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๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“๑๐๐ ปี การเสด็จนิวัติพระนครเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย

และครบรอบ ๑๒๐ ปี (๑๐ รอบปีนักษัตร) พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

ค�าประกาศพระเกียรติคุณ
 

	 In	๒๐๑๓,	United	Nations	Educational,	
Scientific	and	Cultural	Organization	(UNESCO)	
gave	a	recognition	to	King	Prajadhipok	of	
๑๐๐th	anniversary	of	King	Prajadhipok	of	
Siam’s	commencement	of	service	in	Thailand	
and	anniversary	of	 the	๑๐th	Asian	cycle	of	
his	birth	(๑๙๑๔)	(Thailand)

	 UNESCO	“King	Prajadhipok	(Rama	VII)	
played	a	significant	role	in	improving	the	Thai	
educational	 system	 and	 strongly	 supported	
the	process	of	democratization	in	Thailand.	
During	his	nine-year	reign,	King	Prajadhipok	
initiated	educational	programmes	which	
contributed	to	the	provision	of	basic	education	
for	all	children	and	the	advancement	of	girls’	
and	 women’s	 education	 at	 different	 levels.	
His	reform	of	Chulalongkorn	University	was	an	
important	development	in	the	higher	education
sub-sector.	Recognizing	HM	King	Prajadhipok’s	
contribution	to	Thai	education	system	will	have	
a	major	impact	in	advocating	for	UNESCO’s	
mandate	in	the	field	of	education”

									ในปี	๒๕๕๖	องคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตร์

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	

ไดถ้วายการยกย่องพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั	ในวโรกาส	๑๐๐	ปี	การเสดจ็นิวตัพิระนคร	

เพือ่ประกอบพระราชกรณยีกจิแกป่วงชนชาวไทย	

และครบรอบ	๑๒๐	ปี	(๑๐	รอบปีนกัษตัร)	พระบรม	

ราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

										โดยยูเนสโก	เห็นว่า	“พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้	เจา้อยู่หวัทรงมบีทบาททีส่�าคญัยิง่

ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยและทรงมี

พระราชปณิธานอนัแรงกล้าในการสนับสนุนใน

กระบวนการสร้างความเป็นประชาธปิไตยของ

ประเทศไทย	 ในชว่งเวลา	 ๙	 ปีตลอดรชัสมยัของ

พระองคท์า่น	พระองคท์รงรเิริม่หลกัสตูรการศกึษา

พื้นฐานส�าหรบัเด็ก	และส่งเสริมให้เด็กผู้หญิง

และสตรมีสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาในทกุระดบัชัน้	

การปฏริปูจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นพฒันาการ

ที่ส�าคญัของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา	ดงันัน้

องค์การยูเนสโกจึงได้ตระหนักและส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อ

ระบบการศกึษาของไทย	 จงึประกาศยกย่องให้

พระองคเ์ป็นบุคคลส�าคญัของโลกดา้นการศกึษา”	





สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

(ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 
 

 ในปี	๒๕๕๖	เป็นปีที	่๑๕	ของการกอ่ตัง้สถาบนัพระปกเกลา้	วนัที	่๕	กนัยายน	๒๕๕๖	นบัตัง้แต่	

ทีส่ถาบนัพระปกเกลา้จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้	 พุทธศกัราช	 ๒๕๔๑	 ใหเ้ป็น

นิตบุิคคลในก�ากบัดูแลของประธานรฐัสภา	มหีน้าทีศ่กึษาวจิยัเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย	 การปกครองทอ้งถิน่	 ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิ	ี ทัง้ยงัใหก้ารศกึษาอบรมเรือ่งดงักลา่วกบั

สมาชกิรฐัสภา	ขา้ราชการ	และบุคลากรของรฐั	ตลอดจนบุคลากรภาคเอกชน	และประชาชนทัว่ไป	ตลอด

ระยะเวลากว่า	๑๕	ปี	ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าเป็นที่รู้จ ักและยอมรับจากทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง 

 ๑๕	 ปี	 ของการด�าเนินงานนัน้	 ความภาคภมูใิจของชาวสถาบนัพระปกเกลา้	ประการส�าคญั	คอื	

การไดร้บัพระบรมราชานุญาตใหใ้ชพ้ระปรมาภไิธยของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	เป็นมงคลนามของสถาบนั

