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ค�ำน�ำ
การขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยง และสถานการณ์บ้านเมือง                              

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก สถาบันพระปกเกล้าได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า

ฉบบัที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) เพ่ือเป็นเครือ่งมือส�าคญัในการวางกรอบทศิทางการด�าเนนิงาน

เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงมีเป้าหมายร่วมกันกับทุกส่วนงานที่จะผลักดันนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ รวมถึงมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ยังเป็นจุดเริ่มต้น            

ในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

และพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ สถานการณ์ โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้

6 ประเด็น ดังนี้ 

 1) การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

 2) การพัฒนาผู ้น�าให้เป็นผู ้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย                      

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

 3) การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

 4) การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 

 5) การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน           

พระปกเกล้าศึกษา 

 6) การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - 2563) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยท�าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ เข้าใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติให้     

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สถำบันพระปกเกล้ำ
กรกฎาคม 2558
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สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของประธานรัฐสภา                

มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน รวมทั้งการศึกษา

วิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน ดังที่ก�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ 2)             

พ.ศ. 2543 ได้ใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดกรอบและทิศทางการด�าเนินงานของสถาบัน 

โดยเริ่มมีการจัดท�าแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 จนกระทั่งถึง ฉบับที่ 5 ในปัจจุบัน 

• ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2543 - 2547

• ฉบับที่ 2 ตั้งแต่ปี 2548 - 2551

• ฉบับที่ 3 ตั้งแต่ปี 2552 - 2555

• ฉบับที่ 4 ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 

• ฉบับที่ 5 ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 

โดยหลักการแผนกลยุทธ์ของสถาบัน จะมีระยะเวลา 4-5 ปี แต่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน              

พระปกเกล้า ฉบบัที่ 3 (ปี 2552 - 2555) และแผนกลยทุธ์สถาบนัพระปกเกล้า ฉบบัที่ 4 (ปี 2554 - 2558)

ได้ทับซ้อนกัน ในปี 2554 - 2555 เนื่องจากท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในขณะนั้น ได้หมดวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งในปี 2554 

นอกจากนี้ ตามที่แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ได้ก�าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554 – 7 เมษายน 2558 นั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ได้มีด�าริให้เสนอต่อสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้การบังคับใช้แผนกลยุทธ์

สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขยายระยะเวลาถึง 30 กันยายน 

2558 เพื่อให้เป็นไปตามปีงบประมาณ ซึ่งที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาแล้วได้เห็นชอบตามที่เสนอ ในการ

ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ผู ้บริหารได้เห็นสมควรให้เปลี่ยนการใช้ชื่อแผนของสถาบัน จาก “แผนกลยุทธ์สถาบัน                  

พระปกเกล้า” เปล่ียนเป็น “แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า” เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกับค�าว่า 

กลยทุธ์ (Tactic) โดยเร่ิมตัง้แต่แผนยทุธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที ่5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) 

เป็นต้นไป

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของ
แผนยุทธศำสตร์สถำบนัพระปกเกล้ำ 

5แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันมีผลงานวิจัยทาง

วิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหา

เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และยังให้การสนับสนุน ในส่วนของทุนวิทยานิพนธ์

และดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนในงานวิจัย         

และงานวชิาการในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเมืองการปกครอง

ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านสันติวิธีและการจัดการ

ความขดัแย้ง ด้านการเมืองภาคพลเมืองและการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน การศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมอืง รวมทัง้ด้านธรรมาภบิาล และความเปลีย่นแปลง

ในประเทศกลุ ่มประชาคมอาเซียน ซึ่ งผลงานวิจัย                          

 ที่มีความโดดเด่นของสถาบันที่ผ่านมา อาทิ 

- โครงการศึกษาวิจัยพลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

- โครงการศึกษาวิจัยค่านิยม วัฒนธรรมและอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย

- โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น�าของผู้หญิงและการวางแผนการจัดท�างบประมาณที่ค�านึงถึงมิติ

หญิงชาย  

- รายงานการศึกษาการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผู้น�าและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทางการ

เมือง และการตัดสินใจ 

- โครงการศึกษาวิจัยขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม : บ้านกรูด 

- องค์กรตามรัฐธรรมนูญ: ฐานความรู้และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป

- โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices)  

ด้านการศึกษา วิจัยทางวิชาการเพ่ือการสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาเกีย่วกับการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิงานทีผ่่านมา สถาบันได้ปฏบัิติภารกจิท่ีส�าคญัในหลายด้าน อันสอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังเช่นผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า                     

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554 - 2558) อาทิ 

6 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



การจัดการศึกษาอบรมเป็นหนึ่งในพันธกิจ

ส�าคัญของสถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์                    

เพื่อก ่อให ้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงความรู ้

(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ

(Skill) โดยความรู ้ที่ว่า คือ ความรู ้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

สันติวิธี และธรรมาภิบาล รวมทั้งความรู้ในประเด็น

อื่นๆ อันเป็นส่ิงท่ีมีความจ�าเป็นต่อกลุ่มเป้าหมาย

หรอืผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม และความมุง่หวังทีจ่ะให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ คือ ความพยายาม

ของสถาบันที่จะให้ผู้เข้ารับการศกึษาอบรมมทีศันคติ

ค่านยิม พฤตกิรรมทีม่คีวามเป็นประชาธปิไตย ยดึมัน่

ในหลกัธรรมาภบิาล และเชือ่มัน่ ศรทัธาในเรือ่งสันติวิธี

ส่วนประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเชิงทักษะนั้น

สถาบันมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หรือ กลุ่มเป้าหมายจะสามารถพัฒนาทักษะทางการบริหาร         

การปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม สถาบันได้แบ่งการศึกษาอบรม

ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งมีจ�านวนชั่วโมงการศึกษาอบรมไม่ต�่ากว่า 400

ชั่วโมง ระดับประกาศนียบัตร มีจ�านวนชั่วโมงการศึกษาอบรมไม่ต�่ากว่า 126 ชั่วโมง ระดับสัมฤทธิบัตร

เป็นหลักสูตรที่มีชั่วโมงการศึกษาอบรมไม่ต�่ากว่า 45 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ และระดับสุดท้าย

คือ ระดับวุฒิบัตรเป็นหลักสูตรที่มีจ�านวนชั่วโมงการศึกษาอบรมไม่ต�่ากว่า 36 ชั่วโมง

หลักสูตรของสถาบันแต่ละหลักสูตรมีเจตนารมณ์หลัก วัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร

ที่แตกต่างกันแต่ในกระบวนการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพผ่านระบบ

บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) ตั้งแต่กระบวนการยกร่างหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา                                    

การคัดเลือกวิทยากร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการจัดการศึกษาอบรม การอนุมัติผ่าน      

การศึกษาอบรม และทบทวนการพัฒนาหลักสูตร สถาบันมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพ       

จะท�าให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมได้รบัความรูแ้ละประโยชน์สงูสดุจากการเรียนการสอน และสามารถน�าความรู้

ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ด้จากการศกึษาอบรมไปใช้ในชีวติประจ�าวนั การปฏบิตังิานอนัจะส่งผลต่อการพฒันา

สังคมและประเทศชาติสืบไป

ด้านการให้บริการทางวิชาการท้ังในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 

ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และบรกิารข้อมลูข่าวสาร เกีย่วกบั

ความรูท้างการเมอืงการปกครอง การเศรษฐกจิสังคม ในระบอบประชาธิปไตย                

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี2
หน้า 7หน้า 7
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เ มื่ อ แ ร ก ตั้ ง ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล ้ า ด ้ ว ย

เจตนารมณ์หลักว่าสถาบันจะเป็นหน่วยงานที่ท�า

หน้าที่ส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการแก่รัฐสภา 

และสมาชิกรัฐสภา กระทั่งในปัจจุบันสถาบันยังมุ่ง

สืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการ

ให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของรัฐสภา ทั้งสภา        

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในวงงานรัฐสภา ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา

วิจัยในกรณีท่ีรัฐสภามีความต้องการในด้านการศึกษา

วิจัยในเชิงองค์ความรู้ หรือ การศึกษาเปรียบเทียบใน

ประเด็นต่างๆ อันเป็นการสนับสนุนการท�างานของ

รัฐสภา การจัดการศึกษาอบรมให้แก่สมาชิกรัฐสภา

โดยการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกรัฐสภาในการศึกษา

อบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน และการจัดการ

ศึกษาอบรมให้แก ่ผู ้ เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการ

ประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและ       

ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาด้วยมุ่งหวังว่าการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคคลที่มีหน้าที่

สนับสนุนการท�างานของสมาชิกรัฐสภา จะเป็นการสนับสนุนการท�างานให้แก่สมาชิกรัฐสภาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ในสถานการณ์ต่างๆ สถาบันก็ยังให้ความส�าคัญกบัการจัด

ประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง

ด้านงานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา3

นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาอบรมแต่ละหลักสูตรของสถาบัน จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ                                      

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยท�า

หน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน พิจารณาความเหมาะสมของ

เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตร รวมทั้งสถานที่ศึกษาดูงาน และเมื่อจบการศึกษา

อบรมในหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก็จะท�าหน้าที่ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความทันสมัย ปรับปรุงเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ผู้เข้ารับ

การศึกษาอบรมได้รับความรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ได้ก�าหนดไว้

8 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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การวิเคราะห์ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สถาบันได้ด�าเนิน

การมาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักว่าการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภา จะเป็นการให้ข้อมูล

ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจของสมาชิก อันส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีความเป็นธรรม 

รอบคอบ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งและสถานการณ์บ้านเมือง                  

ในประเทศ และส่งผลกระทบต่อการด�ารงอยู่ของรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา แต่สถาบันโดยส�านักส่งเสริม

วิชาการรัฐสภาก็ยังคงมุ ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมวิชาการให้แก่รัฐสภา หากแต่ได้ปรับ

กระบวนการท�างานจากที่เคยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักจากสมาชิกรัฐสภา เป็นบุคลากรของส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแทน เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นอีก

หนึ่งกลไกส�าคัญในการอ�านวยการ และให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา อาทิ

การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานของรัฐสภา งานด้านการ

สนับสนุนด้านการร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นการด�าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีผล  

กระทบต่อสังคมที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา แล้วจัดท�าเป็นบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายเผยแพร่

ให้แก่สมาชิกรัฐสภา เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติ                     

ในส่วนงานด้านเครือข่าย อาทิ ในปี 2557 สถาบัน โดยส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับ World Bank 

Institute และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ “โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินประจ�ารัฐสภา” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคู่ขนานกับการจัดตั้งส�านักงบประมาณของรัฐสภาให้บรรลุผล และสร้าง

องค์ความรู้และรายงานการวิเคราะห์งบประมาณและการคลัง ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและไม่

