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สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 สถาบนัพระปกเกลา้ไดด้ำเนนิงานมากวา่	๑๔	ป	ีในรอบปงีบประมาณ	๒๕๕๕ 

และจะกา้วยา่งสูป่ทีี	่๑๕	ในวนัที	่๕	กนัยายน	๒๕๕๖	นี	้สถาบนัพระปกเกลา้ยงัคง	 

ยึดมั่นดำเนินงานตามพันธกิจซึ่งมุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการที่โดดเด่น	 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง	 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ	ตลอดจน

การจัดศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุสำหรบันกับรหิารระดบัสงูในระดบั

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู	อาท	ิหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูง	หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรอีกหลายหลักสูตร	อาท	ิหลักสูตรประกาศนียบัตร

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี	

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	และโครงการต่างๆ	ที่กระจายไปทั่วประเทศ	อาท	ิโครงการสร้างสำนึก

พลเมือง	เพื่อเป็นการสร้างสำนึกการเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียน	และการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยนโยบายสาธารณะ	ตลอดจนการเผยแพร่ความรู	้ 

ดา้นการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ	ี

	 นอกจากนั้น	ยังมีหลักสูตรวิทันตสาสมาธ	ิโดยพระธรรมมงคลญาณ		 

(หลวงพ่อวิริยังค	์สิรินฺธโร)	ได้กรุณาปรับปรุงจากหลักสูตรครูสมาธ	ิแล้วนำมา	 

เปิดสอนในสถาบันฯ	เป็นแห่งแรกและขยายไปยังหน่วยงานต่างๆ	เพื่อให้บุคลากร	

หรือผู้ที่สนใจ	ได้มีโอกาสในการศึกษาวิชาสมาธ	ิเพื่อพัฒนาจิตใจ	สร้างคุณธรรม	

สรา้งพลงัจติดว้ยสมถกรรมฐาน	ชว่ยในการดำเนนิชวีติใหม้คีวามสขุ	สงบ	และสรา้ง

สนัตภิาพใหเ้กดิขึน้	หลกัสตูรของหลวงพอ่จงึเนน้	“ประโยชน”์	และ	“สขุ”	ของคน

หมูม่าก	เพือ่สนัตภิาพในสงัคมไทยและสงัคมโลกปจัจบุนั			

รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 
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	 สำหรับการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมืองนั้น	

สถาบันฯ	ได้ให้บริการวิชาการและให้คำปรึกษาแก่สมาชิกรัฐสภาด้วยการศึกษาวิจัย		 

จัดฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	บรรยายทางวิชาการให้กับสมาชิกรัฐสภา	และ	 

ผู้เกี่ยวข้อง	อาท	ิโครงการสัมมนาการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู	้ความเข้าใจใน

ทางการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้บริหารการศึกษา	 

ทั่วประเทศ	ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

กระทรวงศกึษาธกิาร	และรฐัสภา	

	 ส่วนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู	้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย	สถาบันฯ	ได้ทำผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อาท	ิสื่อสิ่งพิมพ	์

เว็บไซต	์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน	รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการเมือง	 

การปกครอง	ฐานข้อมูลการเมืองภาคพลเมือง	โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลาง

การสื่อสาร	เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง	เป็นพื้นที่รวมองค์ความรู	้ 

และข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้ายังให้

บริการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	คือ	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ	 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ศูนย์บรรณสารและสารสนเทศ	ศูนย์ข้อมูล	 

พระปกเกล้าศึกษา	เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

เรือ่งการเมอืงการปกครอง	ตลอดจนพระปกเกลา้ศกึษา	

	 ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและ

ระหวา่งประเทศนัน้	สถาบนัฯ	ไดส้รา้งและเชือ่มโยงเครอืขา่ยผา่น

ศูนย์ต่างๆ	คือ	ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	เครือข่าย

เยาวชน	และเครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง	เครือข่ายสมาชิก

รัฐสภา	หน่วยงานรัฐและเอกชน	ตลอดจนภาคประชาสังคม	

เพื่อประสานพลังและทรัพยากร	ส่งเสริมความร่วมมือกับ

องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมือง								

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอยา่งสนัตสิขุสถาพร	
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	 สำหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและการอนุรักษ	์													

สถาบันฯ	ได้จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ	์

เผยแพร่งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการการเมือง	 

การปกครองไทย	รวมทัง้งานศนูยข์อ้มลูพระปกเกลา้ศกึษาและจดหมายเหต	ุทีพ่รอ้ม

ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทัว่ไป	ตลอดจนสง่เสรมิสนบัสนนุการจดักจิกรรมดา้นการเมอืง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน   

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	รวมถงึดา้นพพิธิภณัฑแ์ละอืน่ๆ  

	 ด้านการบริหารงาน	มีการปรับปรุงระบบบริหารงานของสถาบันฯ	โดยเน้น

การบริหารองค์ความรู	้(KM)	มาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างองค์ความรู	้

ถ่ายทอดและใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานได้จริง	การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

การบริหารให้มีความสมบูรณ์ขึ้น	โดยเฉพาะฐานข้อมูลนักวิจัย	ฐานข้อมูลวิทยากร		

ฐานขอ้มลูนกัศกึษาปจัจบุนัและนกัศกึษาเกา่	ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญดา้นตา่งๆ		

	 นอกจากนั้น	สถาบันพระปกเกล้ายังมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อสังคม	โดยการ	 

ร่วมมือทั้งนักศึกษาเก่า-ปัจจุบัน	เหล่าผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถาบัน	 

พระปกเกล้า	จัดให้มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา	เทศบาลนคร

รงัสติ	จงัหวดัปทมุธาน	ีหลงัจากอทุกภยั	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รว่มกนัพฒันาชมุชน

ไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง	“การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”		

	 สถาบันพระปกเกล้าหวังว่าสถาบันฯ	จะเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ	ที่เป็น	 

แบบอย่างของสถาบันอื่นในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ตลอดไป	โดยยึดอุดมการณ	์ 

ทีว่า่		“วชิาการโดดเดน่	เนน้เครอืขา่ยเพือ่สงัคม	สัง่สมคณุธรรม”	

(ศาสตราจารย์	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ)	
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	



ข้อมูลทั่วไป 
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ความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า 
 

	 ในวโรกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	เมือ่วนัที	่๘	พฤศจกิายน 

๒๕๓๖	ศาสตราจารย์มารุต	บุนนาค	ประธานรัฐสภาในขณะนั้นได้แต่งตั้ง	 

คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย	 

เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในที่สุดได้มีการจัดตั้ง	

“สถาบันพระปกเกล้า”	ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ให้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเปน็ชือ่

สถาบันและใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า	“King	Prajadhipok’s	Institute”	และมี	 

คณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า	และคณะกรรมการวิชาการสถาบัน	 

พระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล	

 ต่อมาในวันที	่๖	มิถุนายน	๒๕๔๐	นายวันมูหะมัดนอร	์มะทา	ประธาน

รัฐสภา	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	

เพื่อดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	ตามหลักการที่	 

คณะกรรมการสถาบนัพระปกเกลา้ใหค้วามเหน็ชอบ	และรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	

๒๕๔๑	ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	และนำขึ้นทูลเกล้าฯ	ลงพระปรมาภิไธย

ประกาศใชเ้ปน็กฎหมายในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่๔	กนัยายน	๒๕๔๑	จงึมผีล 

ใหส้ถาบนัพระปกเกลา้มฐีานะเปน็นติบิคุคล	อยูใ่นการกำกบัดแูลของประธานรฐัสภา		 

นับตั้งแต่วันที่	๕	กันยายน	๒๕๔๑	เป็นต้นมา	โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	

ประธานรัฐสภา	เป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าคนแรก	และมีศาสตราจารย์	
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ดร.บวรศักดิ์		อุ วรรณโณ	เป็น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ าคนแรก		 

(๕	มกราคม	๒๕๔๒	-	๔	มกราคม	๒๕๔๖)	ศาสตราจารย์นรนิต	ิเศรษฐบุตร		

เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าลำดับที่สอง	(๕	กุมภาพันธ์	๒๕๔๖	

-	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๔๙)	และเมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๔๙	ศาสตราจารย์		

ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	รับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน	

     

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
 

 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้ า	พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้กำหนดให้ม	ี 

คณะกรรมการ	๓	คณะ	ประกอบด้วย	

	 ๑.	สภาสถาบันพระปกเกล้า	

	 ๒.	คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า	

	 ๓.	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน	 

พระปกเกล้า	

	 นอกจากคณะกรรมการ	๓	คณะดังกล่าวแล้ว	สภาสถาบันพระปกเกล้า	 

ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสำคัญอีก	๔	คณะ	ได้แก่	

	 ๑.	คณะกรรมการบริหารกองทุน	การเงิน	การงบประมาณและทรัพย์สิน	

	 ๒.	คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล	

	 ๓.	คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	

	 ๔.	คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 

ส่วนงานภายในสถาบันพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น ๙ หน่วยงาน 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

	 รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง	ได้แก่	

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง	

(ปปร.)	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียน	และหลักสูตรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องทาง	 

การเมือง	รวมทั้งงานสัมมนาวิชาการประเด็นสำคัญทางการเมือง	เป็นต้น	
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
 

	 ทำหน้าที่ในการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาทักษะในการทำงานให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 

และการพฒันาประชาธปิไตย	โดยผา่นการศกึษาวจิยั	การจดัการศกึษาอบรมใหแ้ก	่	 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่	อาท	ิหลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานพฒันาทอ้งถิน่ 

ที่ยั่งยืน	หลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	หลักสูตรวุฒิบัตร	 

การพฒันาความสามารถผูบ้รหิารทอ้งถิน่	เปน็ตน้	รวมทัง้จดัใหม้รีางวลัพระปกเกลา้ 

เพื่อเชิดชูเกียรต	ิและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

สำนักวิจัยและพัฒนา 
 

	 มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 	

และการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการทาง	 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โครงการวิจัยที่สำคัญ	ได้แก่	

โครงการวิจัยการวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผลงานวิจัยเรื่อง	“การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	:	กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล

คลองขนาน	ปกาสัย	และตลิ่งชัน	อำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่”	เป็นต้น	

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
 

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรม	จัดประชุม	สัมมนา		 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพรค่วามรูด้า้นประชาธปิไตย	การเมอืงภาคพลเมอืง	รวมทัง้ 

เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	เช่น	โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	

(Project	Citizen)	โครงการรากฐานประชาธิปไตย	(Foundation	of	Democracy) 

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ งขององค์กรภาคพลเมือง	 โดยมี	 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	๔๘	ศูนย์ทั่วประเทศ	
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สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 
 

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภา	เพื่อศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	รวบรวม

ข้อมูล	จัดการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	การบรรยายทางวิชาการ	การให้	 

คำปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา	ผู้สนับสนุนงานสมาชิกรัฐสภาและ	 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา	ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมือง	 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา	

ประชาธิปไตย 	

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
 

	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	จัดการศึกษาวิจัย	จัดประชุม	อบรม	สัมมนา	

อาท	ิหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	หลักสูตร

ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี		 

การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ทั้งในระดับ		 

ท้องถิ่น	ระดับภูมิภาค	และระดับชาติ	นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริม	 

การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
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พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  

	 มีพันธกิจสำคัญคือ	ส่งเสริมและพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์ฯ	เป็นแหล่งเรียนรู้

และเผยแพร่ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	รวมถึงการเผยแพร่พระราชประวัติ	

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ-	 

พระนางเจ้ารำไพพรรณี	พระบรมราชินี	เหตุการณ์ร่วมรัชสมัย	และพัฒนาการ

การเมืองการปกครองของไทย	พิพิธภัณฑ์ฯ	มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ

เข้าชมตามวาระต่างๆ	เช่น	นิทรรศการหมุนเวียน	การอบรมอาสาสมัครนำชม	

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย	การบรรยายทางวิชาการ	

นอกจากนั้นยังมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวม

หนังสือ	เอกสาร	และสื่อต่างๆ	ให้บริการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลต่างๆ	อีกด้วย	

สำนักงานเลขาธิการ   
 

	 รับผิดชอบด้านงานบริหารงานทั่วไป	การเงิน	การบัญชี	งบประมาณ	พัสดุ	

สาธารณูปโภค	งานอาคารสถานที่	งานธุรการส่วนกลาง	งานนโยบายและแผน	

การบริหารความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล	งานกฎหมายนิติกรรมและสัญญา	

งานระบบบริหารคุณภาพ	ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงาน	การประสานงาน

ทั่วไป	และโครงการพิเศษต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 
 

	 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ	ของสถาบันฯ	ประกอบด้วย		 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์	ศูนย์บรรณสารและสารสนเทศ	งานวิเทศสัมพันธ์	รวมทั้งงาน

ติดตามและประเมินผล	และโครงการพิเศษต่างๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	
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แผนภูมิการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 

สภาสถาบันพระปกเกล้า

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

สำนักวิจัยและพัฒนา

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารและ
สารสนเทศ

งานติดตามประเมินผล

โครงการพิเศษ
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สภาสถาบันพระปกเกล้า 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
กรรมการสภาสถาบัน

นายพิทูร พุ่มหิรัญ 
กรรมการสภาสถาบัน

นายนิคม ไวยรัชพานิช 
รองประธานสภาสถาบัน

(๒๓สิงหาคม๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

พลเอก ธีรเดช มีเพียร 
รองประธานสภาสถาบัน

(๕เมษายน๒๕๕๔-๒๔กรกฎาคม๒๕๕๕)
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ศ. ดร. วิษณุ  เครืองาม 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. นรนิติ  เศรษฐบุตร 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเชน  เทือกสุบรรณ 
กรรมการสภาสถาบัน

นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ 
กรรมการสภาสถาบัน

นางนรรัตน์  พิมเสน 
กรรมการสภาสถาบัน

พลตำรวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ 
กรรมการสภาสถาบัน
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นายอภัย  จันทนจุลกะ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ม.ร.ว. กำลูนเทพ  เทวกุล 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก วินัย  ภัททิยกุล 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล่ำ 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 

นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
กรรมการ

นายพินิจ  จารุสมบัติ 
ที่ปรึกษา

นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา 
กรรมการ

นายเกียรติคุณ  ชาติประเสริฐ 
กรรมการ

(๒มีนาคม๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

นายพิษณุ  จันทร์วิทัน 
กรรมการ

(๑๘เมษายน๒๕๕๔-๓๑ธันวาคม๒๕๕๔)
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นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ 
กรรมการ

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 
เลขานุการ

นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
กรรมการ

นายนิพนธ์  พร้อมพันธุ์ 
กรรมการ

นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ 
กรรมการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า 

รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 

ศ. ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการ

ศ. ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการ

รศ. ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ 
กรรมการ

นายสมภพ  อมาตยกุล 
กรรมการ

ศ. คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี 
กรรมการ
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คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 

ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
เลขาธิการ

รศ. วุฒิสาร  ตันไชย 
รองเลขาธิการ

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ 
รองเลขาธิการ

รศ. ดร. นิยม  รัฐอมฤต 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผศ. ดร. อรทัย  ก๊กผล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล 
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ดร. อรัญ  โสตถิพันธุ์  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ 
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

นางวีรนุช  พลนิกร 
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
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อัตรากำลัง 
รายละเอียดแสดงจำนวนบุคลากร 
ของสถาบันพระปกเกล้า  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕        

ที่มา:  งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	๖.๔	%	

สำนักงานเลขาธิการ	๒๔	%	

ผู้บริหาร	๒.๔	%	

สำนักวิจัยและพัฒนา	๙.๖	%	

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	๑๘.๔	%	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	๘	%	

 

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	๘.๘	%	

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	๗.๒	%	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	๖.๔	%	

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	๘.๘	%	

ลำดับที่	 หน่วยงาน	

จำนวน	
รวม

ทั้งหมด	พนักงาน	 ลูกจ้าง	

๑	 ผู้บริหาร	 ๓	 -	 ๓	

๒	 สำนักงานเลขาธิการ	 ๒๖	 ๔	 ๓๐	

๓	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 ๑๐	 -	 ๑๐	

๔	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 ๘	 -	 ๘	

๕	 สำนักวิจัยและพัฒนา	 ๑๒	 -	 ๑๒	

๖	 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	 ๑๑	 -	 ๑๑	

๗	 พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	 ๙	 -	 ๙	

๘	 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 ๘	 -	 ๘	

๙	 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 ๑๑	 -	 ๑๑	

๑๐	 ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	 ๑๘	 ๕	 ๒๓	

รวม	 ๑๑๖	 ๙	 ๑๒๕	
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รายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา 
ของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕       
 

ที่มา:  งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปริญญาตรี	
๔๘.๘	%	

 

ต่ำกว่าปริญญาตรี	
๖.๔	%	

 

ปริญญาโท	
๓๖.๘	%	

ปริญญาเอก	
๘	%	

ลำดับ
ที่	

หน่วยงาน	

วุฒิการศึกษา	

รวม	ต่ำกว่า	
ป.ตรี	

ป.ตรี	 ป.โท	 ป.เอก	

๑	 ผู้บริหาร	 -	 -	 ๒	 ๑	 ๓	

๒	 สำนักงานเลขาธิการ	 ๕	 ๒๓	 ๒	 -	 ๓๐	

๓	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 -	 ๕	 ๓	 ๒	 ๑๐	

๔	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 -	 ๕	 ๒	 ๑	 ๘	

๕	 สำนักวิจัยและพัฒนา	 -	 ๒	 ๘	 ๒	 ๑๒	

๖	 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	 -	 ๔	 ๗	 -	 ๑๑	

๗	 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 -	 ๕	 ๔	 -	 ๙	

๘	 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	 -	 ๓	 ๔	 ๑	 ๘	

๙	 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 -	 ๔	 ๗	 -	 ๑๑	

๑๐	 ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	 ๓	 ๑๐	 ๗	 ๓	 ๒๓	

รวม	 ๘	 ๖๑	 ๔๖	 ๑๐	 ๑๒๕ 
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สรุปภาพรวมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แยกตามพันธกิจ  

ที่มา:  งานงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

ลำดับ		 พันธกิจ		
	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕		

	จำนวนเงิน	 จำนวน
โครงการ	 สัดส่วน	

พันธกิจที่	๑	 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ	 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง	 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ	

๑๖,๒๑๖,๓๓๐	 ๒๐	 ๖.๔๒%	

พันธกิจที่	๒	 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	
ให้คำปรึกษา	ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบริการ	 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง		 
การเศรษฐกิจ	สังคม	ในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี	

๔๐,๗๖๕,๑๓๐	 ๑๖	 ๑๖.๑๓%	

พันธกิจที่	๓	 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	 ๖,๘๐๕,๑๐๐	 ๔	 ๒.๖๙%	

พันธกิจที่	๔	 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ
และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง	 
ราชอาณาจักรไทย	

๔๑,๓๑๕,๗๓๕	 ๑๕	 ๑๖.๓๕%	

พันธกิจที่	๕	 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	

๑๑,๖๓๐,๐๐๐	 ๓	 ๔.๖๐%	

พันธกิจที่	๖	 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-	 
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	

๑๑,๗๘๑,๙๖๐	 ๖	 ๔.๖๖%	

พันธกิจที่	๗	 บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	
และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

๑๒๔,๒๕๐,๒๔๐	 ๑๙	 ๔๙.๑๕%	

รวม	 ๒๕๒,๗๖๔,๔๙๕	 ๘๓	 ๑๐๐%	

พันธกิจที่	๔:	๑๖.๓๕	%	

พันธกิจที่	๓:	๒.๖๙	%	

พันธกิจที่	๒:	๑๖.๑๓	%	

พันธกิจที่	๑:	๖.๔๒	%	

พันธกิจที่	๕:	๔.๖๐	%	

พันธกิจที่	๕:	๔.๖๖	%	

พันธกิจที่	๗:	๔๙.๑๕	%	
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แผนกลยุทธ์ 
สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

พันธกิจ 
	 ๑.	ศึกษา	วิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	อันมี	 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ		

	 ๒.	ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	ให้คำปรึกษา	

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้

ทางการเมืองการปกครอง	การเศรษฐกิจ	สังคมในระบอบประชาธิปไตย	

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี		

	 ๓.	ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	

	 ๔.	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิ

หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 ๕.	ความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมือง	 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	

	 ๖.	ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	

	 ๗.	บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	และสนับสนุน

การบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

วิสัยทัศน์  
“สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำ	

ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตย	

และธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”	
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ค่านิยมร่วม 
	 ๑.	มุ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยทั้งในฐานะที่เป็นเป้าหมายและวิธีการ

ดำเนินการ	ยึดถือความเป็นกลางทางการเมืองในการดำเนินงาน	

	 ๒.	ตอบสนองความต้องการและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ	 

เป็นสำคัญ	ยึดถือหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและผลิตผลงานที่มี

คุณภาพระดับสากลสู่สังคม	

	 ๓.	มุง่พฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ัง้ในระดบักลยทุธแ์ละระดบัปฏบิตักิาร	

เคารพต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ	มีจริยธรรม	และความรับผิดชอบ	 

ต่อความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

	 ๔.	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยทุกระดับ		 

นักศึกษาเก่าของสถาบันและมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใน

องค์กร	

 

ยุทธศาสตร์  
	 ๑.	การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน

การเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย		

	 ๒.	การจัดการศึกษาอบรมและให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับโดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญทุกกลุ่ม	

	 ๓.	การเผยแพร่รณรงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	

	 ๔.	การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย	

	 ๕.	การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	

	 ๖.	สร้างความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค	

	 ๗.	ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษาที่สมบูรณ์	

	 ๘.	การพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		



31รายงานประจำปี
๒๕๕๕ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า  
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 ú หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ	 

ประชาธปิไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย	 

มหาชน	 		

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ	 

นักบริหารระดับสูง		

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	 	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		

 
หลักสูตรประกาศนียบัตร  
 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

 ú	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการจดัการความขดัแยง้   

ด้วยสันติวิธ	ี

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการนโยบาย	 

สาธารณะโดยสันติวิธ	ี

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหารระดับกลาง	

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น		

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

 ú	หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น	



32 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
 ú	หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ	 

ประชาชน		

 ú	หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	

 
หลักสูตรวุฒิบัตร 
 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด		

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่น	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับ	 

ผู้ปฏิบัติงาน	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับ	 

ผู้บริหาร	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	 

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	

 



ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๕ 



34 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

ผลงานการศึกษาวิจัย 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
 

๑. ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษา
ชุมชนบริ เวณโรงไฟฟ้ากระบี่ ในเขตตำบล
คลองขนานปกาสัยและตลิ่งชัน อำเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่” 
	 งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ	

และปริมาณ	และเป็นการศึกษาร่วมกันของ

นักวิจัยและประชาชนเพื่อค้นหาขุมพลังชุมชน	

โดยเริ่มจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัคร

ใจเข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างให้เป็น	 

นักวิจัยชุมชนรวมถึงทำหน้าที่ เป็นนวัตกร	 

สังคม	

ผลการวิจัยทำให้ได้ตัวแบบของการพัฒนา	 

บนฐานความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของ

ประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ	 

ตัวแบบในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมและได้ตัวแบบหลักสูตรในการสร้าง

นวัตกรสังคมเพื่อเข้ามาเป็นผู้ประสานงาน	 

ในชุมชนและสามารถเป็นผู้นำชุมชนเพื่อการ

เปลี่ ยนแปลงสู่ ก า รพัฒนาที่ เ หมาะสม	 

รายงานฉบับนี้ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย		

ร ะดั บดี จ ากสภาวิ จั ย แห่ ง ช าติ	 ส าข า

สังคมวิทยา	ประจำปี	๒๕๕๕	



3�รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

๒ . ผ ล ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง “ แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร  
ยุบพรรคการเมือง” หนึ่งในงานวิจัยชุด โครงการยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย  
	 งานวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับ		

ดีเด่น	สาขานิติศาสตร	์ประจำป	ี๒๕๕๕	

จากสภาวิจัยแห่งชาต	ิซึ่งศึกษาปัญหาของ

การยุบพรรคการเมืองไทยในภาพรวม	และ

ปั ญห า เกี่ ย วกั บ เหตุ แห่ ง ก า รสิ้ น สภาพ

พรรคการ เมื อ ง และ เหตุ แห่ ง ก า รยุ บ

พรรคการเมืองที่มีประเด็นถกเถียงกันมาก

ในปัจจุบัน	อันได้แก่	เหตุการณ์กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง	และเหตุเกี่ยวกับ

รายงานการดำเนินกิจการและรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง	โดย

เน้นทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศเยอรมนี	

สเปน	และเกาหลีใต้	รวมทั้งหลักเกณฑ์การคุ้มครองเสรีภาพทางการเมืองในกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี

สถาบันพระปกเกล้าได้สนับสนุนทุนดำเนินการวิจัยให้แก่	รองศาสตราจารย์	

ณรงค์เดช	สรุโฆษิต	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	  

   

ผลงานวิจัยเด่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รายงานผลการศึกษา เรื่อง “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ” 
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง

มอบหมายให้สถาบันพระเกล้าศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ		 

ซึ่งคณะวิจัยดำเนินการดังนี้	



3� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 ๑.๑	ทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

กระบวนการสร้างความปรองดองและความยุติธรรมรวมทั้งศึกษา

กฎหมาย	รูปแบบและกลไกที่เคยถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 ๑.๒	จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกในทุกภูมิภาคกับประชาชนในหลาย	 

ภาคส่วน	

	 ๑.๓	เพื่อให้เห็นถึงประสบการณ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้าง

ความปรองดองในต่างประเทศ	จึงมีการศึกษา	๑๐	กรณีศึกษาจาก

หลากหลายทวีปในบริบทที่แตกต่างกัน	

	 ๑.๔	การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย	

	 ๑.๕	การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง	

	 ผลการศึกษาวิจัยทำให้เห็นว่ารากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองของ

สังคมไทย	นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้เสนอกระบวนการในการสร้างความ	 

ปรองดองแห่งชาติเพื่อให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การพัฒนาต่อไป	

๒. รายงานผลการศึกษา เรื่อง “การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” (Best Practices) 
 

 

 

 

 

 

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๓	สถาบันพระปกเกล้าได้มอบรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำและรางวัลพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ในการดำเนินงานใน	๓	ด้าน	ได้แก่	๑)	ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี	 

ส่วนร่วม	๒)	ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	และ	๓)	ด้านการ	 

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	รวมจำนวนองค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล	จำนวนทั้งสิ้น	๓๐	แห่ง	



3�รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 รายงานวิจัย	Best	Practices	เป็นโครงการที่มุ่งถอดรหัสความเป็นเลิศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล	ในปี	๒๕๕๓	เพื่อให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นได้มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการบริหารและดำเนินงานและ	 

นำแนวคิด	รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ	ขององค์กรปกครอง	 

ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่	 

ต่อไป	

๓. รายงานผลการศึกษา เรื่อง “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความพงึพอใจตอ่กรบรกิารสาธารณะและการทำงานของหนว่ยงานตา่งๆ” พ.ศ. ๒๕๕๕ 

	 สถาบันพระปกเกล้าตระหนักในความ

สำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการ

ตรวจสอบติดตามการบริหารงานของภาครัฐ

และหน่วยงานต่างๆ	จึงได้รวบรวมข้อมูล	 

เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชน

จำนวน	๓๕,๓๑๒	คนต่อการบริการสาธารณะ

และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	เพื่อที่จะ

นำผลการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	

 

๔. รายงานผลการศึกษา เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ ์ 
ภาคเหนือโดยระบบคนกลาง” 
	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	การจัดการความ

ขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือโดยระบบ

คนกลาง	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง	

กระบวนการ	ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการ

ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือโดย

ระบบคนกลาง	และข้อเสนอแนะเพื่อนำมา

ปรับใช้ในสังคมไทย	โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย		 

๓	ด้าน	คือ	การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มของ

ผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 
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ในชุมชนทั้ง	๖	เผ่า	คือ	กระเหรี่ยง	ม้ง	ลาหู่	อาข่า	เมี่ยน	ลีซอ	ในจังหวัด

เชียงใหม่	เชียงราย	และพะเยา		

	 ผลการศึกษาวิจัยเกิดข้อเสนอแนะว่าการจัดการความขัดแย้งโดยระบบ

คนกลางของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	ควรสรรหาคนกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย	 

ที่มีหลักคุณธรรม	จริยธรรม	และคู่กรณีให้การยอมรับในการไกล่เกลี่ย	โดยเน้น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี	และควรต้องมีการผสมผสานวิธีการ

ไกล่เกลี่ยแบบดั้งเดิมในชุมชนกับความรู้และทักษะการไกล่เกลี่ยคนกลาง	 

แบบตะวันตก	ซึ่งควรมีหน่วยงานภาครัฐเสริมศักยภาพให้คนกลางของชาติพันธุ์

ภาคเหนือต่อไป	

  งานให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และดุษฏีนิพนธ์ปริญญาเอก 
	 สถาบันพระปกเกล้าได้จัดตั้งโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนา

ประชาธิปไตย 	อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านนโยบายของรัฐที่ส่ง	 

ผลกระทบต่อสังคม	การเสริมสร้างธรรมาภิบาล	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง	การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน	การเมืองภาคพลเมือง	และการวัด/ประเมินคุณภาพสังคม	โดยได้

ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท	จำนวน	๓	เล่ม	และทุน

สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก	จำนวน	๖	เล่ม	
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การจัดการศึกษาอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาออกเป็น	๔	ระดับ	ได้แก่	๑)	ระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง	๒)	ระดับประกาศนียบัตร	๓)	ระดับสัมฤทธิบัตร	และ		 

๔)	ระดับวุฒิบัตร	ซึ่งในปีที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าได้จัดศึกษาอบรมให้แก่

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	อาทิ	สมาชิกรัฐสภา	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร

ระดับกลาง	ผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานราชการ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กร

พัฒนาเอกชน	และภาคธุรกิจเอกชน	

	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	สถาบันพระปกเกล้าได้จัดศึกษาอบรมในหลาย

ระดับ	หลายหลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	อาทิ	

๑. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 
	 ซึง่จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที่	๑๕	กนัยายน	๒๕๕๔	-	๒๒	พฤษภาคม 

๒๕๕๕	ได้จัดการศึกษา	โดยมุ่งหวังว่าผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาค

ส่วนต่างๆ	รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา	และผู้นำทางความคิดของสังคมไทยจะสามารถ

ร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ให้เกิดสันติสุขสถาพรอย่างแท้จริง	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	๑๕		 

มีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน	๑๒๙	คน	
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๒. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
	 หลักสูตรฯ	ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดว่าจะเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้	 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม
กันอย่างอิสระ	โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่	 
แตกต่างกันในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม	ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร	
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไทย	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุข	(สสสส.)	รุ่นที่	๓	จัดขึ้น
ระหว่างเดือนมิถุนายน	๒๕๕๔	-	เดือนมีนาคม	๒๕๕๕	โดยมีผู้ผ่านการศึกษาอบรม	 
ทั้งสิ้นจำนวน	๘๗	คน	

๓. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
ระดับกลาง  
	 เป็นหลักสูตรฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน	 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	“ธรรมาภิบาล”	และสามารถนำเครื่องมือทางการบริหาร
ต่างๆ	ไปใช้ในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้
จะได้มีโอกาสในการศึกษาตัวอย่างและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	และการจัด
บรกิารสาธารณะขององคก์รตา่งๆ	เพือ่เปน็แบบอยา่งทีด่สีำหรบัการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 
ในองค์กรของตนเองต่อไป	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับ
กลาง	รุ่นที่	๑๓	จัดการศึกษาอบรมระหว่างวันที่	๓๐	มิถุนายน	-	๒๖	ธันวาคม	
๒๕๕๔	มีผู้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรจำนวน	๑๑๖	คน	

๔. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียน  
	 ในปี	๒๕๕๕	สถาบันพระปกเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับกระทรวงพาณิชย์	และกระทรวงต่างประเทศในการจัดศึกษาอบรมเพื่อให้	 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทย	 
จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบ
ด้าน	และเป็นระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันจะนำไปสู่
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	
หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียน	รุ่น	๑	จัดขึ้นในวันที่	๒๖	มกราคม	
-	๑	เมษายน	๒๕๕๕	โดยมีผู้ผ่านการศึกษาอบรม	๙๗	คน	

๕. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย  
	 เป็นหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้าริ เริ่มขึ้นเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้ เป็น	 

ผู้มีวิสัยทัศน์	สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	และนำแนวคิด

เรื่องประชาธิปไตยไปเชื่อมโยง	ขยายผล	และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อสาธารณะต่อไป	
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๒	จัดขึ้นระหว่าง	 

วันที่	๑	มีนาคม	-	๒๔	กันยายน	๒๕๕๕	โดยมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน		 

๑๑๒	คน	

๖. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้ามุ่ งหวังที่จะให้	 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ	แนวคิด	และประสบการณ์ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	และสามารถประยุกต์ใช้หลักคิดและเทคนิควิธีการบริหารการเงิน
การคลังเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น	และสามารถกำหนดนโยบาย
และ/หรือทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป	จึงได้จัดหลักสูตรวุฒิบัตรการ
บริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	รุ่นที่	๑	ระหว่างวันที่	๑	–	๗	
กรกฎาคม	๒๕๕๕	โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน	๖๔	คน	และ	จัดรุ่นที่	๒	
ระหวา่งวนัที	่๑๑	–	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๕	โดยมผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจำนวน	๘๒	คน 

๗. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  
	 สถาบันพระปกเกล้าพัฒนาหลักสูตรนี้โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายและการให้บริการของภาครัฐโดยการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน	ตลอดจนความสำคัญในการสร้างระบบการวัดระดับของ

การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(People’s	Audit)	และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการต่างๆ	ในการวัดระดับของการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	(People’s	Audit)	

ให้กับท้องถิ่นผู้ให้บริการสาธารณะตลอดจนสื่อมวลชน		ประการสำคัญหลักสูตรฯ	มุ่งให้

เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างประสิทธิภาพให้กับบริการสาธารณะ

อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพสังคมที่ดีต่อไป	

 ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๕	สถาบนัพระปกเกลา้	ไดจ้ดัการศกึษาอบรมหลกัสตูรสมัฤทธบิตัร 

การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	๒	รุ่น	โดยหลักสูตร

สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รุ่นที่	๑๕	ระหว่าง

วันที่	๘	-	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๕	โดยมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน	๔๘	คน	และ

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รุ่นที่	๑๖	

ระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน	๓๖	คน	
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๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

งานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 
 

การจัดการศึกษาอบรม 


๑. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิกรัฐสภา 
สถาบันพระปกเกล้า	ได้จัดการ

ศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร	 

ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานประจำตัว

สมาชิกรัฐสภา	เพื่อที่จะเสริมสร้าง

สมรรถนะการดำเนินงานของ	 

ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภา	 

ผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติ งาน	 

ให้กับสมาชิกวุฒิสภา	 เพื่ อ ให้

สามารถช่วยงานสมาชิกรัฐสภา	 

ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ศั ก ยภ าพและมี

ประสิทธิภาพ	และเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินงานอย่าง

ถูกต้องให้กับผู้ช่วยดำเนินงานและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกรัฐสภา	ทั้งยังเป็นการ

ยกระดับคุณภาพในการสนับสนุนงานให้กับสมาชิกรัฐสภาในเชิงสร้างสรรค์และ	 

มีความเป็นมืออาชีพ	

	 เนื้อหาของหลักสูตร	แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่มวิชา	โดยกลุ่มวิชาแรกจะเป็น	 

กลุ่มวิชาที่เปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	และกลุ่มวิชาที่	๒	จะเป็นกลุ่มวิชาที่ว่าด้วย

การเพิ่มทักษะของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสนับสนุน

งานของสมาชิกรัฐสภา	อาทิ	การยกร่างและการวางกรอบเนื้อหาในการเขียนญัตติ

และกระทู้ต่อรัฐสภา		นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะในด้านการ

ค้นหา	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	และการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	สถาบันพระปกเกล้า	ได้ดำเนินการจัดการศึกษา

อบรมในหลักสูตรดังกล่าว	๓	รุ่น	ได้แก่	
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 ú	รุ่นที่	๔	ระหว่างวันที่	๑๖	–	๒๑	มกราคม	๒๕๕๕	ผู้เข้ารับการศึกษา	 

อบรม	จำนวน	๔๑	คน	ผ่านการศึกษาอบรม	จำนวน	๔๑	คน	

 ú	รุ่นที่	๕	ระหว่างวันที่	๓๐	มกราคม	–	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ผู้เข้ารับ	 

การศกึษาอบรม	จำนวน	๔๑	คน	ผา่นการศกึษาอบรม	จำนวน	๓๗	คน 

 ú	รุ่นที่	๖	ระหว่างวันที่	๑๑	–	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	มีผู้เข้ารับการ	 

ศึกษาอบรม	จำนวน	๕๘	คน	ผ่านการศึกษาอบรม	จำนวน	๕๘	คน	

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา 
	 แต่เดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๔	สถาบันพระปกเกล้าได้จัดหลักสูตร	 

วุฒิบัตรผู้ เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ	 

ดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ให้มีความรู้	ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง	กระบวนการนิติบัญญัติ

ตลอดจนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่สามารถนำไปประยุกต์

แล้วเกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา	

	 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร	 

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภาในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	จำนวน	๑	รุ่น	

ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๘	มกราคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	จำนวน	

๔๙	คน	และผ่านการศึกษาอบรม	จำนวน	๔๘	คน		
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๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 ภายหลงัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ	เหน็ควรเปดิโอกาสใหผู้ช้ำนาญการ	

ประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	และที่ปรึกษา	ผู้ชำนาญการ	นักวิชาการ	หรือเลขานุการ

ประจำคณะกรรมาธิการได้มีโอกาสในการเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงาน		 

จึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรฯ	ให้มีความเหมาะสม	สอดคล้อง

กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรและบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น		 

จนกลายเปน็หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้ำนาญการประจำตวัสมาชกิรฐัสภา		 

ซึ่งประกอบด้วย	๒	กลุ่มเนื้อหาหลัก	ได้แก่	กลุ่มวิชาที่ว่าด้วยพัฒนาการของระบบ

รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย	และกลุ่มวิชาว่าด้วยการพัฒนาทักษะและขีดความ

สามารถต่างๆ	เพื่อการสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภา	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ

และผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	จำนวน	๑	รุ่น	ระหว่างวันที่	๒๐	–	๒๖	

สิงหาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	จำนวน	๖๔	คน	และผ่านการศึกษา

อบรมในหลักสูตร	จำนวน	๖๒	คน	



การสนับสนุนด้านการร่างกฎหมาย 


	 โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์	 

ร่างกฎหมาย	เป็นโครงการที่ศึกษา

วิเคราะห์ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของรัฐสภาซึ่งมีผลกระทบต่อ

สังคม	ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัด

ทำบทวิ เคราะห์ ร่ า งกฎหมายที่ อยู่

ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของรั ฐสภา		 

โดยมอบหมายให้นักวิชาการด้ าน

กฎหมายหรือผู้มีความรู้และความชำนาญในประเด็นที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้นๆ	

เป็นผู้ศึกษาวิเคราะห์	ในการวิเคราะห์ร่างกฎหมายดังกล่าวจะประกอบด้วย	 

สาระสำคัญหลักได้แก่	ความเหมาะสมของเนื้อหา	ความจำเป็นในการตราและ	 

ผลกระทบของกฎหมายที่จะมีต่อประชาชนและหน่วยงานของรัฐ		รวมทั้ง	 

การเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของต่างประเทศ	เพื่อเป็นแนวทางประกอบการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติ	โดยจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สมาชิก

รัฐสภาและผู้สนใจทั่วไป	
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๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	สถาบันพระปกเกล้า	ได้จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์

ร่างกฎหมาย	จำนวน	๒๓	เรื่อง	ได้แก่		

	 ๑.	วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง	 

ข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....	

	 ๒.	บทเรียนบางประการในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา	

	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	 

	 ๔.	ร่างกฏหมายเกี่ยวกับรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

	 ๕.	รา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นการกระจายอำนาจในประเทศไทย 

	 ๖.	ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ

น้ำมัน	พ.ศ.	....	

	 ๗.	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	

พ.ศ.	....	

	 ๘.	ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	 

	 ๙.	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	พ.ศ.	....	

	 ๑๐.	ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

	 ๑๑.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง	พ.ศ.	....	

	 ๑๒.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้าน	 

สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	พ.ศ.	....	

	 ๑๓.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ	

พ.ศ.	....	

	 ๑๔.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	....		

	 ๑๕.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

พ.ศ.	....	

	 ๑๖.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า		 

(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	
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๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 ๑๗.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ	 

สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	.... 

	 ๑๘.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อ

กฎหมาย	พ.ศ.	....	 

	 ๑๙.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	

(ฉบับที่..)	พ.ศ.	.... 

	 ๒๐.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ	 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์พ.ศ.	....		

	 ๒๑.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาก

การรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....	

	 ๒๒.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่..)	

พ.ศ.	....	

	 ๒๓.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนน

ระหว่างประเทศ	พ.ศ.....	

 

การสนับสนุนงานวิชาการของรัฐสภา 


๑. การอบรมระยะสั้น “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 สถาบันพระปกเกล้า	ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการให้แก่รัฐสภา	ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมี

การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ชำนาญการ	และ	 
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ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกรัฐสภา	รวมทั้งที่ปรึกษา	นักวิชาการ	ผู้ชำนาญการ	

และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ	ตลอดจนบุคลากรในวงงานรัฐสภาในเรื่อง

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการของ	 

ภาครัฐในการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและบทบาทในการปรับตัวของ

องค์กรภาคส่วนต่างๆ	จึงได้จัดการอบรมระยะสั้น	“เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” ในปงีบประมาณ	๒๕๕๕	จำนวน	๒	รุ่น	

 ú	รุ่นที่	๑	ระหว่างวันที่	๓๐	–	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้าอบรม	 

จำนวน	๑๐๘	คน	ณ	ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย	สถาบันพระปกเกล้า	

 ú	รุ่นที่	๒	ระหว่างวันที่	๑๐	–	๑๑	กันยายน	๒๕๕๕	มีผู้ เข้าอบรม	 

จำนวน	๑๒๐	คน	ณ	ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย	สถาบันพระปกเกล้า	

๒. การสนับสนุนงานวิชาการให้คณะกรรมาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

ú การจัดทำเอกสารวิชาการ	

	 สถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนงานวิชาการให้แก่คณะกรรมาธิการในหลาย

รูปแบบ	ทั้ ง ในส่วนที่ เป็นการจัดการสัมมนาวิชาการ	การจัดทำรายงาน	 

ผลการศึกษา	โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้จัดทำรายงานการศึกษาให้แก่	 

คณะกรรมาธิการ	รวมจำนวน	๕	เรื่อง	ได้แก่	

	 ๑)	การสนับสนุนข้อมูลวิชาการ	เรื่อง	“กรณีการพัฒนาพื้นที่ เขต

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ทวาย	–	กาญจนบุรี	:	ผลกระทบต่อความ

มั่นคงด้านการทหาร”	ให้แก่คณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทน

ราษฎร	
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	 ๒)	รายงานผลการศึกษา	เรื่อง	“การนำข้อเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้าง
อำนาจฯ	ของคณะกรรมการปฏิรูป	(คปร.)	ไปสู่การปฏิบัติ”	ให้แก่
คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	

	 ๓)	รายงานผลการศึกษาเรื่อง	“แนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	๒๔๖๙	และกฎหมายภาษี
สรรพากร”	ให้แก่คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	สภาผู้แทน
ราษฎร	

	 ๔)	รายงานศึกษาเรื่อง	“แนวทางในการพิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยในกรณีเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในปี	๒๕๕๘”	ให้แก่คณะกรรมาธิการ
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร	

	 ๕)	รายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการ	สำหรับคณะอนุกรรมาธิการ	 
เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง	“การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของ
ประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ปี	๒๕๕๘”		
ให้แก่คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร	

ú การจัดสัมมนาทางวิชาการ	

	 ๑)	สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทน
ราษฎร	ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“การปฏิรูปโครงสร้าง
อำนาจการบริหารการปกครองของประเทศไทย” เพื่อให้เกิดการ	 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารการปกครองของประเทศ
ไทย	และร่วมกันเสนอแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการ
บริหารการปกครองของประเทศไทย	ในวันที่	๑๐	–	๑๑	กันยายน	
๒๕๕๕	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์		 
มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา	จำนวน	๑๗๐	คน		

	 ๒)	สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและยาเสพติด	สภาผู้แทนราษฎร	จัดงานสัมมนาทางวิชา
การ	เรื่อง	“บทบาทของท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการ
ยาเสพติด”	ขึ้นในวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมคณะ
กรรมาธิการ	หมายเลข	๒๑๓	–	๒๑๖	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒	เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิผล	
มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา	จำนวน	๒๒๐	คน	
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งานเผยแพร่ และบริการความรู้ 


๑. งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๕ 
เรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary 
Reform : Comparative Perspectives)  

	 รัฐสภาเป็นสถาบันการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชน	ติดตาม	ควบคุมและ

ตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาล	ส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเมืองที่

พึงปรารถนา	ปัจจุบันการทำหน้าที่ของรัฐสภาไทยทั้งในแง่ของการตรากฎหมาย	

การประชุมสภา	การเป็นตัวแทนประชาชนยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางส่วน	ทำให้

ไม่สามารถแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพของการเป็นตัวแทนเพื่อรักษา	 

ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเต็มที่	

	 ดังนั้น	สถาบันพระปกเกล้า	จึงจัดการประชุมวิชาการเรื่อง	“การปฏิรูป

รัฐสภา	:	มุมมองเชิงเปรียบเทียบ	(Parliamentary	Reform	:	Comparative	

Perspectives)	ขึ้น	ในระหว่างวันที่	๘-๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์ประชุม

สหประชาชาติ	ถนนราชดำเนินนอก	กรุงเทพมหานคร	เพื่อระดมความคิดจากมุม

มองของทุกภาคส่วนในสังคม	ทำการศึกษาเปรียบเทียบ	ตลอดจนทบทวนบทเรียน

จากนานาประเทศในรูปแบบเรื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐสภา	เพื่อ

วิเคราะห์พัฒนาและค้นหาแนวทางการปฏิรูปรัฐสภาไทยให้มีประสิทธิภาพสมกับ

การเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างสมบูรณ	์



�0 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณา	 

โปรดเกล้าฯ	ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาในสมเด็จ	 

พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์	ทรงเป็น	 

องค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๑๔		

	 โดยในงานประชุมวิชาการมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น		 

๓	กิจกรรม	ดังนี้	

 การแสดงปาฐกถาพิเศษ	จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐสภาและการปฏิรูป

รัฐสภา	โดยในการแสดงปาฐกถานำได้รับเกียรติจาก	Mr.	Ander	B.	Johnsson	

(Secretary	General	of	Inter-Parliamentary	Union)	แสดงปาฐกถานำเรื่อง	

“Parliamentary	Reform”	นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก	นายนิคม	ไวยรัช

พานิช	ประธานวุฒิสภา	แสดงปาฐกถาเรื่อง	“การปฏิรูปรัฐสภาไทย”			

 การสัมมนาทางวิชาการ	เป็น	“เวทีสาธารณะ”	เพื่อการแลกเปลี่ยน	 

และระดมความคิดเห็นประเด็นการทำงานของรัฐสภา	โดยมีการอภิปรายร่วม

ระหว่างผู้แทนจากต่างประเทศ	เรื่อง	“การปฏิรูปรัฐสภา	:	ประสบการณ์จาก		

ต่างประเทศ	(Parliamentary	Reform	:	International	Perspectives)”	และ

การอภิปรายร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย	เรื่อง	“แนวทางการปฏิรูป

รัฐสภาไทย”		

 การประชุมกลุ่มย่อย	เป็นการนำเสนอบทความ	เอกสารทางวิชาการ	หรือ

ผลการวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของ

รัฐสภาและปฏิรูปรัฐสภา	

	 นอกจากนี้	ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล	ความรู้	 

ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาและมีเวทีสำหรับการร่วมกิจกรรมย่อย	อาทิ	การแสดง

โต้วาทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	การแสดงโขนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	

และการเล่มเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล	เป็นต้น	รวมถึงการแสดงผลงานจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ	“รางวัลพระปกเกล้าประจำปี	๒๕๕๕”   

ในการจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๑๔	นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	 

ในแต่ละวันไม่น้อยกว่า	๔๕๐	คนต่อวัน	
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๒. งานสัมมนาวิชาการนานาชาติว่ าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The 
Meaning of Sufficiency Economy International Conference)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า	๒๕	ปี	ทรงเน้นย้ำว่าเป็นแนวทางที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ดังนั้น	สถาบันพระปกเกล้า	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทยและสถาบันปรีดี	พนมยงค์	จึงร่วมกันจัดงานสัมมนา	 

วิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	“The	Meaning	of	

Sufficiency	Economy	International	Conference”	ขึ้น	เพื่อร่วม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี	 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	และเผยแพรป่รชัญา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ	

	 ในงาน	พลเอก	ธีรเดช	มีเพียร	ประธานวุฒิสภา	เป็นประธานกล่าว	 

เปิดงาน	และ	ดร.ศุภชัย	พานิชภักดิ์	เลขาธิการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย	 

การค้าและการพัฒนา	(UNCTAD)	แสดงปาฐกถาเปิดเรื่อง	“Sufficiency	

Economy	and	the	direction	of	sustainable	development”	นอกจากนี้	 

ยังมีการเปิดเวทีให้นักวิชาการจากทั่วมุมโลกนำเสนอผลงานวิชาการและ	 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในช่วงท้ายของการ

สมัมนา	ศาสตราจารย	์ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย	์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กล่าวสรุปภาพรวมและปิดการสัมมนาฯ	 	



�2 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 งานสัมมนาฯ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๑๖-๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม

พลาซ่าแอทธินี	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน	๔๐๐	คน	

๓. โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”  
	 ด้ ว ย ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร	 

สง่เสรมิและพฒันาประชาธปิไตย 

ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า	 

จั ด โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า	

“ รั ฐ ธ ร รมนูญที่ เ หม า ะสม	

สำหรับประเทศไทย”	ขึ้น	โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ เป็น เวที

สาธารณะสำหรบัการแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	ทั้งในประเด็นที่

เกี่ยวกับรูปแบบของรัฐธรรมนูญ	กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญ	เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่

สาธารณะ	และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและ

จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ	

	 ในงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิชาการ	สมาชิกรัฐสภา	ผู้แทนจากส่วน

ราชการ	องค์กรอิสระ	ศาล	องค์กรภาคประชาชน	องค์กรสื่อสารมวลชน	และ

ประชาชนผู้สนใจ	เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้	ทัศนคติ	และมุมมองต่อรัฐธรรมนูญ	 

ในประเด็นต่างๆ	ซึ่งการสัมมนาในโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจำนวน		 

๑๐	ครั้ง	ในหัวข้อที่ต่างกัน	โดยในปี	๒๕๕๕	จัดขึ้น	๓	ครั้ง	ได้แก่	

 ú	ครั้งที่	๑	เรื่อง	“รูปแบบรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมและกระบวนการในการ		

ยกร่างรัฐธรรมนูญ”	(วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๕)	จำนวนคนเข้าร่วม	