 สถาบนัพระปกเกลา้ใหค้วามส�าคญักบั	 “งานวชิาการ”	 โดยในรอบปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 ทีผ่า่น

มาสถาบนัได้ผลติผลงานวชิาการและบทความวชิาการ	 อาท	ิ โครงการวจิยัอนาคตประเทศไทยและ

การเมอืงทีพ่งึปรารถนา	 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการสรา้งความปรองดองของประเทศ	 งานวจิยัจบัชพีจร

ประเทศไทย	:	ตวัชีว้ดัประชาธปิไตยและธรรมาภบิาล	๒๕๕๒	–	๒๕๕๓	งานวจิยัการเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่เขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 เป็นตน้	 อกีทัง้ยงัมคีวามรว่มมอืทางวชิาการกบัองคก์รทัง้ในและ

ต่างประเทศ	ส่วนการศกึษาอบรมเน้นความเขม้ขน้ของเน้ือหาสาระวชิาการ	รวมทัง้การผลติหนังสอื	

ต�ารา	และบทความวชิาการมากมาย	หนังสอืการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	และการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆ	นัน้	สถาบนัให้ความส�าคญัในการให้ความรู้กบั

สาธารณชน	และเยาวชน 

 ดา้นการสง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภานัน้	 สถาบนัใหบ้รกิารวชิาการและค�าปรกึษาแก่สมาชกิ	

รฐัสภาดว้ยการศกึษาวจิยั	ฝึกอบรม	สมัมนา	ใหแ้ก่สมาชกิรฐัสภาและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	อาท	ิการจดัหลกัสตูร

วฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา

 ด้านการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์	 และสนับสนุนความรู้	 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาธปิไตย	

สถาบนัเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์	สื่อสาธารณะ	สื่อมวลชน	และผ่านเครอืข่าย

นกัศกึษาของสถาบนั	รวมทัง้การจดัท�าฐานขอ้มลูการเมอืงการปกครอง	ฐานขอ้มลูการเมอืงภาคพลเมอืง

เพื่อรวบรวมองคค์วามรูแ้ละขอ้มูลต่างๆ	เกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	นอกจากน้ี	สถาบันยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	



ณ	พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั	เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูส้นใจ	ศกึษาคน้ควา้เกี่ยวกบั

ประวตัศิาสตร	์การเมอืงการปกครอง	และเหตุการณ์ส�าคญัต่างๆ
 

 สถาบนัพระปกเกล้าใหค้วามส�าคญักบัการสรา้งเครอืข่ายโดยเฉพาะ	 “นักศกึษาของสถาบนั

พระปกเกลา้”	 ซึง่มคีวามหลากหลายและเป็นบุคคลชัน้น�าของประเทศ	 อาท	ิ สมาชกิรฐัสภา	 ขา้ราชการ

ฝา่ยการเมอืง	ขา้ราชการประจ�า	 รฐัวสิาหกจิ	ภาคเอกชน	สมาชกิสภาทอ้งถิน่	 และสือ่มวลชน	ซึง่ลว้นมี

ความมุง่มัน่ในการรว่มกนัด�าเนินกจิกรรมสาธารณประโยชน์	โดยใช	้“เครอืขา่ยสถาบนั”	สรา้งกจิกรรมอนั

เป็นประโยชน์และใหบ้รกิารประชาชน
 

 ในวาระครบรอบ	๑๕	ปีของการก่อตัง้สถาบันพระปกเกล้านัน้	สถาบันได้จัดงานสมัมนา

KPISR	Symposium	ภายใตห้วัขอ้	 “สถาบนัพระปกเกลา้เพือ่สงัคม...	จดุเปลีย่นสถาบนัการศกึษา	ผูน้�า

ระดบัสูง”	 และจดันิทรรศการเพื่อน�าเสนอผลงานการด�าเนินกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศกึษา

สถาบนัพระปกเกลา้	 ไดแ้ก	่ โครงการหน่วยแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรตฯิ	 ครัง้ที	่ ๑	ณ	

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ทีไ่ดร้บัการบนัทกึสถติใิน	“กนิเนสสบ์ุ๊ค”	วา่มจีกัษุแพทยอ์าสาทีใ่หบ้รกิารมาก

ทีส่ดุครัง้แรกในโลก	อกีทัง้	สถาบนัยงัด�าเนินงานดา้นสง่เสรมิพระพทุธศาสนา	โดยรว่มกบัสถาบนัพลงัจติ