เลือกข้าง (nonpartisan) มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในวงกว้าง โดยให้บริการ

ทั้งสมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไป

หน้า 9หน้า 9
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สถาบันพระปกเกล้าได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจในบริบทของระบอบ

ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างแท้จริง รวมถึงสามารถ

สืบทอด สื่อสารสู่สังคม ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สถาบันได้จัดกิจกรรม และผลิตสื่อต่างๆ ร่วมด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อส่งมอบ

ข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระจายได้อย่างครอบคลุม

ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้น�า ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานในหลายภาคส่วน 

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สือ่มวลชน กลุม่เยาวชน 

รวมถึงประชาชนทั่วไป  

กิจกรรม และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจ และการตอบรับ

จากกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างดียิ่ง อาทิ งานประชุมวิชาการสถาบันที่จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้น

มา ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก โครงการสร้างส�านึกพลเมือง โดยส�านักส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง ที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายด้านสถานศึกษา เยาวชน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเป็นพลเมือง

ในระบอบประประชาธปิไตยตัง้แต่ระดบัต้นกล้า งานเวทท้ีองถิน่ไทย โดยวทิยาลัยพฒันาการปกครองท้องถิน่

สถาบันพระปกเกล้า ที่มุ ่งหวังให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นทิศทางการพัฒนา

เกิดแรงบันดาลใจ พร้อมเป็นรากฐานอันมั่นคง และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน         

พร้อมนี้ สถาบันยังได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลพระปกเกล้าทองค�า และรางวัลพระปกเกล้า เพื่อมุ่งเชิดชู

เกียรติภูมิท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู ้ความเข้าใจ                

และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย4
10 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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ด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ                          

สันติวิธี5
ในการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จ

ของสถาบันนั้น เครือข่ายของสถาบันถือเป็น

แรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญในการช ่วยสนับสนุน

ภารกิจงาน ด ้านการเผยแพร ่ และพัฒนา

ประชาธิปไตยร่วมกัน ซึ่งสถาบันได้จัดกิจกรรม                       

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจผ่านความร่วม

มือระหว ่างเครือข ่ายทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศในหลายกิจกรรม อาทิ โครงการเวที

ประชุมสัมมนานานาชาติ KPI International 

Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู ้

ความเข้าใจกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักการทูต

หน่วยงานระหว ่างประเทศ และหอการค ้า                         

ต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ในแง่มุมต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครอง 

ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน          

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ต่างประเทศกับสถาบันพระปกเกล้า โดยจัด

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ 

นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดพัฒนาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า                       

ซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 48 จังหวัด รวม 48 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ 

และยังคงด�าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและการพัฒนาประชาธิปไตยอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของ         

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม              

ให้เครือข่ายศูนย์ฯ เพื่อน�าไปขยายผลและขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง ซึ่งการจัด

กิจกรรมจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งนี้ สถาบันได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และต่างประเทศ

อีกหลายหน่วยงาน เครือข่ายภายในประเทศ อาทิ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือ SIPA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคมสันติสุข
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ชื่อรายการ “สถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมสันติสุข” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 นอกจากนี้

ยังได ้ร ่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพ่ือสร ้างส�านึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชน                       

โดยจัดโครงการอบรมคุณครู “วิทยากรแม่ไก่” เพื่อท�าหน้าที่อบรมเละส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

สร้างความเป็นพลเมือง ผ่านการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ ในด้านเครือข่าย

ต่างประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย โดยการท�าความตกลง              

กับสภาผู้น�าทางการเมืองรุ่นใหม่สหรัฐอเมริกา ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย

จัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนผู้น�าทางการเมืองท้องถ่ิน ในส่วนของ National Graduate Institute for              

Policy Studies (GRIPS) ประเทศญ่ีปุ ่นในฐานะ “เครือข่ายด้านวิชาการ” ได้ให้การสนับสนุน                       

งบประมาณ และอุปกรณ์ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านวิดีโอ (VDO-Conference)           

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ระหว่างสถาบันกับ GRIPS โดยในการนี้ GRIPS ได้ร่วมพัฒนา

และติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้เร่ิมพัฒนาระบบอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556               

ที่ผ่านมา สถาบันได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเพื่อพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อด�าเนินโครงการผู ้น�าเครือข่ายสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้

ซึ่งได ้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ท�าให ้ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมได ้ร ่วมกันระดมความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท�าข้อเสนอในการด�าเนินงานด้านสตรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้

Sasakawa Peace Foundation ประเทศญ่ีปุ่นได้ให้การสนับสนุนในการด�าเนินงานโครงการการสร้าง

สภาวะแวดล้อมเพ่ือการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป ้าหมายหลัก                           

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐและทัศนคติของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้                 

ส่วนเสียต่างๆ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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นับเป็นภารกิจที่ส�าคัญของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง

ที่ เป ็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระเกียรติยศแห่ง                        

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนการเป็น

แหล่งเรียนรู ้ที่ส�าคัญด้านพระปกเกล้าศึกษาส�าหรับ

ประชาชน การด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ

ดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม

และสื่อต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้

เกิดความน ่าสนใจส�าหรับผู ้ เข ้ าชมพิพิธ ภัณฑ ์ฯ

และผู ้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โครงการพิพิธภัณฑ์ฯ

กับชุมชน : ป ิดเทอมใหญ่ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ ์ฯ

เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ความรู ้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี และเรือ่งราวความเป็นมาของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบ โครงการชมวังเก่า... เล่าเรื่องพระปกเกล้าฯ 

เป็นการเล่าเร่ืองผ่านการเดินทางทัศนศึกษาตามเส้นทางสถานที่ที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วม

เฉลิมฉลองในวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ทั้ งนี้

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม            

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ

พระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว เป ็นบุคคลส�าคัญของโลกในฐานะที่ทรงมีผลงานดี เด ่นด ้านการศึกษา

วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 

100 ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จฯ กลับจากการศึกษา ณ ประเทศ

อังกฤษ และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 120 ปี

ด้านส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา 
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สถาบันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร รวมถึง              

การสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือสังคมของกลุ่มนักศึกษาของสถาบัน ทั้งที่เป็นนักศึกษาเก่า

และนักศึกษาปัจจุบันโดยเน้นการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันและนักศึกษาหลักสูตร

ต่างๆ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านสาธารณประโยชน์อันเป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยเหลือสังคม สถาบันมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อน�าความรู้ ทักษะ และความส�านึก           

รับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝังจากสถาบันในการด�าเนินงานเพื่อกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิ การจัดกฐินพระราชทาน โครงการ “ปันความรู ้                   

ปรุงความสุข ปลูกปัญญา” โดย ชมรมก่อการดี สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้จัดตั้งชมรมผู้

ก่อการดีขึ้น ตั้งแต่ปี 2551 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและลูกจ้างของสถาบัน 

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งสถาบันได้ร่วมกับสถาบันพลังจิตานุภาพ

วัดธรรมมงคล โดยจัดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมของสถาบนั ซ่ึงถือเป็นหลักสูตรเพ่ือการฝึกฝนตนเองในการสร้างจติให้มีพลังในการท�าสมาธิ 

ซึ่งจะสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และในการท�างาน โดยมีโครงการต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 3

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 7
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กรอบแนวคิดและกระบวนกำรจัดท�ำ
แผนยุทธศำสตร์สถำบันพระปกเกล้ำ ฉบับที่ 5
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2563)

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมความไม่แน่นอนทางการเมือง และสังคมไทยท่ีมีความตื่นตัวทางการเมือง

และให้ความส�าคัญในเร่ืองของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น รวมถึงกระแส    

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารที่รวดเร็ว         

และไร้พรมแดน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เร่งปรับตัวและแสวงหาทิศทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมตามบริบท

ของตน เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย พร้อมท้ังตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายที่ก้าวกระโดดได้อย่างมีดุลยภาพ

การวางแผนยุทธศาสตร ์ เป ็นกระบวนการส�าคัญที่ท�าให ้องค ์กรสามารถชี้ ชัดถึงเป ้าหมาย

โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรที่ผันผวนซับซ้อนในหลากหลายด้าน และสามารถเลือกวิธีการที่ดี

ที่สุดในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทของผู้ที่มีความ

เกี่ยวข้องในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผล

ความส�าเร็จ

ดังนั้น สถาบันจึงจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดกรอบทิศทาง                      

การด�าเนนิงานในช่วงห้าปีข้างหน้า ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ขบัเคลือ่น

องค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกรอบตัวชี้วัดที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมุ่งให้

ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญได้มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถเข้าใจตรงกัน                   

ในกรอบ ทิศทางการพัฒนา ตลอดจนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการผลักดันยุทธศาสตร์                     

ไปปฏิบัติร่วมกัน 

ทั้งนี้ สถาบันได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - 2563) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และบุคลากรจากทุกหน่วยงาน ให้มี

อ�านาจหน้าที่ในการทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554 - 2558) และจัดท�าแผน

กลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)  และได้ก�าหนดให้มีการประชุม   

เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) 

ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด�าเนินงานของสถาบัน 

และร่วมก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมในอนาคตของสถาบัน กอปรกับได้รับค�าปรึกษาและ                          

ค�าแนะน�าจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผน พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน                                       

หน้า 15หน้า 15
15แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ส�ารวจความคิดเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน

แต่ละหน่วยงานภายในสถาบัน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน

ผู้บริหารระดมความคิดเห็นต่อสภาพ

แวดล้อม และร่วมพิจารณาแนวทาง

การด�าเนินงานระดับยุทธศาสตร์

 คณะท�างานจัดท�าแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 5 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อร่วมกันสรุปในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4  - เป้าประสงค์

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบัน  - กลยุทธ์

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  - ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

- วิสัยทัศน์   - ค่านิยมร่วม

- พันธกิจ   - วัฒนธรรมองค์กร

- ประเด็นยุทธศาสตร์  - ร่างแผนโครงการหลัก

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558

15 มกราคม 2558

25 -27 มกราคม 2558

ภายใน กลุ่มพนักงานของสถาบัน

ผู้แทนสมาชิกรัฐสภา 

เลขาธิการวุฒิสภา 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า 

กรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของสถาบัน               

พระปกเกล้า 

ผู้แทนสมาคม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

กลุ่มนักศึกษา

ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากร

ภายในหน่วยงาน

ผู้บริหารทุกระดับของ

สถาบันพระปกเกล้า

ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

พระปกเกล้าและบุคลากร                  

จากทุกหน่วยงาน

ภายนอก

ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีเครื่องมือส�าคัญที่ใช้เป็นแนวทางส�าหรับกระบวนการ ได้แก่ Strategic Planning 

Model : A B C D E1 และ Malcolm Baldrige criteria หมวดที่ 2 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน และจะสามารถตอบ

สนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญได้อย่างแท้จริง สถาบันได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล               

พื้นฐานที่ส�าคัญเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้

แผนภาพที่ 1 : ภาพแสดงขั้นตอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า

ที่มา : คณะท�างานจัดท�าแผนกลยุทธ์ฯ  ฉบับที่ 5
1 Matt H. Evans, matt@exinfm.com

16 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



                                                             -  การปรับบทบาทของสถาบันให้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา        

                                                                   ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

-  ความคาดหวังของกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อบทบาท และผลงานของสถาบันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-  การพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย มีคู่แข่งมากขึ้น และความเข้มแข็งของคู่แข่งมากขึ้น

   ความไม่แน่นอนทางการเมือง

-  การออกและปรับเปลี่ยนกฎหมายอันเกิดจากรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูป 

-  การเป็นจุดเชื่อมโยงขององค์ความรู้ ในประชาคมอาเซียน +3

ค�าอธิบายแผนภาพที่ 1

- ส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพนกังานของสถาบันทีมี่ต่อการด�าเนนิงานของสถาบันต้ังแต่อดีตถงึปัจจุบนั

และความคาดหวังต่อบทบาทของสถาบันในอนาคต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�ารวจความคิดเห็น

- ส�ารวจความคิดเห็นของผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกรัฐสภา 

เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง และ ระดับประกาศนียบัตรโดยการสัมภาษณ์

- จัดให้แต่ละหน่วยงานภายในสถาบันได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของหน่วย

งานตนเองในปัจจุบัน เพื่อน�าข้อมูลเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า                  

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ได้มอบนโยบายในการบริหารงาน ในที่ประชุมผู้บริหารฯ และที่ประชุม

พนักงานสถาบันฯ เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 

- จัดการประชุมผู ้บริหารฯ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน                                  

และภายนอกสถาบัน และร่วมพิจารณาแนวทางในการก�าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทิศทาง

ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน พร้อมก�าหนด Flagship ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 

2563 

เมื่อคณะท�างานฯ ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แล้ว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการท�างานของสถาบัน และร่วมกันสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ

สถาบันพระปกเกล้า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ค่านิยมร่วม องค์กร ดังนี้
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ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร

ควำมท้ำทำยด้ำนบุคลำกร

                                                             -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร      

                                                                   จัดการองค์กร และการบริการวิชาการ

-  พัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

-  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลประสิทธิผลของการบริการวิชาการ

-  พัฒนาการจัดการองค์ความรู้

                                                             -  การพัฒนาการสื่อสารและถ่ายทอดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                                   

                                                                   สู่บุคลากรทุกระดับ

-  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

-  การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร

-  ความก้าวหน้าสายอาชีพ และการสืบทอดต�าแหน่ง

หน้า 17หน้า 17
17แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ผู้น�า 
ผู้น�าทุกระดับมีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

บุคลากร  
บุคลากรของสถาบันได้ผ่านกระบวนการสรรหา ถ่ายทอดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจน

ได้รับการพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อพร้อมด�าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส�าคัญต่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ของสถาบัน เพื่อรองรับสภาพ

แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ความต้องการของลูกค้า วิธีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างก้าว

กระโดด เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการส�ารวจ ทบทวน รวมถึงการจัดหาให้เพียงพอ พร้อมบ�ารุงรักษา                        

และพัฒนาให้มีความทันสมัย และเหมาะสมต่อการใช้งาน

ระบบบริหารจัดการภายใน 
สถาบันมีการทบทวน และวางแนวทางในการจัดระบบการบริหารงานภายในให้สามารถตอบสนองต่อ

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้สามารถ

สอบทานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกระบบ เช่น ระบบการบริหารในเชิงโครงสร้าง                       

ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบด้านการเงินงบประมาณ  เป็นต้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญที่จะสนับสนุนให้สถาบันสามารถมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โดยการสร้างและพัฒนา

ความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และร่วมสนับสนุนให้การด�าเนินงานของสถาบันส�าเร็จตามเป้าหมาย            

ที่ก�าหนดไว้

ผู้น�ำ

บุคลำกร เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ระบบบริหำร
จัดกำรภำยใน

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สถำบันกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภำยนอก

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ (Key Success Factors)
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หน้า 1

 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 

 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับความรู ้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ

  ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู ้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง                                     

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

  ประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

 ส ่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้าน

  พระปกเกล้าศึกษา

 บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

1

2

3

4

5

6

7

 อ้างอิง :  วัตถุประสงค์ของสถาบันพระปกเกล้า โดยสรุปตาม พ.ร.บ. สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541

   หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่ของสถาบัน มาตรา 6

พันธกิจ (Missions)

หน้า 19หน้า 19
19แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 สถาบันวิชาการชั้นน�าด้านการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล

และสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



K : Knowledge  

บคุลากรท่ีมคีวามรู้และความรอบรู้ ปฏบัิตงิานบนพืน้ฐานข้อเทจ็จริง ให้ความส�าคญักับการจดัการความรู้ 

และมุง่ผลติผลงานวิชาการท่ีมคุีณภาพ

P : Professionalism  

บคุลากรทีเ่ป็นมอือาชพี ปฏบิตังิานโดยยดึหลักวชิา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

ความซือ่ตรง และการตรงต่อเวลา

I : Innovation

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

D : Democratic governance  

บคุลากรท่ียดึหลักการท�างานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม และยดึมัน่ในระบอบ

ประชาธปิไตย

ค่ำนิยมร่วม (Shared values)
KPI-D

K : Knowledge P : Professionalism

I : Innovation
D : Democratic governance  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies)

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

  การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อเผยแพร่

การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

1

2

3

4

5

6
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies)

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่สถาบันมุ่งจะเป็นสถาบัน

วิชาการชั้นน�าด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยมุ่งสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี             

เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ส�าคัญของประเทศ และภูมิภาค 

ทั้งนี้ สถาบันได้ก�าหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มนักวิชาการ เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ          

ทีเ่กีย่วข้องและได้ร่วมกนัก�าหนดแนวทางการท�างานวจิยั และประเดน็ส�าคัญๆ ทีต้่องมีการตดิตามอย่างใกล้ชิด 

เช่น การติดตามการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆ การติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ การจัดท�าชุด

โครงการวิจัยสร้างตัวชี้วัด (KPI index) เพื่อวัดระดับและตรวจประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานวิจัยของสถาบันบรรลุตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้ พร้อมนี้                 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วางแผนที่จะด�าเนินงานในลักษณะการบูรณาการ และผนึกก�าลังร่วมกัน

ตลอดการจัดท�าแผนให้มีกิจกรรมท่ีมีความเช่ืองโยงกันและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ              

ของสถาบันได้น�าความรู้ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่สถาบันได้ผลิตขึ้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม               

และประเทศชาติ ต่อไป

การจัดฝึกอบรมผู ้น�าถือเป็นกลยุทธ์หลัก และเป็นจุดแข็งของสถาบันซึ่งได้รับการยอมรับ                      

อย่างกว้างขวาง  ขอบเขตและการด�าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มิได้เป็นเพียงการจัดฝึกอบรมเพื่อ

ให้ความรู้แก่ผู้น�าเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งไปถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาอบรม โดยการพัฒนาให้ผู้น�ามี

เจตคติที่ดี มีการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

พร้อมทั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แต่ละหลักสูตรได้ก�าหนดไว้

การพฒันาผูน้�าให้เป็นผูน้�าทางความคดิและการท�างาน

เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล

และสันตวิธิี 
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หน้า 1หน้า 23

การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

การด�าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันได้มีการส่งมอบความรู้ต่างๆ ตามพันธกิจไปสู่ผู้น�าระดับสูง                                 

หลากหลายกลุ่ม แต่ด้วยสถาบันได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับฐานราก

ของประเทศ จึงก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง โดยมุ่งหวัง              

ที่จะส่งมอบความรู้ไปถึงกลุ่มผู้น�าในทุกระดับ และกระจายความรู้สู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

เพื่อให้สะท้อนถึงกรอบการด�าเนินงานที่มุ ่งสู ่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมและชัดเจนด้วยการใช้วิธีผลิต                 

สื่อความรู้ และเคร่ืองมือท่ีผ่านกระบวนการวิจัย และผ่านการทดสอบ แล้วส่งไปยังผู้น�าในระดับพื้นที่                   

เพื่อกระจายสู่ชุมชน ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ในลักษณะการกระจายความรู้แบบทวีคูณ พร้อมทั้งมีแผน ในการจัด

กิจกรรมในระดับพื้นท่ีให้แก่ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน                

และประชาชนเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองอันจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

สถาบันตระหนักในเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถาบัน และได้ให้ความส�าคัญต่อภารกิจที่ตอบ

สนองต่อความต้องการด้านวิชาการของรัฐสภาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญของสถาบันต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 สถาบันยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานตามภารกิจ

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา                                

อันประกอบไปด้วยการมุ่งผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐสภา การจัดฝึกอบรม

ให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองต่อความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสานต่อในกิจกรรมที่ได้เริ่มด�าเนินการแล้ว และพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ                    

ที่เกี่ยวข้องในงานวิชาการของรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
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การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้าน               
พระปกเกล้าศึกษา

การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

สถาบันส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ให้ตั้งเป็นชื่อของสถาบัน และได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ                    

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2545 ตลอดจนได้มีการจัดท�าแผน และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ฉบับที่ 5 ด้วยมุ่งหวัง      

ให้ประชาชนไทยได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และยึดถือในพระจริยวัตรเป็นแบบอย่างในการครองตน โดยสถาบันได้วางแผนในการผลิตผลงาน                        

ทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดท�าศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา และจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยมุ ่งหวัง                     

ให้พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวเป็นแหล่งเรียนรู ้แก่ประชาชนผู ้สนใจ ตลอดจน                    

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้า

ศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ถึง 5 จะสามารถด�าเนินงานภายใต้ข้อจ�ากัด และสภาพแวดล้อม                            

ที่มีความท้าทายทั้งภายใน และภายนอกได้ส�าเร็จตามเป้าหมายนั้น จะต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม

และการด�าเนินการโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นรากฐาน                   

ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานในทุกๆ ด้านของสถาบัน และเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความส�าเร็จ