๓๗๐	คน		

 ú ครั้งที	่๒	เรื่อง	“ปฏิรูปพรรคการเมือง	:	การสังกัดพรรค	การยุบพรรค			

และการตอบสนองความต้องการของปวงชน”	(วันที่	๒๗	สิงหาคม	

๒๕๕๕)	จำนวนคนเข้าร่วม	๒๘๕	คน	

 ú ครั้งที่	๓	เรื่อง	“ระบบการคัดสรรผู้แทนที่เหมาะสมกับสังคมไทย”	(วันที่		 

๒๘	กันยายน	๒๕๕๕)	จำนวนคนเข้าร่วม	๓๒๐	คน	



�3รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

๔. งานเวทีท้องถิ่นไทย ๒๕๕๕ out of the box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย	 

ทอ้งถิน่	วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่	จดังานเวททีอ้งถิน่ไทยขึน้เปน็ประจำป	ี

๒๕๕๕	จดังานดว้ยแนวคดิ	“ตลาดความรู”้	เพือ่มุง่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ได้ตระหนักถึงความท้าทายใหม่ในอนาคตและพัฒนาความคิดและการทำงาน	 

นอกกรอบอย่างสร้างสรรค	์

	 กิจกรรมในงานประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ	โดย	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล	

เรื่อง	“คัมภีร์ชนะใจประชาชน”	ซึ่งกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำที่ดีและปาฐกถา

เรื่อง	“ผู้นำทันยุค....กล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์”	เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการ

บริหาร	โดย	อ.	ธันยวิชย์		ไชยตระกูลชัย	



�4 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 หลังจากนั้นมีการสัมมนากลุ่มย่อย	๕	กลุ่มองค์ความรู้	ได้แก่	ความท้าทาย

ใหม่ในบริบทงานท้องถิ่น	นวัตกรรมการบริหารจัดการ	ทางออกใหม่สำหรับการแก้

ปัญหาเก่า	ประสบการณ์ทางการบริหารและการศึกษาที่เป็นเลิศและกฎหมายและ

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๒๔	หัวข้อ	ซึ่งประเด็นเหล่านี้	 

บางประเด็นเป็นปัญหา	และบางประเด็นเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	

	 นอกจากการสัมมนาวิชาการกลุ่มย่อยต่างๆ	แล้ว	ภายในงานยังมีการจัด

นิทรรศการ	และออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	ภาค

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า	๓๐	หน่วยงาน	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า	และเวทีกิจกรรมจากสถาบันพระปกเกล้า	งานนี้ได้รับ

ความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม	รวมทั้งสองวันกว่า	๑,๙๐๐	คน	



๕. โครงการรถประชาธิปไตย 
	 โครงการรถประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง	ความ

เป็นพลเมือง	จำนวน	๕	ครั้ง	ในพื้นที่ต่างกัน		 

ในกรุงเทพมหานครจัดขึ้นในงานวันเด็กแห่งชาติ	 

ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

และสัญจรไปในพื้นที่ภาคกลาง	จำนวน	๓	จังหวัด

ได้แก่	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดชัยนาท	และ

จังหวัดเพชรบุรี	พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ได้แก่	จังหวัดเลย	โดยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

จังหวัดเลย	และจังหวัดอุบลราชธานี	โครงการรถประชาธิปไตยมีเด็กและเยาวชน	

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปี	๒๕๕๕	รวมจำนวน	๔,๘๐๓	คน	



๖. โครงการสร้างสำนึกพลเมือง 
	 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	เป็นโครงการที่มุ่งสร้างให้เยาวชนเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย	โดยสถาบันพระปกเกล้าจะทำหน้าที่ในการสร้างความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ	กระบวนการกำหนดนโยบาย

สาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ	โครงการฯ	เน้นกระบวน

เรียนรู้เรื่องความเป็นพลเมือง	สร้างจิตสำนึกสาธารณะ	และการมีส่วนร่วม	



��รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 ในปี	๒๕๕๕	โครงการสร้างสำนึกพลเมืองได้จัดอบรมจำนวน	๗	ครั้งให้กับ

ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	จาก	

๕๓	โรงเรียน	รวมจำนวน	๒๖๗	คน	เพื่อให้ครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ

ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียน	ความสำเร็จของโครงการฯ	สะท้อนจากการ

ที่นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการปัญหาต่างๆ	ร่วมกัน	และริเริ่ม

โครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	หรือ	ชุมชนของตนเองร่วมกัน	รวมทั้งสามารถ

เสนอแนวทางการดำเนินการต่างๆ	ต่อผู้กำหนดนโยบายในชุมชนต่อไป		



๗. งานประชุมวิชาการ ๖ สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 งานประชุมวิชาการ	๖	สถาบันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง	วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

วิทยาลัยการยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	และสถาบัน	 

พระปกเกล้า	ซึ่ งจัดขึ้น เป็นประจำ	และในปี	๒๕๕๕	จัดขึ้น เป็นปีที่สาม	 

โดยสถาบันพระปกเกล้าได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ	ภายในงานมีการนำเสนอผลงาน	 

วิชาการของนักศึกษาระดับสูงทั้ง	๖	หลักสูตรได้แก่	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน	 

ราชอาณาจักร	(วปอ.)	หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	หลักสูตร	 

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	หลักสูตรการพัฒนาการเมือง

และการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย์	(TEPCoT)	และ	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย



�� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

สำหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“อาเซียน	

โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย”	โดย	นายนิวัฒน์ธำรง	บุญทรงไพศาล	

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  



๘. การสัมมนา “สันติธานี : วิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้ 
	 การสัมมนาเพื่อแถลงผลการศึกษาเรื่อง	“สันติธานี	:	วิถีวัฒนธรรมสู่

สันติสุขชายแดนใต้”	ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้าง

สังคมสันติสุข	รุ่นที่	๒	ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารจัดการเมืองที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของผู้คนในพื้นที่	บริการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ได้แก่	โรงเรียน	โรงพยาบาล	

และโรงพัก	ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม	ผลของการศึกษาทำให้สังคม	 

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อปัญหาและแนวทางปัญหาภาคใต้	มีประชาชนและผู้สนใจ	

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนใต้	 

เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก	นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการลงพื้นที่ของ

นักศึกษาอีกด้วย		

      

งานพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 



๑. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
	 เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย	ในปี	๒๕๕๕	ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	จำนวน	

๒๔,๘๐๕	คน	มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทย	และชาวต่างประเทศ	และการเข้าชมแบบ	 

เป็นหมู่คณะ	นอกจากการให้บริการแก่ผู้ เข้าชม	พิพิธภัณฑ์ฯ	ยังมีกิจกรรม	

“พิพิธภัณฑ์หรรษา”,	“ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์”	และเปิดห้องการเรียนรู้เพื่อมุ่ง

เน้นให้บริการการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน	อีกทั้งยังจัด	“นิทรรศการเคลื่อนที่”	

ไปกบัรถประชาธปิไตยของศนูยป์ระชาสมัพนัธ	์สถาบนัพระปกเกลา้	ใหก้บัเยาวชน 

ในพื้นที่จังหวัดเลย	ซึ่งนิทรรศการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง	 

การปกครอง	และการพระราชทานรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๔๗๕	





��รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

๒. ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ฯ	นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการเข้าชมแล้ว	

พิพิธภัณฑ์ฯ	ยังให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา	ภายในศูนย์ข้อมูล	 

พระปกเกล้าศึกษา	ซึ่งให้บริการหนังสือ	วารสาร	เอกสารที่เกี่ยวกับพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีผู้ใช้บริการในปีนี้รวมทั้งสิ้น	๓๓๙	ราย	



๓. จัดหาโบราณวัตถุ อนุรักษ์โบราณวัตถุ ที่ เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จ  
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
	 นอกจากการให้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ	ยังจัดหาโบราณวัตถุ	อนุรักษ์โบราณ

วัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	และจัดทำสื่อเพื่อการ

ศึกษาสำหรับเยาวชน	“ชุดฝนลายกับการเมืองการปกครองไทย” สมุดกิจกรรม

เสริมความรู้เพื่อให้บริการ	



�� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

๔. โครงการ “พิพิธภัณฑ์ฯ หรรษา” 
 สถาบันพระปกเกล้ า	 โดย

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ	 

พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว	 จั ด

กิ จ ก ร ร ม “ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ	

หรรษา”  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ	

ปี   ๒ ๕๕๕   วั น ที่	 ๑ ๔	 ม ก ร า ค ม	

๒๕๕๕	โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม

เพื่อให้ความรู้	สร้างความสนุกสนานมากมาย	อาทิ	เก้าอี้ที่ว่างเปล่า	ความลับใน

ใจ  ควักหัวใจ  เอื้อมไม่ถึง	รวมทั้งกิจกรรมรถเผยแพร่ประชาธิปไตยเคลื่อนที่  เด็กๆ	

ที่มาร่วมงานล้วนได้รับความสนุกสนานและสาระความรู้  ได้สร้างความเชื่อมั่นใน

ตัวเอง	และฝึกความกล้าแสดงออก ในงานมีเยาวชนและผู้ปกครอง	เข้าร่วม

กิจกรรมประมาณ	๖๐๐	คน		



๕. โครงการ “ยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก” 
	 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้เปิดโอกาส

ให้กับ เด็กพิการทางสายตาได้มี

โอกาสเรียนรู้บทเรียนที่อยู่นอกตำรา	

หรื อนอกห้ อ ง เ รี ยนนั้ น เป็ นการ	 

เปิดโลกทรรศน์และเปิดจินตนาการ

ใหก้บักลุม่เดก็เหลา่นีไ้ดอ้ยา่งไมจ่ำกดั 

โดยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้

สัมผัส	และรับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	ด้วยการเดินฟัง

บรรยาย	การได้สัมผัสกับเครื่องราชภัณฑ์	และร่วมเล่นเกมส์	โดยจัดกิจกรรมขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๕ 	ในงานมีครูและนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมทั้งสิ้น	๗๖	คน	
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๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

งานเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 


๑. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า  
	 เป็นเครือข่ายที่สถาบัน

พระปกเกล้าจัดตั้งขึ้นในจังหวัด

ต่างๆ	วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชา

สังคมในจังหวัด	ให้มีความรู้

ความเข้าใจเรื่องการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ตลอดจนส่งเสริมภาคประชา

สังคมให้มีทักษะในการเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางการเมือง	และช่วย

ขยายเครือข่ายภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดต่างๆ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ศูนย์พัฒนา	 

การเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 

ดำเนินการทั้งสิ้น	จำนวน	๑๑,๒๕๘,๐๐๐	บาท	โดยมีศูนย์ฯ	ทั้งสิ้น	๔๘	จังหวัด	

ประกอบด้วย		

 ภาคเหนือ	๑๑	จังหวัด	ประกอบด้วย	แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	พะเยา	

เชียงใหม่	ลำพูน	ลำปาง	แพร่	น่าน	สุโขทัย	กำแพงเพชร	และพิษณุโลก	

	 ภาคกลางและภาคตะวันออก	๑๖	จังหวัด	ประกอบด้วย	อุทัยธานี	

ชัยนาท	สิงห์บุรี	ลพบุรี	พระนครศรีอยุธยา	สุพรรณบุรี	กาญจนบุรี	ราชบุรี	

สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	ปทุมธานี	นครนายก	สระแก้ว	จันทบุรี	ระยอง	และ

ชลบุรี		

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๑	จังหวัด	ประกอบด้วย	เลย	อุดรธานี	

หนองคาย	สกลนคร	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	อุบลราชธานี	ศรีสะเกษ	

บุรีรัมย์	และนครราชสีมา	

	 ภาคใต้	๑๐	จั งหวัด	ประกอบด้วย	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	

นครศรีธรรมราช	กระบี่	ภูเก็ต	พัทลุง	สงขลา	สตูล	และปัตตานี	

	 ในปีนี้	ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า	ได้ดำเนินงาน

โครงการต่างๆ	ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	ตัวอย่างกิจกรรมที่ศูนย์ฯ	ดำเนินการ	เช่น	



�0 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

	 ๑.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคพลเมือง	

	 ๒.	โครงการสานเสวนาภาคประชาชน	

	 ๓.	โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	

	 ๔.	โครงการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว	

	 ๕.	โครงการสร้างนโยบายสาธารณะ	

	 ๖.	โครงการวิวัฒน์พลเมือง	

	 ๗.	โครงการศูนย์เรียนรู้สำนึกพลเมือง	

	 ๘.	โครงการอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	

	 ๙.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร	

	 ๑๐.	โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยชุมชน	



๒. จัดทำหนังสือการประเมินคุณภาพประชาธิปไตย : คู่มือปฎิบัติ 
	 ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า	 ร่ ว ม กั บ	

International	institute	for	Democracy	

and	Electoral	Assistance	(IDEA)	ได้มีการ

ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการให้ความ	 

ช่วยเหลือกันด้านประชาธิปไตยและการ	 

เลือกตั้งในปี	๒๕๕๕	และผลงานความสำเร็จ

ร่วมกันชิ้นแรก	คือ	“การประเมินคุณภาพ

ประชาธิปไตย:	คู่มือปฏิบัติ”	ซึ่งสถาบัน	 

พระปกเกล้าได้รับลิขสิทธิ์จาก	IDEA	ในการ

แปลผลงานชิ้นนี้	โดยคู่มือปฎิบัตินี้จะช่วย	 

ในการสนับสนุนการประเมินประชาธิปไตย	

และคู่มือการปฏิบัติการนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่

ส ำคัญในการพัฒนาประชาธิป ไตยของ

ประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลต่อไป	
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๓. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น   
กรณีศึกษาในอาเซียน  

	 สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	

ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	

สถาบันสัญญา	ธรรมศักดิ์ เพื่ อ

ประชาธิป ไตย	และ	Na t i ona l	

Graduate	Institute	for	policy	

studies	(GRIPS)	ประเทศญี่ปุ่น	

ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	

เรื่อง	การกระจายอำนาจและการ

คลังท้องถิ่น	กรณีศึกษาประเทศในอาเซียน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการกระจายอำนาจ	และการคลังท้องถิ่นของประเทศ

ต่างๆ	และได้ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน	 

ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ	โดยจัดงานขึ้นในวันที่	

๒๐-๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องภูวนาถประชาธิปก	สถาบันพระปกเกล้า		 

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน	๓๕	คน	



๔. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง From Arab Spring to Thai Crisis : The 
Spirit of Global Democratization 
	 สถาบันพระปกเกล้ า	ร่ วมกับ	

สถาบันศึกษาความมั่นคงนานาชาติ	

(ISIS)	และศนูยต์ดิตามประชาธปิไตยไทย	

(TDW)	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ	

เรื่อง	“From	Arab	Spring	to	Thai	

C r i s i s	 :	The	Sp i r i t	o f	G loba l	

Democratization”	บรรยายโดย	Dr.	Larry	Diamond	(Director	of	the	

Center	on	Democracy,	Development	and	the	Rule	of	Law,	Stanford	

University)	การสัมมนาจัดขึ้นในวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุม	

๑๐๕	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า	๑๒๐	คน	
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๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

๕. โครงการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
	 The	Sasakawa	Peace	Founda t i on	 เป็ นองค์ กรด้ านสั นติ วิ ธี	 

ในประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดสันติวิธีได้ให้ทุนสนับสนุนแก่

สถาบันพระปกเกล้า	ในการดำเนินโครงการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการแปร

เปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยโครงการฯ	นี้	ทำให้เกิดการ	 

พูดคุย	แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนโยบาย	ทั้งระดับ

ชาติ	และระดับท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	ที่สำคัญก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

โดยสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป	

๖. การประชุมประจำปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดับภูมิภาค 
	 สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	และมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จัดการประชุมประจำปี	เรื่อง	“Post	Rio+๒๐	:	ประเทศไทยมุ่งสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม”	โดยจัดงานขึ้นในวัน

ที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน	โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท	

แอนด์	โฮเทล	จังหวัดขอนแก่น	ในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	๒๐๐	คน		

๗. จัดตั้ง “เครือข่ายการศึกษาคุณภาพสังคมแห่งประเทศไทย”   
	 สถาบันพระปกเกล้า	โดยสำนักวิจัยและพัฒนา	คณะพัฒนาสังคมและ	 

สิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สถาบันวิจัยสังคมและศูนย์ศึกษา

สันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นภาคีเครือข่ายร่วมมือ

ทำงานวิชาการร่วมกันในชื่อ	“เครือข่ายการศึกษาคุณภาพสังคมแห่งประเทศ

ไทย”	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๑	จนถึงปัจจุบัน	ในปี	๒๕๕๕	มีผลงานวิจัยเรื่อง	“ความ

สมานฉันท์ทางสังคม	(Social	Cohesion)	ของประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้”	ดำเนินการโดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 

๙. โครงการ “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย”   
	 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา	ตรวจสอบเรื่อง	 

การทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	และสภาหอการค้าไทย	ภายใต้โครงการ	“การศึกษาเพื่อเสริม

สร้างความซื่อตรงในสังคมไทย”	ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๔	โรงแรม

รอยัลริเวอร์	นอกจากนี้ในงานสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์
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เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยภายใต้หัวข้อเรื่อง	“สินบน-สินน้ำใจ	:	

ภัยของชาติ”	

๑๐. เครือข่ายต่างประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตย 
	 สถาบนัพระปกเกลา้	เปน็สถาบนัวชิาการระดบัประเทศ	ไดจ้บัมอืกบัเครอืขา่ย 

ทั้งในและต่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาประชาธิปไตยของไทยมีความรุดหน้า	ในส่วนของเครือข่ายภายในประเทศ	

สถาบันพระปกเกล้า	ได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรอิสระ	

ภาคธุรกิจเอกชน	องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	ภาคประชาสงัคม	และองคก์รชมุชน	

จำนวนมาก	และเครือข่าย	ต่างประเทศ	สถาบันพระปกเกล้าได้มีส่วนร่วมในการ

ทำงานร่วมกับหลายองค์กร	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	ได้ทำงานร่วมกับองค์กร

ต่างๆ	ดังนี้	

	 ๒.	เครือข่าย	Asian	Barometer	

	 ๒.	เครือข่าย	Inter	–	Parliamentary	Union	(IPU)	

	 ๓.	International	institute	for	Democracy	and	Electoral	Assistance	

(IDEA)	

	 ๔.	National	Graduate	Institute	for	policy	studies	(GRIPS)		

	 ๕.	The	Sasakawa	Peace	Foundation		

	 ๖.	The	United	Nations	

	 ๗.	Asia	Pacific	Mediation	Forum	

	 ๘.	National	University,	Philippines		

	 ๙.	Zhejiang	University		

	 ๑๐.	City	University	of	Hong	Kong	

	 ๑๑.	Seoul	National	University	

	 ๑๒.	Taiwan	Foundation	of	Democracy	

	 ๑๓.	Asia	Foundation		
	 ๑๔.	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD) 

	 ๑๕.	UNESCO 	

	 ๑๖.	สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย	

	 ๑๗.	International	Committee	of	the	Red	Cross	

	 ๑๘.	Partnership	for	Democratic	Local	Governance	in	Southeast-Asia	

	 ๑๙.	World	Bank	Institute	

	 ๒๐.	Center	for	Civic	Education	
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กิจกรรมเพื่อสังคม 


๑. โครงการสถาบันพระปกเกล้ารวมใจเทิดไท้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
มหาราชินี 
	 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า

สิ ริ กิ ติ์ พ ร ะ บ รม ร า ชิ นี น า ถ	 ท ร ง เ จ ริ ญ

พระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	

๒๕๕๕	นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษที่

สถาบันพระปกเกล้าได้แสดงความกตัญญู	

กตเวที	น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราช-

สักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อประเทศชาติ	 

และประชาชนเปน็อเนกอนนัต	์จดังาน	“เจรญิพระพทุธมนตเ์ฉลมิพระชนมพรรษา	

มหาราชนิ”ี	โดยรว่มกบัหลวงพอ่วริยิงัค	์และสถาบนัพลงัจติตานภุาพ	โดยมผีูร้ว่มงาน 

กว่า	๑๐,๐๐๐	คน	ณ	สยามพารากอน	และจัดโครงการ	“ไถ่ชีวิตโค-กระบือ	

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษามหาราชินี”	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	และเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ	รวมทั้งให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาส

และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าวด้วย	

โดยจัดเดือนละ	๑	ครั้ง	ตั้งแต่เดือนมีนาคม–สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ	โดยไถ่ชีวิตโค	กระบือเป็นจำนวน	๑๙๙	ตัว	เพื่อบริจาคเข้า

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ		

๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ-  
ราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 
	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายาในสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จฯ	ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	๕	รอบ	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕	๖๐	พรรษา	โดยม	ีศ.	ดร.	ธงทอง	

จนัทรางศ	ุในฐานะคณะกรรมการจดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ศ.	ดร.	บวรศกัดิ	์

อุวรรณโณ	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	รศ.	วุฒิสาร	ตันไชย	และ	นายวิทวัส	

ชัยภาคภูมิ	รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
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ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กว่า	๕๐	หน่วยงาน	นักเรียนโรงเรียน

ราชวินิตมัธยม	และโรงเรียนพิชญศึกษา	จำนวนกว่า	๓๐๐	คนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ	

	 ในช่ ว งบ่ าย	มีการปาฐกถา

พิเศษ	เรื่อง	“สถาปัตยกรรมเพื่อการ

จัดการอาคารอนุรักษ์”	โดย	ศ.	ดร.	

บัณฑิต 	จุลาสัย	และปาฐกถาพิเศษ 	

เรื่อง	“เทคโนโลยีการบินกับการ

พัฒนาประเทศ”	โดย	พลอากาศเอก	

ประจิ น	จั่ นตอง	 โดยมี นั กศึ กษา

หลกัสตูรตา่งๆ	ของสถาบนัพระปกเกลา้ 

เข้าร่วมงาน	อาทิ	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ	รุ่นที่	

๑๖	หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๑๑	และหลกัสตูร

ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที	่๒	รวมทั้งข้าราชการ	พนักงาน	และ

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง	ณ	ลานอเนกประสงค	์ชั้น	๒	ศูนย์ราชการ	 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ  

๓. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
	 จากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องประสบความยาก

ลำบากในการดำรงชีวิต	เพราะสูญเสียทรัพย์สิน	อาชีพ	รายได้	ตลอดจนเกิด	 

ผลกระทบทางด้านร่างกาย	จิตใจ	และสภาพแวดล้อมของชุมชน		

	 อย่างไรก็ดี	สังคมไทยเป็นสังคมของวัฒนธรรมเอื้ออาทร	ช่วยเหลือกัน	 

และกัน	โดยเฉพาะในชุมชน	หากได้ใช้ทุนทางสังคม	โดยเพื่อแก้ปัญหาอย่างมี	 

ส่วนร่วม	และดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ก็จะสามารถนำ	 
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คุณภาพชีวิตที่ดีกลับคืนมา	รวมทั้งทำให้สังคมนั้นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้	 

ในที่สุด	เพราะเป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีแทนการพัฒนาจากสิ่งที่สังคมขาดแคลน

ซึ่งจะทำให้ประชาชนภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและพร้อมที่จะร่วมกัน	 

แก้ปัญหาชุมชนจนก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่เมื่อใดเกิดภาวะวิกฤตประชาชน	 

ในชุมชน	ก็ร่วมกันก้าวข้ามไปได้ในที่สุด	

	 สถาบันพระปกเกล้าเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	จึงจะนำแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

มาช่วยในการช่วยฟื้นฟูชุมชนด้วยชุมชนเอง	

	 ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าด้วยความร่วมมือของ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ	 

นักศึกษาเป็นผู้เสริมกระบวนการและสนับสนุนองค์ความรู้	เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรต่างๆ	ที่จำเป็นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ	

เพื่อการฟื้นฟูชุมชนแบบมีส่วนร่วม	

	 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้	คือ	ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เกิดชุมชนเข้มแข็งในอนาคต	ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการช่วยเหลือ

เยียวยาเบื้องต้น	ได้แก่		

 ú	ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนา	โครงการฟื้นฟูรังสิตนิมิตใหม่พัฒนา	โดย

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม	ณ	ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่

พัฒนา เทศบาลนครรังสิต รวม	๘๙๐	ครัวเรือน	จัดบริการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา ตลอดจนสาธิตวิธีการทำน้ำชีวภาพ		 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดการประชุมหารือกับกรรมการในชุมชน

เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ตาม

โครงการ	“ชุมชนสร้างสุข” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการฟื้นฟูชุมชนให้

เกิดความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งยั่งยืน 	นอกจากนั้นพนักงาน	

ลูกจ้าง	และนักศึกษาฝึกงานของสถาบันพระปกเกล้าประมาณ ๔๓	คน	

ได้ร่วมกันเก็บขยะในเขตเทศบาลโดยใช้เรือล่องเก็บขยะไปตามลำคลอง

อีกด้วย		



��รายงานประจำปี
๒๕๕๕ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

 ú	ชุมชนจันทิมาธานี	และชุมชนไมตรีอุทิศ	ผู้บริหารและนักศึกษาสถาบัน	 

พระปกเกล้า	ลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนแบบมีส่วนร่วมหลังภาวะน้ำท่วม		

 ú	ชุมชนในอำเภอบ้านแพรก	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และชุมชนใน	 

จังหวัดลพบุรี	ผู้บริหารและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกัน	 

ลงพื้นที่บริจาคอาหารและยารักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่	พร้อมทั้ง

มอบชุดถุงยังชีพ	จำนวน	๘๐๐	ชุด	และเรือพายจำนวน	๕๐	ลำ	

๔. โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม  
“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	สถาบันพลังจิตตานุภาพ	วัดธรรมมงคล		 

โดยพระธรรมมงคลญาณ	(หลวงพ่อวิ ริยั งค์	สิ รินฺธโร)	จัดทำหลักสูตร		 

“วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร”	รุ่นที่	๒	ขึ้น	ภายใต้โครงการส่งเสริม	 

การศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งพัฒนาจากหลักสูตร

นักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ	ด้วยแนวคิดที่ว่าโดยปกติร่างกายมนุษย์

ประกอบด้วยกายกับจิต	การเรียนในหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นการออกกำลัง	 

กายจิต	เป็นการฝึกตนเองที่วิเศษ	สร้างจิตให้มีพลัง	การทำให้จิตสงบนิ่ง	มีพลัง	 



�� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ ผลงานกิจกรรมเด่นในรอบปี๒๕๕๕

จะเกิดได้ด้วยการทำสมาธิกรรมฐาน	เพื่อชำระล้างอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกไป		 

เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน	ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน	

หลักสูตรฯ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๕	-	๑๔	มกราคม	๒๕๕๖		 

โดยมีผู้ผ่านการศึกษาอบรมทั้งสิ้น	๑๒๔	คน	



การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

ของสถาบันพระปกเกล้า 



�0 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

	 สถาบนัพระปกเกลา้	(King	Prajadhipok’s	Institute)	เปน็หนว่ยงานของรฐั 

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	พ.ศ.	๒๕๔๑	อยู่ในการกำกับดูแล

ของประธานรัฐสภา	ขอบข่ายการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าเกี่ยวข้องกับ

งานทางด้านวิชาการ	ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย	การจัดการศึกษาอบรม	

และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย	และ

การเมืองการปกครอง	รวมถึงบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารปกครอง

บ้านเมืองที่ดี	ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น	นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		

					การมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระปกเกล้านั้น	จำเป็นต้องมีระบบในการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นระบบและมุ่งเน้นคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด	โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	การนำแนวทางการบริหาร

จัดการองค์การที่มุ่งเน้นคุณภาพและความรู้จะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์การมีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม	และมี

การติดตามประเมินผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันที่เป็นแหล่ง

ในการศึกษา	และวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ		



�1รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

					ดังนั้น	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน	 

พระปกเกล้าจึงได้ศึกษาแนวทางในการติดตามและประเมินผลรูปแบบใหม่ๆ		 

ที่องค์การชั้นนำใช้กันในปัจจุบัน	แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการติดตามและ	 

ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ	

และมีความสมดุล	ตามกรอบการประเมินสถาบัน			

	 ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	พ.ศ.	๒๕๔๑	ในมาตรา	๒๗		 

ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน	

และในมาตรา	๒๘	ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

งานของสถาบันมีอำนาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน

และของเลขาธิการโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของสถาบัน	ประกอบการประเมินผลงานและรายงานการติดตามและประเมิน	 

ผลงานของสถาบันและของเลขาธิการต่อประธานสภาสถาบันทุก	๖	เดือน		 

โดยแบ่งเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่		



�2 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๑  การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ   
จากผลการติดตามในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการในรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการติดตามผลการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าและของเลขาธิการในรอบ
ครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)   
 
 ๑.๑	 การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตามฯ	จากผลการติดตามในรอบครึ่ งปีหลังปีงบประมาณ	๒๕๕๔			

ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ	จะดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะที่สถาบันฯ			

ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	หรืออยู่ระหว่างดำเนินการในรอบครึ่งปีแรก	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕		

 	 ไดผ้ลสรปุการตดิตามการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะทีผ่า่นมาพบวา่ 

สถาบันได้นำข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลไปดำเนินการแล้ว	 

ทุกข้อเสนอแนะ	โดยข้อเสนอแนะที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว	เช่น	การใช้ข้อมูล

และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนนวัตกรรม	ทางสถาบันฯ	

ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร	(ERP:	

Enterprise	Resource	Planning)	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร

องค์กร	ได้แก่	ระบบการเงิน	การบัญชี	การงบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และ

การพสัด	ุเพือ่แกไ้ขปญัหาการบรูณาการ	ระบบสารสนเทศขององค์การที่ขาดความ

เชื่อมโยง	และข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบัน	เนื่องจากการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ	 

กึ่งอัตโนมัติ	กึ่งปฏิบัติการด้วยมือ	ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการในปี	๒๕๕๕	

–	๒๕๕๖	และในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์	สถาบันฯ	ได้ดำเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว	เฉพาะในส่วนของคู่มือการวางแผนกลยุทธ์ที่

สถาบันฯ	ได้มีการยกร่างและนำเข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายบริหารไปแล้วนั้น	แต่เนื่องจาก

มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือ	จึงทำให้การรวบรวมคู่มือ

ล่าช้าออกไป	โดยสถาบันฯ	จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบครึ่งปีแรกของ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๖		 	



�3รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

สรุปการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันพระปกเกล้า 

 ขอ้เสนอแนะทีส่ถาบนัฯ	ยงัดำเนนิการไมแ่ลว้เสรจ็	หรอือยูร่ะหวา่งดำเนนิการ 

ในรอบครึ่งปีหลังปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	เมษายน	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	

สรุปการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	
จำนวน	

ข้อเสนอแนะ	
ดำเนินการแล้ว	

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ	

หมวด	๑	การนำองค์กร	 ๑	 ๑	 -	

หมวด	๒	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ๓	 ๓	 -	

หมวด	๓	การบริการที่มุ่งเน้นความสำคัญ
ของผู้รับบริการ	

-	 -	 -	

หมวด	๔	การวัดผล	การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การจัดการความรู้	

๒	 ๒	 -	

หมวด	๕	การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน	 ๑	 ๑	 -	

หมวด	๖	การบริหารกระบวนงาน	 ๑	 ๑	 -	

รวม	 ๘	 ๘	 -	

 



�4 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

 ๑.๒	 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

สถาบันพระปกเกล้า	ในรอบครึ่งปีหลัง	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	เมษายน	–	

๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	จะดำเนินการติดตามการบรรลุผลสำเร็จตามแผน

ปฏิบัติการประจำปี	และเป้าหมายที่ทางสถาบันฯ	กำหนดไว้ใน	๗	พันธกิจ	คือ		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน ใน	๗	พันธกิจ	

พันธกิจ	 ผลงาน	(ร้อยละ)	

๑.	ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี	 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ										

๙๘.๖๖	

๒.	ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	ให้คำ
ปรึกษา	ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรู้ทางการเมืองการปกครอง	การเศรษฐกิจ	สังคม	ในระบอบ
ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี			

๙๗.๐๔	

๓.	ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง			 ๙๗.๗๓	

๔.	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย			

๙๔.๔๒	

๕.	ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและ
สันติวิธี	

๑๐๐.๐๐	

๖.	ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	

๑๐๐.๐๐	

๗.	บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	และ
สนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

๙๗.๘๖	

รวม		 ๙๗.๖๗	

      

	 จากการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน	ใน	

๗	พันธกิจพบว่าทุกพันธกิจมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี	โดยมีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายรวมทุกพันธกิจ

ร้อยละ	๙๗.๖๗	ซึ่งสูงกว่ารอบครึ่งปีหลังปี	๒๕๕๔	เล็กน้อย	(ร้อยละ	๙๗.๒๐)	

เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้	

	 ๑)	พันธกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ

และพันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	๑๐๐		



��รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

	 ๒)	พันธกิจด้านศึกษาวิจัยทางวิชาการฯ	ร้อยละ	๙๘.๖๖			

	 ๓)	พันธกิจด้านการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาฯ	ร้อยละ	๙๗.๘๖	

	 ๔)	พันธกิจด้านการส่งเสริมวิชาการรัฐสภาฯ	ร้อยละ	๙๗.๗๓	

	 ๕)	พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการฯ	ร้อยละ	๙๗.๐๔	

	 ๖)	พันธกิจด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ	ร้อยละ	๙๔.๔๒				 	

	 และเมือ่ตดิตามจากผลการดำเนนิงานของแตล่ะหนว่ยงานพบวา่ทกุหนว่ยงาน 

มีความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรลุเป้าหมาย

เป็นส่วนใหญ่	โดยมีค่าความสำเร็จการดำเนินโครงการของหน่วยงานเรียงลำดับ	

ดังนี้	

	 ๑)	พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	สำนกัสง่เสรมิการเมอืง 

ภาคพลเมือง	สำนักวิจัยและพัฒนา	ร้อยละ	๑๐๐	

	 ๒)	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	ร้อยละ	๙๘.๓๕	

	 ๓)	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	ร้อยละ	๙๘.๑๕	

	 ๔)	สำนักงานเลขาธิการ	ร้อยละ	๙๘.๐๐	

	 ๕)	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	ร้อยละ	๙๗.๘๗	

	 ๖)	ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	ร้อยละ	๙๔.๑๓	

	 ๗)	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	ร้อยละ	๙๓.๕๔	

	 จากผลการดำเนินงานแสดงว่า	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า	 

เจ้าอยู่หัว	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	สำนักวิจัยและพัฒนา	ประสบ

ความสำเร็จเป็นอย่างสูง	รองลงมาได้แก่	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สำนัก	 

ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการ	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ	๙๕	ส่วนหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	และ

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	มีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ	๙๐	บรรลุตาม

เป้าหมาย	



�� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒  การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนา
องค์การแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ 
 

 ๒.๑		การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	

	 	 โดยสถาบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผน

กลยุทธ์ฉบับที่	๔	และผลสำเร็จของการดำเนินงานในรอบครึ่ งปีหลังของ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าของการบรรลุ		 

ผลสำเร็จ	ผลลัพธ์ในแผนกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ดังนี้	

สรุปผลการดำเนินงานในแผนกลยุทธ์	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		

ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่	๔			

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

ยุทธศาสตร์ที่	๑	การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย	

เป้าประสงค์		ผลการศึกษาวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ	เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งอ้างอิงด้าน
การเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย	

กลยุทธ์ที่	๑	พัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย	และเสริม
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย	

๑.	มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา
ประชาธิปไตย		

๕	 ๕	  

๒.	มีการอ้างอิงผลงานของสถาบันฯ		 ๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๒	สร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ	พัฒนา
นโยบายสาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง	

๓.	มี เครือข่ายในการศึกษาวิจัยทั้ งในและ	 
ต่างประเทศที่สามารถดำเนินโครงการวิจัย	 
ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง		

๕	 ๕	  



��รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

กลยุทธ์ที่	๓	วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อชี้ทิศทางและวัดระดับการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศ	

๔.	มีการศึกษาวิจัยและมีฐานข้อมูลที่สามารถ
ใช้ในการวัดระดับการพัฒนาประชาธิปไตยและ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๔	สังเคราะห์จัดระบบความรู้	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	และการนำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	

๕.	มีการจัดการความรู้จากการศึกษาวิจัย		 ๕	 ๕	  

๖.	มีการนำความรู้จากการศึกษาวิจัยของ
สถาบันไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย		

๕	 ๕	  

รวม	 ๓๐	 ๓๐	 	

ยุทธศาสตร์ที่	๒	การจัดการศึกษาอบรม	และให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับ
โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญทุกกลุ่ม	

เป้าประสงค์	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษาอบรมและรับบริการวิชาการมีความรู้	ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สันติวิธีและธรรมาภิบาลมากขึ้น	

กลยุทธ์ที	่๑	จัดการศึกษาอบรมที่มีสาระทันสมัย	และทันต่อสถานการณ	์ครอบคลุมกลุ่ม		
เปา้หมาย	และเน้นการประยุกต์ใช้	

๑.	มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับหลักสูตร
เดิมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม				

๕	 ๕	  

๒.	มีพื้นที่การให้การศึกษาอบรมเพิ่มขึ้น		 ๕	 ๕	  

๓.	ผู้ เข้ารับการอบรมมีการนำไปประยุกต์	 
ใช้จริง		

๕	 ๕	  

๔.	มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาอบรม		 ๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๒	ปรับปรุงวิธีการให้การศึกษาอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ	

๕.	มกีารนำเสนอเทคนคิใหมม่าใชใ้นการจดัการ	
ศึกษาอบรม	เช่น	Case	Based	Learning/	
Activity	–	Learning	

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที	่๓	ให้บริการงานวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน	

๖.	หน่ วยงานภายนอกขอรับบริการทาง	 
วิชาการอย่างสม่ำเสมอ		

๕	 ๕	  



�� รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

๗.	หน่วยงานที่สถาบันให้บริการวิชาการมี
ความพึงพอใจ		

๕	 ๕	  

รวม	 ๓๕	 ๓๕	 	

ยุทธศาสตร์ที่	๓	การเผยแพร่	รณรงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย	

เป้าประสงค์	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	วัฒนธรรมประชาธิปไตย	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้น	

กลยุทธ์ที่	๑	เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง	การมีส่วนร่วม	ธรรมาภิบาล	
วัฒนธรรมประชาธิปไตย	สำนึกพลเมือง	ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ	

๑.	มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ได้รับการ	 
เผยแพรค่วามรูจ้ากสถาบนัฯ	เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะ 
เยาวชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๒	ให้บริการความรู้ด้านการเมืองการปกครอง/การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสู่สังคม	

๒.	จำนวนกิจกรรมที่ผ่านช่องทางสู่สาธารณะ
สม่ำเสมอ	มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผ่านช่อง
ทางต่างๆ	เช่น	โครงการอบรม	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	
บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้า	บริการห้องสมุด	
เว็บไซต์	ฐานข้อมูล	รถประชาธิปไตย	โครงการ
รางวัลพระปกเกล้า	

๕	 ๕	  

รวม	 ๑๐	 ๑๐	  

ยุทธศาสตร์ที่	๔	การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย	

เป้าประสงค์	เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ	และประสานเครือข่ายองค์ความรู้	เกี่ยวกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย	สันติวิธีและธรรมาภิบาล	

กลยุทธ์ที่	๑	พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	

๑.	มีฐานข้อมูลเครือข่ายที่ครบถ้วน	 ๔	 ๔	  

๒.	มีการปรับปรุ งฐานข้อมูล เครือข่ ายให้	 
ทันสมัย	

๔	 ๓	  

กลยุทธ์ที	่๒	สร้าง	ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง	

๓.	มีจำนวนเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น		 ๕	 ๕	  



�9รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

กลยทุธท์ี	่๓	สง่เสรมิความรว่มมอืและสรา้งพลงัใหเ้ครอืขา่ยเพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และยัง่ยนื	

๔.	จำนวนกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย		 ๕	 ๕	  

๕.	จำนวนกิจกรรมที่เครือข่ายดำเนินงานเอง
อย่างต่อเนื่อง		

๔	 ๔	  

กลยุทธ์ที่	๔	การให้ความสำคัญและสร้างความร่วมมือกับนักศึกษาใหม่และเก่าของสถาบัน	

๖.	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยที่
ทำร่วมกับนักศึกษา		

๕	 ๕	  

รวม	 ๒๗	 ๒๖	 	

ยุทธศาสตร์ที่	๕		การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง	

เป้าประสงค์		๑.	เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรัฐสภา	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เข้าถึงองค์ความรู้ที่
จำเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา	
													๒.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของสภาพัฒนาการเมือง	

กลยุทธ์ที่	๑	สนับสนุนองค์ความรู้แก่คณะกรรมาธิการ/	พรรคการเมือง				

๑.	จำนวนประเด็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
พระปกเกล้ ากับรั ฐสภาในการสนับสนุน	 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ก่ ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร แ ล ะ
พรรคการเมือง		

๕	 ๕	  

๒.	วิเคราะห์ร่างกฎหมายสำคัญเพื่อประโยชน์
ของสมาชิกในการพิจารณาร่างกฎหมาย		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที	่๒	พัฒนาขีดสมรรถนะแก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในแวดวงรัฐสภา	

๓.	จำนวนกิจกรรมในการให้บริการวิชาการแก่
สมาชิกรัฐสภา	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		

๕	 ๕	  

๔.	จำนวนสมาชิก/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
รัฐสภาผ่านการอบรม	สัมมนา		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที	่๓	สนับสนุนองค์ความรู้แก่สภาพัฒนาการเมือง	

๕.	จำนวนการให้บริ การแก่สมาชิกสภา	 
พัฒนาการเมือง	
 

-	 -	 ตัวชี้วัดนี้ขอปรับ
แก้ไขโดยการตัด
ตัวชี้วัดนี้	และ
นำเสนอ
กรรมการสภา
สถาบันพิจารณา	 
วันที	่๒	พ.ย.	
๒๕๕๕	



�0 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

๖.	จำนวนกิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับสภา
พัฒนาการเมืองหรือคณะกรรมการของสภา
พัฒนาการเมือง	

-	 -	 ตัวชี้วัดนี้ขอปรับ
แก้ไขโดยการตัด
ตัวชี้วัดนี้	และ
นำเสนอ
กรรมการสภา
สถาบันพิจารณา
วันที่	๒	พ.ย.	
๒๕๕๕	

รวม	 ๒๐	 ๒๐	 	

ยุทธศาสตร์ที่	๖		การสร้างความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค	

เป้าประสงค์		๑.	เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาประชาธิปไตยในระดับภูมิภาค	

กลยุทธ์ที่	๑	ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

๑.	มีข้อตกลงร่วมทางวิชาการกับสถาบัน	 
วิชาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก			

๕	 ๕	  

๒.	มีกิจกรรมทางวิชาการที่จัดร่วมกันกับ
สถาบันวิชาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	อาทิ	
จัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๒	เผยแพร่ผลงานของสถาบันพระปกเกล้าสู่ประเทศต่างๆ	โดยเน้นภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	

๓.	มีผลงานที่ เผยแพร่ผ่ านเว็บไซต์ภาษา
อังกฤษของสถาบันฯ	ที่มีการปรับให้ทันสมัยทุก
เดือน	และมีเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ	เช่น	
หนังสือเผยแพร่	เป็นต้น		

๕	 ๕	  

๔.	ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่สู่นานาชาติ
ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	เวทีวิชาการ,	หนังสือ,	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,	เว็บไซต์	เป็นต้น		

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๓	ขยายการให้บริการทางวิชาการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน	

๕.	มีกิจกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สถาบัน
วิชาการระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง		

๕	 ๕	  

รวม	 ๒๕	 ๒๕	 	



�1รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

ยุทธศาสตร์ที่	๗		ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาที่สมบูรณ์	

เป้าประสงค์		เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า-
เจ้าอยู่หัวในด้านประชาธิปไตยและเป็นแหล่งเรียนรู้อ้างอิงเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา	

กลยุทธ์ที่	๑	ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พระปกเกล้าศึกษา	

๑.	จำนวนผลงานศึกษาวิจัย		 ๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๒	เผยแพร่พระราชประวัติ	และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จ		
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(เช่น	ประชาธิปไตย	การปกครองท้องถิ่น	สันติวิธี	การปลูกฝังเยาวชน
ฯลฯ)	

๒.	จำนวนเรื่องที่เป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ		 ๕	 ๕	  

๓.	จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่		 ๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๓	พัฒนาระบบงานขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ	และจัดระบบงานจดหมายเหตุให้มี
ประสิทธิภาพ	

๔.	จัดทำคู่มือและทบทวนคู่มือการขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุ		

๕	 ๔	  

๕.	จัดทำและปรับปรุงการจัดทำจดหมายเหตุ		 ๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที่	๔	พัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายและทันสมัย	

๖.	จำนวนรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุง		 ๔	 ๔	  

๗.	สัดส่วนของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	 
มากขึ้น			

๔	 ๔	  

รวม	 ๒๘	 ๒๗	 	



�2 รายงานประจำปี
๒๕๕๕ รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

ยุทธศาสตร์ที่	๘		การพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	และพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

เป้าประสงค์	เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

กลยุทธ์ที่	๑	การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก	ภูมิใจ	และสุขวัฒนธรรมในการ
ทำงานร่วมกัน	

๑.	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
อยู่ในระดับดี		

๔	 ๔	  

กลยุทธ์ที	่๒	การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร	

๒.	ระดับธรรมาภิบาลของสถาบันฯ	อยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน		

๔	 ๔	  

๓.	มีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล/และ
การทบทวนโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจ	

   

-	มีแผนแม่บทด้านบุคลากรและการทบทวน
โครงสร้างของสถาบันฯ	(จำนวน	๑	แผน	
ภายใน	๔	ปี)		

๔	 ๔	  

-	มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่าง	 
ต่อเนื่อง	(การดำเนินการต้องเป็นไปตามแผน
ฝึกอบรม)	

๕	 ๕	  

-ร้อยละ	๘๐	ของการปฏิบัติงานของบุคลากร	
เป็นไปตามเป้าหมาย/เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ไว้	(ร้อยละ	๘๐)	

๕	 ๕	  

๔.	มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี	 
สารสนเทศ		

๔	 ๔	  

๕.	มีการพัฒนามาตรฐานระบบงานสนับสนุน	
(Back	Office)	อย่างต่อเนื่อง			

๕	 ๕	  

กลยุทธ์ที	่๓	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

๖.	มีกระบวนการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

   

-	จำนวนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		 ๔	 ๔	  

-	จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการสร้างพัฒนา		 ๔	 ๔	  



�3รายงานประจำปี
๒๕๕๕รายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง	

(สถาบันฯ)	

ระดับคะแนน	
(กรรมการ
ติดตามฯ)	

หมายเหตุ	

รวม	 ๓๙	 ๓๙	 	

รวมทั้ง	๘	ยุทธศาสตร์		 ๒๑๙	 ๒๑๗	 	

ร้อยละ	 ๑๐๐	 ๙๙.๐๘	 	

คะแนนในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตามแผน
กลยุทธ์	

๖๕	 ๖๔.๔๐	 	

คำอธิบายเกณฑ์การประเมินผล	

คะแนน	๑	=	ทำได้บ้างเล็กน้อยไม่ถึงเป้าหมายทุกเรื่อง	
คะแนน	๒	=	ทำได้บางเป้าหมายและบางเรื่องยังไม่ถึงเป้าหมาย	
คะแนน	๓	=	บรรลุตามเป้าหมาย	
คะแนน	๔	=	ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในบางเรื่อง	
คะแนน	๕	=	ทำได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกเรื่อง	
  

	 จากการติดตามผลการดำเนินงานตามตารางข้างต้น	แสดงว่า	สถาบัน	 

ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่	๔	และมีผลสำเร็จของการดำเนินงานในรอบ

ครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ	๒๕๕๕	ค่อนข้างมาก	แต่ยังมีบางกลยุทธ์ที่ตัวชี้วัด

บางตัวยังไม่ได้ดำเนินการ	สถาบันอาจต้องเร่งดำเนินการในรอบครึ่งปีแรกของ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๖	เช่น	ยุทธศาสตร์ที่	๗	กลยุทธ์ที่	๓	เรื่อง	จัดทำคู่มือและ

ทบทวนคู่มือการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ	ที่สถาบันยังไม่ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือ

การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ	คณะกรรมการติดตามฯ	เห็นว่าควรให้ความสำคัญ	 

ในเรื่องดังกล่าว	เนื่องจากโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นของมีค่าและ	 

บางชิ้นสามารถเคลื่อนย้ายได้	เพื่อป้องกันการสูญหายของโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์

จึงควรจัดระบบการทบทวนทะเบียนโบราณวัตถุอย่างสม่ำเสมอ		

ข้อเสนอแนะ 
	 สำหรับยุทธศาสตร์ที่	๔	การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนา

ประชาธิปไตย	สำหรับตัวชี้วัดเรื่อง	มีการศึกษาวิจัยและมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้

ในการวัดระดับการพัฒนาประชาธิปไตยและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง	สถาบันฯ	

ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลได้	๒	ฐาน	ได้แก่	ฐานข้อมูลเหตุการณ์พื้นที่ปัญหา

ความขัดแย้ง	และฐานข้อมูลการเมืองภาคพลเมือง	ทั้งสองฐานข้อมูลมีการ

วางแผนผังเว็บไซต์และหัวข้อต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	แต่สถาบันฯ	ควรมีการกำหนด
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รอบระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	และนำข้อมูล

กิจกรรมที่น่าสนใจของสถาบันไปใส่ลงในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน	เพื่อสร้างความ	 

น่าสนใจและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น			

 ๒.๒	 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ	

								 คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการพัฒนาองค์การ	ระดับความ

สำเร็จของการปฏิบัติตามข้อริเริ่ม	(Initiatives)	จากแผนพัฒนาองค์การ	(หมวด	

๑	–	๖)	ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง	Malcolm	Baldrige	โดยสถาบันฯ	ดำเนิน

การเลือกเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาจากข้อตกลง	๖	หมวด	ผลการปฏิบัติตามข้อ

ริเริ่มจากแผนพัฒนาองค์การมีระดับความสำเร็จ	อยู่ที่ร้อยละ	๙๓.๔๔	ค่าน้ำหนัก

ในการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	๓๒.๗๐	คะแนน	(คะแนนเต็ม	๓๕)		 

ต่ำกว่ารอบครึ่งปีหลังปี	๒๕๕๔	เล็กน้อย	(ร้อยละ	๓๓.๕๕)	เนื่องจากในช่วงรอบ

ครึ่งปีหลัง	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	สถาบันฯ	มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง	 

ผู้รับผิดชอบในบางหมวด	เช่น	หมวดที่	๒	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ที่การจัดทำ

คู่มือยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือ	

เป็นต้น	

ผลการติดตามการพัฒนาองค์การจากการประยุกต์รูปแบบ		

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	

เกณฑ์การติดตามผลการดำเนินงาน	๖	หมวด	 ร้อยละ	

หมวดที่	๑	การนำองค์การ	 ๙๗.๖๗	

หมวดที่	๒	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	 ๘๗.๒๗	

หมวดที่	๓	การบริการที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้รับบริการ	 ๘๕.๙๒	

หมวดที่	๔	การวัดผล	การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้	 ๑๐๐	