ตานุภาพจดัโครงการสมาธ	ิพลงัจติเพือ่เปลีย่นแปลงชวีติและสงัคม	(หลกัสตูรวทินัตสาสมาธ)ิ	เพือ่สัง่สม

คณุธรรมของผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางของรฐั	ภาคเอกชน	และประชาชน	เพือ่พฒันาจติใจ	สรา้ง

คุณธรรม	 สรา้งพลงัจติดว้ยสมถกรรมฐาน	 ท�าใหก้ารด�าเนินชวีติมคีวามสงบสุขและสรา้งสนัตภิาพให้

เกดิขึน้
 

 สถาบนัพระปกเกลา้	หวงัวา่สถาบนัจะเป็นสถาบนัวชิาการชัน้น�า

ทีเ่ป็นแบบอย่างในการพฒันาประชาธปิไตย	โดยยดึหลกัอุดมการณ์	

“วชิาการโดดเดน่	เน้นเครอืขา่ยเพือ่สงัคม	สัง่สมคณุธรรม”

ศาสตราจารย	์ดร.	บวรศกัดิ	์	อุวรรณโณ

ราชบณัฑติ

เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้
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ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า
 

 เดมิสถาบนัพระปกเกลา้	เป็นหน่วยงานระดบักอง	สงักดัส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทน

ราษฎร	จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่๑๙	มกราคม	๒๕๓๘	มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการฝึกอบรม	สมัมนา	

จดัประชุมวชิาการเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 และการปฏบิตังิานของฝ่าย

นิตบิญัญตั	ิจดัท�าเอกสารและสื่อการสอนตลอดจนเทคโนโลยดีา้นการฝึกอบรม	
 

 สาเหตุทีจ่ดัตัง้สถาบนัขึน้	 เน่ืองจากสมาชกิรฐัสภาเหน็ว่าควรจะมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

เกีย่วกบัการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัประชาธปิไตยโดยเฉพาะ	 แยกตามลกัษณะงานต่างๆ	 ตาม

ภารกจิหลกัของรฐัสภา ดงันัน้	ในวโรกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	แหง่วนัพระบรมราชสมภพของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	 พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั	 เมื่อวนัที๘่	 พฤศจกิายน	 ๒๕๓๖	

ศาสตราจารยม์ารตุ	บุนนาค	ประธานรฐัสภาในขณะนัน้ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการศกึษาความเป็นไป

ไดใ้นการการจดัตัง้สถาบนัพฒันาประชาธปิไตยเพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัจนในทีส่ดุไดม้กีารจดัตัง้	 “สถาบนัพระปกเกลา้”	 โดยไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 ใหเ้ชญิพระนามพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเป็น

ชือ่สถาบนัและใชช้ือ่ภาษาองักฤษวา่	“King	Prajadhipok’s	Institute”	และมคีณะกรรมการสถาบนั

พระปกเกลา้และคณะกรรมการวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้เป็นผูด้แูล

 ต่อมาในวนัที	่๖	มถุินายน	๒๕๔๐	นายวนัมูหะมดันอร์	มะทา	ประธานรฐัสภา	ไดแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการจดัท�ารา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้	เพือ่ด�าเนินการยกรา่งพระราชบญัญตัิ

สถาบนัพระปกเกล้า	ตามหลกัการที่คณะกรรมการสถาบนัพระปกเกล้าใหค้วามเหน็ชอบ	และ

ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดผ้่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	 เมื่อวนัที	่ ๑๕	

กรกฎาคม	 ๒๕๔๑	 ตามทีว่ฒุสิภาแกไ้ขเพิม่เตมิและน�าขึน้ทลูเกลา้ฯ	 ลงพระปรมาภไิธยประกาศ

ใชเ้ป็นกฎหมายในราชกจิจานุเบกษา	เมือ่วนัที	่๔	กนัยายน	๒๕๔๑	จงึมผีลใหส้ถาบนัมฐีานะเป็น

นิตบิุคคลอยูใ่นการก�ากบัดแูลของประธานรฐัสภา	 นบัตัง้แต่วนัที	่ ๕	 กนัยายน	 ๒๕๔๑	 เป็นตน้มา	

โดยมนีายวนัมหูะมดันอร	์มะทา	ประธานรฐัสภา	เป็นประธานสภาสถาบนัพระปกเกลา้คนแรก	และ

มศีาสตราจารย	์ดร.บวรศกัดิ	์ อุวรรณโณ	 เป็นเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้คนแรก	 (๕	มกราคม	

