าใจการเมือง	การปกครอง	ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง		
ตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการนำ	“วัฒนธรรมประชาธิปไตย”	ไปใช้ประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำท้องถิ่นทั้งในด้านการเมือง	การปกครอง	
เศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
สมาชิกรัฐสภาได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด	ซึ่งจะทำให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน	และเกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐสภากับ
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สถาบันการศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ในการ
รณรงค์	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่นักเรียน		 
ผู้ปกครอง	และประชาชนในท้องถิ่นของตนได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ
ประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน	

	 การจัดสัมมนาได้เชิญวิทยากร	ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถ่ายทอดความรู้	ตลอดจน
วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานเครือข่าย	 
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่	รวมถึงวิทยากรจากฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประกอบด้วย		 
วิปรัฐบาล	วิปฝ่ายค้าน	วิปวุฒิสภา	และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาร่วม
อภิปราย	รับฟังปัญหา	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา			

     

๓. โครงการสัมมนา เรื่อง“การเสริมสร้ างและ เผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ข้าราชการตำรวจ

 
	 สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ	และรัฐสภา	โดยนโยบายของ
ประธานรัฐสภา	(นายชัย		ชิดชอบ)	ดำเนิน
โครงการสัมมนาการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์ทรงเป็นประมุข	
แก่ข้าราชการตำรวจ	ที่สภาผู้แทนราษฎร	พร้อม
ปาฐกถาในหัวข้อ	“บทบาทรัฐสภาในการสนับสนุน
การพัฒนาประชาธิปไตย”	การจัดโครงการในครั้ง
นี้เป็นการนำตำรวจชั้นประทวนที่ทำหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดต่างๆ	มาเข้า
รับการอบรม	โดยจัดอบรมสัมมนาข้าราชการ
ตำรวจ	จำนวน	๓๕	รุ่น	รวมทั้งสิ้น	๒๔,๕๐๐	คน	

โดยจัดสัมมนาในวันเสาร์และอาทิตย์	รุ่นละ	๑	วัน	ณ	ห้องประชุมสภา	ชั้น	๒	อาคาร
รัฐสภา	โดยมุ่งหวังให้ตำรวจที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่	มีบทบาทสำคัญใน
การเผยแพร่ค่านิยมประชาธิปไตย	ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองให้กับ
ประชาชนได้	อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนากฎหมาย	
การนำวัฒนธรรมประชาธิปไตยไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์	
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       	นอกจากนี้	โครงการดังกล่าวยังเป็นการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	กับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้วย	การบรรยาย
ในหัวข้อต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	อาทิ	ตำรวจกับการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา	 
การอภิปรายในหัวข้อ	ตำรวจสถาบันหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้าง
ความยุติธรรมในสังคม		

 

๔.งานเวทีท้องถิ่นไทย

ประจำปี๒๕๕๓

จัดสัมมนาเรื่อง

“ตลาดนัดความรู้

คู่ท้องถิ่นไทย”
  

	 สถาบันพระปกเกล้า
ได้จัดให้มี เวทีท้องถิ่นไทย	
ประจำปี	๒๕๕๓	เพื่อให้เกิด
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้	 
เ กี่ ย ว กั บ บ ริ บ ทท า ง ก า ร
บริหารจัดการ	และวิธีการ
พัฒนา	ประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยสถาบันฯ	มุ่งหวังว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะนำองค์ความรู้	ทักษะ	ตลอดจนสาระต่างๆ	ไปประยุกต์
ใช้กับการดำเนินงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้	ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์สุข
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ	ระหว่างวันที่	๙-๑๐	กันยายน	พ.ศ.	
๒๕๕๓	เวลา	๐๘.๐๐-๑๖.๓๐	น.	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	
กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมงาน	ได้แก่	ผู้บริหารท้องถิ่น	สมาชิกท้องถิ่น	ข้าราชการ	/	
พนักงานส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งสิ้น	๒,๘๐๘	คน	กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา
พิเศษ	และการสัมมนากลุ่มย่อยเป็นการนำเสนอบทเรียน	ประสบการณ์	และความรู้
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ใหม่ๆ	ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา	และการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	โดยแบ่งกลุ่มองค์ความรู้เป็น	๔	กลุ่มสำคัญ	ได้แก่	๑)	การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น	๒)เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่	:	เครื่องมือสำหรับนักบริหารท้องถิ่น	
๓)	ประสบการณ์ทางการบริหารและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ	๔)	กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

 

๕.รางวัลพระปกเกล้าประจำปี๒๕๕๓

“เกียรติภูมิของท้องถิ่น”


	 สถาบันพระปกเกล้า	ได้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานทีม่ัน่คงของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า	และ	 
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็น
ประจำทุกปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๔	เป็นต้นมา	ซึ่งให้ความ
สำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ	 
โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	สถาบันได้เล็งเห็นความจำเป็นใน
ภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีมากขึ้น	จึงได้ขยายประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุม	 
การดำเนินงานของท้องถิ่น	ไม่ว่าจะเป็น	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจการท้องถิ่น	การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น	และการเสริมสร้าง
เครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น	ผลการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดี เด่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า	ประจำปี	๒๕๕๓		 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

ประเภทที่	๑	รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ	
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	๑๒	แห่ง	

	 ๑.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	
	 ๒.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
	 ๓.		เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	อำเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
	 ๔.		เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	อำเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ๕.		เทศบาลเมืองเขาสามยอด	อำเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	
	 ๖.		เทศบาลตำบลนางแล	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	
	 ๗.	เทศบาลตำบลเกาะคา	อำเภอเกาะคา	จังหวัดลำปาง	
	 ๘.		เทศบาลตำบลบ้านกลาง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำพูน	
	 ๙.		เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	อำเภอกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย	



4�
ผ
	ล	ง	า	น

	กิ	จ	ก	ร	ร	ม
	เ	ด่

	น
		ใ	น

	ร	อ	บ
	ปี
		๒

	๕
	๕
	๓
	

๒
	๑๐.		เทศบาลตำบลพนา	อำเภอพนา	จังหวัดอำนาจเจริญ	
	๑๑.		องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม	อำเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	
	๑๒.		องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า	อำเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	

ประเภทที่	๒	รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ	
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	จำนวน	๔	แห่ง	

	 ๑.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	
	 ๒.	เทศบาลนครขอนแก่น	อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	
	 ๓.	เทศบาลนครยะลา	อำเภอเมือง	จังหวัดยะลา	
	 ๔.	เทศบาลเมืองปัตตานี	อำเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

ประเภทที่	๓	รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ	
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	จำนวน	๘	แห่ง	

	 ๑.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	
	 ๒.	เทศบาลนครตรัง	อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง	
	 ๓.	เทศบาลนครภูเก็ต	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	
	 ๔.	เทศบาลนครลำปาง	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	
	 ๕.	เทศบาลเมืองทุ่งสง	อำเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 ๖.	เทศบาลตำบลลวงเหนือ	อำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ๗.	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด	อำเภอคลองขลุง	จังหวัดกำแพงเพชร	
	 ๘.	องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	อำเภอแกดำ	จังหวัดมหาสารคาม	
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี๒๕๕๓

 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	๑๔	แห่ง	

	 ๑.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	
	 ๒.	เทศบาลนครนนทบุรี	อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	
	 ๓.	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	อำเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	
	 ๔.	เทศบาลเมืองสกลนคร	อำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	
	 ๕.	เทศบาลตำบลบ้านแฮด	อำเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	
	 ๖.	เทศบาลตำบลแม่จัน	อำเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย	
	 ๗.	เทศบาลตำบลท่าเดื่อ	อำเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ๘.	เทศบาลตำบลห้างฉัตร	อำเภอห้างฉัตร	จังหวัดลำปาง	
	 ๙.	เทศบาลตำบลหนองล่อง	อำเภอเวียงหนองล่อง	จังหวัดลำพูน	
	๑๐.	เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	อำเภอศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	
	๑๑.	องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง	อำเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี	
	๑๒.	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย	อำเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	
	๑๓.	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	จังหวัดบุรีรัมย์	
	๑๔.	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ	อำเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร	

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	จำนวน	๑	แห่ง	

	 ๑.		เทศบาลนครปากเกร็ด	อำเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	จำนวน	๙	แห่ง	

	 ๑.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	
	 ๒.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	
	 ๓.		องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
	 ๔.		เทศบาลตำบลลานกระบือ	อำเภอลานกระบือ	จังหวัดกำแพงเพชร	
	 ๕.		เทศบาลตำบลกำแพง	อำเภอละงู	จังหวัดสตูล	
	 ๖.		องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ	อำเภอเทพารักษ์	จังหวัดนครราชสีมา	
	 ๗.		องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน	อำเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน	
	 ๘.		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	
	 ๙.		องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง	อำเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	
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๖.โครงการ“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย”
      

	 สำนักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา	 
ของวุฒิสภา	เพื่อดำเนินโครงการ	“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย”   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์	และความบกพร่องของความซื่อตรงของ
สังคมไทย	เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม	
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง	ตลอดจนจัดทำตัวชี้วัดและแผนความ
ซื่อตรงแห่งชาติ	ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้น้อมนำ	“หลักราชการ”	ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖	และพระบรมราโชวาทเพื่อปลูกฝังความซื่อตรง	
ซื่อสัตย์	คุณธรรม	จริยธรรม	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
รัชกาลที่	๙	รวมถึงแนวทางการเสริมสร้างความซื่อตรงแห่งชาติมาเลเซีย	ซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนี้เป็นประเทศแรกมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย	

	 โครงการนี้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน	๒๕๕๓	ถึงเดือนมกราคม	๒๕๕๔	
รวม	๑๐	เดือน		โดยใช้การสำรวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งในและ	 
ต่างประเทศ	ร่วมกับการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ	และการประชุมปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม	ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง	๗	กลุ่ม	ประกอบด้วย	๑)	ข้าราชการ		 
๒)	นักการเมือง/อดีตนักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง	๓)	สื่อมวลชน	๔)	เยาวชน		
๕)	ผู้นำชุมชน	๖)	นักธุรกิจ	และ	๗)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	๕	ภูมิภาค	คือ		
ภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	และกรุงเทพมหานคร	จากนั้น	 
จึงนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์	สังเคราะห์	สรุปผลจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรง	และแผน
ความซื่อตรงแห่งชาติ	
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๒

ภาพการสัมมนาระดมสมองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

	 นอกจากความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	และ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาแล้ว	สถาบันฯ	ยังได้มีส่วนร่วมกับอีก	๑๕	
องค์กรในการขับเคลื่อนประเด็นความซื่อตรงในสังคมด้วย	โดยความร่วมมือภายใต้งาน
สมัชชาคุณธรรม	

	 สถาบันฯ	ยังต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้	ด้วยการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย	ซึ่งได้แก่	
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	วุฒิสภา	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ	สำนักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ได้จัดตั้ง
โครงการ	“ศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน	(ชมรมซื่อตรง)”	ขึ้น	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน	และเพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้จาก	 
การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน	พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่ชมรมที่มี	 
ผลการดำเนินงานดีเด่น	โดยมีแนวความคิดที่ว่าความซื่อตรงเริ่มต้นได้ที่ตนเอง	นอกจากนี	้	 
กรมการเงิน	กระทรวงกลาโหมได้นำตัวชี้วัดความซื่อตรง	(แบบประเมินตนเอง)	ที่จัดทำ
ขึ้นจากโครงการวิจัย	ไปใช้กับทหารในสังกัดอีกด้วย		
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๗.โครงการโรงเรียนเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง(ProjectCitizen) 
 

	 โครงการสร้างสำนึก
พลเมือง	เป็นโครงการที่ฝึก
อบ รมครู เ พื่ อ พัฒน า เ ป็ น
วิทยากรที่ สามารถนำเอา
กระบวนการและคว ามรู้	 
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒน า
ปร ะช า ธิ ป ไ ตย	อั น ไ ด้ แ ก่	
น โ ย บ า ย ส า ธ า ร ณ ะ	
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง	ฉันทามติและเสียงข้างมาก		 
มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน	โดยนักเรียนหรือเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ได้รับความรู้	
(Knowledge)	เพิ่มพูนทักษะ	(Skills)	และเป็นการส่งเสริมเจตคติต่อประชาธิปไตย	
(Disposition)	ตลอดจนช่วยสร้างสำนึกในการเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียน	โดยผ่าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการกำหนดนโยบายสาธารณะ		 
ภายใต้การกำกับดูแลของครูที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	ซึ่งใน
ปีงบประมาณ	๒๕๕๓	สามารถสร้างเครือข่ายโรงเรียน	โดยมีครูวิทยากร	จำนวน		 
๘๔	คน	ผู้บริหาร	จำนวน	๒๕	คน	โรงเรียนที่เข้าร่วม	๓๙	โรงเรียนและเยาวชน	
(นักเรียน)	ที่เข้าร่วม	จำนวน	๕,๘๘๐	

	 นอกจากนั้นศ.	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	ดร.พิมล	
หรือตระกูล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และอาจารย์ศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง	ได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุมโลกเรื่องพลเมืองศึกษา	ในระหว่าง
วันที่	๒๓-๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	นครจาร์กาตาร์	อินโดนีเซีย	โดยมีผู้เข้าร่วมจาก	 
ทั่วโลกประมาณ	๒๐๐	คนเศษ	การประชุมนานาชาติครั้งนี้	จัดโดยศูนย์พลเมืองศึกษา
ของสหรัฐอเมริกา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	
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๘.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมกับศาลาเฉลิมกรุงแถลงข่าว“มรดกภาพยนตร์ของชาติ”

และชม“ภาพยนตร์ส่วนพระองค์รัชกาลที่๗”
    

	 สำหรับการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนเพื่อเผยแพร่พระราช-
ประวัติ	พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า-	 
อยู่หัว	ถือเป็นพันธกิจหลักอย่าง
หนึ่ ง ข อ งพิ พิ ธ ภัณฑ์ พ ร ะบ าท	 
สมเด็จพระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว		 
ได้ จั ด โคร งการนำภาพยนตร์	 
ส่ วนพระองค์พระบาทสมเด็ จ	 
พระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว	 ได้ แก่	
ภาพยนตร์ พ ร ะ ร า ชพิ ธี บ ร ม

ราชาภิเษกในรัชกาลที่	๗	ภาพยนตร์พระราชพิธีฉลองพระนคร	๑๕๐	ปี	และกิจกรรม
อวดหนังหายากสมัยรัชกาลที่	๗	รวมถึงฉายภาพบ้านเมือง	สภาพสังคมในช่วงรัชสมัย	
ผ่านภาพยนตร์เรื่อง	๘๐	นาทีรอบโลกกับนายดักลาส	แฟร์แบงกส์	ซีเนียร์	ซึ่งเป็น	 
ชาวอเมริกันที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่	๗	ณ	ศาลา
เฉลิมกรุง	เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย	
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๙.นิทรรศการ“รอยสยามบนแผ่นฟิล์มพระปกเกล้าฯ”