หมวดที่	๕	การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน	 ๘๙.๗๖	

หมวดที่	๖	การบริหารกระบวนงาน	 ๑๐๐	

รวม	 ๙๓.๔๔	

คะแนน	(คะแนนเต็ม	๓๕)	 ๓๒.๗๐	
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ข้อเสนอแนะ 
 หมวดที่	๑	การนำองค์การ	

	 (๑)	สถาบันฯ	ควรเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือในการทบทวนแผนกลยุทธ์	 

ให้ทันต่อการทบทวนแผนกลยุทธ์ในรอบการดำเนินงานถัดไป	

	 (๒)	สถาบันฯ	ควรริเริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับ

สำนัก	หรือผู้บริหารระดับกลาง	และระดับต้น			

	 การติดตามผลการพัฒนาองค์การในหมวดที่	๑	มีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้	

						 -	ในการทบทวนแผนกลยุทธ์อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกการประชุม		 

และการเห็นชอบจากสภาสถาบัน	ภายในวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	

จึงยังไม่ได้นำไปปฏิบัติทันภายในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	แต่จะนำไป

ปรับปรุงในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	

	 -	ประเด็นการติดตาม	ตรวจสอบเรื่องการนำค่านิยมร่วมไปปฏิบัติ		

สถาบันยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่ามีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงให้มีการ

ยอมรับในค่านิยมร่วม	เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร	และยังไม่ได้มีการ

ติดตามเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม		

	 -	ในการผลักดันเรื่องการบริหารความรู้	สถาบันควรมีการจัดทำแผน

ปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมตามพันธกิจของสถาบัน	เช่น	ความรู้ใน

การให้บริการทางวิชาการ	มีการจัดทำกระบวนงาน	การให้บริการทาง

วิชาการ	กระบวนงานส่งเสริมวิชาการของรัฐสภา	เป็นต้น				

 หมวดที่	๒	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	

	 สถาบันฯ	ควรเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือการวางแผนกลยุทธ์ให้แล้วเสร็จใน

รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ	๒๕๕๖	เพื่อให้การติดตาม	ตรวจสอบ	การ

ปรับปรุง	และการทบทวน		มีกระบวนการที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	และนำไปใช้

กำหนดกรอบระยะเวลาการทบทวนแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป			

	 หมวดที่	๓	การบริการที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้รับบริการ	

	 (๑)	สถาบันฯ	ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของผู้รับบริการทั้งในส่วนที่
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เกี่ยวข้องกับชุมชน	สังคม	และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล	 

ข่าวสารที่ถูกต้อง	รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของ

สถาบันฯ	ให้ทราบอย่างทั่วถึง	

	 (๒)	สถาบันฯ	จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ	การเป็น

มิตรกับเครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบันฯ	

	 (๓)	สถาบันฯ	ต้องมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ	

และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ		

 หมวดที	่๔	การวัดผล	การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้	

	 สถาบันฯ	ควรมีการสำรวจความพึงพอใจ	ความง่าย	สะดวก	ต่อการใช้งาน	

และสอบทานความพร้อมในการใช้งานของระบบ	(ERP:	Enterprise	Resource	

Plnning)	เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวน	ปรับปรุงระบบให้มีความสะดวก	ใช้ง่าย	

และมีระบบความปลอดภัยตามลำดับชั้น	(Password	ในแต่ละระดับ	และชั้นการ

เข้าถึงข้อมูล)	และจัดทำคู่มือการใช้งานและแผนการปรับปรุงระบบในลำดับต่อไป			

	 การติดตามผลการพัฒนาองค์การในหมวดที่	๔	มีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้	

	 -	ในการติดตามผลการใช้งบประมาณ	ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ																

ที่คลาดเคลื่อนไปจากแผน	สถาบันมีการระบุสาเหตุ	ปัญหาอุปสรรคไว้	

แต่ยังไม่ระบุแนวทางการแก้ไข	และผู้รับผิดชอบ	หรือการเชื่อมโยงการ

แก้ปัญหากับหน่วยงานอื่น	และในส่วนของการเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม

ความคืบหน้าของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ	ซึ่งมีแนวทางเดียวกัน	 

ทั้งองค์กร	ยังมิได้กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน		

	 -	สถาบันฯ	มีการรายงานปัญหาอุปสรรค	ข้อขัดข้องจากการใช้ระบบ	 

สารสนเทศที่เริ่มพัฒนาในการประชุมคณะทำงาน	แต่ยังไม่ได้กำหนด

แนวทางแก้ไข	หรือผู้รับผิดชอบรวมถึงรายงานความคืบหน้าในการ

แก้ไขปรับปรุงระบบ	สถาบันจึงควรมีการติดตามความคืบหน้าในการ

ปรับปรุงแก้ไข	และรายงานผลในการประชุมคณะทำงานต่อไปด้วย		 	
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 หมวดที่	๕	การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน	

	 (๑)	สถาบันฯ	ต้องมีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของ

บุคลากรของสถาบันฯ	อย่างสม่ำเสมอเพื่อเอื้ออำนวยให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพ	

		 (๒)	การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรต้องมีการดำเนินการอย่าง	 

ต่อเนื่อง	

	 (๓)	ความก้าวหน้าในสายงาน	(Careerpath)	ต้องมีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร	

	 (๔)	สถาบันฯ	ต้องจัดระบบเกี่ยวกับการประเมินผล	มีการให้ข้อมูล	 

ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		

	 หมวดที่	๖	การบริหารกระบวนงาน	

	 ควรปรับและจัดทำฐานข้อมูลในอดีตที่ยังไม่ได้ดำเนินการและข้อมูลที่จะ

ต้องจัดทำให้เป็นปัจจุบันสมควรได้มีการระดมจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว	

 

ส่วนที่ ๓  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ 
 

	 ๓.๑	การติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ		

	 คณะกรรมการติดตามฯ	จะพิจารณาประเด็นจากเกณฑ์การประเมินตาม

แนวทางการบริหารเชิงคุณภาพ	ในหมวดภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง	ซึ่ง	 

คณะกรรมการติดตามฯ	ได้พิจารณาเกณฑ์การประเมินร่วมกับเลขาธิการสถาบัน	

และกำหนดกรอบการประเมินผลงานของเลขาธิการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ในบทบาทของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในภาพรวมสรุปได้ดังนี	้

	 (๑)	เลขาธิการ	มีบทบาทในการกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	

ค่านิยมร่วม	และเป้าหมายการดำเนินงาน	มีส่วนร่วมในการวางแผน

กลยุทธ์	มีการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติงาน	

ผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้เสียของสถาบัน	รวมถึงผู้นำปฏิบัติตนเองที่

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นำในค่านิยมขององค์กร		
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	 (๒)	มีบทบาทสร้างองค์กรให้ยั่งยืน	มีการปรับปรุงองค์กร	ผลักดันให้

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ	บรรลุเป้าหมาย	มีผลการดำเนินงานองค์กรที่เป็น

แบบอย่าง	สร้างบรรยากาศและผู้นำมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการ

เรียนรู้ในองค์กร	ผู้นำส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ	และมีส่วน

ร่วมในการทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับของผู้บริหารระดับกลาง	

และระดับต้น		

	 (๓)	มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็น	ผลการปฏิบัติงาน	การตัดสินใจ	 

ในประเด็นที่สำคัญขององค์กร	และส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทาง	

มีการยกย่อง	ชมเชย	ให้รางวัลผู้ที่มีผลงานดี	

	 (๔)	มีส่วนร่วมผลักดันระบบกำกับดูแลองค์กร	มีการตรวจสอบภายใน		 

การสอบบัญชี,	การควบคุมงบประมาณ	การจัดการความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการบริการ	มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย	มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	และ

คณะกรรมการชุดต่างๆ	นำผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพ	

	 (๕)	มีการปฏิบัติตนส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรตามกฎระเบียบและ	 

จรรยาบรรณ	มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กร	ให้อยู่ในกรอบของ

กฎหมาย	กฎระเบียบ	มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน	มีกระบวนการ

กำกับดูแลและจัดการผู้ที่ ฝ่ าฝืนกฎระเบียบ	หรือประพฤติผิด	 

จรรยาบรรณ	

	 (๖)	มีส่วนสนับสนุนและทำประโยชน์ให้สังคม	สนับสนุนสิ่งแวดล้อม	และมี

ส่วนช่วยปรับปรุงชุมชนที่สำคัญ	มีโครงการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ

สังคม	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย	โดยคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่

ให้ได้รับความช่วยเหลือในปัจจัยสี่ที่จำเป็นระหว่างเกิดอุทกภัย	และมี

การแตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิการดำเนนิกจิการสาธารณะประโยชน ์

เพื่อสืบทอดกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้สังคมต่อเนื่อง			

	 โดยสรุปแล้ว	การนำองค์กรของเลขาธิการมีส่วนสำคัญทำให้องค์กรมีผล

การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	ทั้งในด้านบริการวิชาการ		

ภารกิจในการส่งเสริมประชาธิปไตย	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	การบริหาร

การเงินและงบประมาณ		ความมุ่งมั่นและพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน	การจัดการ
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กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ	การนำองค์กร	การกำกับดูแลองค์กร	การช่วยเหลือ

สังคม	ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	บทบาทในการสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรอื่น	และภารกิจตามกฎหมาย	

 ๓.๒	 สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามแผน

กลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ	ของสถาบันพระปกเกล้า	

	 	 โดยสรุปจากการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ในรอบครึ่งปี

หลังของปีงบประมาณ	๒๕๕๕		(๑	เมษายน	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)		ทั้งสาม

ส่วน	มีดังนี้			

	 	 ส่วนที่	๑	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะ	 

กรรมการฯ	จากผลการติดตามในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ	๒๕๕๔	ที่ยัง

อยู่ระหว่างดำเนินการในรอบครึ่งปีแรก	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	และการติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าและของ

เลขาธิการในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	เมษายน	–	๓๐	

กันยายน	๒๕๕๕)			

	 	 เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสถาบัน	 

พระปกเกล้าถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายการดำเนินงานหรือไม่	จึงไม่มีการนำมาคิด

ค่าคะแนน	โดยในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ	๒๕๕๕	ผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันใน	๗	พันธกิจพบว่า	ทุกพันธกิจมีความ

ก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	โดยมีการดำเนินงานที่

ก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายรวมทุกพันธกิจร้อยละ	๙๗.๖๗	ซึ่งสูงกว่ารอบ	 

ครึ่งปีหลังป	ี๒๕๕๔	เล็กน้อย	(ร้อยละ	๙๗.๒๐)	

	 	 ส่วนที่	๒	การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์และการประเมิน

ผลการพัฒนาองค์การแบ่งออกเป็น	๒	ด้าน	คือ	

	 ๒.๑	การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	–	๓๐	กันยายน	

๒๕๕๕)		ร้อยละ		๖๕	
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	 ๒.๒	การประเมินผลการพัฒนาองค์การ	โดยการประยุกต์รูปแบบ		 

หลักเกณฑ์		และแนวทางการบริหารเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศของ	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	ร้อยละ	

๓๕	

	 	 จากการติดตามผลการดำเนินงานทั้งสองส่วนมีความก้าวหน้าของ	 

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การเป็นอย่างมาก	

ผลคะแนนรวมอยู่ที่	๙๗.๑๐	น้อยกว่าปีงบประมาณ	๒๕๕๔	เล็กน้อย	(ร้อยละ	

๙๘.๐๙)	เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ	๒๕๕๕	สถาบันฯ	มีความจำเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในบางหมวด	เช่น	การจัดทำคู่มือการวางแผนกลยุทธ์			

แต่ในภาพรวมสถาบันฯ	มีผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	และค่าเป้าหมาย

เป็นส่วนใหญ่	สามารถเตรียมแผนพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี	มีการนำ

กระบวนการวางแผนพัฒนาองค์กรมาปรับใช้กับแผนปฏิบัติการและแผนงบ

ประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทำให้สามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่

ชัดเจนในการจัดทำแผนปรับปรุงองค์การ	รวมถึงการทบทวนเป้าหมายที่สถาบันฯ	

จะต้องดำเนินการสำหรับการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	ในปี	๒๕๕๖		 

ต่อไป			

สรุปผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์	

และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ	

การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์		
และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ	

คะแนนเต็ม	 คะแนน	

๒.๑		การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
พระปกเกล้าปีงบประมาณ	๒๕๕๕	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	
–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๕)	

๖๕	 ๖๔.๔๐	

๒.๒		การประเมินผลการพัฒนาองค์การจากการ
ประยุกต์รูปแบบ	หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเชิง
คุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	

๓๕	 ๓๒.๗๐	

รวม	 ๑๐๐	 ๙๗.๑๐	
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	 	 ส่วนที่	๓	การติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ	

การประเมินผลงานของเลขาธิการจะอยู่ในกรอบการประเมินองค์กรตามเกณฑ์

ของแนวทางการบริหารองค์กรเชิงคุณภาพ	ในประเด็นที่เลขาธิการสถาบันฯ		 

มีบทบาทโดยตรง	ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวกับ

เลขาธิการใน	๗	ประเด็น	และผลงานของเลขาธิการในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	เป็นไป

ตามที่ได้ตกลง	และสอดคล้องตามหลักสากลของการบริหารจัดการองค์กร	 

เชิงคุณภาพ		

	 	 ผลจากการติดตามพบว่า	การนำองค์กรของเลขาธิการมีส่วนสำคัญ

ทำให้องค์กรมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	ทั้งในด้าน

บริการวิชาการ	ภารกิจในการส่งเสริมประชาธิปไตย	ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร	

การบริหารการเงินและงบประมาณ	ความมุ่งมั่นและพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน   

การจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ	การนำองค์กร	การกำกับดูแลองค์กร	

การช่วยเหลือสังคม	ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	บทบาท

ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นและภารกิจตามกฎหมาย	





รายงานการเงิน 
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สถาบันพระปกเกล้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ 

 

		หน่วย:บาท	

 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๔	

สินทรัพย์	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ๒๕๐,๙๑๕,๓๔๗.๘๑		 ๓๗๒,๗๙๘,๑๔๒.๖๘		

เงินลงทุนระยะสั้น	 ๓๑๐,๙๐๓,๕๖๑.๖๔		 ๕๒๑,๘๔๗,๓๗๕.๖๕		

เงินทดรองจ่ายระยะสั้น	 -		 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

รายได้ค้างรับ	 ๒,๗๖๓,๙๖๓.๒๖		 ๔,๑๓๗,๑๕๙.๖๔		

วัสดุคงเหลือ	 ๑,๓๖๑,๔๖๔.๑๗		 ๑,๖๐๒,๑๐๖.๗๘		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ๑๒,๘๕๑,๔๕๙.๙๑		 ๑๓,๓๒๒,๗๑๖.๖๕		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 ๕๗๘,๗๙๕,๗๙๖.๗๙		 ๙๒๓,๗๐๗,๕๐๑.๔๐		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	

เงินทดรองจ่ายระยะยาว	 -				 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

เงินลงทุนระยะยาว	 ๑,๑๐๒,๖๓๒,๔๑๖.๕๑		 ๖๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 ๕๕,๗๙๔,๖๑๘.๑๓		 ๘๕,๑๓๑,๑๗๔.๘๓		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 ๖,๑๓๑,๒๔๑.๕๙		 ๒,๑๘๑,๙๙๔.๑๖		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 ๑,๑๖๔,๕๕๘,๒๗๖.๒๓		 ๗๗๒,๓๑๓,๑๖๘.๙๙		

รวมสินทรัพย์	 ๑,๗๔๓,๓๕๔,๐๗๓.๐๒		 ๑,๖๙๖,๐๒๐,๖๗๐.๓๙		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	

*	ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	
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งบดุล 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ 

		หน่วย:บาท	

 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๔	

หนี้สินและส่วนของหุ้น	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 ๒๔,๔๓๐,๑๐๗.๑๘		 ๒๙,๗๗๙,๒๒๑.๖๗		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 ๙,๖๐๒,๑๙๒.๙๖		 ๓,๖๙๙,๕๖๙.๙๔		

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 ๓๔,๐๓๒,๓๐๐.๑๔		 ๓๓,๔๗๘,๗๙๑.๖๑		

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	

รายได้รอการตัดบัญชี	 ๕๖,๘๑๐,๖๒๔.๙๒	 ๗๐,๗๖๓,๙๘๗.๘๓	

สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้	 ๒,๑๕๘,๗๘๙.๓๗		 ๓,๓๑๐,๙๗๐.๓๕		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 ๕๘,๙๖๙,๔๑๔.๒๙	 ๗๔,๐๗๔,๙๕๘.๑๘	

รวมหนี้สิน	 ๙๓,๐๐๑,๗๑๔.๔๓		 ๑๐๗,๕๕๓,๗๔๙.๗๙		

ส่วนของเงินทุน	 	 	

ทุนประเดิม	 ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		 ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

สำรองเพื่อภารกิจพิเศษ	 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

๓๔,๕๐๐,๐๘๙.๕๘		 ๓๓,๕๑๘,๘๗๔.๙๑		

เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่

ประชาธิปไตยสะสม	

๘๕๙,๘๕๒,๒๖๙.๐๑		 ๗๙๘,๙๔๘,๐๔๕.๖๙		

รวมส่วนของเงินทุน	 ๑,๖๕๐,๓๕๒,๓๕๘.๕๙		 		๑,๕๘๘,๔๖๖,๙๒๐.๖๐		

รวมหนี้สินและเงินทุน	 ๑,๗๔๓,๓๕๔,๐๗๓.๐๒				๑,๖๙๖,๐๒๐,๖๗๐.๓๙	

……………....................……………………….....	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	 	

			(ศาสตราจารย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ)	     

      

………………....................………………………..	 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	 	

							(นางสาวสุพรรณี		งามวุฒิกุล)		

*	ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	
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สถาบันพระปกเกล้า 

งบรายได้ และค่าใช้จ่าย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	

หน่วย:บาท	

	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๔	

รายได้		 	 	

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 ๒๒๔,๘๖๘,๑๐๐.๐๐	 ๒๓๘,๐๑๗,๒๐๐.๐๐		

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก	 ๑๔๑,๐๐๔,๖๘๘.๙๙	 ๒๑๐,๑๗๕,๘๖๖.๐๙	

รายได้จากงานพิพิธภัณฑ์	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า	

๑,๑๑๖,๔๖๖.๗๒	 ๘๒๖,๔๕๐.๗๑		

รายได้ดอกเบี้ย	 ๖๗,๓๐๒,๕๒๗.๔๓	 ๕๑,๙๔๔,๕๔๐.๘๔		

รายได้อื่น	 ๕,๔๖๒,๑๕๘.๙๔	 ๕,๓๙๖,๙๖๙.๕๖	

รวมรายได้	 ๔๓๙,๗๕๓,๙๔๒.๐๘	 ๕๐๖,๓๖๑,๐๒๗.๒๐		

ค่าใช้จ่าย																																																	 	 	

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ๖๓,๓๘๖,๔๓๓.๔๓	 ๖๑,๔๔๑,๐๑๐.๒๐		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 ๑๒๗,๕๐๘,๘๑๓.๘๙	 ๑๓๒,๒๓๙,๔๕๘.๖๒		

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 ๑๗,๘๒๒,๖๘๖.๔๒	 ๒๑,๒๔๐,๑๗๖.๒๙		

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุน

ภายนอก	

๑๑๘,๘๗๗,๒๒๘.๗๘	 ๑๔๙,๘๐๕,๐๒๗.๓๘	

ค่าใช้จ่ายจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรม	 ๑๐๓,๔๒๗,๑๓๙.๐๐	 ๑๒๒,๑๓๒,๕๐๙.๒๑		

ค่าใช้จ่ายจากงานพิพิธภัณฑ์	

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า	

๑๓๕,๒๕๒.๐๕	 ๔๐,๑๙๒.๒๓		

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 ๔๗,๒๙๙,๑๖๒.๖๕	 ๕๗,๒๒๓,๗๖๑.๕๕	

รวมค่าใช้จ่าย	 ๓๗๕,๐๒๙,๕๗๗.๒๒	 ๔๒๑,๙๘๙,๖๒๖.๒๗		

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 ๖๔,๗๒๔,๓๖๔.๘๖	 ๘๔,๓๗๑,๔๐๐.๙๓		

*	ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	
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สถาบันพระปกเกล้า 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		 	

         
หน่วย:บาท		

 
ทุนประเดิม	

สำรองเพื่อภารกิจ
พิเศษ	

กองทุนสหกรณ์	
พิพิธภัณฑ์	

กองทุนเพื่อการ
พัฒนาฯสะสม	

รวมส่วนทุน		

ยอดคงเหลอื	ณ	๑	ต.ค.	๕๓	 ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๓๒,๗๓๒,๖๑๖.๔๓	 ๗๑๕,๓๖๒,๙๐๓.๒๔	 ๑,๕๐๔,๐๙๕,๕๑๙.๖๗		

รับเงินอุดหนุน			 -	 -	 -	 -	 -	

ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ	 -	 -	 -	 -	 -	

เงินโอนจัดสรรให้ภารกิจ

พิเศษ	

-	 -	 -	 -	 -	

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย

สำหรับงวด	

-	 -	 ๗๘๖,๒๕๘.๔๘	 ๘๓,๕๘๕,๑๔๒.๔๕	 ๘๔,๓๗๑,๔๐๐.๙๓		

ยอดคงเหลือ		

ณ	๓๐	ก.ย.	๕๔	

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๓๓,๕๑๘,๘๗๔.๙๑	 ๗๙๘,๙๔๘,๐๔๕.๖๙	 ๑,๕๘๘,๔๖๖,๙๒๐.๖๐		

บวก	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่า

ใช้จ่ายประจำปี	

	 	 	 	 	

ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ	 -	 (๒,๘๓๘,๙๒๖.๘๗)	 -	 -	 (๒,๘๓๘,๙๒๖.๘๗)	

เงินโอนจัดสรรให้ภารกิจ

พิเศษ	

-	 ๒,๘๓๘,๙๒๖.๘๗	 -	 (๒,๘๓๘,๙๒๖.๘๗)	 -				

รายได้งวดนี้	 -	 -	 ๑,๑๑๖,๔๖๖.๗๒	 ๔๓๘,๖๓๗,๔๗๕.๓๖	 ๔๓๙,๗๕๓,๙๔๒.๐๘	

(หัก)	ค่าใช้จ่ายงวดนี้	   (๑๓๕,๒๕๒.๐๕)	 (๓๗๔,๘๙๔,๓๒๕.๑๗)	 (๓๗๕,๐๒๙,๕๗๗.๒๒)	

 -	 -	 ๙๘๑,๒๑๔.๖๗	 ๖๐,๙๐๔,๒๒๓.๓๒	 ๖๑,๘๘๕,๔๓๗.๙๙	

ยอดคงเหลือ		

ณ	๓๐	ก.ย.๕๕	

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 ๓๔,๕๐๐,๐๘๙.๕๘	 ๘๕๙,๘๕๒,๒๖๙.๐๑	 ๑,๖๕๐,๓๕๒,๓๕๘.๕๙		

*	ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	





ภาคผนวก 
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พันธกิจที่ ๑  ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อน  
การแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระปกเกล้าศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 

ผลงานวิจัยด้านการเมืองการปกครอง 
	 ๑)	“การปฏิรูประบบการเมือง	:	พัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย”		

	 	(สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	สำนักงานปฏิรูป)	

	 ๒)	“องค์ความรู้ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น”  

	 	(นางสาวพิศอำไพ		คิดชอบ	และนายวีระ		สมความคิด)	

	 ๓)	“ความสมานฉันท์ทางสังคม	(Social	Cohesion)	ของประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้”	(รองศาสตราจารย์	ดร.	สุรสิทธิ์		วชิรขจร)			

	 ๔)	“การสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน	ด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อ

แก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา	อำเภอเมือง	จังหวัดพะเยา”	(สำนักวิจัยและพัฒนา)	

	 ๕)	“Thailand’s	Election	of	July	3,	2001	:	An	Overview”,	(Dr.	Michael	H.	