๒๕๔๒	–	๔	มกราคม	๒๕๔๖)	ศาสตราจารยพ์เิศษ	นรนิต	ิ เศรษฐบุตร	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร

สถาบนัพระปกเกลา้ล�าดบัทีส่อง	(๕	กุมภาพนัธ	์๒๕๔๖	-	๑๕	พฤศจกิายน	๒๕๔๙)	และเมือ่วนัที	่

๒๒	ธนัวาคม	๒๕๔๙	ศาสตราจารย	์ดร.บวรศกัดิ	์อุวรรณโณ	ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสถาบนัพระ

ปกเกลา้มาจนถงึปจัจบุนั
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วิสัยทัศน์ 
  

 "สถาบนัพระปกเกลา้เป็นสถาบนัทางวชิาการชัน้น�าทีมุ่่งไปสู่ความเป็นเลศิ	ในการพฒันา

ประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนอยา่งยัง่ยนื"

พันธกิจ
 

 ๑.	 	ศกึษาวิจยัทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบั

การพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรง

เป็นประมขุและพระปกเกลา้ศกึษาอยา่งเป็นระบบ	

	 ๒.							ใหบ้รกิารทางวชิาการทัง้ในรูปของการศกึษาอบรมทางวชิาการ	 ใหค้�าปรกึษา	 ให้

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและบรกิารขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัความรูท้างการเมอืงการ

ปกครอง	การเศรษฐกจิ	สงัคม	ในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิ	ี

	 ๓.	สง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภา

	 ๔.		เผยแพร่	 ประชาสมัพนัธ	์ และสนับสนุนความรูค้วามเขา้ใจและการใชส้ทิธหิน้าทีข่อง

พลเมอืงตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย

	 ๕.	 	ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์การทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการพฒันาการเมอืงการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิี

	 ๖.	 	สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้

ดา้นพระปกเกลา้ศกึษา

	 ๗.		บรหิารงานกองทนุเพือ่การพฒันาและเผยแพรป่ระชาธปิไตย	

ค่านิยมร่วม 

 ๑.	 	มุ่งอุดมการณ์ประชาธปิไตยทัง้ในฐานะทีเ่ป็นเป้าหมายและวธิกีารด�าเนินการ	 ยดึถอื

ความเป็นกลางทางการเมอืงในการด�าเนินงาน

	 ๒.	 	ตอบสนองความตอ้งการและยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นส�าคญั	ยดึถอืหลกั

	 	 ธรรมาภบิาลอยา่งเครง่ครดั	และผลติผลงานทีม่คีณุภาพระดบัสากลสูส่งัคม

	 ๓.	 			มุ่งพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ัง้ในระดบักลยุทธแ์ละระดบัปฏบิตักิาร	เคารพต่อ

	 	 จรรยาบรรณของวชิาชพี	มจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อความถูกต้องแม่นย�า	

	 	 รวดเรว็	ทนัต่อเหตุการณ์	ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยใหค้วามส�าคญักบัการ	

	 	 เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง
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	 ๔.	 	สร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัเครอืข่ายพนัธมติรประชาธปิไตยทุกระดบั	นักศกึษาเก่า

	 	 ของสถาบนัและมุง่เน้นการท�างานรว่มกนัเป็นทมีภายในองคก์ร

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 ๑.	 	การสร้างและพฒันาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการ

ปกครองและการพฒันาประชาธปิไตย	

	 ๒.	 	การจัดการศึกษาอบรมและให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดย

ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายส�าคญัทกุกลุม่

	 ๓.	 การเผยแพร	่รณรงคเ์พือ่สง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย

	 ๔.	การพฒันาและเสรมิสรา้งพลงัเครอืขา่ยการพฒันาประชาธปิไตย

	 ๕.	 การสง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภา

	 ๖.	 สรา้งความรว่มมอืในทางวชิาการระหวา่งเครอืขา่ยในระดบัภมูภิาค

	 ๗.		สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู	้

และเผยแพรค่วามรูพ้ระปกเกลา้ศกึษาทีส่มบรูณ์

	 ๘.	 	การพฒันาสูอ่งคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการและพฒันาสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู้