	 นิทรรศการมุ่ งหวังให้คนไทยย้อน
รำลึกถึงภาพอดีตของสยาม	จึงได้เลือกสรร
ภาพยนตร์ที่ ได้รับการอนุรักษ์ ใหม่ล่าสุด	 
มาจากหอภาพยนตร์แห่งชาติ	เช่น	พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จ	 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระราชพิธีฉลองอภิเษกสมรสครบ	๑๒	พรรษาในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	พระบรมราชินี	และพระราชพิธี
โสกันต์ในพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาต	มาฉายประกอบการเสวนา	เพื่อให้ผู้เข้าชม
นิทรรศการเห็นร่องรอยความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางคตินิยม	ความเชื่อของ
พระราชพิธีที่เคยมีมาในอดีต	ฉายภาพยนตร์เรื่องแรก	ชื่อ	การเสด็จพระราชดำเนินเลียบ
มณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัชกาล	เรื่องที่สอง		 
ชื่อ	การเสด็จประพาสถ้ำพระยานคร	ภายในเขาสามร้อยยอด	จ.ประจวบคีรีขันธ์	พ.ศ.	
๒๔๖๙	เรื่ องที่ สาม	ชื่ อ	การเสด็จประพาสมณฑลปัตตานี ในปี	พ.ศ .	๒๔๗๒		 
ส่วนภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เสด็จประพาสต่างประเทศเลือกสรรภาพยนตร์ในคราว
เสด็จประพาสเกาะชวาและบาหลี	พ.ศ.	๒๔๗๒	นับเป็นการเสด็จประพาสต่างประเทศ
เพื่อเจริญพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับอังกฤษและฮอลันดาผู้ปกครอง
อาณานิคมแห่งสิงคโปร์	ชวา	และบาหลี	ซึ่งนับเป็นมรดกภาพยนตร์ที่หาชมได้ยากใน
ปัจจุบัน		
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๑๐.หลักสูตร“การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ

สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”รุ่นที่๖

	 การดำเนินงานของหน่วยงาน	 
ภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด	คือการ
ดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของ
รัฐบาลที่ เป็นไปเพื่ อการพัฒนาของ	
ประเทศโดยรวมให้บรรลุผล	ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้งรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชนล้วนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่มาจาก	 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี	โดยมีหลักการกำกับ	 
ดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	เป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับ
ว่าจะเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการบริหารองค์กรภาครัฐให้	 
ปรับตัวสู่การแข่งขัน	ทั้งนี้มิใช่เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น		 
แต่เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด	คือความเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็น	 
เครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ	

	 หลักสูตร	“การกำกับดูแลกิจการ
สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”	จึงได้รับการ
พัฒนาขึ้น	เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและ	 
ขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของ
กรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร มห า ชน ใ ห้ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี	
ประสิทธิภาพสามารถดำเนินกิจการอยู่ ได้		 
โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก
ประชาชน	ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการบริหาร
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
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๑๑.นำเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ......”
 
	 ศ.	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ		เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า	พร้อมด้วย	รศ.วุฒิสาร		 
ตันไชย	และพนักงานสถาบันพระปกเกล้า		 
เข้าพบ	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	ในนามประธาน
กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อนำเสนอ	“ร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ......”		ณ	ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี	ชั้น	๒	
อาคารรัฐสภา	๑	รัฐสภา	เมื่ อวันพุธที่	๒๔	
กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	

๑๒.ได้รับความไว้วางใจในการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำ

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)
 
	 นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	พร้อมด้วย	นายกอร์ปศักดิ์	สภาวสุ	
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	และนายชำนิ	ศักดิ์เศรษฐ	รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์	
ได้นัดเจรจากับแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	(นปช.)	นำโดย	
นายวีระ	มุสิกพงษ์	ประธาน	นปช.	นายจตุพร	พรหมพันธุ์	รองประธาน	นปช.	และ
นพ.เหวง	โตจิราการ	ณ	ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง	สถาบันพระปกเกล้า	โดย
เป็นการพบกันเพื่อเจรจาของสองฝ่ายครั้งแรก	นับจากที่กลุ่มเสื้อแดงเริ่มชุมนุมอย่างเป็น
ทางการในกรุงเทพฯ	ตั้งแต่วันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๓	โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและ	 
ต่างประเทศให้ความสนใจทำข่าวมากมาย	



5�

ผ
	ล
	ง
	า
	น
	ก
ิ	จ
	ก
	ร
	ร
	ม
	เ
	ด
่	น
		
ใ	
น
	ร
	อ
	บ
	ป
ี		
๒
	๕
	๕
	๓
	

๒

๑๓.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนา

การเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า๔๒จังหวัด

	 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้	ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองและเทคนิคการ
สร้างการมีส่วนร่วมต่างๆ	และเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง	“การปฏิรูปประเทศไทย” 
และแนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป	ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย	
การระดมความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย	และการกำหนดแผนจัดกิจกรรม	 
ในพื้นที่	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมของแต่ละจังหวัด		 
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“ประชาเสวนา	:	เทคนิคการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์”		
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๑๔.การจัดสัมมนาและการบรรยายพิเศษต่างๆ
 

	 	การนำเสนอผลงานศึกษา	รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	:	
บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี	ที่โรงแรม	 
มิราเคิล	แกรนด์	โดย	มีนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	เป็นองค์ปาฐกถา	
ในหัวข้อการเมืองต้องนำการทหาร	:	ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่ความยั่งยืน	

	 	สัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญไทย	:	ความฝันหรือ
ความจริง	โดยมีเครือข่ายที่ร่วมจัด	คือ	ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้/มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม
ภาคใต้/สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย/เครือข่ายประชาสังคม	๒๓	องค์กรและ
เครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อท้องถิ่น	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		

	 	สัมมนาระดมความคิดเห็น	เรื่อง	แนวทางขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รูปแบบพิเศษ	“นครแม่สอด”	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	สถาบัน	 
พระปกเกล้า	จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	รูปแบบพิเศษ	“นครแม่สอด”	โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี	
นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เป็นประธานในการประชุม		
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๒

๒.๒ ผลการดำเนินงาน
ของสถาบันพระปกเกล้า
ตามพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

พันธกิจที่๑

ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และสะท้อนการแก้ไขปัญหา  

เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
ร้อยละ	

ความสำเร็จ	

๑.๑	ผลงานวิจัย	และผลงานวิชาการ	 ๖๖	เรื่อง	 ๖๗	เรื่อง	 ๑๐๐	

 
หมายเหตุ:	 ไม่รวมผลงานของงานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา		

	 	 และพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	(ดรูายละเอยีดภาคผนวก	ก)	
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พันธกิจที่๒

ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้  

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี 

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
ร้อยละ	

ความสำเร็จ	

๒.๑	หลักสูตร	การศึกษาอบรม	 ๕	หลักสูตร	
๔๙๐	คน	

๕	หลักสูตร	
๔๘๔	คน	

๙๙.๓๙	

๒.๒	โครงการอบรมระยะสั้น	 ๑๓	ครั้ง	
๔๔๒	คน	

๒๘	ครั้ง	
๑,๘๙๔	คน	

๑๐๐	

 
หมายเหตุ: 	 ไม่รวมผลงานของงานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา		

	 	 และพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	(ดรูายละเอยีดภาคผนวก	ข)	
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๒

หลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และจำนวนผู้จบการศึกษา 

 

ที่	 หลักสูตร	 จำนวน	(คน)	

๑	 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	
รุ่นที่	๕	

๖๖	

๒	 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	
รุ่นที่	๔	

๔๒	

๓	 หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย	รุ่นที่	๔		 ๔๓	

๔	 หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ	
ความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี	รุ่นที่	๗	

๗๔	

๕	 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย
สาธารณะสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	

๗๖	

๖	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง			
รุ่นที่	๑๑									

๑๑๓	

๗	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง			
รุ่นที่	๑๒										

๑๑๐	

๘	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	
 สำหรับกรมการแพทย์ 	รุ่นที่	 ๒        		

๘๐	

๙	 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง	
ของกระทรวงอุตสาหกรรม	รุ่นที่	๑๙	และ	รุ่นที่	๒๐	

๖๖	

รวมจำนวน	 ๖๐๔	

 



63
ผ
	ล	ง	า	น

	กิ	จ	ก	ร	ร	ม
	เ	ด

่	น
		ใ	น

	ร	อ	บ
	ป
ี		๒

	๕
	๕
	๓
	

๒

พันธกิจที่๓

ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และสภาพัฒนาการเมือง  

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	
ผลลัพธ์	
ที่เกิดขึ้น	

ร้อยละ	
ความสำเร็จ	

๓.๑	ผลงานวิจัย	และผลงงานวิชาการ	 ๑๙	เรื่อง	 ๙	เรื่อง	 ๔๗.๓๗	

๓.๒	จำนวนสมาชิกรัฐสภา	และบุคลากรใน
แวดวงรัฐสภาที่เข้าร่วมกิจกรรม	

   

 -	หลักสูตรอบรม	 ๓	หลักสูตร	 ๔	หลักสูตร	 ๙๖.๙๕	

  ๑๘๐	คน	 ๑๖๙	คน	  

 -	สัมมนาทางวิชาการ	บรรยายพิเศษ	 ๓๐๐	คน	 ๕๓๔	คน	 ๑๐๐	

๓.๓		ผลผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก
รัฐสภา	และบุคลากรในแวดวงรัฐสภา	

   

   -	คู่มือการปฏิบัติงาน	 ๒	เรื่อง	 ๒	เรื่อง	 ๑๐๐	

  ๒,๐๐๐	เล่ม	 ๒,๐๐๐	เล่ม	  

 -	สัมภาษณ์นักวิ ชาการ เผยแพร่ผ่ าน
เว็บไซต์ของสถาบันฯ	

๑๒	เรื่อง	 ๑๒	เรื่อง	 ๑๐๐	

 -	บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	 ๓๐	เรื่อง	 ๖	เรื่อง	 ๒๐	

(ดูรายละเอียดภาคผนวก	ค)	

 

พันธกิจที่๔
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๒

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่

ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	
ผลลัพธ์	
ที่เกิดขึ้น	

ร้อยละ	
ความสำเร็จ	

๔.๑	สัมมนาทางวิชาการ	บรรยายพิเศษ	 ๒๖	ครั้ง	 ๓๓	ครั้ง	 ๑๐๐	

  ๒,๔๖๖	คน	 ๖,๔๖๔	คน	  

๔.๒		ผลิตสื่อเผยแพร่	    

 -	หนังสือ	 ๓๖	เรื่อง	 ๓๘	เรื่อง	 ๑๐๐	

  ๑๑,๔๕๐	เล่ม	 ๑๙,๓๕๐	เล่ม	  

 -	จดหมายข่าวภาษาไทย	และภาษา
อังกฤษ	

๑๕	ฉบับ	 ๑๕	ฉบับ	 ๑๐๐	

 ๓๙,๐๐๐	เล่ม	 ๖๓,๐๐๐	เล่ม	  

 -	แผ่นพับ	และเอกสารวิชาการเผยแพร่	 ๓	เรื่อง	 ๓	เรื่อง	 ๑๐๐	

  ๔,๐๐๐	เล่ม	 ๑๓,๐๐๐	เล่ม	  

 -	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	เช่น	ซีดี	วีซีดี	 ๕	เรื่อง	 ๕	เรื่อง	 ๑๐๐	

  ๑,๔๐๐	แผ่น	 ๑,๔๐๐	แผ่น	  

 -	รายการวิทยุ	 ๑	รายการ	 ๑	รายการ	 ๑๐๐	

 -	ฐานข้อมูล	 ๘	ฐาน	 ๘	ฐาน	 ๑๐๐	

๔.๓		ผู้เข้าใช้บริการ	    

 -	บริการห้องสมุด	 ๔,๐๐๐	ราย	 ๔,๗๔๗	ราย	 ๑๐๐	

 -	บริการเว็บไซต์ห้องสมุด	 ๕,๐๐๐	ราย	 ๒๒,๗๕๗	ราย	 ๑๐๐	

 -	บริการเว็บไซต์สถาบันฯ	 ๔๐,๐๐๐	ราย	 ๗๔,๔๑๐	ราย	 ๑๐๐	

 -	บริการฐานข้อมูล	 ๘,๐๐๐	ราย	 ๗๘,๕๓๒	ราย	 ๑๐๐	

 -	รถประชาธิปไตย	 ๒,๐๐๐	คน	 ๓,๓๘๐	คน	 ๑๐๐	

 
หมายเหตุ: 	 ไม่รวมผลงานของงานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา		

	 	 และพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	(ดรูายละเอยีดภาคผนวก	ง)	
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พันธกิจที่๕

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี   

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	
ผลลัพธ์	
ที่เกิดขึ้น	

ร้อยละ	
ความสำเร็จ	

๕.๑	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน	และ
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น	

๔	เครือข่าย	 ๑๒	เครือข่าย	 ๑๐๐	

	

(ดูรายละเอียดภาคผนวก	จ)	

 

พันธกิจที่๖

ส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา 

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	
ผลลัพธ์	
ที่เกิดขึ้น	

ร้อยละ	
ความสำเร็จ	

๖.๑	ผลงานวิจัย	และผลงานวิชาการ	 ๑	เรื่อง	 ๑	เรื่อง	 ๑๐๐	

๖.๒	กิจกรรมอบรมให้ความรู้	 ๓	ครั้ง	 ๓	ครั้ง	 ๑๐๐	

  ๙๐	คน	 ๑๐๔	คน	  

๖.๓	กิจกรรมสัมมนา	บรรยายพิเศษ	 ๖	ครั้ง	 ๖	ครั้ง	 ๑๐๐	

  ๖๐๐	คน	 ๑,๐๕๐	คน	  

๖.๔	นิทรรศการหมุนเวียน	 ๒	ครั้ง	 ๒	ครั้ง	 ๑๐๐	

๖.๕	ผู้เข้าใช้บริการ	    

 -	ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	 ๒๑,๐๐๐	คน	 ๒๔,๖๔๗	คน	 ๑๐๐	

  ๒๓๐	กลุ่ม	 ๓๒๙	กลุ่ม	  

 -	บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	 ๓๐๐	คน	 ๖๗๒	คน	 ๑๐๐	

๖.๖	ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้	    

 -	สื่อโบราณวัตถุจำลอง	 ๓	รายการ	 ๓	รายการ	 ๑๐๐	

 -	ชุดกิจกรรมส่งเสริมความรู้	 ๑,๐๐๐	เล่ม	 ๑,๐๐๐	เล่ม	  
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๒

พันธกิจที่๗

บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย  

และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	 เป้าหมาย	
ผลลัพธ์	
ที่เกิดขึ้น	

ร้อยละ	
ความสำเร็จ	

๗.๑	ประสิทธิภาพการใช้จ่าย	
เงินงบประมาณประจำปี	๒๕๕๓	

ร้อยละ	๙๐	 ร้อยละ	๙๒.๙๐	 ๑๐๐	

๗.๒	ผลการประเมินการตรวจประเมิน
ระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2008	
จากผู้ตรวจประเมินภายนอก	

ผ่าน	 ผ่าน	 ๑๐๐	

๗.๓	ผลการประเมินขีดสมรรถนะของ
บุคลากรประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๓	

ร้อยละ	๗๕	 ๗๙.๓๓	 ๑๐๐	

๗.๔	ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามฯ		

ระดับที่	๔	ขึ้นไป	   

   



๓
รายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ  
และประเมินผล 
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๓

รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของสถาบันพระปกเกล้า 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้
กำหนดในมาตรา	๒๗	ให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	และในมาตรา	
๒๘	ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถาบันฯ	มีอำนาจหน้าที่ติดตาม			
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	
และของเลขาธิการ	โดยรับฟั งความคิดเห็นอย่ าง		
กว้ างขวางเกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ ของสถาบันฯ	
ประกอบกับการประเมินผลงานและรายงานการติดตาม
และประเมินผลงานของสถาบันฯ	และของเลขาธิการ		
ต่อประธานสภาสถาบันฯ	ทุก	๖	เดือน		

	 สำหรับปีงบประมาณ	๒๕๕๓	คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของสถาบันฯ		 
ได้กำหนดกรอบการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	 
การปฏบิตังิานของสถาบนัฯ	โดยแบง่ออกเปน็	๒	สว่นหลกั	คอื	 

	 ส่วนที่	๑	การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์
ข อ งสถาบั นพระปก เกล้ า ปี ง บประมาณ	๒๕๕๓   
(๑	ตลุาคม	๒๕๕๒	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๓)	(มคีา่นำ้หนกั 
ร้อยละ	๖๕)	

	 ส่วนที่	๒	การประเมินผลการพัฒนาองค์การ	โดย
การประยุกต์รูปแบบหลักเกณฑ์	และแนวทางการบริหาร	 
เชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ	Malcolm	Baldrige	
National	Qual ity	Award	(MBNQA)	ซึ่ งครอบคลุม	 
การประเมินองค์กรในเชิงองค์รวมอย่างเป็นระบบและสมดุล	
ทั้งในส่วนของปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	และผลสัมฤทธิ์
ของการดำเนินงาน	เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบว่า	องค์กร	 
ยังมีความบกพร่องในเรื่องใด	ทำให้สามารถกำหนดวิธีการ
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร		 
(มีค่าน้ำหนักร้อยละ	๓๕)	
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ข้อตก
ลง	๖

	หมว
ด	

แผนภาพที่ 1 กรอบการติดตามประเมินผลของสถาบันพระปกเกล้า  
 

	 ผลการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ	ประจำ
ปีงบประมาณ	๒๕๕๓	สถาบันฯ	ได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้น	๙๓.๖๗	คะแนน	จากคะแนน
เต็ม	๑๐๐	คะแนน	โดยคะแนนที่ได้รับแบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	

ตารางที่ ๑ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 

การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์	
และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ	

คะแนนเต็ม	 คะแนน	

๑.	การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของ	
สถาบันพระปกเกล้าปีงบประมาณ	๒๕๕๓		
(๑	ตุลาคม	๒๕๕๒-๓๐	กันยายน	๒๕๕๓)	

๖๕.๐๐	 ๕๘.๙๔	

๒.	การประเมินผลการพัฒนาองค์การจากการประยุกต์รูปแบบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ	

๓๕.๐๐	 ๓๔.๗๓	

รวม	 ๑๐๐.๐๐	 ๙๓.๖๗	
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๓

	 โดยรายละเอียดของการประเมินทั้ง	๒	ส่วน	เป็นดังนี้	

ส่วนที่1การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ปีงบประมาณ๒๕๕๓(๑ตุลาคม๒๕๕๒–๓๐กันยายน๒๕๕๓)
 

	 การดำเนินงานของสถาบันฯ	ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ตามแผนกลยทุธข์องสถาบนัฯ	อยูใ่นระดบั	รอ้ยละ	๙๐.๖๗	ซึง่คดิเปน็	๕๘.๙๔	คะแนน	
(จากคะแนนเต็ม	๖๕	คะแนน)	โดยคะแนนในแต่ละพันธกิจตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันฯ	เป็นดังนี้	
      

พันธกิจ/ตัวชี้วัด	
คะแนน	
ที่ได้รับ	

ผลการประเมิน	

๑.	พันธกิจด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหา	 
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ	

ตัวชี้วัดที่	๑.๑	จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดที่
สถาบันฯ	ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่และถูก
นำไปใช้	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

๒.	พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	ให้คำปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง	
การเศรษฐกิจ	สังคมในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	

ตัวชี้วัดที่	๒.๑	ผู้เข้ารับการอบรมและความ
พึงพอใจในหลักสูตรการอบรมและสัมมนา
ต่างๆ	ของสถาบันฯ	(ยกเว้นงานบริการวิชา
การของรัฐสภา)	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

๓.พันธกิจด้านการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	

ตัวชี้วัดที่	๓.๑	จำนวนผลงานบริการวิชา
การของรัฐสภา	

๓	 บรรลุตามเป้าหมาย	

ตัวชี้วัดที่	๓.๒	จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา	
อบรม	สัมมนา	และความพึงพอใจของผู้รับ
บริการวิชาการรัฐสภา	

๔	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	

๔.	พันธกิจด้านการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิ
หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

ตัวชี้ วัดที่	๔.๑	จำนวนผลงานเผยแพร่	 
ความรู้	ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๔.๒	จำนวนกิจกรรม	เครือข่าย
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเมือง
ภาคพลเมือง	

๔	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	
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พันธกิจ/ตัวชี้วัด	
คะแนน	
ที่ได้รับ	

ผลการประเมิน	

๕.	พันธกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา	 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	

ตัวชี้วัดที่	๕.๑	จำนวนหัวข้อความร่วมมือ
ระหว่ าง เครือข่ ายองค์ความรู้ เกี่ ยวกับ
ประชาธิปไตยกับสถาบันฯ	ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	

๔	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	

๖.	พันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	

ตัวชี้วัดที่	๖.๑	จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	
ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้ าศึกษา	รวมทั้ ง
กิจกรรมต่างๆ	และร้อยละความพึงพอใจ	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

๗.	พันธกิจด้านการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	และสนับสนุน	 
การบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

ตัวชี้ วัดที่	๗.๑	ร้อยละขีดความรู้ความ
สามารถของบุคลากรตามมาตรฐานตาม
ขอบเขตงานที่กำหนดไว้	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๒	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในงานด้าน
ต่างๆ	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๓	จำนวนหน่วยงานที่เข้ามา
ศึกษาดูงานและจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่
ขอส่งนักศึกษามาฝึกงาน	

๔	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๔	ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ของ
องค์การ	

๔	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๕	จำนวนฐานข้อมูลและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลของสถาบันฯ	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๖	จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์
และการใชป้ระโยชนจ์ากเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

ตัวชี้วัดที่	๗.๗	รายงานการบริหารกองทุน
และผลการตรวจประเมินการดำเนินงานและ
การแก้ไขของผู้ตรวจภายนอก	

๕	 ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

รวม	(คะแนนเต็ม	75	คะแนน)	 ๖๘	 	

ร้อยละ	 ๙๐.๖๗	 	

คะแนน	(คะแนนเต็ม	65	คะแนน)	 ๕๘.๙๔	 	

	



�2

ร	
า	
ย	
ง	
า	
น
	ก
	า
	ร
	ต
	ร
	ว
	จ
	ส
	อ
	บ
	ต
ิ	ด
	ต
	า
	ม
	แ
	ล
	ะ
	ป
	ร
	ะ
	เ
	ม
ิ	น
	ผ
	ล
	

๓

หมายเหตุ : 	 คำอธิบายการประเมินผล	

						 	 คะแนน	๑	=	ทำได้บ้างเล็กน้อยไม่ถึงเป้าหมายทุกเรื่อง	

						 	 คะแนน	๒	=	ทำได้บางเป้าหมายและบางเรื่องยังไม่ถึงเป้าหมาย	

						 	 คะแนน	๓	=	บรรลุตามเป้าหมาย	

						 	 คะแนน	๔	=	ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	

						 	 คะแนน	๕	=	ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	

 

ส่วนที่๒การประเมินการพัฒนาองค์การจากการประยุกต์รูปแบบ

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 

	 ผลการปฏิบัติตามข้อริเริ่ม	(Initiatives)	จากแผนพัฒนาองค์การ	๖	หมวด	
(หมวดที่	๑-	๖)	สถาบันฯ	สามารถดำเนินการได้มีระดับความสำเร็จค่อนข้างสูง	อยู่ที่	
ร้อยละ	๙๙.๒๔	คิดเป็นคะแนนที่ได้รับ	๓๔.๗๓	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๓๕	คะแนน	

	 โดยจากผลการประเมินพบว่า	หมวดที่	๒	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	และหมวดที่	๔	
การวัดผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้	มีความก้าวหน้าของผลการประเมิน
การพัฒนาองค์การสูงสุดที่ร้อยละ	๑๐๐	รองลงมาได้แก่หมวดที่	๖	การบริหารกระบวน
งาน	ร้อยละ	๙๙.๔๔	หมวดที่	๕	การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	๙๙.๐๐	
หมวดที่	๑	การนำองค์การ	ร้อยละ	๙๘.๗๘	และหมวดที่	๓	การให้บริการที่มุ่งเน้นความ
สำคัญของผู้รับบริการ	ร้อยละ	๙๘.๒๑	ตามลำดับ	

เกณฑ์การติดตามผลการดำเนินงาน	๖	หมวด	
คะแนนที่ได้รับ		
(ร้อยละ)	

๑.	การนำองค์การ	 ๙๘.๗๘	

๒.	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ๑๐๐.๐๐	

๓.	การบริการที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้รับบริการ	 ๙๘.๒๑	

๔.	การวัดผล	การวิเคราะห์และการจัดการความรู้	 ๑๐๐.๐๐	

๕.	การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน	 ๙๙.๐๐	

๖.	การบริหารกระบวนงาน	 ๙๙.๔๔	

รวม	 ๙๙.๒๔	

คะแนน	(คะแนนเต็ม	๓๕	คะแนน)	 ๓๔.๗๓	



๔รายงานผู้ตรวจบัญชี 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 
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ผลงานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
 

	 ๑.	รายงานการวิจัย	เรื่อง	Thai	Culture	and	Thai	Political	Culture	โดย	Prof.	
Robert	B.	Albritton	และ	Thawilwadee	Bureekul	

	 ๒.	รายงานผลการศึกษา	เรื่อง	การเสริมสร้างพลังทางกฎหมายให้แก่ประชาชน		
ที่ยากไร้:	การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดย	สถาบัน	 
พระปกเกล้า	(ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย)	

	 ๓.		รายงานผลการศึกษา	เรื่อง	การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย		
โดย	สถาบันพระปกเกล้า	(ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง	 
แผ่นดินเชิงคุณธรรม)	

	 ๔.	รายงานวิจัยเรื่อง	๑ ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง:	ผลงาน	ปัญหาและ
อุปสรรค	โดย	ณัชชาภัทร	อุ่นตรงจิตร 

 

ผลงานวิจัยชุมชน
 

	 ๑.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการ
เลือกตั้ง	:	กรณีศึกษา	อบต.ยม	จังหวัดน่าน	และ	อบต.แม่สลองนอก	จังหวัด
เชียงราย”	โดย	นายกิตติศักดิ์	พรหมรัตน์	และนายณัฐดนัย	สันธินันทน์	

	 ๒.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“มุมมองของเยาวชนต่อความเข้าใจในการบังคับใช้	
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑:	กรณีศึกษา	
อำเภอนาทว	ีจงัหวดัสงขลา”	โดย	นายซอลาฮดุดนี	การแิย	และนายมฮูำหมดัราพรี	์
มะเก็ง	

	 ๓.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้:			
การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี”		

		 	โดย	นายนูรมาน	จินตารา	และคณะ	

	 ๔.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“การปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	และวินัยแก่เยาวชนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษาศูนย์จริยธรรม	ประจำวิทยาลัย
อิสลามศึกษา	ม.อ.ปัตตานี”	โดย	อาจารย์รุ่งโรจน์	ชอบหวาน	และคณะ	

	 ๕.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิม		
ในการสร้างระบบป้องกันปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา”	โดย	อาจารย์มัฮซูม	สะดีแม			

ภาคผนวกก
ผลงานด้านการศึกษาวิจัย 
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	 ๖.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อการ

ไกล่เกลี่ยปัญหาการหย่าร้างในชุมชน:	กรณีศึกษาตำบลกำแพง	อำเภอละงู	
จังหวัดสตูล”	โดย	นายวิจิตร	นายาว	และคณะ	

	 ๗.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“การปลูกฝังคำสอนของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมสันติสุข
และความเข้าใจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมใน
ตำบลบาโงยซิแน	อำเภอยะหา	จังหวัดยะลา”	โดย	นายวรพงษ์	เจริญวงษ์	และ
นายอิสยัส	มะเก็ง	

	 ๘.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกิดความ
แตกแยกในชุมชน:	กรณีศึกษาตำบลนาเกลือ	อำเภอกันตัง	จังหวัดตรัง”			
โดย	นายวันชนะ	หลีเอบ	และคณะ	

	 ๙.	ผลงานวิจัยชุมชน	เรื่อง	“การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างความ
สมานฉันท์ท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	:		
กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะภูมีวิทยา	ตำบลยามู	อำเภอยะหริ่ง	จังหวัด
ปัตตานี”	โดย	อาจารย์สุรชัย	ไวยวรรณจิตร	และคณะ	

 

ผลงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
 

	 ๑.	รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ		
ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	พ.ศ.	๒๕๕๓   
โดย	สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ	

 

ผลงานเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
 

	 ๑.	โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงาน
ยุติธรรมสู่ท้องถิ่น	ดำเนินการจัดเวทีสัมมนา	๓	ครั้งนำไปสู่การจัดทำหนังสือ		
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฯ		โดย	นางสาวฉัตรระวี	ปริสุทธิญาณ		

	 ๒.	โครงการวิจัยองค์ความรู้ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Best	Practice)	
ประจำปี	๒๕๕๓	มีผลงานวิจัย	๑	เรื่อง	โดยได้พิมพ์หนังสือเผยแพร่งานวิจัยดังนี้		

 		 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม		
	 		 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรทัย	ก๊กผล,	นางสาวฉัตรระวี	ปริสุทธิญาณ,		 

   อาจารย์ทวนธง	ครุฑจ้อน,	อาจารย์นพรัตน์	วงศ์วิทยาพาณิชย์,	อาจารย์	 
	 	 	 ศุทธิกานต์	มีจั่น,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สิริโฉม	พิเชษฐบุญเกียรติ,		 
   อาจารย์สุพรรณี	เกลื่อนกลาด,	อาจารย์อำพร	ปวงรังษี	

   ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์		
	 		 โดย	 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย,	อาจารย์ชลลดา	แสงมณี	ศิริสาธิตกิจ,		 

	 	 	 นายชลัท	ประเทืองรัตนา,	นายเมธัส	อนุวัตรอุดม,	อาจารย์อำพร	บ่วงรังษี	
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   ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		
	 		 โดย	 นายกนิษฐ์	ศรีสุวรรณ,	นางสาวฉัตรระวี		ปริสุทธิญาณ,	นางสาวดรุณี					 

	 	 	 หมั่นสมัคร,	อาจารย์นพรัตน์	วงศ์วิทยาพาณิชย์,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 
	 	 	 ดร.สิริโฉม	พิเชษฐบุญเกียรติ,	อาจารย์เอกลักษณ์	ณักฤทธิ์,	อาจารย์	 
	 	 	 อำพร	ปวงรังษี	

	 ๓.	โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีผลงานวิจัย	๑	เรื่อง	
คือ	“การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของเทศบาล”	

	 	โดย	 ดร.วีรศักดิ์	เครือเทพ	
 

ผลงานวิจัยอื่นๆ
 

	 ๑.	รายงานผลการศกึษา	เรือ่ง	การศกึษาทนุทางสงัคมเพือ่การพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื:	
กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน	ปกาสัย	และ
ตลิ่งชัน	อำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	ได้รับทุนสนับสนุนจาก	การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	

	 ๒.	รายงานผลการศึกษา	เรื่อง	ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ
จังหวัด	ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.) 