Nelson)	

	 ๖)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดแพร่”	(อาจารย์รุ่งนภา		เทพภาพ)	

	 ๗)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดพิษณุโลก”	(ดร.	ยรรยง		เฉลิมแสน)	

	 ๘)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดลำปาง	”	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน		สุเอียนทรเมธี)	

	 ๙)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดพัทลุง”	(อาจารย์วีระ		แสงเพชร)	

	 ๑๐)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดสงขลา”	(ดร.	บูฆอรี		ยีหมะ)	

	 ๑๑)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”	(นางสาวปัทมา		สูบกำปัง)	
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	 ๑๒)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดชลบุรี”	(ดร.	วิเชียร	ตันศิริคงคล)	

	๑๓)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดสกลนคร”	(อาจารย์ปทุมทิพย์	ม่านโคกสูง)	

	 ๑๔)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี”	(ศาสตราจารย์ชวน	เพชรแก้ว)	

	 ๑๕)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดปทุมธานี”	(นายดอน	สุขศรีทอง)	

	 ๑๖)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดชัยภูมิ”	(อาจารย์อนุสรณ์	พัฒนศานติ์)	

	๑๗)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดเชียงใหม่”	(อาจารย์รักฎา	เมธีโภคพงษ์)	

	 ๑๘)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดเชียงราย”	(อาจารย์วรสฤษฎิ์	ปิงเมือง)	

	 ๑๙)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดชุมพร”	(อาจารย์วัชระ	ศิลป์เสวตร์)	

	๒๐)	“ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

จังหวัดศรีสะเกษ”	(อาจารย์ปกรณ์ชัย	สุพัฒน์)	

งานวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 ๑)	“การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	(Best	Practices) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อรทัย	ก๊กผล	นางสาววิลาวัณย์	หงส์นคร	และนายศุภกิจ		

แดงขาว)	

	 ๒)	“ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน”	จำนวน		 

๙	ประเทศ	ได้แก่	สหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสิงคโปร์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สาธารณรัฐบรูไน	สาธารณรัฐกัมพูชา	

(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น)	
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	 ๓)	“การปกครองทอ้งถิน่ของประเทศนอรเ์วย”์	(ศาสตราจารยพ์เิศษ	นรนติ	ิเศรษฐบตุร) 

งานวิจัยด้านธรรมาภิบาล 
	 ๑)	รายงานผลการศึกษาคุณภาพสังคมของประชากรในกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	

๒๕๕๕	(ดร.	รติพร	ถึงฝั่ง	และคณะ)	

งานวิจัยด้านการบริการสาธารณะ 
	 ๑)	รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้

บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	พ.ศ.	๒๕๕๕  

	 	(สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	

งานวิจัยด้านสันติวิธี 
	 ๑)	รายงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความปรองดองของประเทศ  

	 	(สถาบันพระปกเกล้า)	

	 ๒)	วจิยัแผนแมบ่ทการจดัการปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอำเภอสวนผึง้	

อย่างยั่งยืน	(สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)	

งานวิจัยปฏิรูปพรรคการเมือง 
	 ๑)	เอกสารวิชาการองค์ความรู้เรื่องพรรคการเมืองไทย	

งานวิจัยชุมชน 
	 ๑)	“บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การซื้อเสียง	:	กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”	(ดร.	อิดริส	ดาราไก่)			

	 ๒)	“การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านยาง	อำเภอลำทะเมนชัย	จังหวัดนครราชสีมา”	(นายก้องเกียรติ	พวงศรีเคน)		

	 ๓)	“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี	๒๕๕๔	:	

เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี”	(พ.ต.อ.	ดร.	กิตติศักดิ์	

ปลาทอง	และ	ดร.	วิภาวี	กฤษณะภูติ)			

	 ๔)	“การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีสำหรับการจัดการ

ภัยพิบัติ”	(อาจารย์ชูวงศ์		อุบาลี	ดร.	นักรบ	เถียรอ่ำ	และนางสาววงธรรม	สรณะ)	

	 ๕)	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชนในภาวะฉุกเฉิน	:	กรณีศึกษา

ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช”	(อาจารย์	ดร.	สมจินตนา	คุ้มภัย)				

	 ๖)	“การเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองบนพื้นฐานประชาธิปไตยในจังหวัด

ขอนแก่น”	(รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์	กฤษณะภูติ	อาจารย์สุศิษฏ์	ศรีแก้ว		 

อาจารย์ลักขณา	อินทร์บึง	และนางสาวทัศนีพร	วงชมพู)	

	 ๗)	“ฐานข้อมูลการติดตามการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า”	(นางมะลิวรรณ	

นาควิโรจน์)				
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บทความทางวิชาการ 
	 ๑)	“ปฏิรูปพรรคการเมือง:	การบังคับให้สังกัดพรรค	การยุบพรรค	และการทำให้

พรรคตอ้งตอบสนองความตอ้งการของปวงชน”	(รองศาสตราจารยย์ทุธพร	อสิรชยั) 

	 ๒)		“การสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย”	(ดร.	สติธร	ธนานิธิโชติ)	

	 ๓)		“การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมการเมืองและการตลาดการเมืองหลักการเลือกตั้ง	

:	ปัญหาการศึกษาการตลาดการเมืองของการเลือกตั้งในประเทศไทย”		

	 	(รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	นายชัยวุฒิ	ตันไชย	และนายเอกวีร์	มีสุข)	

	 ๔)		“การตลาดการเมืองไทยของการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๔	:	ความเปลี่ยนแปลงของ

นโยบายพรรคการเมือง	การสื่อสารทางการเมือง	และระบบการเมือง”		

	 	(รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	นายชัยวุฒิ	ตันไชย)	

	 ๕)	“The	Future	We	Want:	Outcome	Document	Adopted	at	Rio+๒๐	Our	

Common	Vision”	(แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย,	สำนักวิจัยและ

พัฒนา)	

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก 
 ๑)	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การเมืองในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น	:	กรณีศึกษาการ

กำหนดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษณ	์

จงัหวดัศรสีะเกษ”	(นายเพิม่พล		กนัเทพา	คณะรฐัศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั) 

	 ๒)	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“องค์กรมัสยิด		ผู้นำศาสนาอิสลามกับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบการศึกษาของชุมชนมุสลิมอย่างบูรณาการ	:	กรณีศึกษามัสยิดกมาลุล

อิสลาม	แขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร”	(นายมะรอแซะ		

เล๊าะ	คณะสังคมสงเคราะห์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	

	 ๓)	วิทยานิพนธ์เรื่อง	“การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี”	(นายอธิพัฒน์		

สินทรโก	วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา)			

	 ๔)	ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“ตัวแบบการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับองค์กรวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง”	

	 	(นางสาวศศิธร	มหาคุณาจีระกุล	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย)	

	 ๕)		ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“การพัฒนาโมเดลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”   

(นายสุขมิตร	กอมณี	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

	 ๖)		ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”	(นายวาทยุทธ	พุทธพรหม	

คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)				

	 ๗)	ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี	:			

กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น”	(นางสาวจิตรา	สมบัติ รัตนานันท์		 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยบูรพา)				
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	 ๘)	ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายด้านการศึกษาของ

ประเทศไทย”	(นายดนุวัศ		สาคริก	คณะรัฐประศาสนศาสตร์		สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์)				

	 ๙)	ดษุฎนีพินธเ์รือ่ง	“รปูแบบสถาบนัเพือ่การจดัการนำ้ชมุชน	กรณศีกึษาลุม่นำ้แมข่าน	

จังหวัดเชียงใหม่”	(นายเชาวลิต		สิมสวย	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย)				
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พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทาง  
วิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ท างการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม   
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
		 ๑)	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง	

รุ่นที่	๑๕	ผู้สำเร็จการศึกษา	๑๒๙	คน	

	 ๒)	หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๑๑	ผู้สำเร็จการศึกษา	

๑๗๑	คน	

	 ๓)	หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๑๐ 

สำเร็จการศึกษา	๑๓๙	คน	

	 ๔)	หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๓	ผู้สำเร็จการศึกษา	๘๘	คน	

หลักสูตรประกาศนียบัตร 
	 ๑)	หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย	รุ่นที่	๕ ผู้สำเร็จการศึกษา	๔๖	คน		

	 ๒)	หลักสูตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	รุ่นที่	๖	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๔๔	คน	

	 ๓)	หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๒	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๑๑๒	คน	

	 ๔)	หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	สำหรับกรมการแพทย์	รุ่นที่	๔   

ผู้สำเร็จการศึกษา	๗๙	คน		

	 ๕)	หลักสูตรธรรมาภิบาลระดับกลางสำหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	๑๔	ผู้สำเร็จการศึกษา	

๑๔๖	คน	

	 ๖)	หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	สำหรับธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร	(ธ.ก.ส.)	รุน่ที	่๑	ผูส้ำเรจ็การศกึษา	๑๐๐	คน	 

	 ๗)	หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ

โดยสันติวิธี	รุ่นที่	๙	ผู้สำเร็จการศึกษา	๘๒	คน	

	 ๘)	หลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม	รุ่นที่	

๒๓-๒๔	ผู้สำเร็จการศึกษา	๖๙	คน	

	 ๙)	หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น	รุ่นที่	๔	ผู้สำเร็จการศึกษา	๖๓	คน	

	 ๑๐)	หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นที่	๑	ผู้สำเร็จการศึกษา	

๑๑๐	คน	

	 ๑๑)	หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	๒	ผู้สำเร็จการศึกษา	๑๓๓	คน	
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	 ๑๒)	หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับต้นสำหรับ	กสทช.	รุ่นที	่๒ ผู้สำเร็จ	 

การศึกษา	๔๒	คน	

	๑๓)	หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รุ่นที่	๖ ผู้สำเร็จการศึกษา	

๖๕	คน	

	 ๑๔)	หลักสูตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น	รุ่นที่	๖	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๔๔	คน	

	 ๑๕)	หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง	รุ่นที่	๙	ผู้สำเร็จ	 

การศึกษา	๘๒	คน	

หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร 
	 ๑)	หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รุ่นที่	๑๕			

ผู้สำเร็จการศึกษา	๔๐	คน	

	 ๒)	หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รุ่นที่	๑๖			

ผู้สำเร็จการศึกษา		๓๖	คน		

หลักสูตรวุฒิบัตร 
	 ๑)	หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รุ่นที่	๑	ผู้สำเร็จ

การศึกษา	๓๐	คน	

	 ๒)	หลกัสตูรการบรหิารการเงนิการคลงัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ัง่ยนื	รุน่ที	่๑	ผู้สำเร็จ

การศึกษา	๖๔	คน	

	 ๓)	หลักสูตรการบรหิารการเงนิการคลงัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ัง่ยนื	รุน่ที	่๒	ผู้สำเร็จ

การศึกษา	๗๘	คน	

	 ๔)	หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	๔	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๔๑	คน		

	 ๕)	หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่น	๕	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๓๗	คน	

	 ๖)	หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่น	๖	ผู้สำเร็จการศึกษา		 

๕๘	คน	

	 ๗)	หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	๒ ผู้สำเร็จการศึกษา	๔๘	คน	

	 ๘)	หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	๓	ผู้สำเร็จ

การศึกษา	๖๒	คน	

	 ๙)	หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	๙	ผู้สำเร็จการศึกษา	๔๔	คน		

	 ๑๐)	หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	๑๐	ผู้สำเร็จการศึกษา	๔๕	คน	
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โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
	 ๑)	โครงการพลเมืองยุคใหม่	:	วันที่	๑๓	–	๑๔	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	หอประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน	๑๕๘	

คน	

	 ๒)	โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(UN	

Joint	Programme	on	Integrated	Highland	Livelihood	Development	in	Mae	

Hong	Son)		

	 -	จัดอบรมเรื่อง	การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สู ง	วันที่	๒๒-๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๔		 

ณ.	อบต.ถ้ำลอด	อ.ปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม		 

รวม	๓๐	คน	

	 -	จัดอบรมเรื่อง	การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง	วนัที	่๒๗	พฤศจกิายน	-	

๓	ธนัวาคม	๒๕๕๔	ณ	วดัเมอืงแพม	บา้นเมอืงแพม	ต.ถำ้ลอด	อ.ปางมะผ้า	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	รวม	๓๐	คน	

	 ๓)	อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การให้บริการสาธารณะด้านพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน”	วันที่	๖-๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	ชลพฤกษ์	รีสอร์ท	จังหวัด

นครนายก	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๔๐	คน		

	 -	จัดอบรมเรื่อง	การบริการเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจให้กับบ้าน

รักไทย	วันที่	๘-๙	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	บ้านรักไทย	ตำบลหมอกจำแป่	อำเภอ

เมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากบ้านรักไทย	จำนวน	๓๒	คน	

	 -	จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ให้กับเจ้าหน้าที่	

อบต.	หมอกจำแป่	และถ้ำลอด	วันที่	๑๒-๑๔	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์	ICT	

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	มผีูเ้ขา้รว่มการอบรมจาก	อบต.หมอกจำแป	่และถำ้ลอดรวม	๑๑	คน 

	 -	จัดอบรมเรื่องการจัดทำเว็บไซต์	การอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์	และการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่	อบต.หมอกจำแป่	และ	อบต.ถ้ำลอด	วันที่	

๑๙-๒๑	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้	ICT	แม่ฮ่องสอน	

อำเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน	๖	คน	

	 ๔)	จัดอบรม	“การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเมืองพัทยา”	

วันที่	๒๑-๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมศาลาว่ าการเมืองพัทยา		 

จังหวัดชลบุรี	และรอยัลฮิลล์	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	อบรมพนักงานและลูกจ้าง		 

เมืองพัทยา	จำนวน	๓๕	คน	

	 ๕)	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

	 -	รุ่น	๑	มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน	๑๐๘	คน	ระหว่างวันที่	๓๐-๓๑	กรกฎาคม	

๒๕๕๕	ณ	ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -	รุ่น	๒	ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๑	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ฝั่งห้องอบรม	สถาบัน	 

พระปกเกล้า	ผู้เข้ารับการอบรม	๑๒๐	คน	
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	 ๖)	จัดฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน		

	 -	รุ่นที่	๓	วันที่	๒๗-๓๑	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	สถาบันวิชาการทีโอที	จังหวัดนนทบุรี			

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๖๑	คน	

	 -	รุ่นที่	๔	ระหว่างวันที่	๒๔-๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมซันธาราเวลเนส	

รีสอร์ท	อ.เมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา		มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๓๓	คน	

	 ๗)	จดัโครงการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยเยาวชนสถาบนัพระปกเกลา้	

	 -	ครั้งที่	๑/๒๕๕๕	วันที่	๙-๑๑	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	

จังหวัดร้อยเอ็ด	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๓	คน	

	 -	ครั้งที่	๒/๒๕๕๕	วันที่	๒๙-๓๑	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมซีแอลการ์เด้นท์	

จังหวัดอ่างทอง	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๓	คน	

	 -	ครั้งที่	๓	เรื่องสำนึกพลเมืองสู่พลโลก	(World	Citizen)	สำหรับโรงเรียนราชวินิต	

มัธยม	๔๐๐	คน	วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	ค่ายหัตถวุฒิ	อ.มวกเหล็ก	

จังหวัดสระบุรี	

	 ๘)	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบอบประชาธิปไตยหัวใจให้เยาวชน 

วันที่	๑๘-๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์	

อำเภอเสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา		มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๖๐	คน	

	 ๙)	โครงการอบรมปฏิบัติการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่ผู้นำท้องถิ่นและ

เยาวชน	วันที่	๒๔-๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	หอประชุมโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร	

ตำบลม่วงลาด	อำเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด		มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 ๑๐)	อบรมเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	

รุ่นที่	๑	วันที่	๑๒-๑๓	กรกฎาคม	๕๕	ณ	ห้องประชุมนรสิงห์	ชั้น	๒	อาคารเทพ	

พงษ์พานิช	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	มีผู้เข้าร่วม

อบรมจำนวน	๗๒	คน	

	 ๑๑)	โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน	วันที่	๑๒-๑๓	

กรกฎาคม	๕๕	ณ	กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่	๒๑๔	อำเภอสังขละ	จังหวัด

สุรินทร์		มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๐	คน	

	 ๑๒)	โครงการการเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต.	

ราษฎร์นิยม	จังหวัดนนทบุรี	วันที่	๒๗-๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุม

โรงเรยีนราษฎรน์ยิม	อำเภอไทรนอ้ย	จงัหวดันนทบรุ	ีมผีูเ้ขา้รว่มอบรมจำนวน	๖๐	คน 

	๑๓)	จัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสภาพัฒนาการเมือง		

							-	ครั้งที่	๖	ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดร้อยเอ็ด	จัดอบรมวันที่	๒๗-๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์	

อ.เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๘๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๗	อบรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	วันที่	๙-๑๑	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	อ.ควนขนุน	จังหวัดพัทลุง		
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	 ๑๔)	จัดอบรม	“สร้างความเข้มแข็งให้พลเมืองและชุมชน”	

						 -	ครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๒๑-๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	โรงแรมแม่ยมพาเลซ	อ.เมือง	

จังหวัดแพร่	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	ครั้ งที่	๒	วันที่	๒๒-๒๕	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมสองพันบุรี	อ.เมือง		 

จังหวัดสุพรรณบุร	ีมีผู้เข้าอบรมจำนวน	๖๒	คน	

การจัดประชุม/สัมมนา 
	 ๑)	งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๑๔	ประจำปี	๒๕๕๕	เรื่อง	การ

ปฏิรูปรัฐสภา	:	มุมมองเชิงเปรียบเทียบ	(Parliamentary 	Reform:	Comparative	

Perspect ives)	ระหว่างวันที่	๘-๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์ประชุม

สหประชาชาต	ิถนนราชดำเนินนอก	กรุงเทพมหานคร 	

			๒)	โครงการด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน	(UN	Joint	Programme	on	Integrated	Highland	Livelihood	

Development	in	Mae	Hong	Son)		

	 -		จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของ	

อบต.หมอกจำแป	่และ	อบต.ถ้ำลอด	วันที	่๓-๕	ตุลาคม	๒๕๕๔	อบต.หมอกจำแป	่

อ.เมือง	และ	อบต.ถ้ำลอด	อ.ปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้เข้าร่วม	๔๐	คน	

	 -		ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด	วันที่		๑๕		ธันวาคม		๒๕๕๔	

ณ	ห้องประชุมขุนลุมประพาส	ชั้น	๔	PMU	จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า	 

การดำเนินโครงการ	มีผู้เข้าร่วม	๖๐	คน	

	 ๓)	การประชุมหัวข้อ	“การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน		

พระปกเกล้า	โดยการปรับทิศทางการดำเนินงานและโครงสร้างสำนักวิจัยและ

พัฒนา”	วันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องเจมินี่	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	ผู้เข้าร่วม	

จำนวน		๒๓	คน			

			๔)	โครงการเสริมสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน	

	 -	ประชุมเพื่อเตรียมการจัดเวทีประชาเสวนา	วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	โรงแรม

ร้อยเอ็ดซิตี้	อำเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้เข้าร่วมจำนวน	๑๕	คน	

	 -	ประชุมและติดตาม	ผลการดำเนินงานของคณะทำงานตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น	

วันที่	๒๘-๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	ห้องไซน่าทาวน์	เอ	โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้		

อำเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้เข้าประชุม	จำนวน	๕๐	คน	

	 -	ประชุมเพื่อหารือความคืบหน้าและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมของพื้นที่ชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าและโรงสี	เมือวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	ราชาวดี	รีสอร์ท	แอนด์	

โฮเต็ล	อ.เมือง	จังหวัดขอนแก่น	ผู้เข้าประชุม	จำนวน	๑๕	คน	

	 -		ประชุมเพื่อระดมและรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างมี

ส่วนร่วมในอนาคตวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	ศาลากลาง	จังหวัดพะเยา		 

มีผู้เข้าร่วมการประชุม	๒๐	คน	
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	 -	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดกำหนดเป้าหมายในโครงการ	“พัฒนา

ศักยภาพของประชาชนโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม”	วันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	ศศิดารา	รีสอร์ท	ตำบล

ไชยสถาน	อำเภอเมือง	จังหวัดน่าน	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๔๕	คน	

	 -	สัมมนา	“การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางกฎหมายกรณีสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน”	ในโครงการการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางกฎหมายกรณีสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนโดยการสร้างเครือข่าย	เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบ

จากสิง่แวดลอ้ม	จงัหวดัรอ้ยเอด็	วนัที	่๒๘	มถินุายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมสาเกตนุคร 

จังหวัดร้อยเอ็ด	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๑๐๐	คน		

	 ๕)	ประชุมนานาชาติเรื่อง	“Asia-Pacific 	Mediation	Leadership	Forum:	from	

talk	to	action”	วันที่	๒-๔	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	โรงแรมฮิลตัน	ถ.เจริญนคร	

กรุงเทพมหานคร	โดยร่วมกับ	Asia	Pacific 	Mediation	Forum	มีผู้เข้าร่วมประชุม	

จำนวน	๑๕๐	คน	

	 ๖)	โครงการ	“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย”			

	 -	จัดนิทรรศการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยภายใต้งานเสวนา	

เรื่อง	“สินบน-สินน้ำใจ	:	ภัยของชาติ”	ร่วมเป็นวิทยากร	หัวข้อเรื่อง	“สังคมไทยกับ

ปัญหาคอร์รัปชั่น”	วันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๔	โรงแรมรอยัลริเวอร์	โดยร่วมกับ

คณะกรรมาธิการการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	และเสริมสร้างธรรมาภิบาล		 

วุฒิสภา,	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ	 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	และสภา

หอการค้าไทย		

	 -	พิธีมอบรางวัลวันที่	๒๓-๒๔	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	อาคารองค์การสหประชาชาติ	

(UNDP)	ชนะเลิศอันดับที่	๑-๓	เข้าร่วมรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร	ซึ่งได้แก่	

อันดับ	๑:	โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม	จังหวัดบุรีรัมย์	อันดับ	๒:	โรงเรียนหนองโพ

วิทยา	จังหวัดราชบุรี	และอันดับ	๓:	โรงเรียนแกลง	“วิทยสถาวร”	จังหวัดระยอง	

	 -	สัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“แก้วิกฤติไทย	ด้วยใจซื่อตรง”	ในงานสัปดาห์รณรงค์

ความซื่อตรงของสังคมไทย”	วันที	่๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องเพชรไพลิน	 

ชัน้	๑๑	โรงแรมวนิเซอร	์สวทีส	์กรงุเทพมหานคร	ผูเ้ขา้รว่มงานเสวนาจากภาคสว่น 

ต่างๆ	จำนวน	๔๐๐	คน	

	 ๗)	จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	From	Aard	Spring	to	Thai	Crisis	:	The	Spirit	of	

Global	ร่วมกับ	สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ	(ISIS)	และศูนย์ติดตาม

ประชาธิปไตยไทย	(TDW)	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดสัมมนา	 

วิชาการ	วันที	่๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุม	๑๐๕	อาคารมหาจุฬาลงกรณ	์

คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๒๐	คน	
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	 ๘)	โครงการ	“พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประเด็นการปฏิรูประบบการเมือง:	

พัฒนาความเป็นพลเมืองสังคมประชาธิปไตย”	ประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิด

เห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายประเด็นการปฏิรูประบบการเมือง	:	พัฒนาความเป็น

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย		

	 -	วันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา	จังหวัดสงขลา	ผู้เข้าร่วมจำนวน	๑๖	คน		

	 -	วันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จังหวัดขอนแก่น	ผู้เข้าร่วมรวม	๓๓	คน		

	 -	วันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	อาคารเรียนสำนักปริยัติธรรม	วัดศรีโคมคำ	

จังหวัดพะเยา	ผู้เข้าร่วมรวม	รวม	๓๖	คน	

	 -	ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ	ครั้งที่	๒	ประเด็นเรื่อง	เพิ่มพลังพลเมือง	สร้าง

ความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมล้ำ	วันที่	๓๐-๓๑	มีนาคม	และ	๑	เมษายน	

๒๕๕๕	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	กรุงเทพมหานคร		 

ผู้เข้าร่วมจำนวน	๑,๕๐๐	คน	

	 ๙)	โครงการปฏิรูปพรรคการเมือง		

	 -	ประชุมระดมความคิดเห็น	“ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อความยั่งยืนของ

ระบอบประชาธปิไตยไทย”	วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	หอ้งประชมุเทาทอง	๓ 

โรงแรมเทาทอง	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัชลบรุ	ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจำนวน	๑๖	คน 

	 -	ประชุมระดมความคิดเห็น	“ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อสร้างรากฐาน

ประชาธิปไตยไทย”	วันที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุม	๑	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน	

๑๕	คน	

	 ๑๐)	โครงการวิจัยวัฒนธรรมและบทเรียนเลือกตั้ง	ประชุมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	

๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	วันที่	๒๙	

พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องกัลปพฤกษ์	๑	โรงแรมทีเค	พาเลซ	มีคณะนักวิจัย	 

เข้าร่วมการสัมมนา	จำนวน	๓๔	คน	

	 ๑๑)	สัมมนา	“การเมืองการปกครองไทย	๒๕๕๕	:	๘๐	ปี	ประชาธิปไตยไทย”	(Thai	

Politics	Forum	๒๐๑๒)	วันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องนนทรี	โรงแรม		 

ทีเค	พาเลซ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๑๙๗	คน	

	๑๒)	โครงการอนาคตประเทศไทย	และการเมืองที่พึงปรารถนา  

			 -	สัมมนาเพื่อเตรียมการจัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก	วันอังคารที่	๑๗	

กรกฎาคม	๒๕๕๕	ห้องประชุมย่อย	๑-๒	สถาบันพระปกเกล้า	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	

จำนวน	๒๒	คน	
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		 -	จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก	จังหวัดขอนแก่น	วันที่	๒๔-๒๕	กันยายน	๒๕๕๕	

ณ	ห้องมงกุฎเพชร	๒-๓	โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	มีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น	

๑๑๓	คน	

	๑๓)	สานเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง	“กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	ตาม

บทบัญญัติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐” 

วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องอัปสรา	๒	โรงแรม	อมารี	ดอนเมือง	ผู้เข้าร่วม

สานเสวนาระดมความคิดเห็นจำนวน	๓๐	คน	

	 ๑๔)	จัดประชุมประจำปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดับภูมิภาค	เรื่อง	“Post	Rio+๒๐:	

ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?”	ร่วมกับองค์กรเครือข่าย	มีผู้เข้าร่วมงาน

ประชุมฯ	เวทีละ	๒๐๐	คน	ดังนี้	

	 -	ครัง้ที	่๑	เวทกีรงุเทพมหานคร		วนัที	่๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	หอ้งแกรนดบ์อลรมู		 

ชั้น	๓	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพมหานคร	

	 -	ครั้งที่	๒	เวทีภาคเหนือ	วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	โรงแรมริมกก	รีสอร์ท	

จังหวัดเชียงราย	

	 -	ครั้งที่	๓	เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม	 

ราชาวด	ีรีสอร์ท	แอนด์	โฮเทล	จังหวัดขอนแก่น	

			 -	ครั้งที่	๔	เวทีภาคใต้	วันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	โรงแรมบีพี	สมิหรา	บีช	รีสอร์ท	

จังหวัดสงขลา	

	 -	ครั้งที่	๕	เวทีภาคตะวันออก	วันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๕	โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท	

จังหวัดระยอง		

	 ๑๕)	โครงการ	การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความ

ซื่อตรงสู่การปฏิบัติ	:	กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเยาวชนระดับ

มัธยมศึกษา	

	 -	จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น	เรื่อง	“การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม

และจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ:	กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”	วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องชมพูพลแกรนด์	โรงแรมเมืองลิกอร์		

จังหวัดนครศรีธรรมราช		มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๔๒	คน	

						-	จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง	“ทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

มีความซื่อตรง	และทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”	วันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๕	

ณ	ห้องช้างกระ	โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด	จังหวัดเชียงใหม่	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	

จำนวน	๕๒	คน			

	 ๑๖)	จัดเสวนาเรื่อง	“สมานฉันท์ปรองดองในมุมมองของศาสนาและประชาชน”	ในวันที่	

๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๕		ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	โรงแรมรามาการ์ เด้น	

กรุงเทพมหานคร	
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	๑๗)	เสวนาส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	

การสรา้งสภาวะแวดลอ้มเพือ่การแปรเปลีย่นความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้	 	

	 -	พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักวิชาการอิสระเพื่อแสวงหาสันติภาพในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ระหว่างวันที่	๓๑	พฤษภาคม	–	๒	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ประเทศสิงคโปร์	

	 -	ประชุมรับฟังความคิดเห็น	ในส่วนของคณะทำงานของกองอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	และนายกสมาคมปัญญาชนมุสลิมจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	วันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	กรุงเทพมหานคร	

	 -	ประชุมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักวิชาการอิสระเพื่อเสริมสร้างสังคม

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่	๑๗–๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ		 

กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ลงพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้		 

วันที่	๗–๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ณ	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดสงขลา	และจังหวัด

นราธิวาส	

	 -	หารือแนวทางการจัดกระบวนการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ วันที่	๖–๗	สิ งหาคม	๒๕๕๕	ณ	มูลนิธิ เบิ ร์คฮอฟ	และ		 

กอ.	รมน.	กรุงเทพมหานคร	

	 -	พูดคุย	“วงส่วนกลาง”	แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพจังหวัด

ชายแดนภาคใต้/ปาตานี	ครั้งที่	๑	วันอังคารที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้อง	

๒๑๔	ศศนิเวศน์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	

	 -	หารือแนวทางการจัดกระบวนการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต้		วันพฤหัสบดีที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๕		ณ	มูลนิธิเบิร์คฮอฟ	

กรุงเทพมหานคร	

	 -	จัด	“เวทีพูดคุย	:	กระบวนการสันติภาพปัตตานีในบริบทอาเซียน”	ในวันที่	๗	

กันยายน	๒๕๕๕	เวลา	๑๓.๓๐	–	๑๗.๐๐	น.	ณ	ศูนย์การประชุมนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	

	 ๑๘)	งานสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ		

เชิงรุกและตั้งรับ”	ในวันที่	๑๓-๑๔	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๐๐	ณ	

ห้องภูวนาทประชาธิปก	สถาบันพระปกเกล้า	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๒๐๐	คน	

	 ๑๙)	งานสัมมนาวิชาการเรื่อง	“การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น	กรณีศึกษา

ประเทศในอาเซียน”	(Decentralization	and	Local	Finance	in	ASEAN	

Countries)”	ในระหว่างวันที่		๒๑-๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องภูวนาท

ประชาธิปก	สถาบันพระปกเกล้า	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๓๕	คน	
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	๒๐)	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง		

	 -	ครั้งที่	๑	วันที่	๑๙-๒๐มกราคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมเจริญโฮเต็ล	จังหวัดอุดรธานี		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๓๘	คน	

	 -	ครั้ งที่	๒	วันที่	๒๖-๒๗	เดือนมกราคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมท็อปแลนด์		 

จังหวัดพิษณุโลก	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๓	วันที่	๒๐-๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมสตาร์	จังหวัดระยอง		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๓	คน	

	 -	ครั้ งที่	๔	วันที่	๒๙-๓๐	มีนาคม	๒๕๕๕		ณ	โรงแรมวีแอล	อ.หาดใหญ่		 

จังหวัดสงขลา	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๗	คน	

	 -	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	

ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	

สถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๕	วันที่	๒๘-๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุม	

ที.	เค.	คอนเวนชั่น	โรงแรม	ที	เค	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน	๘๐	คน	

	๒๑)	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรากฐานประชาธิปไตย	

	 -	ครั้งที่	๑	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและครู	ผู้นำชุมชน	ทุกภาค		 

วันที	่๒-๔	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม	ที	เค	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร	

	 -	ครั้งที่	๒	จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมือง	สำนักส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง	สถาบันพระปกเกล้า	วันที่	๑๕-๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๕		 

ณ	โรงแรมทวินโลตัส	จังหวัดนครศรีธรรมราช		มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๓๙	คน	

	 -	ครั้งที่	๓	จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมืองสำนัก	ส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง	สถาบันพระปกเกล้า	วันที่	๒๑-๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๕		 

ณ	โรงแรมพรหมพิมาน	จังหวัดศรีสะเกษ	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๑	คน	

	๒๒)	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชุน/เครือข่ายชุมชน		

	 -		ครั้งที่	๑	“ผู้นำการประสานเครือข่ายเพื่อสร้างชุมชนพลเมืองให้เข้มแข็ง”	วันที่	๘	

มกราคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมวังคำ	อ.เมือง	จังหวัดเชียงราย	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	

๕๓	คน 

	๒๓)	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู	้การนำกระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองไปขยายผลในพื้นที่	

	 -	วันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ผึ้ง-หวาน	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ต.ท่ามะขาม	

อ.เมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๕	คน	

	 -	ครั้งที่	๕	วันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม	ลี	การ์เดนส์	พลาซ่า	อำเภอ

หาดใหญ่	จังหวัดสงขลามีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๖	วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมพินนาเคิล	วังใหม่	อำเภอเมือง		

จังหวัดสตูล	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๒๘	คน	
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พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง 
 

๑. การศึกษาอบรม 
 ú	หลักสูตรวุฒิบัตร	ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	จำนวน	๓	รุ่น		

	 	ดังต่อไปนี้	

	 -	รุ่น	๔/๒๕๕๕	จัดระหว่างวันที่	๑๖-๒๑	มกราคม	๒๕๕๕	รวม	๔๑	คน	

	 -	รุ่น	๕/๒๕๕๕	จัดระหว่างวันที่	๓๐	มกราคม	–	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕		

	 	รวม	๓๗	คน	

	 -	รุ่น	๖/๒๕๕๕	จัดระหว่างวันที่	๑๑-๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	รวม	๕๘	คน	

 ú	หลักสูตรวุฒิบัตร	ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา  

	 	จำนวน	๒	รุ่น	ดังต่อไปนี้	

	 -	รุ่น	๒/๒๕๕๕	จัดระหว่างวันที่	๒๓-๒๘	มกราคม	๒๕๕๕	รวม	๔๘	คน	

	 -	รุ่น	๓/๒๕๕๕	จัดระหว่างวันที่	๒๐-๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๕	รวม	๖๒	คน	

๒. การอบรมระยะสั้น 
 ú	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ได้ดำเนินการจัด	๒	รุ่น		

	 	ดังนี้	

	 -	รุน่ที	่๑	จดัระหวา่งวนัที	่๓๐-๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	มผีูเ้ขา้อบรมจำนวน	๑๐๘	คน 

	 -	รุน่ที	่๒	จดัระหวา่งวนัที	่๑๐-๑๑	กนัยายน	๒๕๕๕	มผีูเ้ขา้อบรมจำนวน	๑๒๐	คน 

๓. การสนับสนุนงานวิชาการรัฐสภา 
 ú ให้การสนับสนุนงานวิชาการ	ในประเด็นสำคัญ	ดังนี้	

	 ๑.	คณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร		

	 -	ให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ	“กรณีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

ทวาย	–	กาญจนบุรี	:	ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการทหาร”	

	 ๒.	คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	ให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ	“ทิศทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต”	

	 -	รายงานผลการศึกษาเรื่อง	“การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ	โดยการกระจายอำนาจ

จากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นและการจัดสรรอำนาจใหม่ระหว่างราชการกับองค์กร

ชุมชน/ภาคประชาสังคม	ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป	(คปร.):	ผลการ

ศกึษางานวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง”	โดย	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.	ศภุสวสัดิ	์	ชชัวาลย ์

	 -	รายงานผลการศึกษาเรื่อง	“การนำข้อเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจฯ		 

ของคณะกรรมการปฏิรูป	(คปร .)ไปสู่ การปฏิบัติ ”	คณะผู้ วิ จั ย	ได้แก่		 

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย์	และ	นายชาย		ไชยชิต	
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	 ๓.	คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการ	สำหรับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ

พิจารณาศึกษาเรื่อง	“การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยใน

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ปี	๒๕๕๘”	

	 ๔.		คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	รายงานการศึกษาเรื่อง	“สภาผู้แทนราษฎรจะมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างไร”	ดำเนินการวิจัยโดย	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศ

ไทย	

	 ๕.		คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	รายงานการศึกษาเรื่อง	“แนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขพระราช

บัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	๒๔๖๙	และกฎหมายภาษีสรรพากร”	

	 ๖.	คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	สภาผู้แทน

ราษฎร	

	 -	รายงานการศึกษาเรื่อง	“แนวทางในการพิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบต่อ	 

ธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทยในกรณีเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	ในปี	๒๕๕๘”	

	 ๗.		กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา	สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	สำนักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ให้การสนับสนุนข้อมูลในด้านต่างๆ	ดังนี้	

  ด้านการเมืองภาคพลเมือง

	 -	รายงานการศึกษา	การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ	สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย	;	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -	รายงานการศึกษา	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	

สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย	;	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -	เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๑๓	ประจำปี	

๒๕๕๔	เล่ม	๒	“ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”	

	 -	การเมืองภาคพลเมือง	เขียนโดย	ศาสตราจารย์	ดร.	เอนก		เหล่าธรรมทัศน์	

	 -	พลวัตการมีส่ วนร่ วมของประชาชน	:	จากอดีตจนถึ งรัฐธรรมนูญแห่ ง	 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ดร.	ถวิลวดี		บุรีกุล	;	สำนักวิจัยและ

พัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -	การตรวจสอบโดยประชาชน	:	การวัดระดับการให้บริการสาธารณะ	(People’s	

Audit)	สถาบันพระปกเกล้า	
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 ด้านการสร้างความปรองดอง/สันติวิธี

	 -	รายงานการวิจัย	การสร้างความปรองดองแห่งชาติ	เสนอต่อคณะกรรมาธิการ	 

วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ	สภาผู้แทน

ราษฎร	จัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า 

	 -	สรุปการประชุมแลกเปลี่ยน	จากคู่ขัดแย้งสู่หุ้นส่วนสันติภาพ	:	เรียนรู้

ประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบ	

	 -	“สันติวิธีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย	(Culture	of	Peace	and	Sustainable	

Democracy)”	;	การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๖	ประจำปี	

๒๕๔๗	

	 -		เอกสารประกอบการสัมมนา	“สันติธานี	วิถีวัฒนธรรม	สู่สันติสุข	ชายแดนใต้”	;	

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	

๒	(สสสส.๒)	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -		รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	:	บทวิเคราะห์และแนวทาง

การแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี	:	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น

สูง	การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๑	(สสสส.๑)	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิ

บาล	สถาบันพระปกเกล้า	

  ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 -		แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง	รองศาสตราจารย์	

ณรงค์เดช		สรุโฆษิต	;	สถาบันพระปกเกล้า		

	 -		การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา	ศาสตราจารย์	ดร.	นันทวัฒน์		บรมานันท์		 

และคณะ	;	สำนักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า	

	 -		เอกสารประกอบการบรรยายและการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	

๑๑	ประจำปี	๒๕๕๒	หัวข้อ	ความขัดแย้ง	ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบ

รัฐ	:	การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคม	

	 -		รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ

บริการสาธารณะ	และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	พ.ศ.	๒๕๕๔	และสรุปผล

การสำรวจ	พ.ศ.	๒๕๔๖	–	๒๕๕๔	;	สถาบันพระปกเกล้า	

 ú ให้การสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย	

	 	จัดพิมพ์วิเคราะห์ร่างกฎหมาย	๒๓	เรื่อง	โดยมีรายชื่อร่างกฎหมายดังต่อไปนี้	

	 ๑.	วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน	

พ.ศ.	....	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.	ไผทชิต		เอกจริยกร	

	 ๒.	บทเรยีนบางประการในกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของสหรฐัอเมรกิา	

โดย	ดร.	ภูมิ		มูลศิลป์	

	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	โดย	ดร.	สุรพงษ์		

มาลี	
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	 ๔.	รา่งกฏหมายเกีย่วกบัรายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	โดย	ดร.	วรีะศกัดิ	์	เครอืเทพ 

	 ๕.	ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในประเทศไทย	โดย	

ดร.	วสันต์		เหลืองประภัสร์	

	 ๖.		ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน	พ.ศ.	

....	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.	ไผทชิต		เอกจริยกร	

	 ๗.		ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	พ.ศ.	....	

โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา		แสงสารพันธ์	

	 ๘.		ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....		

	 	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย์	

	 ๙.		ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	พ.ศ.	....		

	 	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา		แสงสารพันธ์	

	 ๑๐.	ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อรทัย		ก๊กผล	และ	

ฉัตรระวี		กิติโยดม	

	 ๑๑.		รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....	

โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ดวงมณี		เลาวกุล	

	 ๑๒.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	พ.ศ.	....	โดย	คุปต์		พันธ์หินกอง	

	 ๑๓.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	....	

	 ๑๔.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ	พ.ศ.	....	โดย	อิสร์กุล		อุณหเกตุ	

	 ๑๕.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	

โดย	คุปต์		พันธ์หินกอง	

	 ๑๖.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่..)		 

พ.ศ.	....	โดย	คุปต์		พันธ์หินกอง	

	 ๑๗.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.	....	โดย	ดร.	ชโลทร		แก่นสัติสุขมงคล	

	 ๑๘.	รายงานสรปุและวเิคราะหร์า่งพระราชาบญัญตัวิา่ดว้ยการเขา้เสนอชือ่กฎหมาย	พ.ศ.	

....	โดย	รองศาสตราจารย	์ดร.	สริพิรรณ	นกสวน	สวสัด	ีและ	วรีะ	หวงัสจัจะโชค 

	 ๑๙.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	(ฉบับที่..)	

พ.ศ.	....	โดย	ดร.	วรรณวิภางค์		มานะโชติพงษ์	

	 ๒๐.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร	์พ.ศ.	....	โดย	สาวตรี		สุขศรี		

	 ๒๑.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	....	โดยโครงการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ

ไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	
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	 ๒๒.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	

โดยโครงการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย	เพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน	

	 ๒๓.	รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง

ประเทศ	พ.ศ.....	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.ไผทชิต	เอกจริยกร	

๔. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
 ú	โครงการสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการบริหาร		

การปกครองของประเทศไทย”	จัดระหว่างวันที่	๑๐	–	๑๑	กันยายน	๒๕๕๕	

 ú	โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	“บทบาทของท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการ		

จัดการยาเสพติด”	จัดระหว่างวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๕	

๕. การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 ú หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง			

รุ่น	๑๑	ให้การสนับสนุน	จำนวน	๔	ทุน	ดังนี้	

	 	๑.	นายรณเทพ		อนุวัฒน์	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 	๒.	ดร.	นาที		รัชกิจประการ	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 	๓.	ดร.	ลีลาวดี		วัชโรบล	 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 	๔.	นางรัตนา		ศรีสิยวรรณ	 	 ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ				

         สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

 ú	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	รุน่	๑๑			

ให้การสนับสนุนจำนวน	๓	ทุน	ดังนี้	

	 	๑.	นายวัชรพงษ์		คูวิจิตรสุวรรณ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 	๒.	นางสาวจิตติเทวี		ตติยรัตน์	 ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์		

         สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	

	 	๓.	นางสุวภา		ภู่แก้ว		 	 นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ		

	 		 	 		 	 	 	 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
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พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ  
และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

หนังสือ 
	 ๑)	ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี	(Best	Practices)	พิมพ์ครั้งที่	๒	จำนวน		 

๕๐๐	เล่ม		

		๒)		การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:	กรณีศึกษาชุมชนบริเวณ

โรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน	ปกาสัย	และตลิ่งชัน	อำเภอเหนือคลอง	

จังหวัดกระบี่	จำนวน	๑๓	ชุด	(ชุดละ	๔	เล่ม)	

	 ๓)	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	เรื่อง	แนวทางการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งและ

พรรคการเมือง	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 ๔)	รายงานการศึกษาการส่งเสริมนวัตกรสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและส่ง

เสริมความเข้มแข็งของชุมชน	:	กรณีศึกษาตำบลคลองพน	อำเภอคลองท่อม	

จังหวัดกระบี่	จำนวน	๓๕๐	เล่ม	

	 ๕)	บทสรุปรายงานการศึกษาการวิจัยนวัตกรสังคมคลองพน	:	ทุนทางสังคมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 ๖)	การประเมินรัฐสภาไทย	ชุดคู่มือการประเมินตนเองของรัฐสภาไทย พิมพ์ครั้งที่	๑	

จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 ๘)	รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ

บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ	พ.ศ.	๒๕๕๔	และสรุปผล

การสำรวจ	พ.ศ.	๒๕๔๖-๒๕๕๔ จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 ๙)		การประเมินรัฐสภาไทย	พิมพ์ครั้งที่	๒	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 ๑๐)		มารู้จักคำว่า	“ความซื่อตรง”	กันเถอะ	ครั้งที่	๒	จำนวน	๘,๐๐๐	เล่ม	

	 ๑๑)	หนังสือประกอบการประชุม	“Rio+๒๐:	ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จำนวน	๑,๕๐๐	เล่ม	

	 ๑๒)	รายงานการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	๒	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย			

พุทธศักราช	๒๕๕๐	จังหวัดบุรีรัมย์	จำนวน	๓๐๐	เล่ม	

	๑๓)	คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก	เรื่อง	อนาคตประเทศไทย	:	เหตุใดประชาชน

ต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ		จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม		

	 ๑๔)	คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก	เรื่อง	ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมือง		

ที่พึงปรารถนา	:	สิ่งที่คนไทยต้องเลือก	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม			

	 ๑๕)	คู่มือการเป็นผู้เอื้อกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม			

	 ๑๖)	การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	
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	๑๗)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดสระแก้ว	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 ๑๘)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดสมุทรสงคราม	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	 ๑๙)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดชัยภูมิ	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๐)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดราชบุรี	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๑)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๒)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดกระบี่	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๓)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดแพร่	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๔)	นักการเมืองถิ่น	จังหวัดพะเยา	จำนวน	๕๐๐	เล่ม	

	๒๕)	กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร		จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม	

	๒๖)	กระบวนการสันติภาพในรวันดา	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม 

	๒๗)	กระบวนการสันติภาพอาเจะห์	จำนวน	๒,๐๐๐	เล่ม 

	๒๘)	การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น:จากแนวคิดสู่การปฏิบัต	ิจำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	๒๙)	การปกครองท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	๓๐)	กลยุทธ์การปรับปรุงการเงินการคลังของท้องถิ่นในสภาวะวิกฤต  

	 	จำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม		

	๓๑)	ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		

	 	จำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม		

	๓๒)	สภาาร่างรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ	จำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม		

	๓๓)	คู่มือการจัดการภัยภิบัติท้องถิ่น จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม		

	๓๔)	การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จำนวน	๑,๐๐๐	เลม่ 

	๓๕)	หนังสือและวีดิทัศน	์การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง	จำนวน	๑,๐๐๐	เลม่	

	๓๖)	หนงัสอื	สจูบิตัรโครงการรางวลัพระปกเกลา้	ประจำป	ี๒๕๕๕	จำนวน	๑,๐๐๐	เลม่ 

	๓๗)	หนังสือ	ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์	Out	of	the	Box	จำนวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	๓๘)	เอกสารประกอบการสัมมนา	“การเมืองการปกครองไทย	๒๕๕๕	:	๘๐	ปี	

ประชาธิปไตยไทย”	จำนวน	๒๐๐	เล่ม	

เอกสารทางวิชาการ/แผ่นพับ/จดหมายข่าว 
	 ๑)	จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	-	กันยายน	๒๕๕๕	เดือนละ	๑	ฉบับ		 

ฉบับละ	๕,๐๐๐	เล่ม	รวม	๕๕,๐๐๐	เล่ม	(จดหมายข่าวเดือน	ตุลาคม	๒๕๕๔		 

จัดพิมพ์รวมกับเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วม)	

	 ๒)	จดหมายขา่วภาษาองักฤษ	จำนวน	๓	ฉบบั	ฉบบัละ	๑,๐๐๐	เลม่	รวม	๓,๐๐๐	เลม่ 

	 ๓)	แผ่นพับใบความรู้การไกล่เกลี่ยคนกลาง			

	 ๔)	แผ่นพับใบความรู้วิธีและกระบวนการสานเสวนา		

	 ๕)	แผ่นพับแนะนำสถาบันพระปกเกล้า	ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	อย่างละ	

๕,๐๐๐	ฉบับ	
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	 ๖)	แผ่นพับโครงการ	People’s	Audit	จำนวน	๑,๐๐๐	แผ่น	

	 ๗)	บทความ	ชุดโครงการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๒๕๕๔	กรณีศึกษาจังหวัดต่างๆ	จังหวัดละ	๑,๒๐๐	เล่ม	

ดังนี้	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดแพร่	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี	

	 -	กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร	

สื่อวีดิทัศน์ 
	 ๑)	วีดิทัศน์	กว๊านพะเยาทำให้เรารักกัน	จำนวน	๕๐๐	แผ่น	

	 ๒)	วีดิทัศน์	การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างจำนวน	๑,๐๐๐	แผ่น	

รายการวิทยุ 
	 -	ผลิตรายการวิทยุ	๑	รายการ	“รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า”	

ร่วมกับสถานีวิทยุรัฐสภา	(วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	๒๐.๐๐-๒๑.๐๐	น.ทาง	Fm.๘๗.๕)	

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
	 -	การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(e-Learning)	มีการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	

และคลังข้อสอบ	จำนวน	๑	หลักสูตร	และ	แผ่นซีดีสำหรับเรียนออฟไลน์	จำนวน	

๕๐๐	แผ่น	และรับสมัครนักเรียน	

ฐานข้อมูล และสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า 
	 -	จำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งสิ้น		

๔๑๕,๐๒๖	ราย	และได้มีการปรับปรุงและนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบัน

อย่างต่อเนื่อง	

เว็บไซต์สถาบัน 
	 -	จำนวนผู้เข้าบริการเว็บไซต์	รวมทั้งสิ้น	๑๗๖,๐๘๕	ราย			

งานบริการห้องสมุด 
	 -	จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด	รวมทั้งสิ้น	๖,๖๑๓	ราย	จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้อง

สมุดเดือน	รวมทั้งสิ้น	๑๓,๙๘๒	ราย		
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รถเผยแพร่ประชาธิปไตย 
	 ๑)	จัดกิจกรรมรถประชาธิปไตยจำนวน	๕	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน	๔,๘๐๓	คน	

	 -	ครั้งที่	๑	จัดกิจกรรมรถประชาธิปไตยที่	จังหวัดกาญจนบุรี	และจังหวัดชัยนาท		 

วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	-	๒	ธันวาคม	๒๕๕๔	มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน		 

๙๗๗	คน	

	 -	ครั้งที่	๒	จัดกิจกรรมรถประชาธิปไตย	ที่จังหวัดเลย	โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง	จังหวัดเลย	ระหว่างวันที่	๒๖-๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๔	มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจำนวน	๑,๔๙๘	คน	

	 -	ครั้งที่	๓	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๕	มีเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ	๓๐๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๔		จัดกิจกรรมรถเผยแพร่ประชาธิปไตยในพื้นที่	จังหวัดอุบลราชธานี	วันที่	

๑๘-๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๕	มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน	๑,๕๒๘	คน		

	 -	ครั้งที่	๕		กิจกรรม	ในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๕	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	สิงหาคม	

๒๕๕๕	จังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน	๕๐๐	คน	

สัมมนาพิเศษ 
	 ๑)	สัมมนาวิชาการ	“ผู้นำยุคใหม่กับการยุติคอร์รัปชั่นในประเทศไทย”	หัวข้อ	

“ยุทธศาสตร์และบทบาทของผู้นำยุคใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชั่นในประเทศไทย” 	

เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชาธิปก	ผู้ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน		 

๒๐๐	คน	

	 ๒)	จัดกิจกรรมงานเวทีท้องถิ่นไทยในวันที่	๖-๗	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์ประชุม	 

วายุภักษ์	ชั้น	๔	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ	ผู้เข้าร่วม

สัมมนาจำนวน	๑,๑๐๐	คน	

	 ๓)	การจัดอบรมขับเคลื่อนจิตสาธารณะ	สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	เทศบาลตำบล

โคกพุทรา	จังหวัดอ่างทอง	จัดอบรมให้กับประชาชน	วันที่	๑๓-๑๔	กันยายน	

๒๕๕๕	ณ	เทศบาลตำบลโคกพทุรา	จงัหวดัอา่งทอง	ผูเ้ขา้รว่มการอบรม	จำนวน	๒๐๐	

คน 

	 ๔)	การสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ

เชิงรุกและตั้งรับ”	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๔	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๕	ณ	ห้องภูวนาท

ประชาธิปก	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา		

	 ๕)	การสัมมนาวิชาการหัวข้อ	“การกระจายอำนาจและการคลังท้องถิ่น	กรณีศึกษา

ประเทศในอาเซียน”	(Decentral izat ion	and	Local	Finance	in	ASEAN	

Countries)	วันที่		๒๑-๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๕		ณ	ห้องภูวนาทประชาธิปก	สถาบัน