อยา่งต่อเน่ือง	

เป้าประสงค์ 

 ๑.	 	ผลงานการศึกษาวจิยั/วชิาการของสถาบนัเป็นที่ยอมรบัและเป็นแหล่งอ้างอิงด้าน

การเมอืงการปกครองและการพฒันาประชาธปิไตย

	 ๒.	 			กลุ่มเป้าหมายที่เขา้รบัการศกึษาอบรมและรบับรกิารวชิาการมคีวามรู้ความเขา้ใจ

	 	 เกี่ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สนัติวิธีและธรรมาภิบาล

	 	 มากขึน้

	 ๓.	 	เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกภาคสว่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย	วฒันธรรมประชาธปิไตย	และการมสีว่นรว่มทางการเมอืงมากขึน้

	 ๔.	 	เพื่อเป็นศูนยก์ลางความร่วมมอืและประสานเครอืขา่ยองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการพฒันา

ประชาธปิไตยสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล

	 ๕.	 	เพื่อส่งเสริมสมาชิกรฐัสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เข้าถึงความรู้ที่จ�าเป็นต่อการ

สนบัสนุนภารกจิของรฐัสภา

	 ๖.	 	เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืกบัเครอืข่ายในการขบัเคลื่อนความรูค้วามเขา้ใจและพฒันา

ประชาธปิไตยในระดบัภมูภิาค
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	 ๗.		เกิดความตระหนักในบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัในด้าน

ประชาธปิไตยและเป็นแหลง่เรยีนรูอ้า้งองิเกีย่วกบัพระปกเกลา้ศกึษา

	 ๘.	 	เพื่อพฒันาสู่องคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการและการพฒันาสู่องคก์รแห่งการ

เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
  

 พระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้	 พ.ศ.๒๕๔๑	 ไดก้�าหนดใหม้คีณะกรรมการ	 ๓	 คณะ	

ประกอบดว้ย

	 ๑.	 สภาสถาบนัพระปกเกลา้

	 ๒.	คณะกรรมการบรหิารสถาบนัพระปกเกลา้

	 ๓.	 คณะกรรมการตดิตาม	และประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถาบนัพระปกเกลา้
  

 นอกจากคณะกรรมการ	 ๓	 คณะดงักลา่วแลว้	 สภาสถาบนัพระปกเกลา้ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะ

กรรมการส�าคญัอกี	๔	คณะ	ประกอบดว้ย

	 ๑.	 คณะกรรมการบรหิารกองทนุ	การเงนิ	การงบประมาณและทรพัยส์นิ

	 ๒.	คณะกรรมการกลัน่กรองการบรหิารงานบุคคล

	 ๓.	 คณะกรรมการวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้

	 ๔.	 คณะกรรมการพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
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หน่วยงานภายในสถาบันพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น ๙ หน่วยงาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 

 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบงานจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูง

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	หลกัสตูรประกาศนียบตัร	

ชัน้สูงอื่นและหลกัสูตรประกาศนียบตัร	 จดัการฝึกอบรมประชุม	 สมัมนา	บรรยายทางวชิาการ	

ศกึษาวเิคราะหว์จิยัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้เสรมิสรา้งเครอืขา่ยเพื่อพฒันาประชาธปิไตย	และ

รบัผดิชอบงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 

 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบงานจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูง	

หลกัสตูรประกาศนียบตัร	 และวุฒบิตัร	 จดัการฝึกอบรม	 ประชุม	 สมัมนา	 บรรยายทางวชิาการ	

ศกึษาวเิคราะหเ์พือ่พฒันาประชาธปิไตย	และรบัผดิชอบงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

ส�านักวิจัยและพัฒนา
 

 มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานศกึษา	 วเิคราะห	์ วจิยั	 สง่เสรมิสนบัสนุนและใหท้นุอุดหนุน	

การวจิยั	 จดัระบบการศกึษาวจิยัอยา่งเป็นระบบ	 น�าเสนอและเผยแพรผ่ลการศกึษาวจิยั	 รวมทัง้

เสรมิสรา้งเครอืขา่ยเพือ่พฒันาประชาธปิไตย	และรบัผดิชอบงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 

 มหีน้าที่และความรบัผดิชอบงานจดัการศกึษาอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัร	 วุฒบิตัร	

การประชุม	สมัมนาเกี่ยวกบัการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย	ส่งเสริมการจดักิจกรรม

ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	รวมทัง้เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันา

ประชาธปิไตย	 รวมไปถงึการศกึษาอบรมและฝึกอบรมในโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	 (Project	