และน�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันต่อไป

24 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ในการตอบสนองความ

ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1

สร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่สอดคล้องและ

ตอบโจทย์สังคม

1.2 

วิจัยเชิงปฏบิตักิารและ

การวิจัยแบบถอดบทเรยีน

เพ่ือแสวงหาองค์ความรูจ้าก

การปฏิบตัจิรงิ และน�าความ

รูไ้ปใช้จรงิในพ้ืนท่ี 

1.4

ให้ทุนเพื่อสนับสนุนให้

เกิดการสร้างองค์ความรู้

การวิจัย วิทยานิพนธ์

และวิจัยชุมชน

2.1 

ส�ารวจความคิดเห็นความ

ต้องการของสาธารณะใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3.1 

สร้างองค์ความรู้เพื่อการ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ

ประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้                     

เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย                   

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

1.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่

1.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

1.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงระดับชาติ /   

        นานาชาติ

2.1.1 จ�านวนผลงานวิจัยท่ีน�าเสนอ 

         ทิศทางของสถานการณ์ หรือ

ประเด็นสาธารณะที่ส�าคัญ

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย

        ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ/

        ได้รับการอ้างอิงในสื่อสาธารณะ

2.2.2 จ�านวนดัชนี (Index) ที่แสดงทิศทาง

        ของสถานการณ์หรือประเด็นสาธารณะ

        ที่ส�าคัญ

2.3.1 ร้อยละของบทเรียนที่ได้รับการอ้างอิง

        ในสื่อสาธารณะ หรือมีการด�าเนินการ

        ที่สอดคล้องกับข้อเสนอ

3.1.1 จ�านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนอง                   

        ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยได้รับการ

       อ้างอิง/น�าไปขับเคลื่อน

          3.1.3 ร ้อยละผลการประเมิน

               ความพึงพอใจของผู ้มี

               ส ่วนได้ส ่วนเสียที่ส�าคัญ

               อยู ่ ในระดับมากข้ึนไป

1.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการ

       ประมวลถอดบทเรียน

1.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่

        ต่อสาธารณะ

1.2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการประมวล

       ถอดบทเรียนได้ถูกน�าไปใช้ในพื้นที่

1.3.1 ร้อยละของฐานข้อมูลด้านการเมือง

         การปกครอง ประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล

        สันติวิธี ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ 

        เป็นปัจจุบัน

                     1.4.1 จ�านวนทุนสนับสนุนให้   

       เกิดการสร้างองค์ความรู้ ส�าหรับผลงาน

       วิจัยทั่วไป วิทยานิพนธ์  และวิจัยชุมชน 

1.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ต่อ

        สาธารณะ

1.3

จัดท�าฐานข้อมูลความรูด้้าน

การเมืองการปกครอง 

ประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล 

สันตวิิธี

หน้า 1หน้า 25หน้า 25
25แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

2.3 

ถอดบทเรียนประเมินหรือ

ประสบการณ์จากการขบัคลือ่น

ผู้น�าวิถีประชาธิปไตย ระดม

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่ได้รับการยอมรับ

2.2 

จัดท�าดัชนีเพื่อวัดระดับ 

(KPI Index) รวมทั้งการ

ประเมนิ ความต้องการของ

สาธารณะในประเด็น                

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อน�าเสนอทิศทางของ

สถานการณ์ หรือประเด็น

สาธารณะที่ส�าคัญ



ตารางท่ี 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย                                                    

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรูเ้พือ่การพัฒนาประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัติวิธี

กลยุทธ์

1.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องและ

ตอบโจทย์สังคม

1.2 วิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยแบบ

ถอดบทเรียนเพ่ือแสวงหาองค์ความรู ้จากการ

ปฏิบัติจริง และน�าความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่

1.3 จัดท�าฐานข้อมูลความรู้ด้านการเมือง

การปกครอง ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี

1.4 ให้ทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง

องค์ความรู้ การวิจัย วิทยานิพนธ์ และวิจัยชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่เป็นการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่

1.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผย

แพร่ต่อสาธารณะ

1.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิงระดับชาติ / นานาชาติ

1.2.1 ร ้อยละของผลงานวิ จัยที่ มีการ

ประมวลถอดบทเรียน

1.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผย

แพร่ต่อสาธารณะ

1.2.3 ร ้อยละของผลงานวิ จัยที่ มีการ

ประมวลถอดบทเรียนได้ถูกน�าไปใช้ในพื้นที่

1.3.1 ร้อยละของฐานข้อมูลด้านการเมือง

การปกครอง ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี 

ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

1.4.1 จ�านวนทุนสนับสนุนให้เกิดการสร้าง

องค์ความรู้ ส�าหรับผลงานวิจัยทั่วไป วิทยานิพนธ์  

และวิจัยชุมชน

1.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผย

แพร่ต่อสาธารณะ

26 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



หน้า 1หน้า 27
27แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือน�าเสนอทิศทางของสถานการณ์ หรอื ประเดน็สาธารณะทีส่�าคัญ

เป้าประสงค์ที่ 3  เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการตอบสนองความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 3 โครงการ

1. ชุดโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy                  

Warning) 

2. ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

3. ชุดโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป (Reform 

Advocate) 

กลยุทธ์

2.1 ส�ารวจความคิดเห็นความต้องการของ

สาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2.2 จัดท�าดัชนีเพื่อวัดระดับ (KPI-Index) 

รวมทั้งการประเมิน ความต้องการของสาธารณะ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ถอดบทเรยีนประเมนิ หรือประสบการณ์

จากการขับเคลื่อนผู้น�าวิถีประชาธิปไตย ระดม

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ

กลยุทธ์

3.1 สร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา

เร่งด่วนของประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1.1 จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าเสนอทิศทาง

ของสถานการณ์ หรือ ประเด็นสาธารณะที่ส�าคัญ

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการเผย

แพร ่ต ่อสาธารณะ/ได ้รับการอ ้างอิ ง ในสื่ อ

สาธารณะ

2.2.2 จ�านวนดัชนี (Index) ที่แสดงทิศทาง

ของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะที่ส�าคัญ

2.3.1 ร้อยละของบทเรยีนทีไ่ด้รบัการอ้างอิง

ในสื่อสาธารณะหรือมีการด�าเนินการที่สอดคล้อง

กับข้อเสนอ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1.1 จ�านวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยได้รับการ

อ้างอิง/น�าไปขับเคลื่อน

3.1.3 ร้อยละผลการประเมนิความพงึพอใจ

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท่ีส�าคัญอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพ่ือเผยแพร่การพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

1.1

พัฒนาผู้น�าด้วย                   

การฝึกอบรม 

1.2

พัฒนาผู้น�าด้วยการจัดกิจกรรม              

ส่งเสรมิความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจ

ให้เกิดการพัฒนางานในทิศทาง                   

ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล

และสันติวิธี

1.3

พฒันาหลกัสตูรการเรยีน

การสอนทางไกลผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์

1.4

พัฒนาศิษย์เก่า

และเครือข่ายเพื่อเป็น 

Democracy Coach 

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อให้เกิดผู้น�าที่มีพฤติกรรม

และส�านึกประชาธิปไตย                     

ธรรมาภิบาล/สันติวิธี

1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ            

        อยู่ในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรเป้าหมายที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรเป้าหมายมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

        ในระดับมากขึ้นไป

1.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

1.2.1 จ�านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

        การพัฒนางานของกลุ่มเป้าหมาย

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

1.3.1 จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอน        

        ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความรู้เพิ่มขึ้น

1.3.3 ร้อยละของผู้สอบผ่านภายหลังจากจบการศึกษา

1.3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการศึกษาด้วยวิธี 

        การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.4.1 ร้อยละของ Democracy Coach ในแต่ละหลักสูตร

1.4.2 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายที่มีต ่อ

       หลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

28 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
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ตารางท่ี 2
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่ 2 : การพัฒนาผูน้�าให้เป็นผูน้�าทางความคิดและการท�างานเพือ่

เผยแพร่การพฒันาประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัตวิิธี

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้เกิดผู้น�าท่ีมีพฤตกิรรมและส�านกึประชาธปิไตย/ธรรมาภบิาล/สนัตวิธีิ

กลยุทธ์

1.1 พฒันาผูน้�าด้วยการฝึกอบรม ซึง่ประกอบ

ด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้

- ปรับหลักสูตรให้มีกระบวนการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

- ปรับหลักสูตรให้มุ่งเน้นการเรียนการสอน

เชิงปฏิบัติการ

1.2 พัฒนาผู้น�าด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความรูแ้ละสร้างแรงบันดาลใจให้เกดิการพัฒนางาน

ในทศิทางทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาประชาธปิไตย

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

1.3  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทาง

ไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ร้อยละของหลกัสตูรทีมี่ผลการประเมนิ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรเป้าหมายที่มี

การประเมินผลสัมฤทธิ์

1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรเป้าหมายมีผล

การประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับมากขึ้นไป

1.1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับหลักสูตร

เชิงปฏิบัติการ

1.2.1 จ�านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

และสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนางานของกลุ่ม

เป้าหมาย

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.3.1 จ�านวนผู ้เข้ารับการศึกษาด้วยวิธี 

การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

1.3.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีระดับความรู้

เพิ่มขึ้น

1.3.3 ร้อยละของผู้สอบผ่านภายหลังจาก

จบการศึกษา

1.3.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การศึกษาด้วยวิธีการเรียนการสอนทางไกลผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจในระดับ         

มากขึ้นไป



โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 2 โครงการ

1. โครงการพัฒนาการประเมินผลหลกัสูตรเพือ่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ

2. โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส�าหรับผู้น�า                     

ทางการเมอืง

กลยุทธ์

1.4 พฒันาศิษย์เก่า และเครอืข่ายเพือ่เป็น 

Democracy Coach

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.4.1 ร้อยละของ Democracy Coach ใน

แต่ละหลักสูตร

1.4.2 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้า

หมายที่มีต่อหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับ

มากขึ้นไป

30 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

1.1

พัฒนาเครื่องมือเพื่อการ

เรียนรู้ และเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

1.2

จัดกิจกรรมเพื่อให้การ

ศึกษาความเป็นพลเมือง 

โดยผ่านกิจกรรมอื่น

2.1

สร้างความเป็นพลเมือง

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ทุกระดับ

2.2

บูรณาการการสร้าง

ความเป็นพลเมืองเชิงพื้นที่ 

และพัฒนาสู่การเป็นชุมชน

พลเมืองต้นแบบ

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อเสริมสร้างความเป็น

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความ

กระตือรือร้น  และมีส่วนร่วม

กับสาธารณะเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม

2.2.1 จ�านวน ประเด็นปัญหา/กิจกรรม/นโยบาย ที่พลเมืองน�าเสนอเพื่อแก้ไขปัญหา

        ชุมชนต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม

2.2.2  จ�านวนบุคคล/หน่วยงานที่ได้ท�าชุมชนพลเมืองต้นแบบไปใช้

2.1.1  ร้อยละพลเมืองกลุ่มเป้าหมายที่มีความ

         กระตือรือร้น  และมีส่วนร่วมกับ

         สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

1.1.1 ร้อยละของผู้ใช้บริการการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส์        

มีความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจ

        ต่อเครื่องมือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจในระดับ

        มากขึ้นไป

                 1.2.1 จ�านวนกิจกรรม/โครงการ/

                         หลักสูตรที่เสริมสร้างความ

                         เข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง

1.      1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้   

                บริการที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ/

                หลักสูตรที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง

                ให้แก่ ภาคพลเมือง มีความพึงพอใจ

                ในระดับมากขึ้นไป
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ตารางท่ี 3
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

เป้าประสงค์ท่ี 1 เพือ่เสริมสร้างความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรง

เป็นประมขุ

เป้าประสงค์ที่ 2 เพือ่สร้างพลเมืองทีมี่ความกระตือรอืร้น  และมีส่วนร่วมกบัสาธารณะ เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม

กลยุทธ์

1.1 พฒันาเครือ่งมอืเพือ่การเรยีนรู ้ และเสรมิ

สร้างความเป็นพลเมอืงผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

1.2 จัดกิจกรรมเพ่ือให้การศึกษาความเป็น

พลเมือง โดยผ ่านกิจกรรมอื่น (ยกเว ้นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์)

กลยุทธ์

2.1 สร้างความเป็นพลเมืองให้กับกลุ ่ม                   

เป้าหมายทกุระดบั (Civic Education)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ร้อยละของผู้ใช้บริการการเรียนรู ้

ผ ่านเครื่องมือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเป็น

พลเมืองเพิ่มขึ้นในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ที่มีความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.2.1 จ�านวนกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร 

ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง

1.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง มีความพึงพอใจ

ในระดับมากขึ้นไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1.1 ร้อยละพลเมืองกลุ ่มเป้าหมายที่มี

ความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมกับสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

32 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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เป้าประสงค์ที่ 2 เพือ่สร้างพลเมืองทีมี่ความกระตือรอืร้น  และมีส่วนร่วมกบัสาธารณะ เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม (ต่อ)

กลยุทธ์

2.2 บูรณาการการสร้างความเป็นพลเมือง

เชิงพื้นที่ และพัฒนาสู ่การเป็นชุมชนพลเมือง

ต้นแบบ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.2.1 จ�านวนประเด็นปัญหา/กิจกรรม/

นโยบายที่พลเมืองน�าเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

ต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม

2.2.2 จ�านวนบุคคล/หน่วยงานที่ได้น�า

ชุมชนพลเมืองต้นแบบไปใช้

โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 2 โครงการ

1. โครงการผลิตสือ่ดจิิตอลเพ่ือให้ความรูด้้านประชาธปิไตย 

2 โครงการปฏบิติัการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy; 

KPI-CE)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

1.1 

ส�ารวจความต้องการทาง

วิชาการของสมาชิก

รัฐสภาอย่างเป็นระบบ 

2.1 

จัดกิจกรรมทางวิชาการ

ให้สมาชิกรัฐสภา

2.3

ปรับปรุงกระบวนการ

ติดตามการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของหลักสูตร

2.4

อุดหนุนทุนการศึกษา

หลักสูตรต่างๆ ของ

สถาบันพระปกเกล้า

2.2

 พัฒนาหลักสูตรส�าหรับ                  

ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้ช�านาญการฯ 

ผู้ช่วยฯ สมาชิกรัฐสภา ให้มี

เนือ้หาทนัสมยัและสอดคล้อง

กับความต้องการ 

1.2 
จัดท�ารายงานวิเคราะห์ร่าง

กฎหมายและศึกษาผลกระทบ

ของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว

ในรูปแบบที่มีเนื้อหากระชับ 

เข้าใจง่าย รวดเรว็ น�าไป

ใช้ได้ทันที 

1.3 

พัฒนารูปแบบการให้ความ

รู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจผ่านสื่อ

และเทคโนโลยีสมัยใหม่

เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการ

ของรฐัสภาในการสนบัสนนุสมาชกิ

รัฐสภาได้น�าองค์ความรู้และ

สารสนเทศไปใช้ในการท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 จ�านวนรายงานสรุปการส�ารวจความต้องการ

        ทางวิชาการของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ

2.1.1 จ�านวนกิจกรรมวิชาการตามความต้องการ    

        ของสมาชิกรัฐสภา

2.1.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/

        ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

  2.2.1 จ�านวนหลักสูตรที่พัฒนา

          เพื่องานรัฐสภาไทยและรัฐสภา

          ระหว่างประเทศ

          2.2.2 ร้อยละของผู้เข้ารับ

     การศึกษาฝึกอบรม

     มีความรู้เพิ่มขึ้น 

1.2.1 จ�านวนรายงานการวิเคราะห์

        ร่างกฎหมาย/รายงานผล

        กระทบของกฎหมายที่

        ประกาศใช้แล้วที่เผยแพร่

        ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

1.2.2 ร้อยละของรายงานการ

        วิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เข้าสู่

        กระบวนการนิติบัญญัติ

2.3.1 จ�านวนรายงานประเมิน

        ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

2.3.2 มีการทบทวนและปรับปรุง

        หลักสูตรภายหลังที่มีการ

        ประเมินผลสัมฤทธิ์

1.3.1 จ�านวนเรื่องของสาระความรู้

1.3.2 จ�านวนครั้งการประเมินผล

        การด�าเนินงานของรัฐสภาไทย

        ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของ

        สหภาพรัฐสภา

2.4.1 จ�านวนทุนการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2
 เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการ

ท�างานของบุคลากรใน

วงงานรัฐสภา

34 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



3.2.1 จ�านวนเจ้าหน้าที่ฝึกหัด/แลกเปลี่ยนในงานนิติบัญญัติ

3.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้เข้าร่วมโครงการ

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.2.3 จ�านวนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เข้าร่วมประชุม

3.3.1 จ�านวนงานวิจัย/องค์ความรู้ได้รับการเผยแพร่

        ในการประชุมกับต่างประเทศ

3.3.2 จ�านวนกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่าย

3.3.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         ที่ส�าคัญจากการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

         มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.4.1 จ�านวน MOU กับหน่วยงานต่างประเทศ

3.4.2 จ�านวนรูปแบบความร่วมมือใหม่กับรัฐสภาอาเซียน

3.4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        ที่ส�าคัญที่มีต่อรูปแบบความร่วมมือใหม่ฯ

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.1.1 จ�านวนโครงการความร่วมมือ

3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้เข้า

       ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.1
พัฒนาความร่วมมือด้านงาน

วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ

ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ

ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับ

ต่างประเทศ

3.4

ริเริ่มรูปแบบความร่วมมือ

ใหม่ระหว่างสมาชิก

รัฐสภาไทยกับสมาชิก

รัฐสภาอาเซียน

3.2

จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และสารสนเทศใน

ประเด็นร่วมสมัยระหว่าง

สมาชิกรัฐสภาอาเซียน

3.3 

สรรหาพนัธมติรเพือ่สนับสนุน

งานเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการอย่างเป็น

ทางการ

เป้าประสงค์ที่ 3
 เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทย

กับต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา (ต่อ)

หน้า 1หน้า 35หน้า 35
35แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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ตารางท่ี 4
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 : การส่งเสริมงานวิชาการของรฐัสภา

เป้าประสงค์ที่ 1. เพื่อร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการของรัฐสภาในการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา                 

ได้น�าองค์ความรูแ้ละสารสนเทศไปใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานของบุคลากรในวง

งานรฐัสภา

กลยุทธ์

1.1 ส�ารวจความต้องการทางวิชาการของ

สมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ (เนื้อหา รูปแบบ                 

ช่องทาง)

1.2 จัดท�ารายงานวิเคราะห์ร่างกฎหมาย

และศึกษาผลกระทบของกฎหมายท่ีประกาศใช้

แล้วในรูปแบบท่ีมีเนื้อหากระชับ เข ้าใจง ่าย

รวดเร็วน�าไปใช้ได้ทันที

1.3 พัฒนารูปแบบการให้ความรู ้ใหม่ๆ

ที่น่าสนใจผ่านสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่

กลยุทธ์

2.1 จัดกิจกรรมทางวิชาการให้สมาชิก

รัฐสภา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้า

หมายมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.1.2 จ�านวนรายงานสรุปการส�ารวจความ

ต้องการทางวิชาการของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็น

ระบบ

1.2.1 จ�านวนรายงานการวิเคราะห์ร่าง

กฎหมาย/รายงานผลกระทบของกฎหมายที่        

ประกาศใช้แล้วที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

1.2.2 ร้อยละของรายงานการวิเคราะห์    

ร่างกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

1.3.1 จ�านวนเรื่องของสาระความรู้

1.3.2 จ�านวนครั้งการประเมินผลการ

ด�าเนินงานของรัฐสภาไทยตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด

ของสหภาพรัฐสภา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1.1 จ�านวนกิจกรรมวิชาการตามความ

ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

2.1.2 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ ใช ้

บริการ/ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน

ระดับมากขึ้นไป

36 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานของบุคลากรในวง

งานรฐัสภา (ต่อ)

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับ                   

ต่างประเทศ 

กลยุทธ์

2.2 พัฒนาหลักสูตรส�าหรับผู้เชี่ยวชาญฯ           

ผู้ช�านาญการฯ ผู้ช่วยฯ สมาชิกรัฐสภา ให้มีเนื้อหา

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการติดตามการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

2.4 อุดหนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ 

ของสถาบันพระปกเกล้า

กลยุทธ์

3.1 พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและ

พัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ

ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับต่างประเทศ

3.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

สารสนเทศในประเด็นร่วมสมัยระหว่างสมาชิก

รัฐสภาอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.2.1 จ�านวนหลักสูตรที่พัฒนาเพื่องาน

รัฐสภาไทยและรัฐสภาระหว่างประเทศ

2.2.2 ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการศกึษาฝึกอบรม

มีความรู้เพิ่มขึ้น

2.3.1 จ�านวนรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์

ของหลักสูตร

2.3.2 มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร

ภายหลังที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

2.4.1 จ�านวนทุนการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1.1 จ�านวนโครงการความร่วมมือ

3.1.2 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ ใช ้

บริการ/ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการมีความพึงพอใจ                  

ในระดับมากขึ้นไป

3.2.1 จ�านวนเจ้าหน้าที่ฝึกหัด/แลกเปลี่ยน

ในงานนิติบัญญัติ

3.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.2.3 จ�านวนสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เข้า

ร่วมประชุม

หน้า 1หน้า 37หน้า 37
37แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับ                   

ต่างประเทศ (ต่อ)

กลยุทธ์

3.3 สรรหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนงานเครือ

ข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ 

3.4 ริเริ่มรูปแบบความร่วมมือใหม่ระหว่าง

สมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.3.1 จ�านวนงานวิจัย/องค์ความรู้ได้รับ

การเผยแพร่ในการประชุมกับต่างประเทศ

3.3.2 จ�านวนกจิกรรมทีจ่ดัร่วมกบัเครอืข่าย

3.3.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�าคัญจากการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.4.1 จ�านวน MOU กับหน่วยงานต่าง