	 ๓.	วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ	การจัดการความขัดแย้งในชุมชนด้วยรูปแบบการไกล่เกลี่ย 
และสานเสวนา	วิจัย	เรื่อง	ความขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับการเลี้ยง	โค-กระบือ	

	 ๔.	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งของสถาบันเทคโนโลยี
ช่างกลปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

	 ๕.	โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเรื่อง	“แนวทางในการ		
ขับเคลื่อนเชิงวิชาการในการกระจายอำนาจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ในจังหวัด
ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	ในกลุ่มเป้าหมาย	คือ	ประชาชน	ข้าราชการ	กลุ่มแกนนำ
ศาสนา	ภาคประชาสังคม	นิสิตนักศึกษา	เยาวชน	ซึ่งมีการลงพื้นที่จัดเวทีแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง	(ต่อเนื่องไปยังโครงการแสวงหาแนวทางฯ)	

	 ๖.	รวบรวมและศึกษาวิจัยเอกสารจดหมายเหตุภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(ระยะที่	๓)	
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การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 

๑.	ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท	จำนวน	๑๒	ทุน	

	๑.๑	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก:			
กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน	ตำบลเนินฆ้อ	อำเภอแกลง	จั งหวัดระยอง”   
โดยนางสาวจิตรา	สมบัติรัตนานันท์			

	๑.๒	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ	(นปช.)	ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์”	โดย	นางสาวอุบลพรรณ	
กระจ่างโพธิ์	

	๑.๓	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“กระบวนการกำหนดนโยบายที่ดินในประเทศไทยระหว่าง	
พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐”	 โดย	นายศรัญญู	เทพสงเคราะห์		

	๑.๔	วทิยานพินธเ์รือ่ง	“การยบุพรรคการเมอืง:	ศกึษากรณคีำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู	
ในการยุบพรรคพลังประชาชน	พรรคชาติไทย	และพรรคมัชฌิมาธิปไตย”   
โดย	นางสาวทิพสุดา	ญาณาภิรัต	

	๑.๕	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น”	โดย	นางสาวอรพรรณ	กุลพรพันธ์	

	๑.๖	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในขบวนการ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้ระบอบทักษิณ” โดย	นางสาวอัสมา	
หวังกุหลำ	

	๑.๗	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“ปฏิบัติการอารยะขัดขืนของขบวนการต่อต้านเขื่อนราศีไศล”		
โดย	นางสาวไอยรา	สังฆะ	

	๑.๘	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศในสังคมไทย”	โดย	นางสาววิภาดา	เอี่ยมคง	

	๑.๙	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“วาทกรรมเพลงเพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย	(พ.ศ.๒๕๒๕-
๒๕๕๐)”	โดย	นางสาวณัฏฐณิชา	นันตา	

	๑.๑๐	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย”		
โดย	นายธุวพล	ทองอินทราช	 

	๑.๑๑	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสิทธิในน้ำของ
ประเทศไทย”	โดย	นายกิตติ	วิสารกาญจน	

๑.๑๒	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การบริหารความขัดแย้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า:	กรณีศึกษา
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์		
สัตว์ป่าดงใหญ่	จังหวัดบุรีรัมย์”	โดย	นายปริญญา	นิกรกุล 
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๒.	ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก	จำนวน	๔	ทุน	

	๒.๑	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การจัดการความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น:	กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคเหนือ”	โดย	นางภัทรปภา	พูลเผ่าดำรงค์	 

	๒.๒	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การคลี่คลายความขัดแย้งจากการจัดการน้ำในบริบทสังคม
ไทย:	กรณีศึกษาเขื่อนลำปะทาว	จังหวัดชัยภูมิ”	โดย	นายสุนทร	ปัญญะพงษ ์

	๒.๓	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การศึกษาความเชื่อ	ประเพณี	และพิธีกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาในฐานะทุนทางสังคม-วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-พม่า	
สองฝั่งแม่น้ำเมย”	โดย	นางสาวอภิญญา	เงินดี		

	๒.๔	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“สมดุลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งระหว่างกลยุทธ์การตลาด
ทางการเมืองกับระบบหัวคะแนน	ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๕๐”	โดย	นายสุระชัย	ชูผกา					

๓.	ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย	

	๓.๑	เรื่อง	“การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นต่อการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์			
การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านซีเซะ	ตำบลบาโร๊ะ	อำเภอยะหา	จังหวัดยะลา”	โดย	อาจารย์สุรชัย	
ไวยวรรณจิตร	

	๓.๒	เรื่อง	“การตรวจสอบการดำเนินนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย	
สภาเยาวชน:	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น	
ด้วยพลังเยาวชน”	โดย	อาจารย์ปิยะพงษ	์บุษบงก	์และอาจารย์แมททริว	ฟอร์เรสต	์
เทเลอร ์

	๓.๓	เรื่อง	“กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น		
แก่เยาวชนด้านการขับร้องเพลงซอพื้นเมือง	เพื่อเสนอแนวคิดการเมืองภาค
พลเมือง”	โดย	 อาจารย์วันพิชิต	ศรีสุข	

	๓.๔	เรื่อง	“การสร้างศูนย์การเรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองในชุมชนสู่ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Democracy)”	โดย	อาจารย์อรอนงค์		 
ซ้ายโพธิ์กลาง	

	๓.๕	เรื่อง	“ประชาธิปไตยชุมชนต้นแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		
ในการบริหารจัดการ	การเฝ้าระวัง	การป้องกัน	และบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ:	กรณีศึกษาบ้านกระแชง	หมู่ที่	๒	ตำบลกระแชง	อำเภอบางไทร	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดย	นายนุกูล	สัญฐิติเสรี	
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๔.โครงการวิจัยอื่นๆ
	

๔.๑	โครงการวิจัยวัฒนธรรมประชาธิปไตยและบทเรียนเลือกตั้ง	

	 ๑.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดเชียงใหม่ โดย	ผศ.รักฎา	เมธีโภคพงษ์	

	 ๒.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดเชียงราย	โดย	อาจารย์วรสฤษฎิ์	ปิงเมือง	

	 ๓.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดพะเยา	โดย	ดร.วีระ	เลิศสมพร	

	 ๔.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดแพร่ โดย	อาจารย์รุ่งนภา	เทพภาพ	

	 ๕.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดพิษณุโลก	โดย	ดร.ยรรยง	เฉลิมแสน	

	 ๖.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดลำปาง	 โดย	ผศ.สายฝน	สุเอียนทรเมธี	

	 ๗.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดพัทลุง	โดย	นายวีระ	แสงเพชร	

	 ๘.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดสงขลา	โดย	ผศ.	ดร.บูฆอรี	ยีหมะ	

	 ๙.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดชุมพร	โดย	อาจารย์วัชระ	ศิลป์เสวตร์	

	๑๐.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดย	ดร.ณรงค์	บุญสวยขวัญ	
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	๑๑.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		

สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดขอนแก่น	โดย	อาจารย์รุ่งอรุณ	บุญสายันต์	

	๑๒.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดบุรีรัมย์	 โดย	ผศ.อนันต์	ลิขิตประเสริฐ	

	๑๓.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดสุพรรณบุรี โดย	รศ.ฐปนรรต	พรหมอินทร์	

	๑๔.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดชลบุรี	โดย	ดร.วิเชียร	ตันศิริคงคล	

	๑๕.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดสกลนคร	โดย	อาจารย์ปทุมทิพย์	ม่านโคกสูง	

๑๖.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้ แทนราษฎร	ครั้ งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย			
ปีพุทธศักราช	๒๕๕๐	จั งหวัดกรุ ง เทพมหานคร	 โดย	ดร .พรรณชฎา		 
ศิริวรรณบุศย์	

	๑๗.	การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก		
สภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปีพุทธ
ศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดย	นางสาวปัทมา	สูบกำปัง	

๔.๒	โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในจังหวัดต่างๆ	

	 ๑.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดลำพูน	โดย	อาจารย์รักฎา	เมธีโภคพงษ์	

	 ๒.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดชุมพร	โดย	อาจารย์วัชระ	ศิลป์เสวตร์	

	 ๓.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดนครปฐม	โดย	ผศ.สมเดช	นิลพันธุ์	

	 ๔.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดอุทัยธานี	โดย	อาจารย์ธาตรี	มหันตรัตน์	

	 ๕.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดนครพนม	โดย	อาจารย์มาโนช	สุวรรณสาร	

	 ๖.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดจันทบุร	ีโดย	อาจารย์คะนอง	พิลุน	

	 ๗.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดขอนแก่น	โดย	ดร.นิพนธ์	โซะเฮง	

	 ๘.	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดย	อาจารย์อรอนงค์	ซ้ายโพธิ์กลาง	
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๔.๓	งานวิจัยเร่งด่วนหรือวิจัยตามประเด็นสาธารณะ	

	 ๑.	ธรรมาภิบาลโลก:	หลักการ	องค์การ	และกระบวนการของโลกธรรมาภิบาล		
โดย	รศ.	ดร.ขจิต	จิตตเสวี	

๔.๔	โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย	

	 ๑.	ปัจจัยที่ส่งผลให้การเลือกตั้ งระดับท้องถิ่นเกิดความแตกแยกในชุมชน:			
กรณีศึกษาตำบลนาเกลือ	อำเภอกันตัง	จังหวัดตรัง	โดย	นายวันชนะ	หลีเอบ	
และคณะ	

	 ๒.	การมีอยู่จริงขององค์ความรู้ที่บ่มเพาะท่ามกลางความหลากหลายต่อการสร้าง
ความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษาสถาบันศึกษา
ปอเนาะภูมีวิทยา	โดย	อำเภอสุรชัย	ไวยวรรณจิตร	และคณะ		 

	 ๓.	การปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมและวินัยต่อเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้:	กรณีศึกษาศูนย์จริยธรรมประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา	ม.อ.ปัตตานี		
โดย	อาจารย์รุ่งโรจน์	ชอบหวาน	และคณะ	

	 ๔.	ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	การมีส่วนร่วมของเยาวชน		
กับบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี	โดย	นายนูรมาน	จินตารา		 
และคณะ 

	 ๕.	มุมมองของเยาวชนและความเข้าใจต่อการบังคับใช้	พ.ร.บ.	การรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.๒๕๕๑:	กรณีศึกษาอำเภอนาทวี	จังหวัดสงขลา	

  โดย	นายซอลาฮุดดีน	การิแย	และคณะ 

	 ๖.	บทบาทครูกับบริบทการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม	โดย	ดร.พุฑฒจักร	สิทธ ิ

	 ๗.	การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการเลือกตั้ง:	กรณีศึกษา			
อบต . ยม	 จั ง ห วั ดน่ า น	 และ	 อบต . แม่ ส ลอ งนอก	 จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย			
โดย	นายกิตติศักดิ์	พรหมรัตน์	และนายณัฐดนัย	สันธินันทน ์

	 ๘.	สภาชูรอ:	กระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	ในชุมชนมุสลิมกรณี
ศึกษาหมู่บ้านบาง	อำเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	โดย	นายปิยวัฒน์	โกกิฬา		 
และคณะ 

	 ๙.	การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิมในการสร้างระบบป้องกัน
ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริเข้าใจ			
เข้าถึงและพัฒนา	โดย	อาจารย์มัฮซูม	สะดีแม		

	๑๐.	บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อการไกล่ เกลี่ยปัญหา		
การหย่าร้างในชุมชน:	กรณีศึกษาตำบลกำแพง	อำเภอละงู	จังหวัดสตูล		
โดย	นายวิจิตร	นายาว	และคณะ	
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	๑๑.	การจัดทำหลักสูตรผลิตเสื่อจากวัตถุดิบในท้องถิ่น	โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	โดย	อาจารย์บะห์รุดดีน	บินยูโซ๊ะ 

	๑๒.	การปลูกฝังคำสอนของศาสนาอิสลามที่ส่งเสริมสันติสุขและความเข้าใจในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในตำบลบาโงยซิแน		
อำเภอยะหา	จังหวัดยะลา	โดย	นายวรพงษ์	เจริญวงษ์	และนายอิสยัส	มะเก็ง	

	๑๓.	นโยบายรัฐต่อการเข้าถึงประชาชนเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่		
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	กรณีศึกษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	จังหวัดยะลา	โดย	อาจารย์ชัยวัฒน์	มีสันฐาน	

๔.๕	ชุดโครงการปฏิรูปวัฒนธรรมการเมือง	

	 ๑.	The	Study	of	Political	Culture	of	Thailand	โดย	Prof.	Robert	B.	
Albritton	และ	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	

	 ๒.	The	National	Assembly	of	Thailand:	Constructing	a	Representative	
Institution	โดย	ดร.ไมเคิล	เอ็ช	เนลสัน	

๔.๖	โครงการศึกษาวิจัยระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย	

	 ๑.	โครงการศึกษาระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย โดย	ศ.	ดร.ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์	

	 ๒.	The	Modes	of	Recruitment	of	Parliamentarians	โดย	Mr.	Tami	K.	
Humalo	

๔.๗	โครงการวิจัยเพื่อยกระดับบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชน	
(people’s	audit)	ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ	

	๓.๘	โครงการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย	
	 	ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	และ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

	๔.๙	โครงการสถาบนัการเมอืงกบัการพฒันาประชาธปิไตย:	ศกึษากรณกีารดำเนนิงาน	
ของรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของ	IPU	  

  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

	๔.๑๐	เครือข่ายวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมไทย	

	 	สถาบันพระปกเกล้า,	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI),	สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.),	สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย	
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
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ภาคผนวกข  
ผลงานด้านการจัดการศึกษา ฝึกอบรม และสัมมนาอื่นๆ 
  

๑.ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจำนวน๔หลักสูตร
 

	 ๑.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง	(รุ่นที่	๑๓	ผู้เข้ารับการศึกษา	๑๒๕	คน	รุ่นที่	๑๔		 
ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน	๑๔๐	คน)	

	 ๒.	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	(รุน่ที	่๑๐) 

	 ๓.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง	(รุ่นที่	๙)		

	 ๔.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	(รุ่นที่	๒	มีผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมจำนวน	๙๐	คน)	

	 ๕.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		
 

๒.ระดับประกาศนียบัตรจำนวน๑๑หลักสูตร
 

	 ๑.	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี			

	 ๒.	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๖-๗	

	 ๓.	หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย		

	 ๔.	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	๑๑-๑๒	

	 ๕.	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้นของสำนักงาน	 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

	 ๖.	หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน	เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้าน
นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี		

	 ๗.	หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น		

	 ๘.	หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 ๙.	หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น		

	๑๐.	หลักสูตรประกาศนียบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	

	๑๑.	หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		
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๓.ระดับสัมฤทธิบัตรจำนวน๑หลักสูตร
 