Citizen)	และงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย
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ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 

 มหีน้าที่และความรบัผดิชอบให้บรกิารทางวชิาการแก่สมาชกิรฐัสภาและประสานงาน

กบัหน่วยงานของรฐัสภา	 เพื่อท�าการศกึษา	 วเิคราะห์	 วจิยั	 รวบรวมขอ้มูล	 จดัการฝึกอบรม	

ประชุม	 สมัมนา	 การบรรยายทางวชิาการ	 การใหค้�าปรกึษาและใหบ้รกิารแก่สมาชกิรฐัสภาและ

เจ้าหน้าที่ของรฐัสภา	 ตลอดจนส่งเสรมิสนับสนุนการจดักจิกรรมด้านการเมอืงการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย	และรบัผดิชอบงานอื่นตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
  

 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบงานจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตรชัน้สูง	

ประกาศนียบตัร	สมัฤทธบิตัร	และวุฒบิตัร	จดัการฝึกอบรม	ประชุม	สมัมนา	บรรยายทางวชิาการ

ศึกษาวิเคราะห์วิจยั	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสนัติวิธี	การจดัการความขดัแย้งและธรรมาภิบาล	

การใหบ้รกิารและค�าปรกึษาดา้นสนัตวิธิ	ี การจดัการความขดัแยง้และธรรมาภบิาล	 รวมทัง้เสรมิ

สรา้งเครอืขา่ยพฒันาประชาธปิไตย	สนัตวิธิ	ีการจดัการความขดัแยง้และธรรมาภบิาลและความ

รบัผดิชอบอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

 มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบการพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั

การจดันิทรรศการหรอืกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑ	์งานศกึษาวจิยัเกีย่วกบั

พระปกเกลา้ศกึษาและพฒันาการการเมอืงการปกครองไทย	รวมทัง้งานศูนยข์อ้มลูพระปกเกลา้

ศกึษาและจดหมายเหตุ	การใหบ้รกิารประชาชน	ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักจิกรรมดา้นการเมอืง

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 รวมทัง้เสรมิสรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั	 รวมถงึพพิธิภณัฑแ์ละอื่นๆ	 และรบัผดิชอบงานอื่นตามที่

เลขาธกิารมอบหมาย
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ส�านักงานเลขาธิการ  
 

 มหีน้าที่และความรับผิดชอบงานทางด้านการเงิน	การบัญชี	งานงบประมาณ	พสัด	ุ

การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	งานสาธารณูปโภค	งานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม

งานยานพาหนะ	 งานธุรการส่วนกลาง	 งานส่งเอกสาร	 งานพสัดุและไปรษณีย	์ งานประสานงาน

องคก์รอสิระ	งานนโยบายและแผน	งานบรหิารทัว่ไป	งานบรหิารบุคคล	งานกฎหมาย	นิตกิรและ

ธรรมาภบิาล	 นิตกิรรมและสญัญา	 งานระบบบรหิารคณุภาพ	 งานศกึษาวเิคราะหเ์พือ่พฒันาระบบ

งาน	งานประสานงานทัว่ไป	และรบัผดิชอบงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
 

 มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานตดิตามและประเมนิผล	 งานผูท้รงคุณวุฒ	ิ งานบรหิารทัว่ไป	 งาน	

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ	งานประชาสมัพนัธ์	และใหม้หีน่วยงานภายในอยู่ในความรบัผดิชอบ

ของหน่วยงานขึน้ตรงต่อเลขาธกิาร	ดงัน้ี

 ๑.	 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ	 งานคอมพวิเตอร์	 งานโสตทศันศกึษา	 งานหอ้งสมุด	 และงานอื่นตามที่เลขาธกิาร

มอบหมาย
 

 ๒.	ศนูยส์ื่อสารองคก์ร	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงานประชาสมัพนัธ์	วเิทศสมัพนัธ	์

นกัศกึษาสมัพนัธ	์ผลติสือ่/สิง่พมิพ	์และงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย
 

 ๓.	 ศูนย์บรกิารวชิาการ	 มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในงานบรหิารโครงการหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรชัน้สงูบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน	 (ปรม.)	หลกัสตูรประกาศนียบตัร

ชัน้สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	(ปศส.)	หลกัสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดบักลาง	

(ปธก.)	งานฝึกอบรมทีห่น่วยงานภายนอกขอรบับรกิารจากสถาบนั	การใหบ้รกิารทางวชิาการอืน่