ประเทศ

3.4.2 จ�านวนรูปแบบความร่วมมือใหม่กับ

รัฐสภาอาเซียน

3.4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส�าคัญที่มีต่อรูปแบบความร่วมมือใหม่ๆ

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่

1.  โครงการศึกษาร่างกฎหมายท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ

38 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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หน้า 1หน้า 39หน้า 1หน้า 39หน้า 39
39แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

2.1

ห้องเรียนพระปกเกล้า

1.1 

 สร้างและรวบรวมองค์

ความรู้พระปกเกล้าศึกษา

1.2

พัฒนาองค์ความรู้

ในศูนย์ข้อมูลให้เป็น

แหล่งเรียนรู้

2.2

อบรมบุคลากรเพื่อช่วย

เผยแพร่ความรู้

2.3

จัดท�าสื่อ/กิจกรรมเพื่อเผย

แพร่ความรู้

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านพระปกเกล้าศึกษา 

2.1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2.1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

        ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

        โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก

        ขึ้นไป

1.1.1 จ�านวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้

1.1.2 จ�านวนผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูล

1.1.3 จ�านวนการอ้างอิงหรือการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ

        ด้านฐานข้อมูลมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.2.1 จ�านวนครั้งที่จัดอบรม

2.2.2 จ�านวนผู้ผ่านการอบรม

2.2.3 ร้อยละของผู้เข้ารับ

        การอบรมมีความรู้

        ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2.2.4 ร้อยละความพึงพอใจ

        ของผู้เข้าอบรมมีความ

        พึงพอใจในระดับมาก

        ขึ้นไป

1.2.1 จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีไว้ให้บริการ

1.2.2 จ�านวนงานวิชาการ/องค์ความรู้พระปกเกล้า

        ศึกษาที่มีไว้ให้บริการ

1.2.3 จ�านวนโบราณวัตถุที่ได้รับการศึกษาหรือ

        ขยายความ

1.2.4 จ�านวนโบราณวัตถุที่ได้รับการอนุรักษ์

1.2.5 จ�านวนผู้รับบริการ

1.2.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.3.1 จ�านวนสื่อความรู้

2.3.2 จ�านวนผู้รับการเผยแพร่สื่อความรู้

2.3.3 จ�านวนครั้งที่จัดกิจกรรม

2.3.4 ร้อยละความพึงพอใจของ

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

3.2.1 จ�านวนครั้งในการจัด

        กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์

3.2.2 จ�านวนครั้งในการจัด    

        นิทรรศการชั่วคราว

        ภายในพิพิธภัณฑ์

3.2.3 จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.2.4 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้า

        ร่วมกจิกรรมมคีวามพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

3.3.1 จ�านวนเครือข่าย

        ในประเทศ 

3.3.2 จ�านวนกิจกรรม

        ที่ร่วมกับเครือข่าย

        ในประเทศ

3.1.1 จ�านวนสื่อประสม (Multimedia) ที่ได้รับ

        การพัฒนา

3.1.2 จ�านวนผู้ใช้บริการ

3.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

              มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 

                   3.1.4 จ�านวนครั้งในการบ�ารุงรักษา3.1

พัฒนาสื่อและรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ให้มีความหลาก

หลาย (Multimedia  

Museum)

3.2

สร้างบรรยากาศให้เกิดการ

เรียนรู้ (Living & 

Learning Museum ) 3.3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในงานด้านพิพิธภัณฑ์ 

(Museum Networking)

เป้าประสงค์ที่ 1
 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้

ด้านพระปกเกล้าศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อพัฒนารูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มีความหลากหลาย

น่าสนใจ ง่ายต่อการ

เข้าถึง



ตารางท่ี 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ                            

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1.เพือ่รวบรวมองค์ความรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา

กลยุทธ์

1.1 สร้างและรวบรวมองค์ความรูพ้ระปกเกล้า

ศกึษา

- สร้างและรวบรวมประเด็นใหม่ๆในการ

ศกึษาวจิยั

- ศกึษาบรบิททางเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง

ในช่วงรชัสมยั ร.7 กับประเทศในภมูภิาคอาเซยีน

1.2 พัฒนาองค์ความรู้ในศูนย์ข้อมูลให้เป็น

แหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 จ�านวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้

1.1.2 จ�านวนผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูล

1.1.3 จ�านวนการอ้างอิงหรือการน�างาน

วิจัยไปใช้ประโยชน์

1.1.4 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ รับ

บริการที่มีต่อการให้บริการด้านฐานข้อมูลมีความ

พงึพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.2.1 จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีไว้

ให้บริการ

1.2.2 จ�านวนงานวิชาการ/องค์ความรู้พระ

ปกเกล้าศึกษาที่มีไว้ให้บริการ

1.2.3 จ�านวนโบราณวัตถุที่ได้รับการศึกษา 

หรือขยายความ

1.2.4 จ�านวนโบราณวัตถุ ท่ี ได ้ รับการ

อนุรักษ์

1.2.5 จ�านวนผู้รับบริการ

1.2.6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

40 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



เป้าประสงค์ที่ 2.เพือ่เผยแพร่องค์ความรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา

กลยุทธ์

2.1 ห้องเรียนพระปกเกล้า

2.2 อบรมบุคลากรเพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้

2.3 จัดท�าสื่อ/กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2.1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

รู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.2.1 จ�านวนครั้งที่จัดอบรม

2.2.2 จ�านวนผู้ผ่านการอบรม

2.2.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความ

รู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.3.1 จ�านวนสื่อความรู้

2.3.2 จ�านวนผู้รับการเผยแพร่สื่อความรู้

2.3.3 จ�านวนครั้งที่จัดกิจกรรม

2.3.4 ร้อยละความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

มีความพงึพอใจในระดบัมากขึน้ไป

หน้า 1หน้า 41หน้า 1หน้า 41หน้า 41
41แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

เป้าประสงค์ที่ 3.เพือ่พฒันารปูแบบพพิธิภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีมี่ความหลากหลาย น่าสนใจ ง่าย

ต่อการเข้าถงึ

กลยุทธ์

3.1 พฒันาสือ่และรูปแบบพิพิธภณัฑ์ให้มีความ

หลากหลาย (Multimedia  Museum)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1.1 จ�านวนสื่อประสม (Multimedia)         

ที่ได้รับการพัฒนา

3.1.2 จ�านวนผู้ใช้บริการ

3.1.3 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ รับ

บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.1.4 จ�านวนครั้งในการบ�ารุงรักษา



กลยุทธ์

3.2 สร้างบรรยากาศให้เกดิการเรียนรู้ (Living 

& Learning Museum )

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้าน

พิพิธภัณฑ์ (Museum Networking)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.2.1 จ�านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม

ภายในพิพิธภัณฑ์

3.2.2 จ�านวนครั้งในการจัดนิทรรศการ

ชั่วคราวภายในพิพิธภัณฑ์

3.2.3 จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.2.4 ร้อยละความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

3.3.1 จ�านวนเครือข่ายในประเทศ

3.3.2 จ�านวนกิจกรรมที่ร่วมกับเครือข่ายใน

ประเทศ

เป้าประสงค์ท่ี 3.เพื่อพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย น่าสนใจ                

ง่ายต่อการเข้าถงึ

โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพพิธิภณัฑ์เสมอืนพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ (Virtual 

Museum)

42 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

เป้าประสงค์ที่ 2
เพ่ือบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความทันสมัย

เพียงพอ พร้อมใช้งานเพ่ือการ

สนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการ 

และ การปฏิบัติงานของพนักงาน

สถาบันพระปกเกล้า

เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อถือ 

ศรัทธาและความไว้วางใจ จากผู้รับ

บริการ รวมทั้งสร้างพื้นฐานในคุณค่า

ของค่านิยมร่วมด้วยการสร้างภาพ

ลักษณ์จากภายในสู่ภายนอกเพื่อให้

การยอมรับในการ

“เป็นองค์กรที่ดีของสังคม”

1.1

รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ

ของสถาบันพระปกเกล้า

และจัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

1.3

เผยแพร่สารสนเทศในรูป

แบบ 2 ภาษาผ่านช่อง

ทางต่างๆ

2.1

จัดหาและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เพียงพอ เหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของสถาบัน

พระปกเกล้า

2.2

 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

พนักงานให้มีความรู้ ความ

สามารถใช้งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1

การส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาแบรนด์ “สถาบัน

พระปกเกล้า”  และการขยาย

ผลและรักษาแบรนด์องค์กร

อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1
 เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้

ด้านการเมืองการปกครองของ

สถาบันพระปกเกล้าไปสู่สาธารณะ 

และบริหารจัดการองค์ความรู้

ภายในสถาบันพระปกเกล้า

1.1.1  ร้อยละผลงานวิชาการของสถาบันให้อยู่ในรูปแบบ

         อิเล็กทรอนิกส์

2.1.1 จ�านวนหลักสูตรที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน

        แบบ SMART CLASSROOM 

2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบการจัดการเรียน

        การสอนแบบ SMART CLASSROOM (ภายนอก)

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร (ภายใน) ที่มีต่อ

        การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป 

2.2.1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

         ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

         และความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

         เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ

         ในระดับมากขึ้นไป

3.1.1 จ�านวนกิจกรรม/โครงการ 

        เพื่อพัฒนาแบรนด์และ

        ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

1.2.1 จ�านวนช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่

        สารสนเทศของสถาบันที่เหมาะสมกับ

        กลุ่มเป้าหมาย

1.2.2 จ�านวนการเข้าใช้ หรือ เข้าถึงการบริการ    

        ด้านสารสนเทศ 

1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

        มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.3.1 จ�านวนสารสนเทศของสถาบันถูกจัดท�า

        เป็นรูปแบบ 2 ภาษา

1.2

สร้างช่องทางในการเผยแพร่

สารสนเทศทีห่ลากหลาย 

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

หน้า 1หน้า 43
43แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล (ต่อ)

เป้าประสงค์ที่ 5
เพื่อสร้างความร่วมมือระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 6
 เพื่อให้สถาบันมีระบบการบริหาร

จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

4.1

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

เชิงยุทธศาสตร์  เสริมสร้างระบบ

บริหารและกระบวนการทรัพยากร

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

ให้มีความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

4.2

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

การบริหารทรพัยากรบคุคล

4.4

จัดระบบผลตอบแทน

สวัสดิการให้มีความพอเพียง

เหมาะสม และสร้างเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ในองค์กร (Quality of

Work Life)

5.1

สร้างกิจกรรมเครือข่าย

ระหว่างประเทศ

6.1

พัฒนาปรับปรุงการบริหาร

จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4
เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ การพัฒนาบุคลากรและกลไก

ในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กร

เพื่อพัฒนาให้สถาบันเป็นองค์กร

แห่งความสุข และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง

4.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

        การด�าเนินงานของสถาบันมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

5.1.1  จ�านวนเครือข่ายใหม่ที่เพิ่มขึ้น

5.1.2  ร้อยละของหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริง   

5.1.3  ร้อยละผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

         ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

6.1.1 จ�านวนครั้งของการทบทวน/

        พัฒนา/ปรับปรุง โครงสร้าง 

        ระเบียบข้อบังคับ และ

        แนวทางการด�าเนินงาน

4.2.1  ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 

         และใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

         ได้อย่างแท้จริง

4.3.1  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน

         ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถ  

         ในการปฏิบัติงาน

4.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร/โครงการ

         อบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

         ในการปฏิบัติงาน

4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน       

        ในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

        ในระดับมากขึ้นไป

4.3

สนบัสนนุให้เกิดการเรยีนรู้

และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

พัฒนาบคุลากรให้มสีมรรถนะพร้อม

ส�าหรบัปฏิบัตภิารกิจ มคีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญในการปฏิบตังิานอย่างมอือาชีพ

เป็นท่ีเชือ่มัน่และยอมรบัและรองรับ

ต่อความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ

44 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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ตารางท่ี 6
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาองค์กรสูส่มรรถนะและสากล

เป้าประสงค์ที่ 1  เพือ่บรหิารจัดการองค์ความรูด้้านการเมืองการปกครองของสถาบันพระปกเกล้าไป

สูส่าธารณะ และบรหิารจัดการองค์ความรู้ภายในสถาบันพระปกเกล้า

เป้าประสงค์ที่ 2 เพือ่บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความทันสมัย เพียงพอ พร้อมใช้งาน

เพือ่การสนบัสนุนการให้บรกิารด้านวิชาการ และ การปฏบัิติงานของพนกังานสถาบันพระปกเกล้า

กลยุทธ์

1.1 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน

พระปกเกล้าและจดัเก็บในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

1.2 สร้างช่องทางในการเผยแพร่สารสนเทศ

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

1.3 เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบ 2 ภาษา

ผ่านช่องทางต่างๆ

กลยุทธ์

2.1 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ เหมาะสมกับกลุ่ม

เป ้าหมายเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของ

สถาบันพระปกเกล้า

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1.1 ร้อยละผลงานวิชาการของสถาบัน

ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์

1.2.1 จ�านวนช่องทางและรูปแบบการเผย

แพร่สารสนเทศของสถาบันที่เหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าหมาย

1.2.2 จ�านวนการเข้าใช้ หรือ เข้าถึงการ

บรกิารด้านสารสนเทศ

1.2.3 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ รับ

บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

1.3.1 จ�านวนสารสนเทศของสถาบันถูกจัด

ท�าเป็นรูปแบบ 2 ภาษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1.1 จ�านวนหลกัสตูรทีไ่ด้มีการจดัการเรยีน

การสอนแบบ SMART CLASSROOM 

2.1.2 ร้อยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ SMART 

CLASSROOM (ภายนอก) มีความพงึพอใจในระดับ

มากข้ึนไป

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

(ภายใน) ทีมี่ต่อการใช้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพียงพอ                        

พร้อมใช้งานเพื่อการสนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการ และ การปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน                      

พระปกเกล้า (ต่อ)

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อสร้างการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ รวมทั้ง           

สร้างพืน้ฐานในคณุค่าของค่านิยมร่วมด้วยการสร้างภาพลกัษณ์จากภายในสูภ่ายนอก เพือ่ให้การยอมรบั   

ในการ “เป็นองค์กรท่ีดขีองสังคม”

เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรและกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กรเพื่อพัฒนาให้สถาบันเป็นองค์กร

แห่งความสุข และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

2.2 พฒันาสมรรถนะของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง

ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานให้มี

ความรู ้ ความสามารถใช้งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

กลยุทธ์

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

แบรนด์ “สถาบนัพระปกเกล้า”  และการขยายผล

และรกัษาแบรนด์องค์กรอย่างยัง่ยนื

กลยุทธ์

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเชิง

ยุทธศาสตร ์ เสริมสร ้ างระบบบริหารและ

กระบวนการทรัพยากรบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาล 

ให้มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.2.1 ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ ใช ้

บ ริการ ท่ี มีต ่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              

แ ล ะคว าม พึ งพอ ใจต ่ อ ก า ร ใช ้ ง า น ร ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในระดับ

มากขึ้นไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1.1 จ�านวนกจิกรรม/โครงการ เพือ่พฒันา

แบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

4.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน

ที่มีต่อการด�าเนินงานของสถาบันมีความพึงพอใจ

ในระดับมากขึ้นไป

46 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรและกลไกในการพิจารณาความเป็นธรรมในองค์กรเพื่อพัฒนาให้สถาบันเป็นองค์กร

แห่งความสุข และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ต่อ)

เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อสร้างความร่วมมือระดับสากล

กลยุทธ์

4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล

4.3 สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ

พร้อมส�าหรบัปฏบิตัภิารกจิ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเป็นที่เชื่อมั่นและ

ยอมรับและรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

4.4 จัดระบบผลตอบแทน สวัสดิการให้มี

ความพอเพียงเหมาะสม และสร้างเสริมและ

พฒันาคณุภาพชวีติของบคุลากรในองค์กร (Quality

of  Work Life)

กลยุทธ์

5.1 สร้างกจิกรรมเครือข่ายระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

4.2.1 ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรง 

ทันสมัย และใช้ประกอบการบริหารทรัพยากร

บุคคลได้อย่างแท้จริง

4.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได ้รับการ

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้และพัฒนาขีดความ

สามารถในการปฏิบัติงาน

4.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร/

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน

4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน          

ในการปฏิบตังิาน มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึน

ไป

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

5.1.1 จ�านวนเครือข่ายใหม่ที่เพิ่มขึ้น

5.1.2 ร้อยละของหน่วยงานเครือข่ายความ

ร่วมมือที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นจริง 

5.1.3 ร้อยละผลงานวิจัยที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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โครงการหลัก (Flagship project) จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษา

อบรม

2. โครงการสัมมนานานาชาต ิ(สถาบันครบรอบ 20 ปี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561)

3. โครงการแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อให้สถาบันมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

6.1 พฒันาปรบัปรุงการบรหิารจดัการให้เกดิ

ประสทิธภิาพ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

6.1.1 จ�านวนครั้งของการทบทวน/พัฒนา/

ปรบัปรงุ โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคบั และแนวทาง

การด�าเนินงาน

48 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
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 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม

 โครงการสัมมนานานาชาติ (สถาบันครบรอบ 20 ปี

5 กันยายน พ.ศ. 2561)

 โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

โครงกำรหลัก (Flagship projects)
เพ่ือรองรับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันพระปกเกล้ำ

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563)
(จ�ำนวน 12 โครงกำร)

Flagship
Projects

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้

เพ่ือกำรพัฒนำ

ประชำธิปไตย ธรรมำภิบำล 

และสันติวิธี

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรพัฒนำผู้น�ำให้เป็นผู้น�ำ

ทำงควำมคิดและกำรท�ำงำน

เพ่ือเผยแพร่กำรพัฒนำ

ประชำธิปไตย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

กำรพัฒนำและสร้ำงควำม

เป็นพลเมือง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรส่งเสริมงำนวิชำกำร

ของรัฐสภำ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรส่งเสริมและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จ           

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้ำนพระปกเกล้ำ

ศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6

กำรพัฒนำองค์กรสู่

สมรรถนะและสำกล

 ชดุโครงการพฒันาดชันชีีว้ดัเพ่ือตรวจตดิตาม  

สถานการณ์ประชาธิปไตย 

 ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย 

 ชุดโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้

รัฐธรรมนูญ 

 โครงการพัฒนาการ

ประเมินผลหลักสูตรเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์

 โครงการการเรียนการ

สอนผ่านระบบ 

e-Learning เพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย

ส�าหรับผู้น�าทางการเมือง

 โครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อให้ความรู้ด้าน

ประชาธิปไตย

 โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง 

 โครงการพิพิธภัณฑ์

เสมือนพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต (Virtual 

Museum)

หน้า 1หน้า 49หน้า 49

 โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

49แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี (Flagship 3 

โครงการ) ได้แก่

ชุดโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy

Warning) (4 โครงการย่อย) ได้แก่

 โครงการส�ารวจองค์ความรู้เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย   

 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและการเมือง                                      

ของประเทศไทย

 โครงการตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตยในพื้นที่น�าร่อง

 โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy Warning)

ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (2 โครงการย่อย) ได้แก่

 โครงการศึกษาธนกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองหลังการประกาศใช้

รฐัธรรมนญูใหม่

 โครงการวิจัยติดตามผลการปฏิรูปประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ชุดโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ (8 โครงการย่อย) ได้แก่

 โครงการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ�านาจตาม                    

รัฐธรรมนูญใหม่

 โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

 โครงการการปฏิรูปพรรคการเมือง

 โครงการศึกษารูปแบบวิธีการและผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่

 โครงการศึกษารูปแบบและการด�าเนินงานของสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่

 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ภายใต้         

รฐัธรรมนญูใหม่

โครงกำรหลัก (Flagship projects)
เพ่ือรองรับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันพระปกเกล้ำ
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563)

(จ�ำนวน 12 โครงกำร)

50 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



โครงการศึกษาหลักนิติรัฐกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ : การตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : แนวทางสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย

ธรรมาภิบาล และ สันติวิธี  (Flagship 2 โครงการ) ได้แก่

โครงการพัฒนาการประเมินผลหลักสูตรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส�าหรับ                    

ผู้น�าทางการเมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง  (Flagship 2 โครงการ) ได้แก่

โครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

โครงการปฏบิตักิารเสรมิสร้างพลงัพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy; 

KPI-CE)
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา  (Flagship 1 โครงการ) ได้แก่

โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พระปกเกล้าศึกษา (Flagship 1 โครงการ) ได้แก่

โครงการพิพิธภัณฑ์เสมือนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

(Virtual Museum)
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล  (Flagship 3 โครงการ) ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษา

อบรม

โครงการสัมมนานานาชาติ (สถาบันครบรอบ 20 ปี 5 กันยายน พ.ศ. 2561)

โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

หน้า 1หน้า 51
51แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



โครงกำรหลัก (Flagship projects)
เพื่อรองรับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบันพระปกเกล้ำ

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2563) 

(รวมจ�ำนวน 12 โครงกำร)

1. ชุดโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI

Democracy Warning)

เป็นการจัดท�าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและการเมืองของ

ประเทศไทย โดยการระดมองค์ความรู้ ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญจากทุกส�านัก/วิทยาลัย การถอด              

บทเรียนประสบการณ์จากผู้น�าการขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจน

ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและชี้วัดระดับความ

เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย และชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการเสริมสร้างประชาธิปไตยไทย 

ตลอดจนสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยและเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา

ในอนาคต โดยประกอบด้วยโครงการย่อย จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่  1) โครงการส�ารวจองค์ความรู้เพื่อ

พัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย  2) โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับ

บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศไทย  3) โครงการตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตยในพื้นที่

น�าร่อง และ  4) โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy Warning) 

2. ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย  (ประกอบด้วย 2 โครงการ

ย่อย)
- โครงการศึกษาธนกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองหลังการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญใหม่ ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือ การสร้างการเมือง                    

ให้ใสสะอาด โครงการวิจัยฉบับนี้มุ ่งเน้นที่การควบคุมธนกิจการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้                     

นักการเมือง และพรรคการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน

และประเทศชาติ ปราศจากการครอบง�าด้วยอ�านาจหรืออิทธิพลจากภายนอก  

โครงการศึกษานี้มุ่งการศึกษา และเสนอแนะว่ามีกฎหมาย แนวทาง องค์กรหรือกลไกใด ที่จะท�าให้

การใช้เงินในการเมืองมีความโปร่งใส ถูกต้องยุติธรรม ป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครเป็นสมาชิก            

สภาผู้แทนราษฎรถูกครอบง�าหรือได้รับอิทธิพลจากผู้บริจาคให้กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งในที่สุดแล้วจะ

ท�าให้พรรคการเมืองเป็นของพลเมืองไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งหากการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้สามารถแก้ไข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย                        

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี  (Flagship 3 โครงการ)

52 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)



ธนกิจการเมืองได้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอ�านาจทางการเมืองไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้

กับการเมืองไทยได้อย่างแท้จริง  

    - โครงการวิจัยติดตามผลการปฏิรูปประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดให้มีสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ              

มีอ�านาจหน้าท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม                           

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการบริหารท้องถิ่น               

การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปด้านแรงงาน การปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การปฏิรูปด้าน

เศรษฐกิจมหภาค การปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาค การปฏิรูปด้านสาธารณสุข การปฏิรูปด้านสังคม และการ

ปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมให้สังคม 

เพี่อให้การปฏิรูปดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จ สถาบันพระปกเกล้าจึงต้องแสดงบทบาทในการให้ข้อมูลเชิง

นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูป

ประเทศ และประเมินผลการปฏิรูปประเทศเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปที่สอดคล้องและเป็นไปตาม

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

3. ชุดโครงการวิจัยติดตามผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ : องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการ

ปฏิรูป (Reform Advocate)
เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ส�าคัญส�าหรับการจัดท�า/ปรับปรุงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญการประเมินผลของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยกลไก กระบวนการ                  

และสถาบันทางการเมือง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวให้ดีขึ้น รวมถึง

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้

เพื่อสนับสนุนรัฐสภาในการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น รวมท้ังสนับสนุน

กระบวนการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยประกอบด้วยโครงการย่อย 

จ�านวน 8 โครงการ ได้แก่  1) โครงการวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจาย 

อ�านาจตามรัฐธรรมนูญใหม่ 2) โครงการศึกษารูปแบบวิธีการและผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ

ใหม่ 3) ศึกษาหลักนิติรัฐกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ : การตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4) โครงการธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : 

แนวทางสู่การปฏิบัติ 5) โครงการศึกษากลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  6) โครงการ

ศึกษารูปแบบและการด�าเนินงานของสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ 2558 7) โครงการการปฏิรูป

พรรคการเมือง  และ 8) โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอิสระ นิติบัญญัติ บริหาร และ ตุลาการ 

ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อ

เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี  (Flagship 2 โครงการ)

4. โครงการพัฒนาการประเมินผลหลักสูตรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
โครงการมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันให้มีความทันสมัย                 

ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยมีการปรับปรุงพัฒนา และออกแบบการ

เรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าสามารถน�าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีแกนการประเมินผล

สัมฤทธิ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ประเมินความรู้  2) ประเมินการน�าไปใช้ประโยชน์  3) ประเมินทัศนคติ  

และ 4) การน�าไปขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยมีเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการวัดผลและสามารถ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดหลักสูตร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์                        

คณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร และรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร 

5. โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ส�าหรับผู้น�าทางการเมือง
ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองในระดับสูง สืบเนื่องจากการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยได้ให้ความส�าคัญแก่ประชาชนในการเป็นกลไกหลักในการด�าเนินการต่างๆ ซึ่งมีการ

เจริญเติบโตและมีพัฒนาการไปสู่การเมืองภาคประชาชนที่มีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมไทย  แต่อย่างไรก็ตาม 

ประชาชนจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงสาระส�าคัญของประชาธิปไตยว่าประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิหน้าที่

อย่างไร การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจหลักการของ

การเมืองภาคตัวแทน ในการเข้ามาบริหารจัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

โดยรวม  

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เห็นว่าการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย                      

ในสังคมไทยเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น และการจัดการศึกษาอบรมในรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถรองรับให้เพียง

พอต่อความต้องการในการศึกษาหาความรู้ของประชาชนได้อีกต่อไป จ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการศึกษา

อบรมท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ได้

อย่างทันท่วงที พร้อมมีระบบการประเมินผลที่รวดเร็ว เอื้ออ�านวยต่อความเป็นอยู ่ในสังคมยุคใหม่                        

แบบดิจิตอล

ชุดโครงการ “การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยส�าหรับ

ผู้น�าทางการเมือง” จึงเป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้า ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดเวลา 

และทันสถานการณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนผู้ที่สนใจจะลงสู่สนาม

เลือกตั้ง เพื่อเสนอตัวเป็นผู้แทนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
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6. โครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย 
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในด้านการส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

สถาบันฯ จึงได้ด�าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อให้ความรู้ด้านความเป็นพลเมือง เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ประชาธิปไตย  ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบของดิจิตอล (สื่อดิจิตอล) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ ค่านิยมหลักประชาธิปไตยและมีแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทไทยอย่าง

ถูกต้อง

7. โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy 

Democracy; KPI-CE)
การสร้างความเป็นพลเมืองต้องอาศัยการท�างานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักและทักษะด้วย

การลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะของปัจเจกบุคคลให้เป็น

พลเมืองในสังคมได้อย่างยั่งยืน

สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองและการท�างานแบบ

บูรณาการ จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างพลังพลเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่

รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกลายเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยต่อไป  โดยในปี

แรก สถาบันพระปกเกล้า ได้พิจารณาเลือกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่น�าร่องในการสร้างความเป็นพลเมือง

และการท�างานแบบบูรณาการของสถาบันพระปกเกล้าและหน่วยงานภายนอก ด้วยเหตุผลที่ว่าจังหวัด

ร้อยเอ็ดมีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งในด้านต่างๆ อาทิ การได้รับรางวัลพระปกเกล้า การมีศูนย์พัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง การมีองค์กรเครือข่ายท่ีหลากหลายและมีจุดหมายร่วมกันคืออยากเห็น “พลเมืองร้อยเอ็ด           

มีการศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม น�าสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคี

หน่วยงาน” โดยก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559-2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง  (Flagship 2 

โครงการ)



8. โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
รัฐสภามีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าที่นิติบัญญัติ ซึ่งในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับจ�าเป็น

ต้องอาศัยข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและความเห็นในทางวิชาการ โดยข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงนั้น                   

ก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจน ส่วนข้อมูลที่เป็นความเห็นในเชิงวิชาการนั้น ก็ต้องเป็นความเห็น

เชิงวิชาการที่รอบด้าน และมีหลายแง่มุม

ด้วยเหตุนี้  จึงควรด�าเนินการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งโดยการ

เลือกศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ และมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ            

การพิจารณาร่างกฎหมายนั้น ตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภาที่มีการร้องขอเป็นกรณีๆ ไป อีกทั้ง                  

เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร หรือการจัดสัมมนาทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดท�าโครงการนี้เพื่อศึกษาร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างกระบวนนิติบัญญัติ

ที่มีผลกระทบส�าคัญกับประชาชน โดยเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และร่างกฎหมายทั่วไปที่เป็น

ประเด็นที่น่าสนใจของสาธารณะ ตลอดจนศึกษาข้อมูลรวมถึงประเด็นส�าคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่าง

กฎหมายตามที่สมาชิกรัฐสภาร้องขอ โดยมีการเจาะจงร่างกฎหมาย และประเด็นค�าถามที่ต้องการให้

วิเคราะห์เกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาให้ตรงตามความ

ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

9. โครงการพิพิธภัณฑ์เสมือนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต (Virtual Museum)
พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual  museum) เป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ถูก

เปลี่ยนแปลงด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความน่าสนใจ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู ้ของนิสิตนักศึกษา  

ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า    

เจ้าอยู่หัว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา  (Flagship 1 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา (Flagship 1 โครงการ)

56 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)
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57แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563)

10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการและ

การจัดการศึกษาอบรม
 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี (Technology and                                 

Education) ภายในสถาบนัพระปกเกล้า (ฝ่ังห้องเรยีน) ไปสูก่ารเป็นห้องเรยีนอจัฉรยิะ (SMART CLASSROOM) 

เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน และอนาคตเพื่อปรับรูปแบบ มุมมองของการจัดการศึกษา

จากวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายแบบเดิมไปสู่การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ อันเป็นการสร้างรูปแบบ

ทางการเรยีนส�าหรบัผูเ้รยีนหรอืสือ่การเรยีนทีเ่หมาะสมกบับรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้เพือ่วางระบบ

โครงสร้างด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการที่แพร่หลาย

11. โครงการสัมมนานานาชาติ (สถาบันครบรอบ 20 ปี 5 กันยายน พ.ศ. 2561)
โครงการสัมมนานานาชาติในโอกาสครบรอบ 20 ปี (5 กันยายน 2561) เป็นการจัดสัมมนาทาง

วิชาการในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ  อันเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่

และส�ารวจองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งจาก

นักวิชาการในประเทศ และต่างประเทศโดยมุ่งการสร้างความเป็นพลเมืองในภูมิภาค และก�าหนดกลุ่มย่อย

ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนนักปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

12. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan- IDP) เป็นแนวทางที่จะช่วย

พัฒนาพนักงานของสถาบันพระปกเกล้าตาม Competency ที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการ 

หรือเป้าหมายขององค์กร โดยผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะต้องสร้างข้อตกลงร่วมกัน ในการวางแผนพัฒนา

รายบุคคล เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงานและเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานมีคุณสมบัติ            

ความสามารถ และศักยภาพในการท�างานให้เหมาะสมกับส�าหรับต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนได้พัฒนา

และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล  (Flagship 3 

โครงการ)