	 	หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	

๔.ระดับวุฒิบัตรจำนวน๖หลักสูตร
 

	 ๑.	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

	 ๒.	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา		

	 ๓.	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา		

	 ๔.	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน		

	 ๕.	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหาร	

	 ๖.	หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	

 

๕.โครงการอบรมระยะสั้น
 

	 ๑.	โครงการอบรมสร้างสำนึกพลเมือง	(Project	Citizen)	

	 ๒.	โครงการอบรมพลเมืองยุคใหม่	

	 ๓.	โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งให้พลเมืองและชุมชน	

	 ๔.	โครงการอบรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 
ด้วยสันติวิธี	

	 ๕.	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	

	 -		ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

	 -	ข้าราชการตำรวจ 
 

การสัมมนา/ประชุม/ฝึกอบรมอื่นๆ
 

	 ๑.	สัมมนาผลการศึกษาวิจัยด้านประชาธิปไตย	ในหัวข้อ	“Regime	Support	in	
Southeast	Asia”	วนัที	่๑๕-๑๖	มกราคม	๒๕๕๓	มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาเปน็นกัวชิาการ 
เครือข่าย	Asian	Barometer	จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	๗	ประเทศ	
จำนวน	๑๒	คน	และวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๓	สัมมนาเรื่อง	“กรณีศึกษาของ
ประเทศไทยและประเทศฟลิปิปนิส”์	ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเปน็นกัวชิาการ,	นกัการเมอืง, 
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ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ	และองค์กรอิสระ	จำนวน	๒๕	คน	

	 ๒.	สัมมนาเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และรณรงค์การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายของประชาชน	องค์กรร่วมจัดได้จัดเวทีเผยแพร่	รณรงค์การเข้าชื่อ
เสนอร่าง	พรบ.	ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....	โดยมีแกนนำชุมชน	 
ในพื้นที่	จังหวัดสกลนครจังหวัดน่าน	จังหวัดแพร่	จังหวัดชุมพร	เข้าร่วม	มีกิจกรรม
การเข้าชื่อจากแกนนำและให้แกนนำไปขยายผลต่อสมาชิกในครอบครัวและชุมชน	
ในสัดส่วน	๑	ต่อ	๑๐	โดยสรุปมีแกนนำร่วมเวทีประมาณ	๔๕๐	คน	โดยมี	 
เป้าหมายผู้ร่วมเข้าชื่อรวม	๓,๐๐๐	คน					

	 ๓.	สัมมนาระดมสมอง	เรื่อง	การยกร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน	(มาตรา	๖๖-
๖๗)	วันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุม	๓๓๑๔	อาคารศูนย์สัมมนา	๓	
ชั้น	๓	สำนักงาน	ก.พ.	สัมมนาระดมสมอง	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	๓๐	คน	
และผู้สังเกตการณ์	จำนวน	๒	คน	และวันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุม		
รำไพพรรณี	สถาบันพระปกเกล้า	สัมมนาระดมสมอง	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	
๙	คน	และผู้สังเกตการณ์	จำนวน	๗	คน	

	 ๔.	อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	(People’s	Audit)	วันที่	๑๗	-๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่	ผู้เข้ารับการอบรมจากข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่	จำนวน	๗๐	คน	

	 ๕.	อบรมเชงิปฏบิตักิารสรา้งความรู	้และความเขา้ใจ	การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม 
แก่วิทยากรกระบวนการระดับหมู่บ้าน	ตำบล	และอำเภอ	ตัวแทนครัวเรือนตาม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประจำปี	๒๕๕๓	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	วันที่	๒๕	-	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๓	
ณ	หอประชุม	ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม	ผู้เข้ารับการอบรมจาก
วิทยากรกระบวนการระดับหมู่บ้าน	ตำบลและอำเภอ	ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน		
จังหวัดสมุทรสงครามจำนวน	๙๐	คน	

	 ๖.	เสวนาเรื่อง	“ทิศทางการศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า”	วันที่	๑๘	มิถุนายน	
๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุมรำไพพรรณี	สถาบันพระปกเกล้า	ผู้เข้าร่วมเสวนาเป็น	 
ผู้บริหาร	ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายใน	อาจารย์/นักวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า	และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	๓๐	คน	

	 ๗.	โครงการส่งเสริมนวัตกรสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมความ	 
เข้มแข็งของชุมชน	ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน	อำเภอคลองท่อม	จังหวัด
กระบี่	ฝึกอบรมนวัตกรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย	ทุนทาง
สังคม	และการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อให้นวัตกรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้เอง	โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์หมู่บ้านละ	๓๐	ชุด		
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	 ๘.	อบรม	Policy	Research	ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาหลักสูตรการเมือง	 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๑๔	และ
บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า	ประกอบด้วย	สถาบันพระปกเกล้า,	ผู้บริหาร	
อาจารย์	นักวิชาการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและวิจัย	ของสถาบัน
พระปกเกล้าและสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	จำนวน	๘๗	คน	

	 ๙.	อบรมเครือข่ายนักวิจัยไทยบ้านโครงการประชาเสวนาหาทางออกเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในสังคม	(Deliberative	Forum	for	Social	Cohesion)	ผู้เข้ารับการ
อบรมจากเครือข่ายนักวิจัยไทยบ้าน	จำนวน	๑๒	จังหวัด	ประกอบด้วย	จังหวัด
ขอนแก่น	จังหวัดเชียงราย	จังหวัดเชียงใหม่	จังหวัดลำปาง	จังหวัดพะเยา	จังหวัด
ร้อยเอ็ด	จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	
จังหวัดน่าน	และจังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน	๓๙	คน	

	๑๐.	อบรมนักวิจัยภาคสนาม	ASIAN	BAROMETER	SURVEY	ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น	 
นักวิจัยในพื้นที่	จากพื้นที่กรุงเทพฯ	ภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคอีสาน	และภาคใต้	
จำนวน	๑๒	คน	

	๑๑.	ประชุมนำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาภายใต้โครงการการศึกษาทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยราชการ	
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		 
ผู้แทนจากโรงไฟฟ้ากระบี่	นวัตกรสังคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่	และประชาชน	 
ผู้สนใจ	จำนวน	๑๗๐	คน	

	๑๒.	โครงการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย	จัดสัมมนาระดมสมอง
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย	ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลางจำนวน	
๑๕	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเหนือ	จำนวน	๓๕	คนผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออก-	 
เฉียงเหนือ	จำนวน	๕๙	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิภาคใต้	จำนวน	๕๔คนผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ภาคกลาง	จำนวน	๔๖	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเหนือ	จำนวน	๓๐	คน	ผู้บริหาร	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ที่ เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ	จำนวน	๖๐	คน	ผู้บริหาร		 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ	จำนวน	๑๑๙	คน	

	๑๓.	ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการยกระดับการให้บริการสาธารณะ	 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	(People’s	Audit)	ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรง	 
คุณวุฒิจำนวน	๘	คน	

	๑๔.	การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการยกระดับการให้บริการ
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	(People’s	Audit)	ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เป็นนักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน	(People’s	Audit)	รุ่นที่	๑	-	๑๒	จำนวน	๑๒๐	คน	
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	๑๕.	จัดอบรมเยาวชน	ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	รุ่นที่	๑	เรื่อง

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	จำนวน	๓๐	คน	
ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	๑๖.	จัดอบรมเยาวชน	ซึ่งเป็นนักศึกษาของของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	รุ่นที่	๑	
เรื่อง	นักเจรจาไกล่เกลี่ย	วันที่	๒๒-๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	จังหวัดนครนายก	
จำนวน	๒๐	คน	

	๑๗.	จัดอบรมเยาวชน	ซึ่งเป็นนักศึกษาของของมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์	เรื่อง	การเจรจาไกล่เกลี่ย วันที่	๑๖-๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๓	
ณ	ศูนย์พระมหาไถ่	อำเภอพัทยา	จังหวัดชลบุรี	จำนวน	๔๐	คน	

	๑๘.	จัดสัมมนา	เรื่อง	การเสวนาสู่สันติภาพ “เสียงเพรียกถึงใบขวานฯ”	ณ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	ในวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	โดยมี	 
ผู้เข้าร่วมจำนวน	๔๐	คน	

	๑๙.	จัดสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญไทย	:	ความฝันหรือ
ความจริง	ในวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๒	โดยมีเครือข่ายทีร่วมจัด	คือ	ศูนย์ศึกษา
สันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์	 
ภาคใต้	/มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้	/สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย/	 
เครือข่ายประชาสังคม	๒๓	องค์กรและเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อท้องถิ่น	
ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ	๕๐๐	คน	

	๒๐.	ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดเวที
สาธารณะ	เรื่ อง	“จากสงครามสู่สมานฉันท์	ลองฟังประสบการณ์จาก
ไอร์แลนด์เหนือ”	ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่	๑๖	
มิถุนายน	๒๕๕๓	จำนวน	๑๑๐	คน 

	๒๑.	จัดอบรมหลักสูตร	“แนวคิดพื้นฐานเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”   
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตเพชรบุรี	เรื่อง	การเสวนาสู่สันติภาพ	“เสียง
เพรียกถึงใบขวานฯ”	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	ในวันที่	๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๕๒	โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน	๔๐	คน	

	๒๒.	โครงการจัดอบรมผู้บริหาร	และสมาชิกสภาท้องถิ่น	อบรมภายใต้หลักสูตร	 
การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำหรับนายก	อบต.	 
สมัยแรก	จำนวน	๒	รุ่น	๒)	รุ่นละ	๗๐	คน	(รวม	๑๔๐	คน)	โดยจัดอบรม
ระหว่างวันที่	๕	-	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๓	และจัดอบรมพร้อมกันทั้ง	๒	รุ่น	ณ		 
ห้องห้ากันยา	และห้องศักดิเดชน์ภูวไนย์	สถาบันพระปกเกล้า	
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	๒๓.	โครงการพลเมืองยุคใหม่		-	จัดอบรมครั้งที่	๑/๕๓	วันที่	๑๔	-	๑๕	กรกฎาคม	

๒๕๕๓	ร่วมกับ	อบจ.	จังหวัดพิษณุโลก	และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก	
จำนวน	๒๐๐	คน	-	จัดอบรมครั้งที่	๒/๕๓	วันที่	๒๔	-	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	
จังหวัดพะเยา	จำนวน	๑๑๗	คน	

	๒๔.	โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	(Project	Citizen)	ครูวิทยากร	จำนวน	๘๔	คน		 
ผู้บริหาร	จำนวน	๒๕	คน	โรงเรียนที่เข้าร่วม	๓๙	โรงเรียน	เยาวชน	(นักเรียน)		 
ที่เข้าร่วม	จำนวน	๕,๘๘๐	คน		

	๒๕.	จัดกิจกรรมอบรม	สัมมนา	หรือกิจกรรมค่ ายเผยแพร่ความรู้ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวน	๑๑	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด	๑๓๗๘	คน	ร้อยละ	๙๖	ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเห็น
ว่าการจัดการสัมมนาหรืออบรมหรือกิจกรรมค่ายที่จัดขึ้นได้รับประโยชน์ระดับสูง	

	๒๖.	ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม	จังหวัดสตูล	จัดโครงการเวทีสะท้อนข้อมูล
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเยาวชนสู่เครือข่ายเยาวชนเยาวชนพลเมือง	 
รักประชาธิปไตย	จังหวัดสตูล	มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน	๔๐๐	คน	

	๒๗.	จัดโครงการ	ชุมชนวัยใสใจบ้านเมือง	ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๒	กันยายน	๒๕๕๓		 
ณ	ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จังหวัดอ่างทอง	มีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน	๘๐	คน	

	๒๘.	จัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน		 
ณ	อุทธยานแม่ลาราชานุสรณ์	จังหวัดสิงห์บุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๘๐	คน	

	๒๙.	จัดอบรม	โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	(Project	Citizen)	สำหรับนักศึกษาสาขา
วิชาพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	มหาวิทยาลัยบูรพา	และผู้นำชุมชน	ระหว่าง
วันที่	๑๗-๑๙	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	โรงแรมบางแสนวิลล่า	จังหวัดชลบุรี	มีผู้เข้า
ร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	๑๓๗๘	คน	ร้อยละ	๙๖	
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเห็นว่าการจัดการสัมมนาหรืออบรมหรือกิจกรรม
ค่ายที่จัดขึ้นได้รับประโยชน์ระดับสูง	

	๓๐.	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำโครงการให้แก่ผู้ที่จะขอรับ
ทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	จำนวน	๖	ครั้ง	ครั้งที่	๑	ภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันตก	ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โรงแรม
เฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุร	ีมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๓๘	คน		 
ครั้งที	่๒	ภาคใต	้ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๔	คน	ครั้งที	่๓	ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ระหว่างวันที่	๑	-	๓	สิงหาคม	๒๕๕๓	โรงแรมทองธารินทร์	
จังหวัดสุรินทร์	มีผู้ เข้าร่วมอบรมจำนวน	๗๐	คน	ครั้งที่	๔	ภาคตะวันออก	 
เฉียงเหนือ	ระหว่างวันที่	๘	-	๑๐	สิงหาคม	๕๓	โรงแรมรอยัลแม่โขง	จังหวัด
หนองคาย	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๐๔	คน	ครั้งที่	๕	กรุงเทพและปริมณฑล	
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ระหว่างวันที่	๑๕	-	๑๗	สิงหาคม	๕๓	โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช	รีสอร์ทพัทยา	
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๙๐	คน	ครั้งที่	๖	ภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	๒๒	-๒๔	
สิงหาคม	๒๕๕๓	โรงแรมลำปางริเวอร์ลอด์จ	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๒	คน				

	๓๑.	จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน	ให้กับกลุ่ม
นักเรียน	และอาสาสมัครชุมชน	ระหว่างวันที่	๒๕	-	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ		 
โรงแรมทินิดีระนอง	จังหวัดระนอง	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๘๐	คน	

	๓๒.	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายพลเมือง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช		จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	ให้แก่	อาสาสมัคร
ชุมชน	อาทิ	สภาเด็กและเยาวชน	พยาบาล	นักศึกษา	เป็นต้น	ในวันที่	๔	-	๕	
กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	ที่	๑๑	จังหวัดนครศรีธรรมราช		 
มีผู้เข้าร่วมอบรม	จำนวน	๘๐	คน	

	๓๓.	จัดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	(Project	Citizen)	(สำหรับสภาการศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ	รุ่นที่	๑)	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๗	กันยายน	๒๕๕๔	ณ	
โรงแรมท๊อปแลนด์	จังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วมอบรม	๖๗	คน	

	 	-	จัดเวที	“ปฏิรูปประเทศไทย”	ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	๓๘	
ศูนย์	ระหว่างเดือนสิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	จังหวัดที่มีศูนย์ฯ	ตั้งอยู่	โดยมีผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นประมาณ	๕๐	คน/เวที	รวมทั้งหมด	๑,๙๐๐	คน	

	๓๔.	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้พลเมืองและชุมชนการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตในปี	๒๕๕๓	ดังนี้	ได้โรงเรียนนำร่อง	จำนวน	
๑๘	โรงเรียน	และครูผู้สอน	จำนวน	๗๒	คน	เยาวชนได้มีช่องทางการศึกษาความ
รู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยผ่านระบบ	e-Learning					