ทีไ่มใ่ชง่านวจิยั	และงานอืน่ทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย
 

 ๔.	 งานตดิตามและประเมนิผล	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตดิตามการด�าเนินงานตามแผน

งาน/โครงการ	 และการประเมนิความส�าเรจ็ตามแผนกลยทุธข์องสถาบนั	 ตลอดจนการท�าหน้าที่

ฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการตดิตาม	และประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถาบนั
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ล�ำดบัที่ หน่วยงำน
จ�ำนวน(คน)

รวมทั้งหมด
พนักงำน ลูกจ้ำง

๑ ผูบ้ริหาร ๓ - ๓

๒ ส�านกังานเลขาธิการ ๒๘ ๔ ๓๒

๓ วทิยาลยัการเมืองการปกครอง ๑๐ - ๑๐

๔ วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน ๘ - ๘

๕ ส�านกัวจิยัและพฒันา ๑๒ - ๑๒

๖ ส�านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ๑๒ - ๑๒

๗ พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ๗ - ๗

๘ ส�านกัส่งเสริมวชิาการรัฐสภา ๗ - ๗

๙ ส�านกัสนัติวธีิและธรรมาภิบาล ๑๑ - ๑๑

๑๐ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ๒๗ ๓ ๓๐

รวม ๑๒๕ ๗ ๑๓๒

ที่มา :  งานบริหารงานบุคคล ส�านักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ตารางที่ ๑  แสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าจ�าแนกตามสังกัด

อัตราก�าลัง
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ที่มา :  งานบริหารงานบุคคล ส�านักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ล�ำดบัที่ หน่วยงำน

วุฒกิำรศึกษำ

รวมต�ำ่กว่ำ 

ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

๑ ผูบ้ริหาร - - ๒ ๑ ๓

๒ ส�านกังานเลขาธิการ ๓ ๒๗ ๒ - ๓๒

๓ วทิยาลยัการเมืองการปกครอง - ๕ ๓ ๒ ๑๐

๔ วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน - ๕ ๒ ๑ ๘

๕ ส�านกัวจิยัและพฒันา - ๒ ๗ ๓ ๑๒

๖ ส�านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง - ๔ ๘ - ๑๒

๗ พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั - ๓ ๔ - ๗

๘ ส�านกัส่งเสริมวชิาการรัฐสภา - ๓ ๔ - ๗

๙ ส�านกัสนัติวธีิและธรรมาภิบาล - ๕ ๖ - ๑๑

๑๐ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ๓ ๒๐ ๗ - ๓๐

รวม ๖ ๗๔ ๔๕ ๗ ๑๓๒

ตารางที่ ๒ แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้าจ�าแนกตาม

   วุฒิการศึกษา 
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ภาพรวมงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๕๖ จ�าแนกตามพันธกิจ

ล�ำดบัที่ พนัธกจิ

ปีงบประมำณ ๒๕๕๖

จ�ำนวนเงนิ
จ�ำนวน

โครงกำร
สัดส่วน

พนัธกจิที ่๑ ศึกษาวจิยัทางวชิาการเพื่อสร้างองคค์วามรู้และเสนอแนะการ

แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยา่งเป็นระบบ

๑๕,๕๘๒,๒๗๕ ๑๖ ๖.๕๐%

พนัธกจิที ่๒ ใหบ้ริการทางวชิาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวชิาการให้

ค �าปรึกษา ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลและสนัติวธีิ

๔๓,๗๔๗,๑๐๐ ๑๘ ๑๘.๒๔%

พนัธกจิที ่๓ ส่งเสริมงานวชิาการของรัฐสภา ๙,๒๒๖,๗๐๐ ๗ ๓.๘๕%

พนัธกจิที ่๔ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และสนบัสนุนความรู้ความเขา้ใจและการ

ใชสิ้ทธิหนา้ท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

๒๒,๐๔๖,๒๐๐ ๑๐ ๙.๑๙%

พนัธกจิที ่๕ ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์ารทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการ

พฒันาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล

และสนัติวธีิ

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๔ ๕.๖๓%

พนัธกจิที ่๖ ส่งเสริมและพฒันาพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นพระปกเกลา้ศึกษา

๑๒,๖๘๙,๓๕๐ ๙ ๕.๒๙%

พนัธกจิที ่๗ บริหารงานกองทุนเพื่อการพฒันาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ๑๒๓,๐๓๖,๔๗๕ ๑๓ ๕๑.๓๐%