พระปกเกล้า	จำนวนผู้เข้าร่วม	๓๕	คน	
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	 ๖)	โครงการประเมินสัมฤทธิผลโครงการสร้างสำนึกพลเมือง	โดยจัดเวทีสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการแล้ว	ทั้งสิ้น	๔	ครั้ง	ดังนี้		

	 -	เวทีสัมมนาระดมความเห็นครูที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองตั้งแต่ปี	

๒๕๔๙-๒๕๕๔	ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	โรงแรมเจริญ	จังหวัดอุดรธานี		

ระหว่างวันที่	๑๙-๒๐	มกราคม	๒๕๕๕			

	 -	เวทีสัมมนาระดมความเห็นครูที่ เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองตั้งแต่	 

ป	ี๒๕๔๙-๒๕๕๔	ประจำภาคเหนือ	ณ	โรงแรมท๊อปแลนด์	จังหวัดพิษณุโลก	

ระหว่างวันที่	๒๖-๒๗	มกราคม	๒๕๕๕	

	 -	เวทีสัมมนาระดมความเห็นครูที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองตั้งแต่ปี	

๒๕๔๙-๒๕๕๔	ประจำภาคกลางและตะวันออก	ณ	โรงแรมสตาร์ระยอง	จังหวัด

ระยอง	ระหว่างวันที่	๑๙-๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	

	 -	เวทีสัมมนาระดมความเห็นครูที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองตั้งแต่ปี	

๒๕๔๙-๒๕๕๔	ประจำภาคใต้	ณ	โรงแรม	วี.แอล	อ.หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	

ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	มีนาคม	๒๕๕๕	

	 ๗)	โครงการถอดบทเรียนชุมชนเข้มแข็ง	ลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างชุมชนเข้มแข็ง	 

๓	แห่ง	คือ	

	 -	ครั้งที่	๑	ภาคเหนือ	ประเด็นเรื่องบ่อขยะที่บ้านแพะโรงสูบ	อ.เด่นชัย	จังหวัดแพร่	

ระหว่างวันที่	๒๖-๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๕	

	 -	ครั้งที่	๒	ภาคใต้	ประเด็นเรื่องแผนเจ้าเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	วันที่	๑๖	

สิงหาคม	๒๕๕๕	

	 -	ครั้งที่	๓	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประเด็นเรื่องป่าชุมชนโนนใหญ่	ต.เสียว	

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	จังหวัดศรีสะเกษ	วันที่	๒๓-๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๕	
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พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี 
 

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ 
	 ๑)	สำนักวิจัยและพัฒนา	สถาบันพระปกเกล้า	ได้ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดการประชุม

ประจำปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดับภูมิภาค	เรื่อง	“Post	Rio+๒๐:	ประเทศไทย	 

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดสร้างหนทางสำหรับ

ประเทศไทยร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ	เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด

ความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม	ผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	๒๐๐	คน	

			๒)	สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา,	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,	สำนักงาน	 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การ

มหาชน)	และสภาหอการค้าไทย	ภายใต้โครงการ	“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

ซื่อตรงในสังคมไทย”	และ	ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงใน

สังคมไทยภายใต้งานเสวนา	เรื่อง	“สินบน-สินน้ำใจ:	ภัยของชาติ”	 

	 ๓)	สถาบันพระปกเกล้า	ร่วมกับ	สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ	(ISIS)	และ

ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย	(TDW)	คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ	“From	Arab	Spring	to	Thai	Crisis	:	The	Spirit	of	

Global	Democratization”	วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุม	๑๐๕	

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วม

สัมมนา	๘๐-๑๒๐	คน	

	 ๔)	เครือข่ายเยาวชนสันติวิธี	มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานโครงการในการจัด

อบรมให้แก่เครือข่ายเยาวชนสันติวิธี	วันที่	๒๕-๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	เดอะไพน์	

รีสอร์ท	จังหวัดปทุมธานี	 	

	 ๕)	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่เครือข่ายเยาวชนสันติวิธี	จำนวน	๓๖	คน	วันที่	๒๕-๒๗	

มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	เดอะไพน์	รีสอร์ท	จังหวัดปทุมธาน ี

 

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 
		 ๑)	สถาบันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ	International	Institute	for	Democracy	

and	Electoral	Assistance		(IDEA)	

	 ๒)	สถาบันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ	GRIPS	

	 ๓)	ดร.	ถวิลวดี	บุรีกุล	เข้าร่วมศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพสังคม	โครงการวิจัยวัดระดับ

ธรรมาภิบาลและคุณภาพสังคมเปรียบเทียบกับประเทศจีน	ระหว่างวันที่	๑๖-๒๒	

ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง	เมืองหางโจว	ประเทศจีน	
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	 ๔)	สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ	Asia	Pacific 	Mediation	Forum	ประชุมเรื่อง	

 Mediation	Leadership	Forum:	From	Talk	To	Action	วันที่	๒-	๔	ธันวาคม	

๒๕๕๔	ณ	โรงแรมฮิลตัน	ถ.เจริญนคร	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก

หลากหลายประเทศทั่วโลก	จำนวน	๑๕๐	คน	

	 ๕)	ดร.	ถวิลวดี	บุรีกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา	และ	ดร.	สติธร	ธนานิธิโชติ		

นักวิชาการ	สำนักวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุม	“2nd	International	Conference	-	

Comparative	Social	Quality	in	Asia-Pacific”	และนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ	

“Trust	and	Social	Cohesion,	the	key	to	a	resonciled	Thailand	future”		วันที่		

๘-๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	City	University	of	Hong	Kong		
 

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
	 ๑)	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบัน

พระปกเกล้า	จำนวน	๔๘	จังหวัด	เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ	ตามยุทธศาสตร์	

อาทิ	

	 -		โครงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคพลเมือง	

				 -		โครงการสานเสวนาภาคประชาชน	

				 -		โครงการสร้างสำนึกพลเมือง	

				 -		โครงการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว	

				 -		โครงการสร้างนโยบายสาธารณะ	

				 -		โครงการวิวัฒน์พลเมือง	

	 -		โครงการศูนย์เรียนรู้สำนึกพลเมือง	

	 -		โครงการอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	

	 -		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร	

				 -		โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยชุมชน	

	 ๒)	ถอดบทเรียนหลักสูตรสร้างสำนึกพลเมือง	โรงเรียนขอนหาด	วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	

๒๕๕๔	ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด	อ.ชะอวด	จังหวัดนครศรีธรรมราช		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๒๐	คน	

	 ๓)		จัดประชุมใหญ่ประจำปีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	

				 -	ครั้งที	่๑/๒๕๕๕	วันที	่๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ณ	โรงแรมตรัง	กรุงเทพมหานคร	

มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๒๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๒	ประจำปี	๒๕๕๕	ในวันที่	๒-๔	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมบัดดี้		 

โอเรียนทอล	ริเวอร์ไซต์	อำเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี		มีผู้เข้าอบรมจำนวน	

๙๖	คน	
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	 ๔)	จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง		

	 	-		ประชุมคณะกรรมการระดับภาคเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ	ระดับภาคและ

จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลภาคพลเมืองภาคเหนือ	วันที่	๑๙	

ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการแก่สังคม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย	อ.เมือง	จังหวัดเชียงราย	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๒๐	คน	

			 -	ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	จังหวัดสงขลา	เพื่อ

กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนศูนย์ฯ	สงขลา	วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๐	คน		

	 -	ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	เพื่อวางแผนการทำงาน	 

ในปี งบประมาณ	๒๕๕๕	วันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ร้านอาหารโอเค		 

จังหวัดชลบุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๐	คน,วันที่	๗	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จังหวัดจันทบุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๐	คน,	

วันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน	จังหวัดสระแก้ว	มีผู้เข้า

อบรมจำนวน	๒๐	คน	และวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	มูลนิธิกองทุนฟื้นฟู		

อ.องครักษ์	จังหวัดนครนายก	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๒๐	คน	

		 -	ประชมุคณะกรรมการศนูยพ์ฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง	จงัหวดักระบี	่ผา่นระบบการ

ประชุมทางไกล	(Teleconference) วันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๕๕	มีผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน	๓๐	คน	

			 -	ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	จังหวัดชลบุรี	วันที่		 

๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา		 

จังหวัดชลบุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๐	คน		

						 -	ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	จังหวัดสตูล	วันที่	๑๓-๑๔	

มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	จังหวัดสตูล	มีผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน	๓๐	คน 

	 ๕)	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

สถาบันพระปกเกล้า	วันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องรำไพพรรณี	สถาบัน	 

พระปกเกล้า	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๘	คน	

	 ๖)	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง		

				 -	ครั้งที่	๑	จัดทำกรอบแนวทางและเนื้อหาหลักสูตรโรงเรียนพลเมือง	สถาบัน	 

พระปกเกล้า	ระหว่างวันที่	๔-๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมไมด้า	ซิตี้	รีสอร์ท	

กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๒๒	คน	

				 -	ครั้งที่	๒	สถาบันพระปกเกล้า	ภาคกลาง	วันที่	๒๒-๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕		 

ณ	โรงแรมไมด้า	รีสอร์ท	กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๔๕	คน	
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						 -	ครั้งที่	๓	ภาคเหนือเรื่อง	“เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”		 

วันที่	๒๐-๒๑	เมษายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมฟูรามา	อ.เมือง	จังหวัดเชียงใหม่		 

มีผู้เข้าอบรมจำนวน		๕๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๔	ภาคใต้เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”		 

วนัที	่๒๔-๒๕	เมษายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมกระบีร่สีอรท์	อำเภอเมอืง	จงัหวดักระบี	่ 

มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	ครั้งที่	๕	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน”	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	สถาบันพระปกเกล้า		 

วันที่	๑๔-๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมกลาเซียร์	อ.เมือง	จังหวัดขอนแก่น		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 ๗)	การประชุมใหญ่ประจำปีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	สถาบันพระปกเกล้า		 

ครั้งที่	๑/๒๕๕๕	วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมตรัง	กรุงเทพมหานคร		 

มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๑๐๐	คน	

	 ๘)	โครงการขยายความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน		

				 -	เรื่อง	การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่	๒๖-๒๗	พฤษภาคม	

๒๕๕๕	ค่ายวิภาวดีรังสิต	กรมทหารราบที่	๒๕	กองทัพทหารราบที่	๓	จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๔๐	คน	

				 -	เรื่อง	ประชาธิปไตย	สำหรับโรงเรียนสตรีวิทยา	๒	จำนวน	๙๖๖	คน	วันที่	๒๖	

พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงเรียนสตรีวิทยา	๒	

			 -	ในพื้นที่จังหวัดยโสธร	๓๐๐	คน	วันที่	๒๖-๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕	จังหวัดยโสธร	

	 ๙)	ติดตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน	อำเภอ

ส่องดาว	ระหว่างวันที่	๖-๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	หอประชุมเทศบาล	ต.ส่องดาว	

อ.ส่องดาว	จังหวัดสกลนคร	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๐๐	คน	

	 ๑๐)	ติดตามโครงการเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองในหมู่บ้าน/ชุมชน	อ.บางบาล	

วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร	อำเภอบางบาล	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๒๒๐	คน	

	 ๑๑)	ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง		

			 -	จังหวัดภูเก็ต	วันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน	จังหวัดภูเก็ต		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๕๐	คน	และวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม

ภูเก็ตเมอร์ลิน	จังหวัดภูเก็ต	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๑๕๐	คน	

	 ๑๒)	จัดกิจกรรมเวทีขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมือง	

	 -	จังหวัดศรีสะเกษ	ในวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมเศวตสุวรรณ	๑	

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๔๐	คน	
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	 -	จังหวัดขอนแก่น	ครั้งที่	๑	วันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมเทศบาล

ตำบลเมอืงเกา่	อ.เมอืง	จงัหวดัขอนแกน่	มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจำนวน	๕๐	คน	และครัง้ที	่

๒-๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ศาลาวัดโพธิ์ทอง	อ.เมือง	จังหวัดขอนแก่น	มีผู้เข้า

ร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน		

	 -	จังหวัดสระแก้ว	ในวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน

จังหวัดสระแก้ว	อ.เมือง	จังหวัดสระแก้ว	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

			 -	จังหวัดนครนายก	ในวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมนภพล	วิทยาลัย

เทคนิคนครนายก	อ.เมือง	จังหวัดนครนายก	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	จังหวัดกาฬสินธุ์	ในวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	

มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	

	 -	จังหวัดสกลนคร	ในวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร	

จังหวัดสกลนคร	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๓๐	คน	

			 -	จังหวัดระนอง	ในวันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	อ.กะเปอร์	จังหวัดระนอง		 

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน	๕๐	คน	

		 -	จังหวัดเพชรบุรี	ในวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	

จังหวัดเพชรบุรี	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๓๐	คน	

	 -	จังหวัดลพบุรี	ในวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหาร	 

ส่วนจังหวัด	อ.เมือง	จังหวัดลพบุรี	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๔๐	คน	และทำการ		 

“เปิดโรงเรียนพลเมือง”	ครั้งที่	๓	วันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	วัดศรีรัตน-

ประชาราม	หมู่บ้านชอนขุด	หมู่ที่	๕	ต.หนองแขม	อ.โคกสำโรง	จังหวัดลพบุรี		 

มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๕๐	คน	
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พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา 
 

การให้บริการนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
 ú	จำนวนคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯประจำปีงบประมาณ	๒๕๕๕	จำนวนรวมทั้งสิ้น		 

๒๔,๘๐๕	คน	จำแนกเป็นชาวต่างชาติ	จำนวน	๑,๔๖๑	คน	ผู้เข้าชมทั่วไป	จำนวน	

๑๑,๒๕๖	คน	และผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ	จำนวน	๑๒,๐๘๗	คน	จำนวนสถาบันการ

ศึกษา/	หน่วยงาน/	องค์กรที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ	๗๕	หน่วยงาน	๒๒๙	กลุ่ม				

  บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา 
	 ๑)	ผู้ใช้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น	๓๓๙	คน	

	 ๒)	ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูล	ร้อยละ	๙๒		

	 ๓)	ทรัพยากรภายในศูนย์ข้อมูลฯ	เพิ่มขึ้น	จำนวน	๑๕๖	รายการ	แบ่งเป็น	

	 -	เอกสาร/หนังสือพิมพ์เก่าสำหรับใช้ในงานจดหมายเหตุ	๗๖	รายการ	

	 -	หนังสือประเภทประวัติศาสตร์/การเมืองการปกครอง/สรุปข่าวทางการเมือง		 

๒๔	รายการ		

	 -	หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะ	๒๑	รายการ	

	 -	หนังสือภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์/คู่มือการทำงาน	 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ	์๒๕	รายการ	

	 -	หนังสืออภินันทนาการประเภทพระราชประวัติ	พระราชกรณียกิจของพระมหา-

กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐	รายการ	

	 ๔)	จัดทำสาระสังเขปหนังสืออนุรักษ์	๓๐	รายการ	

	 ๕)	จัดทำคำบรรยายภาพถ่าย	๒๑๙	รายการ	

	 ๖)	ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย	แบ่งเป็น	หนังสือใหม่	๕๘	รายการ	และภาพถ่าย		 

๓๐	รายการ	

	 ๗)	ผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกขออนุญาตทำสำเนาข้อมูลประเภทพระบรม

ฉายาลักษณ์/ภาพยนตร์ส่วนพระองค์/แบบแปลนอาคารอนุรักษ์	เพื่อจัดทำสารคดี/

รายการเทิดพระเกียรติฯ/ศึกษาวิจัย	จำนวนทั้งสิ้น	๙	หน่วยงาน	
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งานอนุรักษ์และจัดหาโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนาง
เจ้ารำไพพรรณีฯ 
	 ๑)	จัดหาโบราณวัตถุ	จำนวน	๘	รายการ	(๑๐	ชิ้น)	ได้แก่		

	 -	เข็มกลัดอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	

		 -	พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

รำไพพรรณีฯ	ในกรอบลายอักษรพระนาม	จังหวัดบ.	

	 -	โต๊ะ	(พานถมเงินเล็ก)	ขอบหยักลายอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	๑	คู่	

		 -	เครื่องบนโต๊ะเสวย	(ที่วางไข่โลหะ)	ประดับลายอักษรพระนามาภิไธย	รพ.	๒	ชิ้น	

		 -	ถ้วยรางวัลเตนนิสชายคู่	พ.ศ.	๒๔๗๒	

		 -	แหนบอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	

		 -	แหนบอักษรพระนามาภิไธย	รพ.	

		 -	เข็มกลัดเนกไทพระนามาภิไธย	รพ.	

	 ๒)	อนุรักษ์โบราณวัตถุ	๙๓	รายการ	อาทิ	

		 -	เครื่องโต๊ะเสวย	ชุดเครื่องเงินตราพระราชเสาวนีย์		ช้อนใหญ่	ส้อมใหญ่	ส้อมเล็ก	

ช้อนไอศกรีม	ช้อนกาแฟ	ช้อนข้าว	ส้อม	มีดเล็ก	

		 -	หีบบุหรี่เงินถมอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	หีบบุหรี่เงินถมอักษรพระปรมาภิไธย		 

ปปร.ลายงูลงยาสีเขียว	ซองบุหรี่เงินถมอักษรพระปรมาภิไธย	ปปร.	

		 -	พระบรมฉายาลักษณ์ในกรอบถมเงินพระปรมาภิไธย	ปปร.	

		 -	กล่องโลหะพระปรมาภิไธย	ปปร.	และชุดเครื่องเงิน	รพ.ทางกลมและทรงรี	

		 -	พระมาลา	และฉลองพระบาท	

กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
			๑)	กิจกรรม	“พิพิธภัณฑ์ฯ	หรรษา” 	วันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๕	มีเยาวชนและ	 

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	๖๐๐	คน	เป็นการเล่นเกมตอบคำถามตามฐาน

ต่างๆ	เช่น	เอื้อมไม่ถึง	หากันจนเจอ	ควักหัวใจ	และกิจกรรมรถประชาธิปไตย	

			๒)	กิจกรรม	“ชวนน้อง....ท่องพิพิธภัณฑ์ฯ”	วันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๕	มีเด็กเข้าร่วม	

๓๓	คน	เป็นการสร้างความสัมพันธ์	อันดีระหว่างเด็กในชุมชนและพิพิธภัณฑ	์	 

รวมทั้งประชาสัมพันธ์นิทรรศการถาวรที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นที่รู้จัก		

			๓)	กิจกรรม	“ยลพิพิธภัณฑ์ฯ	ผ่านความรู้สึก”	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ครูและนักเรียน

จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเข้าร่วม	๗๖	คน	เปิดโลกทัศน์และจินตนาการ

ให้กับเด็กพิการทางสายตา		
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	 ๔)	โครงการ	“ประวัติศาสตร์บอกเล่า:	ของเก่าเล่าเรื่อง”	:	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดตั้งโครงการ	“ประวัติศาสตร์บอกเล่า:	ของเก่าเล่าเรื่อง”	

ขึ้นเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จ	 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	พระบรมราชินีฯ	รวมถึงวัตถุ

สิ่งของร่วมรัชสมัย	

	 ๕)	โครงการพาพิพิธภัณฑ์ฯ	ไปกับรถประชาธิปไตย	ระหว่างวันที	่๒๗-๓๐	ธันวาคม	

๒๕๕๔ 

งานผลิตสื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน (Museum Kits) 
			๑)	สื่อการศึกษา	๑	รายการ	“ชุดฝนลายการเมืองการปกครองไทย”		

			๒)	สมุดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	๒๔๗๕	จำนวน	

๑,๐๐๐	เล่ม	

			๓)	ของที่ระลึกสำหรับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	“สมุดบันทึกพิพิธภัณฑ์ฯ”	จำนวน	

๑,๐๐๐	เล่ม		

			๔)	โปรแกรมการเรียนรู้เรื่อง	“ฉลองพระนคร	๑๕๐	ปี”	

			๕)	ผลิตสมุดกิจกรรมเสริมความรู้	ระดับประถม	ชุดที่	๑	จำนวน	๓,๐๐๐	เล่ม	

			๖)	ผลิต	poster	stand	สำหรับใส่เอกสารประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมการศึกษา		

	 	จำนวน	๑	ชุด	

งานวิจัย และงานวิชาการเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา 
 ú	งานวิจัยเรื่องภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย	โดย	นางฉัตรบงกช		 

ศรีวัฒนสาร	นักวิชาการพิพิธภัณฑ์		

กิจกรรมอื่นๆ 

 ú	พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ	 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	วันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	

 ú	บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว		 

โดย	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	เป็นประธานในพิธี	และทำพิธีเปิด

นิทรรศการถาวรที่ปรับปรุงใหม่	
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พั นธกิ จที่  ๗ บริ ห า รง านกองทุ น เพื่ อ ก า รพัฒน า แล ะ เผย แพร่
ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง 
 

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
			๑)	หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	

๒๕๕๔	มีผู้ผ่านการอบรม	จำนวน	๒๐	คน	

	 ๒)	หลักสูตรเอื้อเรียนรู้อย่างไรให้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ	(FLIP)	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๕

ธันวาคม	๒๕๕๔	มีผู้ผ่านการอบรม	จำนวน	๑๙	คน	

	 ๓)	หลักสูตรภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน	ระหว่างวันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๔	-	๑๗	

มกราคม	๒๕๕๕	มีผู้ผ่านการอบรม	จำนวน	๖	คน	

	 ๔)	หลักสูตรการเขียนโครงการและรายงานโครงการ	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๔	มีนาคม

๒๕๕๕		มีผู้ผ่านการอบรม	จำนวน	๑๙	คน	

	 ๕)	โครงการสร้างบุคลิกคลิกความสำเร็จ	(KPI	Click	Model)	ระหว่างวันที่	๒-๕	

เมษายน	๒๕๕๕	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๒๕	คน	

	 ๖)	โครงการฝึกอบรม	“หลักสูตรการนำกิจกรรม/เกมเพื่อการฝึกอบรม	(ภาคปฏิบัติ)”	

ระหว่างวันที่	๒๓-๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๑๔	คน	

	 ๗)	โครงการอบรม	“หลักสูตรการคิดกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม	(Strategic	Thinking	

Innovation)”	ระหว่างวันที่	๑๐-๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้าอบรม	จำนวน		 

๑๙	คน		

	 ๘)	โครงการอบรม	“หลักสูตร	English	Communication	Skill	(Preparation	for	

IELTS)	มีผู้เข้าอบรมจำนวน	๑๖	คน	

	 ๙)	โครงการอบรม	“หลักสูตรการคิดกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม	(Strategic	Thinking	

Innovation)”	ระหว่างวันที่	๑๐-๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๕	มีผู้เข้าอบรม	จำนวน		 

๑๙	คน			

	 ๑๐)	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ประจำปี	๒๕๕๕	“ปลุกศักยภาพ	สร้างจิตสำนึกเพื่อ

องค์กร”	ระหว่างวันที่	๒๗-๒๙	เมษายน	๒๕๕๕	มีผู้เข้าร่วมจำนวน	๑๑๐	คน	

	 ๑๑)	พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก	จำนวน	๙	คน	
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การศึกษาต่อต่างประเทศของพนักงานสถาบันพระปกเกล้า 
	 	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า	ได้รับทุนสนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ	ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	(ทุน	ก.พ.)	ประจำป	ี

๒๕๕๔	จำนวน	๓	ทุน	ได้แก่	

	 ๑)	นางสาวอภิวรรณ	ซักเซ็ค พนักงานบริหารโครงการและฝึกอบรม	ได้รับทุนศึกษาต่อ	

ด้าน	Global	Politic	&	Law,	The	University	of	Sheffield	ประเทศอังกฤษ	

	 ๒)	นางสาวสุวรินทร์ ทองกร	พนักงาน	บริหารโครงการและฝึกอบรม	ได้รับทุนศึกษาต่อ	

ด้าน	Conflict	Studies,	University	of	Wolverhampton	ประเทศอังกฤษ	

	 ๓)	นางสาวณัฏฐกานต์ 	ศุกลรัตนเมธี พนักงานบริหารโครงการและฝึกอบรม	ได้รับทุน

ศึกษาต่อด้าน	Philosophy	and	Public	Policy,	University	of	London,	London	

School	of	Economics	and	Political	Science	ประเทศอังกฤษ	

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
	 ๑)	การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ซ่อมบ้านสร้างสุข”	โดย	SCG	ในวันที่	๙	ธันวาคม 

๒๕๕๔	มีผู้เข้าร่วมจำนวน	๒๕	คน	

	 ๒)	โครงการประชุมสัมมนา	“พัฒนางานพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน”	มีผู้เข้าร่วม

จำนวน	๓๐	คน	

	 ๓)	กิจกรรมพัฒนางาน...พัฒนาทีมสำนักงานเลขาธิการ	ระหว่างวันที่	๓-๔	มีนาคม

๒๕๕๕	ณ	บ้านระเบียงดาว	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	มีผู้เข้าร่วม

จำนวน	๓๓	คน	

	 ๔)	หลกัสตูรวทินัตสาสมาธสิำหรบันกับรหิาร	รุน่ที	่๑	มผีูผ้า่นการอบรม	จำนวน	๑๙	คน 

	 ๕)	การแข่งขันกีฬาภายใน	ประจำปี	๒๕๕๔	และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่	ประจำปี	

๒๕๕๕		

	 ๖)	กิจกรรมปาฐกถาธรรม	“ธรรมกับชีวิต”	ในวันที่	๑๒	เมษายน	๒๕๕๕			

	 	มีผู้เข้าร่วมจำนวน		๓๐	คน	

	 ๗)	กิจกรรมปาฐกถาธรรม	“วิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์”	ในวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	 

มีผู้เข้าร่วมจำนวน		๔๐	คน	

	 ๘)	เวทีพนักงาน	ตอน	การจัดตั้งสหพันธ์ในสถาบันฯ	ในวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๕		 

มีผู้เข้าร่วมจำนวน	๕๐	คน	

 

 

 

 

 