	๓๕.	จดัสมัมนาเรง่ดว่น	เรือ่ง	ภาคพลเมอืงกบัการแกไ้ขความขดัแยง้ทางการเมอืง	ในวนัที	่
๖	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง	ผู้เข้าร่วมการสัมมนา	
๙๐	คน	

	๓๖.	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	ภาคอีสาน
ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๓	ณ	ห้องจามจุรี	ชั้น	๑	โรงแรม	ทีเค-	 
พาเลซ	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	

	๓๗.	จัดสัมมนาการประชุมภาคีความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง	วันที่	
๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๓	เวลา	๐๙.๓๐	-	๑๖.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		

	๓๘.	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	ภาคอีสาน
ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โรงแรมอินเตอร์เนชันแนล	จังหวัด
อุบลราชธานี				
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	๓๙.	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่	๐๙	-	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๓	โรงแรมฟูราม่า	ถ.ห้วยแก้ว	อำเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	

	๔๐.	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โรงแรมไดมอนด์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

	๔๑.	จัดสัมมนาโครงการ	๑๐	จังหวัดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ		 
จังหวัดพิษณุโลก	วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงแรมอัมรินทร์	ลากูน		 
จังหวัดพิษณุโลก	

	๔๒.	จัดสัมมนาโครงการ	๑๐	จังหวัดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ		 
จังหวัดอุบลราชธานี,	ร้อยเอ็ด,	สกลนคร	วันที	่๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โรงแรม	 
อนิเตอรเ์นชนัแนล	จังหวัดอุบลราชธานี		

	๔๓.	โครงการสัมมนา	๑๐	จังหวัดบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ		 
จังหวัดนครศรีธรรมราช,	ชุมพร	วันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงแรมไดมอนด์	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี			

	๔๔.	สัมมนา	หัวข้อ	การปฎิรูปการเมืองเพื่อการ	ปฏิรูปประเทศไทย	ในวันที่	๒๓	
กนัยายน	๒๕๕๓	เวลา	๙.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	ณ	หอ้งประชาธปิก	สถาบนัพระปกเกลา้ 
คนเข้าร่วม	๑๑๕	คน	

	๔๕.	International	Conference:	Social	Development	and	Human	Security:	The	
Social	Quality	Perspective	and	Asia	Conditions	December	๙-๑๐	,	๒๐๐๙	
The	Chaophya	Park	Hotel	โดยความร่วมมือระหว่าง	สถาบันพระปกเกล้า	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวนผู้เข้าร่วม	๒๐๐	คน	

	๔๖.	Social	Quality	Workshop	at	Chiba	University,	Japan	๑๐	-	๑๑	มีนาคม	
๒๕๕๓	ผู้เข้าร่วม	๒๕	คน	จาก	๗	ประเทศ	ในเอเชียและออสเตรเลีย	

	๔๗.	การประชุมนานาชาติ	และทำ	Workshop	ร่วมกัน	และมีการจัดทำ	ตัวชี้วัดคุณภาพ
สังคมในประเทศไทย	จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยโครงการประชาเสวนาหาทางออก
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม	วันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๓	จำนวนผู้เข้าร่วม	
๓๕	คน	

	๔๘.	จัดประชุม	People’s	Audit	Forum	วันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๓	จำนวนผู้เข้าร่วม	
๑๕๐	คน	

	๔๙.	จัดการเสวนาเพื่อศึกษาทิศทางการศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า	ในวันที่	๑๘	
มิถุนายน	๒๕๕๓	เวลา	๑๓.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.	ณ	ห้องประชุมรำไพพรรณี	โดยมี	 
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	๔๑	คน	
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	๕๐.	การเสวนา	“บูรณาการงานวิจัย	ครั้งที่	๒”	อยู่ระหว่างจัดพิมพ์	๑	เรื่อง	คือ	

โครงการเวทีท้องถิ่น	(Local	Forum)	

	๕๑.	จัดสัมมนาเวทีท้องถิ่น	๒	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	๑	วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ที่
โรงแรมซีเอส	ปัตตานี	เรื่อง	ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัดภาค
ใต้	(๙๐	คน)	ครั้งที่	๒	วันที่	๒	มีนาคม	๒๕๕๓	ที่รร.ริชมอนด์	เรื่อง	ประมวล
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น	(๘๐	คน)	

	๕๒.	งานเวทีท้องถิ่นไทย	ประจำปี	๒๕๕๓	“ตลาดนัดความรู้	:	คู่ท้องถิ่นไทย”	ในวันที่	
๙-๑๐	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	ผู้เข้า
ร่วมสัมมนา	-	วันที่	๙	กันยายน	๒๕๕๓	จำนวน	๑,๔๕๙	คน	-	วันที่	๑๐	
กันยายน	๒๕๕๓	จำนวน	๑,๓๑๓	คน	

	๕๓.	จัดสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	นครปัตตานีภายใตรัฐธรรมนูญไทย	:	ความฝันหรือ
ความจริง	ในวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๒	โดยมีเครือข่ายทีร่วมจัด	คือ	ศูนย์ศึกษา
สันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้	/มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้	/สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย/	 
เครือข่ายประชาสังคม	๒๓	องค์กรและเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อท้องถิ่น	
ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ	๕๐๐	คน	

	๕๔.	ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดเวที
สาธารณะ	เรื่ อ ง	“จากสงครามศุ่ สมานฉันท์ลองฟั งประสบการณ์จาก
ไอร์แลนด์เหนือ”	ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่	๑๖	
มิถุนายน	๒๕๕๓	จำนวน	๑๑๐	คน	
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ภาคผนวกค
ผลงานด้านการส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา 
 
๑.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของสมาชิกรัฐสภาและ

บุคลากรในวงงานรัฐสภา
 

	 -		หลักสูตรวุฒิบัตร	“ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รุ่นที่	๒”	

	 -		หลักสูตรวุฒิบัตร	“ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รุ่นที่	๒”	

	 -		หลักสูตรวุฒิบัตร	“ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	รุ่นที่	๑”	

	 -		หลักสูตรวุฒิบัตร	“ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา	รุ่นที่	๑”	

	 -		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแห่งวุฒิสภา”	

	 -		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแห่งสภาผู้แทนราษฎร”	

	 -		โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ	“บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการ		
งบประมาณแผ่นดิน	:	ประเด็นท้าทายและความคาดหวัง”		

	 -		โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ	“การเสริมสร้างศักยภาพของฝ่ายนิติบัญญัติใน
กระบวนการงบประมาณ”	

	 -		โครงการอภิปรายเชิงวิชาการ	“เจาะระบบเลือกตั้งไทย”	

	 -		โครงการอภิปรายเชิงวิชาการ	“วิพากษ์รัฐธรรมนูญไทย:	ประเด็นแก้ไขกรณีการ
ยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	และที่มาของสมาชิกวุฒิสภา”	

 

๒.โครงการอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา
 

	 -		อุดหนุนค่าธรรมเนียมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	สำหรับสมาชิกรัฐสภา		
จำนวน	๑๕	ทุน	

 

๓.โครงการให้ปรึกษาทางวิชาการแก่รัฐสภา
 

	 -		โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการเรื่อง	“การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
รัฐสภาในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี”	วันจันทร์ที่	๒๓	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	๓๐๙	อาคารรัฐสภา	๒			
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	 -		โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ	พ.ศ.	...	
	 -		โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	...	
	 -		โครงการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ

แทนการฟ้องคดีอาญา	พ.ศ.	...	
 

๔.โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาที่มี

ความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 

	 -		จัดทำรายงานวิเคราะห์	
	 -		งานจัดเสวนาให้ความเห็นร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ	
	 -		งานจัดเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	เรื่อง	“ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	...”	
	 -		การจัดสัมมนาหัวข้อ	“การเสริมสร้างศักยภาพของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการ

งบประมาณ”	
	 -	งานจัดเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย	เรื่อง	มาตราการแทนการฟ้องคดีอาญา	
	

๕.โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ที่จำเป็นต่อการบริการงานวิชาการ

รัฐสภา
 

	 •		สัมภาษณ์นักวิชาการ	รวม	๑๒	ท่าน	ดังนี้	
			 	๑)	 ดร.เจษฏ์	โทณะวณิก	เรื่อง	พัฒนาการและอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย		
	 	๒)	 ดร.ดิเรก	ถึงฝั่ง	เรื่องปัญหาและทางออกของประเทศไทย	
	 	๓)	 สัมภาษณ์	ดร.ถวิลวดี	เรื่อง	Social	๐uality		
	 	๔)	 พลเอกเอกชัย	ศรีวิลาศ	เรื่อง	การสร้างสันติวิธีใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	๕)	 รศ.	ดร.สุรสิทธิ์	วชิรขจร	เรื่อง	กรอบแนวคิดเรื่องคุณภาพสังคม	
	 	๖)	 รศ.	ดร.ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์	เรื่อง	สื่อมวลชนกับพัฒนาการทางการเมืองไทย		
	 	๗)	 ดร.ปรีดี	โชติช่วง	เรื่อง	ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตย	
	 	๘)	 ศ.	นพ.วันชัย	วัฒนศัพท์	เรื่อง	สังคมไทยกับการจัดการความขัดแย้ง	:		 

	 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต																																																																
	 	๙)	 รศ.สุริชัย	หวันแก้ว	เรื่องการเรียนรู้หลังวิกฤตผ่านพ้น:โอกาสปฎิรูปตนเอง	 

	 และสังคมการเมือง																						
	 	๑๐)	ศ.	ดร.ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่	เรื่อง	บทบาทของรัฐสภากับการปฏิรูปการเมือง																																									
	 	๑๑)	 ศ.	ดร.ลิขิต	ธีรเวคิน	เรื่อง	การปฏิรูปประเทศไทยกับการปฏิรูปทางการเมือง			
	 	๑๒)	รศ.สุขม	นวลสกุล	เรื่อง	การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย	 

	 ไทย			
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	 •	จัดทำบทสรุป	(เอกสารวิชาการ)	จากบทความต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง		

การปกครองและกระบวนการนิติบัญญัติ	และการบริหารราชการแผ่นดิน		
ที่น่าสนใจ	ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกฯ	โดย
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์	๑๒	ผลงาน	

	 	๑.	 การเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐสภาในการจัดการความขัดแย้งโดย	 
	 สันติวิธี																																										

	 	๒.	 เอกสารสรปุการสมัมนา	เรือ่ง	รา่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ	พ.ศ.	..				
	 	๓.	 เอกสารสรุปการสัมมนา	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		 

	 พ.ศ.	...	
	 	๔.	 เอกสารสรุปการสัมมนา	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดี	 

	 อาญา	พ.ศ.	..																										
	 	๕.	 เอกสารสรุปการสัมมนาเจาะระบบเลือกตั้งไทย														
	 	๖.	 เอกสารสรุปการสัมมนาวิพากษ์รัฐธรรมนูญ																			
	 	๗.	 เอกสารสรุปการสัมมนาบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ในกระบวนการ	 

	 งบประมาณแผ่นดิน					
	 	๘.	 นานาทรรศนะนักวิชาการ:	พัฒนาการและอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย	/	 

	 ปัญหาและทางออกของประเทศไทย								
		 	๙.	 นานาทรรศนะนักวิชาการ:	คุณภาพสังคมคุณภาพประชาธิปไตย																																																											
	 	๑๐.	 นานาทรรศนะนักวิชาการ:	สังคมไทยกับการจัดการความขัดแย้ง																																																													
	 	๑๑.	 นานาทรรศนะนักวิชาการ:	ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตย																																																		

๑๒.	 นานาทรรศนะนักวิชาการ:	ปฏิรูปประเทศ:	ปฏิรูปการเมือง	
 

๖.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา–ประชาสังคม(๕๓๐๖๘)
 

	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดกาญจนบุรี	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดชลบุรี	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดราชบุรี	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดศรีสะเกษ	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดสกลนคร	
	 	-	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐสภา	–	ประชาสังคม		จังหวัดสุโขทัย	
 

๗.โครงการจัดทำคู่มือเพื่อสนับสนุนการทำงานของกรรมาธิการรัฐสภา
 

	 -		ขอ้เสนอการออกแบบการออกกฎหมายการเงนิการคลงัของไทย	จำนวน	๑,๐๐๐	เลม่ 
	 -		เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	
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ภาคผนวกง  
ผลงานด้านการเผยแพร่และส่งเสริมวิชาการ 
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 
๑.รายการวิทยุ–รายการโทรทัศน์
 

	 	ผลิตรายการวิทยุ	“มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า”	ออกอากาศ	
FM	๘๗.๕	Mhz	ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	๒๐.๐๐	-	๒๑.๐๐	น.	

	

๒.จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและให้ทุนอุดหนุนกิจกรรม

ศูนย์จำนวน๔๒ศูนย์
 

๓.สร้ างองค์ความรู้ เ กี่ ยวกับการ เมืองการปกครอง ในร ะบอบ

ประชาธิปไตย
 

	 -		จัดทำฐานข้อมูล	๔	ฐาน	ได้แก่	ฐานข้อมูลนักวิจัย	ฐานข้อมูลวิทยากร	ฐานข้อมูล
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	และฐานข้อมูลสมาชิกรัฐสภา	๒๕๕๐	

		 -		รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	และวัตถุชิ้นเอก	
		 -		เผยแพร่บทความในฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง	จำนวน	๖๕๒	บทความ	

เฉพาะในปี	๒๕๕๓	นำขึ้น	๕๕๖	บทความ	
			 -		บทความสั้นเกี่ยวกับ	“สภาที่ปรึกษา	เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  
	 	จำนวน	๔๐	บทความ		
			 -		ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้ง	
	 -		ฐานข้อมูลประชาธิปไตย	๒	ชุด	ได้แก่	ฐานข้อมูลสำหรับศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	

และฐานข้อมูลที่เป็นคลังความรู้ด้านประชาธิปไตย	
 

๔.ฐานข้อมูลและสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า
 

	 -		จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล	เดือน	ตุลาคม	๕๒	-	๒๓	กันยายน	๒๕๕๓		
  รวม	๗๘,๕๓๒	ครั้ง		
		 -		มีสมาชิกเครือข่ายพัฒนา	ประชาธิปไตยทางเว็บไซต์	๕๕๖	คน		
	 	(สำรวจ	ณ	วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๓)	
		 -		ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน	เดือน	ตุลาคม	๕๒	-	๒๒	กันยายน	๒๕๕๓		
	 	รวม	๗๔,๔๑๐	ครั้ง	
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๕.รถเผยแพร่ประชาธิปไตยสรุปผลการดำเนินงานตามตามผลผลิต

ปี๒๕๕๓
 

	 ๑)	จัดกิจกรรมรถเผยแพร่ประชาธิปไตย	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	๓,๓๘๐	คน	
ดังนี	้

  ครั้งที่	๑	วันที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ศูนย์การศึกษานอกระบบ	และ	 
การศึกษาตามอัธยาศัย	อำเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธานี	ผู้เข้าร่วม	๒๕๐	คน	

 	ครั้งที	่๒	วันที	่๒๔	-	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	งาน	ม.อำเภอวิชาการ	๕๒	
มหาวิทยาลัยวิทยเขตสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง	จังหวัดตรัง	ผู้ เข้าร่วม		 
๕๐๐	คน	

 	ครั้งที่	๓	วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๕๒	โรงเรียนบูรณะรำลึก	อำเภอเมือง	จังหวัด
ตรัง	ผู้เข้าร่วม	๓๐๐	คน	

   	ครั้งที่	๔	วันที่	๑๒-๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	จัดให้กับศูนย์พัฒนาการเมือง	 
ภาคพลเมือง	จังหวัดชัยนาทในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัด
ชัยนาท	ผู้เข้าร่วม	๒๕๐	คน	

  	ครั้ งที่	๕	วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงเรียนท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย		 
ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๒๕๐	คน	

	 	ครั้งที่	๖	วันที่	๙	มีนาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงเรียนน้ำสวยวิทยา	จังหวัดหนองคาย		 
ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๒๐๐	คน	

  	ครั้งที่	๗	วันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๓	ณ	โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย	จังหวัด
หนองคาย	ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๑๘๐	คน	

  	 	ครั้งที่	๘	วันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	จังหวัด
ปทุมธานี	ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๘๐	คน	

 	ครั้งที่	๙	วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๓	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	จังหวัดพะเยา		 
ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๓๐๐	คน	

 	ครั้งที่	๑๐	วันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๓	โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม	จังหวัด
พะเยา	ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๓๐๐	คน	

  ครั้งที่	๑๑	วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๓	โรงเรียน	ชุมชนศิลาเพชร	จังหวัดน่าน		 
ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๗๐	คน	

 		 	ครั้งที่	๑๒	วันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๓	โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์	
จังหวัดน่าน	ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๓๐๐	คน	

   	ครั้งที่	๑๓	ออกรถประชาธิปไตย	วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์พัฒนา	
การเมืองภาคพลเมือง	จังหวัดอุทัยธานี	ผู้เข้าร่วม	จำนวน	๑๐๐	คน		

			 	ครั้งที่	๑๔	ออกรถประชาธิปไตย	วันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๓	ณ	องค์การ
บริหารส่วนตำบลทองมงคล	อำเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ผู้เข้าร่วม
จำนวน	๓๐๐	คน	
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๖.ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
 

	 -		มีสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น	๑,๔๑๖	รายการ	
		 -		จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์	ตุลาคม	๒๕๕๒	-	กันยายน	๒๕๕๓	

จำนวน	๒๒,๔๙๓	ครั้ง	
		 -		จำนวนผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ	ตลุาคม	๒๕๕๒	-	กนัยายน	๒๕๕๓	รวม	๔,๕๓๙	ราย 
		 -		ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครึ่งปีแรก	(เดือนมีนาคม	๒๕๕๓)	

พบว่า	ผู้ใช้พึงพอใจร้อยละ	๘๔.๘		
 

๗.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 

	 -		จดหมายข่าวภาษาไทย	อย่างน้อย	๑๒	ฉบับ/ปี	รวมไม่น้อยกว่า	๓๖,๐๐๐	เล่ม	

	 -		จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ	อย่างน้อย	๓	ฉบับ/ปี	รวมไม่น้อยกว่า	๖,๐๐๐	เล่ม	

	 -		แผ่นพับเรื่องความเสมอภาค	จำนวน	๕,๐๐๐	ฉบับ	และแผ่นพับเรื่องสิทธิ(ของ)	
มนุษยชน	จำนวน	๕,๐๐๐	ฉบับ	

	 -	หนังสือ	วิกฤตเศรษฐกิจ	และวิกฤตการเมือง	ในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน	
(ภาษาไทย)	๑,๐๐๐	เล่ม	

		 -	หนังสือ	วิกฤตเศรษฐกิจ	และวิกฤตการเมือง	ในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน	
(ภาษาอังกฤษ)	๕๐๐	เล่ม	

	 -	หนงัสอื	เรือ่ง	ทศธรรมตวัชีว้ดัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ีจำนวน	๑,๐๐๐	เลม่	 

		 -	หนังสือ	เรื่อง	Legitimacy	Crisis	International	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	

	 -	หนังสือ	เรื่อง	กฎมณฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	

		 -	หนังสือ	เรื่อง	แม่บทการเมืองไทย	จำนวน	๕,๐๐๐	เล่ม		

	 -	หนังสือ	รายงานประจำปี	๒๕๕๒	จำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม													

	 -	เอกสารประกอบการศกึษาหลกัสตูร	การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	
สำหรับนักบริหารระดับกลาง	(ปปร.)	๘	กลุ่มวิชา	วิชาละ	๒๐๐	เล่ม	

 	กลุ่มวิชาที่	๑	วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย		
	 		 โดย	รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	
 	กลุม่วชิาที	่๒	การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย	:	นโยบายและทางเลอืก		
   โดย	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ศีลพิพัฒน์	
 	กลุ่มวิชาที่	๓	โลกาภิวัตน์	(Globalization)	:	ผลกระทบต่อประเทศไทย		
	 		 โดย	ศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย	ศิริไกร	
 	กลุ่มวิชาที่	๔	ประมุขศิลป์เพื่อการพัฒนา	และการจัดการการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย		
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	 		 โดย	รองศาสตราจารย์	ม.ร.ว.วุฒิเลิศ	เทวกุล	
	 	กลุ่มวิชาที่	๕	การพัฒนาการเมืองไทย		
   โดย	รองศาสตราจารย์นรนิติ	เศรษฐบุตร	
 	กลุ่มวิชาที่	๖	กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร		
	 		 โดย	ศาสตราจารย์	ดร.วิษณุ	เครืองาม	
 		 กลุ่มวิชาที่	๗	การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ		
    โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.นิยม	รัฐอมฤต	
	 		 กลุ่มวิชาที่	๘	ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ		
	 		 	 โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.อุดม	รัฐอมฤต	

	 -		หนังสือชุด	“พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจากมุมมองเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ”		
จำนวน	๑๗๐	ชุด	(ชุดละ	๕	เรื่อง)	

  •	การจัดทำกฎหมายพรรคการเมือง		
  •	การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในพรรคการเมือง				
  •	การพัฒนาการสื่อสารของพรรคการเมือง				
  •	การสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับสภานิติบัญญัติ			
  • นโยบายการสนบัสนนุเงนิทางการเมอืง	พรรคการเมอืงและการพฒันาประชาธปิไตย	

	 -		“ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น:แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”	พิมพ์เผยแพร่	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 -	“วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย”	พิมพ์เผยแพร่	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 -	“คำพิพากษา	‘ใน”	ดดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	พิมพ์เผยแพร่	
๑,๐๐๐	เล่ม	

	 -	มองประชาธิปไตย:	ประสบการณ์จากต่างแดน	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม		

	 -	ธรรมาภิบาลท้องถิ่น:	บทเรียนจากต่างแดน	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 -		กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 -	การต้านคอร์รัปชันของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 -	การศึกษาความเข้าใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 -	 รา่ง	พ.ร.บ.	การมสีว่นรว่มของประชาชนในนโยบายสาธารณะ	จำนวน	๕๐๐	เลม่ 

		 -		บทสรุปผู้บริหาร	รายงานเรื่อง	การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ๋นและไทย:	
ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงเงื่อนไขความสำเร็จของการกระจายอำนาจ	โดย	
ผศ.	ดร.ศุภสวัสดิ์	ชัชวาลย์	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 -		หนังสือเรื่อง	“ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทำงบประมาณของ	
อบต.?”	ซึ่งเป็นผลการวิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ	 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล	ของ	ดร.วีระศักดิ์	เครือเทพ	ในโครงการ
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ยทุธศาสตรก์ารฟืน้ฟปูระเทศเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมไทย	จำนวน	๓๐๐	เลม่ 

	 -		รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
บริหารสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	พ.ศ.	๒๕๕๒	จำนวน	
๑,๕๐๐	เล่ม	

	 -		รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง	“การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย:	กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”	จำนวน	๕	เล่ม	(เพื่อการ
อ้างอิงภายในสถาบันฯ)	

		 -		การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย:	กรณีศึกษา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์จำนวน	๕	เล่ม	(เพื่อการอ้างอิงภายในสถาบันฯ)	

	 -		แผ่นพับ	“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	...”   
เพื่อเผยแพร่	จำนวน	๑๐,๐๐๐	แผ่น		

	 -		แผ่นพับ	“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	...”   
เพื่อเผยแพร่	จำนวน	๑๐,๐๐๐	แผ่น	

			 -		หนังสือ	คู่มือพลเมืองยุคใหม่	จำนวน	๖๐๐	เล่ม	

	 -		หนังสือ	“บูรณาการความรู้	ฉบับที่	๑	:	นักการเมืองถิ่น	และพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐”	จำนวน	๓๐๐	เล่ม	

	 -		การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย:	กรณีศึกษา
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	จำนวน	๕	เล่ม	(เพื่อการอ้างอิง	 
ภายในสถาบันฯ)	

		 -		หนังสือชุดโครงการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

			 -	รายงานวิจัยโครงการสร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้	จำนวน	
๕๐๐	เล่ม	(อยู่ระหว่างจัดพิมพ์)	

		 -		บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:	
กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน	ปกาสัยและ
ตลิ่งชัน	อำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 -	รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	:	บทวิเคราะห์และ
แนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี	จำนวน	๑๙,๐๐๐	เล่ม	

	 -	หนังสือ	ปาฐกถา	การเมืองต้องนำการทหาร	:	ทิศทางการแก้ปัญหาภาคใต้สู่
ความยั่งยืน	(โดย	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ)	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	

	 -	เป็นนักเรียนสถาบันพระปกเกล้า	โดยนายบัณฑูร	ทองตัน	นักศึกษาหลักสูตร	 
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๑	จำนวน	๔๕๐	เล่ม	
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สรุปบทความทางวิชาการ	ดังนี้		
	 -	การเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐสภาในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี								

	 -	เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	...	

	 -	เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	...					

			 -		เอกสารสรุปการสัมมนาเรื่องร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	
พ.ศ.	...	

	 -	เอกสารสรุปการสัมมนาเจาะระบบเลือกตั้งไทย														

		 -	เอกสารสรุปการสัมมนาวิพากษ์รัฐธรรมนูญ	

		 -	เอกสารสรปุการสมัมนาบทบาทของฝา่ยนติบิญัญตัใินกระบวนการงบประมาณแผน่ดนิ	

	 -	นานาทรรศนะนักวิชาการ:	พัฒนาการและอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย/ปัญหาและ
ทางออกของประเทศไทย	

	 -	นานาทรรศนะนักวิชาการ:	คุณภาพสังคมคุณภาพประชาธิปไตย	

	 -		นานาทรรศนะนักวิชาการ:	สังคมไทยกับการจัดการความขัดแย้ง			

	 -	นานาทรรศนะนักวิชาการ:	ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตย	

	 -	นานาทรรศนะนักวิชาการ:	ปฏิรูปประเทศ:	ปฏิรูปการเมือง	

	 -		ขอ้เสนอการออกแบบการออกกฎหมายการเงนิการคลงัของไทย	จำนวน	๑,๐๐๐	เลม่ 

		 -		เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย	จำนวน		๑,๐๐๐		เล่ม	
 

๘.วิดีทัศน์
 

	 -		ผลิตวิดีทัศน์	ความยาว	๑๐-๑๕	นาที	โครงการ	ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม	

		 -		ผลิตวิดีทัศน์	โครงการ	สร้างพลังทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้:		 
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	จำนวน	๕๐๐	แผ่น	

	 -		การนำเสนอการสัมมนารายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้:		 
บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี	ณ	โรแรมมิราเคิล	
แกรนด์	
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ภาคผนวกจ
งานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 
ต้อนรับคณะดูงาน๕คณะและเกิดเครือข่ายความร่วมมือ๒เครือข่าย

ดังนี้
 

	 ๑.	ศ.	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	เลขาธิการ	รศ.วุฒิสาร	ตันไชย	ศ.	ดร.ไชยวัฒน์	และ		 
ผศ.	ดร.อรทัย	ก๊กผล	ร่วมรับรองผู้แทนจาก	GRIPS	(National	Graduate	
Institute	For	Policy	Studies)	เพื่อหารือโอกาสการแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ
ระหว่างกัน	และการลงนามความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต	
(๑	เครือข่าย)		

	 ๒.	ศ.	ดร.บวรศักดิ์	อุบรรโณ	เลขาธิการ	รศ.วุฒิสาร	ตันไชย	พบเอกอัครราชทูต
แคนาดา	ประจำประเทศไทย	H.E.	Mr.	Ron	Hoffmann	เพื่อหารือถึงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกัน	

	 ๓.	ต้อนรับคณะข้าราชการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และนักวิจัยประเทศภูฏาน	จำนวน	
๙	คน	ในวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	ห้องรำไพรรณี	

	 ๔.	ต้อนรับรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยลีกวนยู	ประเทศสิงคโปร์	จำนวน	๒	คน		 
ในวันที่	๘	เมษายน	๒๕๕๓			

	 ๕.	ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	ในวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	ณ	ห้องประชุมรำไพพรรณี	คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา	
และวุฒิสมาชิก	รวมทั้งข้าราชการจากคณะกรรมาธิการด้านการก่อตั้งและการ
บริการสาธารณะ	(Committee	on	Establishments	and	Public	Service)		 
จากรัฐสภาของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	(๑	เครือข่าย)		

 

ศึกษาติดต่อเครือข่ายหรือร่วมประชุมต่างประเทศสำหรับกรรมการ
 

	 ๑.	คณะกรรมการเดินทางดูงานต่างประเทศ	ณ	ประเทศอียิปต์		
	 	วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	-	๓	ธันวาคม	๒๕๕๒	
 

เครือข่ายต่างๆ
 

	 -	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอเชีย	(Asia	Foundation)	ในการจัดทำ
โครงการวิจัย	เรื่อง	ขับเคลื่อนข้อเสนอแนะการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ของสถาบันพระปกเกล้าและโครงการแสวงหาแนวทางการ	 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
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	 -	โครงการมหาบัณฑิตสาขาการวิเคราะห์และการบริหารความขัดแย้ง	รุ่นที่	๓		 

(เป็นหลักสูตรที่ร่วมดำเนินการเรียนการสอนระหว่างสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	
กับ	Royal	Roads	University)	

	 -		ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	เข้าร่วมประชุม	Workshop	on	Indonesian	and	Asia	
Democratic	Transition	and	Reform	Experience	จัดโดย	Institute	for	Peace	
and	Democracy	(IDP)	ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการของ	Bail	Democracy	Forum	ร่วม
กับ	International	Institute	for	Democracy	and	Electoral	Assistance	
(International	IDEA)	ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลด้านการพัฒนาประชาธิปไตยตั้ง
อยู่ที่ประเทศสวีเดน	ระหว่างวันที่	๒๒-๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	ณ	บาหลี	ประเทศ
อินโดนีเซีย		

				-	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	เข้าร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง	Asian	Social	๐uality	Indicators		 
จัดโดยเครือข่ายคุณภาพทางสังคม	(Social	๐uality)	ประเทศญี่ปุ่น	ในวันที่	๑๐	-
๑๑	มีนาคม	๒๕๕๓	ณ	Chiba	University	

		 -		ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	นำเสนอโครงการสำรวจ	Asian	Barometer	Survey	(Proposal	
for	Doing	Public	Opinion	Survey	on	Democratization	in	Thailand)	ในวันที่	
๑๙	เมษายน	๒๕๕๓	ณ	เมืองไทเป	ใต้หวัน		

	 -		ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	เข้าร่วมประชุม	เรื่อง	“Deliberative	Democracy	Workshop”	
ระหว่างวันที่	๒๘	มิถุนายน	–	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ณ	Dayton,	Ohio	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	จัดโดย	The	Kettering	Foundation		

	 -		เดินทางเพื่ อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เพื่ อพัฒนาขบวนการ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย	ภายใต้วาระแห่งความซื่อตรง	มาเลเซีย	ในระหว่าง
วันที่	๑๒-๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๓	ณ	สถาบันพัฒนาความซื่อตรงแห่งมาเลเซีย	
(Malaysian	Institute	of	Integrity-IIM)	ประเทศมาเลเซีย	และ	Malaysia	
Administrative	Modernisation	and	Management	Planning	Unit	(MAMPU)	
(เครือข่าย)	

	 -	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	เข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอบทความในต่างประเทศ	หัวข้อ
เรื่อง	“The	6th	International	Symposium	and	Lectures	on	Social	Policy”		
ระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๓	in	Zhejiang	University	Hangzhou	
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ภาคผนวกฉ
ผลงานด้านพิพิธภัณฑ์ และการอนุรักษ์อันเกี่ยวเนื่องกับ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
มีจำนวนผู้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	จำนวนทั้งสิ้น	
๒๔,๘๐๖	คน	เป็นผู้ชมชาวต่างชาติ	๘๔๘	คน	ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ	๑๑,๕๒๖	คน	และ
ผู้ เข้าชมทั่วไป	๑๒,๔๓๒	คน	เป็นสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรที่ เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ	จำนวน	๑๑๕	แห่ง	(หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าชมซ้ำนับเป็น	๑	แห่ง)	๓๒๙	
กลุ่ม/ปี	ระดับความพึงพอใจผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	๙๑.๘	(จากแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ	การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	๔๘๐	ชุด	ตั้งแต่	เมษายน	-	๒๔	กันยายน	๒๕๕๓)	
โดยในปีงบประมาณ	๕๓	พิพิธภัณฑ์ฯ	เปิดให้บริการ	(๑	ตุลาคม	๕๒	-	๒๔	กันยายน	
๒๕๕๓)	จำนวน	๒๕๙	วัน/ปี	และปิดบริการ	๔๔	วัน	เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมือง	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	๙๑.๘	(จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจฯ	การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	จำนวน	๔๘๐	ชุดตั้งแต่	เมษายน	-	๒๔	
กันยายน	๒๕๕๓)	
 

งานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ
 

	 -		ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	ตุลาคม	๒๕๕๒	-	สิงหาคม	๒๕๕๓	รวม	๖๗๒	คน 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ศูนย์ข้อมูลฯ	ร้อยละ	๘๙.๕	

 

อนรุกัษฟ์ลิม์ภาพยนตรส์ว่นพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
 

	 ๑.	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมอบหมายให้
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ในการซ่อมแซมฟิล์มภาพยนตร์ดังกล่าว	จำนวน	
๗๒	ม้วน	๔๐	เรื่อง	และได้หมุนเวียนจัดฉาย	ณ	ห้องเฉลิมกรุงจำลอง	พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 

อนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

	 ๑.	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินการอนุรักษ์เอกสารและ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง	 
เจ้ารำไพพรรณีฯ	จำนวน	๓๐	รายการโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรซ่อมแซมและ
จัดเก็บตามหลักวิธีอนุรักษ์	ได้แก่	การจัดหาโบราณวัตถุ	รวมทั้งสิ้น	๓๐	รายการ		
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	 ๑.๑	โบราณวัตถุที่จัดซื้อ	
	 		 	-		แหนบทองคำอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร	๑	รายการ	
	 		 	-		ซองบุหรี่โลหะเงินถมสลักอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร	๑	รายการ	
      ทัง้สองรายการเปน็โบราณวตัถชุิน้สำคญัทีพ่พิธิภณัฑฯ์	จดัหาไดใ้นปงีบ	๒๕๕๓	 
	 		 	-		ถาดโลหะเงินสลักอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	และอักษรพระนามาภิไธย	รพ.		 

	 ๑	รายการ	
	 		 	-		เอกสารการสร้างทางรถไฟสายบางบัวทอง	พ.ศ.	๒๔๖๙	จำนวน	๑	รายการ	
	 ๑.๒	โบราณวัตถุที่ได้รับบริจาค	
		 		 	-		แก้วน้ำสลักลายพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒	ใบ		 

	 พร้อมชุดพวงและฝาครอบแก้ว	รวม	๑	รายการ	จากทายาทของพระอภิบาล	 
 ในพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	(ม.ล.	เทยีมจนัทร	์กฤดากร)	

	 		 	-		ชุดเครื่องเคลือบที่ระลึกผลิตภัณฑ์เนสท์เล่และผลิตภัณฑ์นมข้นตราเด็ก		 
 ๒๔	รายการ	จากทายาทขา้ราชบรพิารในรชัสมยั	(นางวรรณแข	เลาหะคามนิ)	 

	 		 	-	 นาฬิกาปลุกส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ	๑	รายการ	จาก	 
	 ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ	(นายวีระวัฒน์		 
	 พิทักษ์สรยุทธ)	

	 ๒)	การอนุรักษ์โบราณวัตถุ	จำนวน	๒๒	รายการ	ได้แก่	
		 		 	-		อนุรักษ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,	สมเด็จ	 

	 		 พระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ	และพระบรมวงศานุวงศ์	ด้วยการทำความสะอาดให้	 
	 		 ปราศจากฝุ่นละอองพร้อมทั้งจัดทำกล่องสำหรับเก็บรักษาภาพ	

 

กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
 

กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 
๏	Museum	Education	สำหรับเด็กและเยาวชน	
	 ๑.	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้น

ประถม	(ช่วงชั้นที่	๒)	จากโรงเรียนต่างๆ	ในกรุงเทพ	ในการเข้าร่วมกิจกรรม	
“พิพิธเพลินกับสมุดกิจกรรมเสริมความรู้และก่อร่างสร้างประชาธิปไตย”	ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้เพิ่มพูนความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองไทยและพระปกเกล้าศึกษาผ่านวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถถอดประกอบได้		

๏	สรุปกิจกรรมสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ปี	๒๕๕๓	

 ๑.	กิจกรรม	“เพิ่มพูนความรู้อาสาสมัคร	ตอนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครือข่าย”		
  เมื่อวันอาทิตย์ที	่๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	ได้จัดกิจกรรมให้แก่อาสาสมัครนำชม 

พนักงานและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากเดิมที่ได้รับอบรมมา	
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และแลกเปลี่ยนแนวคิด	ทัศนะในการนำชมซึ่งกันและกัน	และระหว่างพิพิธภัณฑ์
ด้วยกัน	โดยในคราวนี้ได้มีการไปยังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ	และพิพิธภัณฑ์	 
สักทองซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไทยในการทำโครงการ	พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัวร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	โดยมีอาสาสมัครและและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	๒๑	
ท่าน		

	 ๒.	กิจกรรม	“นั่งรถราง	กินลมชมเส้นทางสาย...ประชาธิปไตย”	
						เมื่อวันเสาร์ที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๒	การจัดมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความรู้	

ความเข้าใจ	จิตสำนึก	และทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและกลับมาเห็น
คุณค่าของประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง	หลังจากที่อาจลืมเลือนไปตามกาลเวลา	โดยใช้
เส้นทาง	สนามหลวง-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-พระบรมรูปทรงม้า	(หมุดคณะ
ราษฎร์)-พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-อนุสรณ์สถาน	๑๔	ตุลา	
ลักษณะกิจกรรมเป็นการนั่งรถรางและรับฟังความรู้ตลอดเส้นทางสายประชาธิปไตย	
โดยวิทยากร	จากกองการท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร	แวะชมหมุดคณะราษฎร ์
และแวะรับฟังความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
ไทยและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับรัฐธรรมนูญจำลอง	ณ	พิพิธภัณฑ์ฯ	ครั้งนี้ได้รับ
ความสนใจอย่างดียิ่งจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน	๔๖	ท่าน	

 ๓.		กิจกรรม	“พิพิธภัณฑ์ฯหรรษา”	
						วัน เสาร์ที่	๙	มกราคม	๒๕๕๓	ซึ่ ง เป็นวัน เด็กแห่ งชาติ	 ได้ จั ดกิ จกรรม	

“พิพิธภัณฑ์ฯ	หรรษา”	ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมากขึ้น	และมีความประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ	 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำไพพรรณี	นอกจากนั่นยังต้องการให้เด็ก
และเยาวชนได้มีความสนุกสนาน	เพลิดเพลิน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนได้มีร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาที่ดี	สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความ
สุข	โดยให้เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบซุ้มเกมที่เหมาะสมกับวัย	
ได้แก่	ซุ้มไข่ระเบิด	ซุ้มสอยดาว	ซุ้มอะไรเอ๋ย	ซุ้มโอริงามิ(ศิลปะการพับกระดาษ
แบบญี่ปุ่น)	และ	walk	Rally	เพื่อหาคำตอบจากข้อคำถามภายในพิพิธภัณฑ์ฯ		 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ	๗๐๐	คน	

	 ๔.	กิจกรรม	“ยลพิพิธภัณฑ์ฯผ่านความรู้สึก”	
	 	เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๓	ได้เชิญเด็กพิการสายตาและครูจำนวน	๔๘	คน		

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กพิการทางสายตาได้เรียนรู้บทเรียนที่
อยู่นอกเหนือตำรา	หรือนอกห้องเรียน	เป็นการเปิดโลกทรรศน์และเปิดจินตนาการ
ให้กับกลุ่มเด็กเหล่านี้ได้อย่างไม่จำกัด	โดยการเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้
สัมผัส	และรับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	ด้วยการเดินฟัง
บรรยาย	การได้สัมผัสกับเครื่องราชภัณฑ์	รวมทั่งได้สัมผัสวัตถุจำลองได้แก่	
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหมุดคณะราษฎร	ร่วมเล่นเกมตอบคำถามจากความรู้	 
ที่ได้รับจากการนำชม	และชมมินิคอนเสิร์ตอะตอม	และช่าช่าศิลปินจากแกรมมี่	



112

ภ
	า
	ค
	ผ
	น
	ว
	ก
	

๕
	 ๕.	กิจกรรม	“อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น”	
						เมื่อวันเสาร์ที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	เนื่องจากการถ่ายภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	การบรรยายนั้นมีทั้งในส่วน
ของทฤษฎีและปฏิบัติ	การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชน	 
ผู้สนใจเป็นอย่างมากมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมถึง	๖๘	ท่าน	โดยได้รับเกียรติจาก
คุณวรนันทน์	ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติ	ปี	๒๕๕๒	สาขาทัศนศิลป์ด้าน
ภาพถ่าย	เป็นวิทยากรบรรยาย	พร้อมทั้งได้มีการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่
และวิจารณ์ผลงานและให้รางวัลแก่ผู้ชนะ	

	 ๖.	กิจกรรม	“เพิ่มพูนความรู้อาสาสมัคร:	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อนบ้าน”	
						วันอาทิตย์ที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๓	การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้พาอาสาสมัครและ

พนักงานของพิพิธภัณฑ์จำนวน	๑๖	คน	ไปเยี่ยมชม	รับฟังความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทัศนคติเทคนิคการนำชม	พร้อมทั้งดูเทคนิคการจัดแสดง
นิทรรศการด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย	ณ	นิทรรศน์รัตนโกสินทร์	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
เปิดใหม่	

	 ๗.	จัดนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ	หัวข้อ”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวในเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส:	สยามระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	-	๒๔๗๗“	

	 	วนัอาทติยท์ี	่๒๒	สงิหาคม	๒๕๕๓	พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	
ร่วมกับภาควิชาฝรั่งเศส	คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จัดนิทรรศการ
และสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ	”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ในเอกสารชั้นต้นฝรั่งเศส:	สยามระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๖๘	-	๒๔๗๗“	เพื่อนำเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัยที่คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำให้กับ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๗๐	คน	

	 ๘.	กิจกรรม	“ครอบครัวประชาธิปไตย”	
						วันเสาร์ที	่๑๘	กันยายน	๒๕๕๓	การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก

เหล่านั้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนอกบ้าน	เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และการแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้ม	ที่จะช่วยให้เด็กๆ	ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	และทัศนคติให้เป็นเชิงบวก	ซึ่งจะมีผลให้เขาทั้งหลายได้เติบโตเป็นคนดี
ของสังคมในวันข้างหน้า	โดยให้พวกเขาเหล่านี้ได้สัมผัส	และรับรู้ถึงบรรยากาศที่
เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	ด้วยการเดินฟังบรรยาย	และร่วมเล่นเกม	“ก่อร่าง
สร้างประชาธิปไตย”	ได้เชิญเด็กและเยาวชนจากสถานแรกรับเด็กชายบ้าน
ปากเกร็ดจำนวน	๓๙	คน	เข้าร่วมกิจกรรม	
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นิทรรศการหมุน เวียน/เคลื่อนที่และสื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน

(MuseumKit)เพื่อเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษา
 

๏	นิทรรศการชั่วคราว	
	 ๑.		นิทรรศการ	“รอยสยามบนแผ่นฟิล์มพระปกเกล้า:	Siamese	Footprints	on	

King	Prajadhipok’s	Movies”	จัดแสดงระหว่างวันที่	๒๕	สิงหาคม	–	๓๐	
กันยายน	๒๕๕๓	เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยย้อนรำลึกถึงภาพอดีตของสยาม	โดย
ภาพยนตร์ที่นำมาจัดแสดงนั้นได้รับการอนุรักษ์ใหม่ล่าสุดจากหอภาพยนตร์	
(องค์การมหาชน)	

	 ๒.	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๓	การบรรยายเรื่อง	“ร่อยรอยพระราชพิธีแต่สมัยรัชกาล		
ที่	๗”	ผู้เข้าร่วม	๑๖๔	คน	

	 ๓.	๔	กันยายน	๒๕๕๓	การบรรยายเรื่อง	“รอยพระบาทยาตรา	ณ	ขอบขัณฑสีมา	
และเกาะชวา	บาหลี”	ผู้เข้าร่วม	๖๐	คน	ผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง	๒	ครั้งมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	

 

ผลิตสื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน(MuseumKit)
 

๏	ผลิตวัตถุจำลอง		
		 -		๓	รายการ	จำนวน	๑๐	ชุด	ได้แก่	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	หมุดคณะราษฎร	และ

รัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	๒๔๗๕	อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา	

 

กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

			 -		นำสื่อการศึกษามาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองไทยแก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษา	เน้นกลุ่มที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ	ทั้งจากเขต	กรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด	นักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า	๕๕๐	คน	(ตั้งแต่	๑	กรกฎาคม	
๕๒	-	๒๔	กันยายน	๒๕๕๓)	เช่น	โรงเรียนราชวินิต	โรงเรียนวัดราชนัดดา	
โรงเรียนปทุมวิไล	โรงเรียนพัฒนวิทย์	และสถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด	

 

ผลิตสมุดกิจกรรมเสริมความรู้
 

		 -		สมุดกิจกรรม	๑,๐๐๐	เล่ม	

 

 