รวม ๒๓๙,๘๒๘,๑๐๐ ๗๗ ๑๐๐%

ที่มา : งานงบประมาณ ส�านักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
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ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๖

สถาบันพระปกเกล้า
 

 แผนกลยุทธ์สถาบนัพระปกเกล้า	 ฉบบัที่	 ๔	 (พ.ศ.๒๕๕๔	 –	 ๒๕๕๘)	 ก�าหนดว่าให้

สถาบนัพระปกเกลา้มพีนัธกจิส�าคญั	 ๗	 ประการ	 ไดแ้ก่	 ประการท่ีหน่ึงศกึษาวจิยัทางวชิาการ

เพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัการพฒันาการเมอืงการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย	 ประการท่ีสองการใหบ้รกิารทางวชิาการทัง้ในรปูของการศกึษาอบรมทาง	

วชิาการใหค้�าปรกึษา	 ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย	 และบรกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความรูท้าง	

การเมอืง	การปกครอง	การเศรษฐกจิ	สงัคม	ประการท่ีสามการส่งเสรมิงานวชิาการของรฐัสภา

ประการท่ีส่ีการเผยแพร	่ ประชาสมัพนัธ	์ และสนบัสนุนความรูค้วามเขา้ใจและการใชส้ทิธหิน้าที	่

ของพลเมอืงตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	ประการท่ีห้าการส่งเสรมิความร่วมมอื

กบัองค์กรทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ประการท่ีหกการส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัให้เป็น	

แหล่งเรยีนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ประการสุดท้ายบริหารงานกองทุนเพื่อการพฒันาและ	

เผยแพรป่ระชาธปิไตย
 

 สถาบนัพระปกเกลา้	 ไดด้�าเนินการกจิกรรมและโครงการจ�านวนมากซึง่อยูภ่ายใตภ้ารกจิ

ต่างๆ	ขา้งตน้	โดยในรายละเอยีดส่วนน้ีจะเป็นการน�าเสนอกจิกรรม/โครงการ	และผลงานเด่นที่

สถาบนัพระปกเกลา้ไดด้�าเนินการมาในชว่งปีงบประมาณ	๒๕๕๖
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	 ในรอบปี	 ๒๕๕๖	 ทีผ่่านมา	 สถาบนัมผีลงานวจิยัทางวชิาการเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

สะทอ้นการแกไ้ขปญัหา	 เพื่อพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยมากมายกว่า	

๑๙	เรือ่ง	ทัง้น้ี	 เป็นงานวจิยัดา้นต่างๆ	อาท	ิดา้นการปกครองทอ้งถิน่	ดา้นสนัตวิธิแีละการจดัการ

ความขดัแยง้	ด้านการเมอืงภาคพลเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	การศกึษาเกี่ยวกบั

รฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง	 ตลอดจนธรรมาภบิาล	 และความเปลีย่นแปลงในประเทศกลุ่ม

ประชาคมอาเซยีน	ทัง้น้ีผลงานศกึษาวจิยัเดน่ของสถาบนัมดีงัน้ี

  

   

  

	 งานวจิยัทีศ่กึษาต่อเน่ืองจากงานวจิยัเรือ่ง	“การสรา้งความปรองดองแหง่ชาต”ิ	ซึง่มุง่ศกึษา	

หาแนวทางในการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทางการเมอืงและค้นหาอนาคตประเทศไทยและ

ระบอบประชาธปิไตยทีส่งัคมพงึปรารถนา	โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบเน้นการมสีว่นรว่มผา่นกระบวนการ

ประชาเสวนาหาทางออก	(Pubic	Deliberation)	ในพืน้ที	่๑๒	จงัหวดั	ไดแ้ก่	จงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดั

พันธกิจที่ ๑

  ศึกษา วิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และสะท้อนการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

๑. โครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา

โดย ส�านักวิจัยและพัฒนา 
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อา่งทอง	จงัหวดับุรรีมัย	์จงัหวดัพะเยา	จงัหวดัปราจนีบุร	ีจงัหวดันครสวรรค	์จงัหวดันครศรธีรรมราช	

จงัหวดัชมุพร	จงัหวดัชยันาท	จงัหวดัอุตรดติถ	์จงัหวดัรอ้ยเอด็	และกรงุเทพมหานคร	ผลการศึกษา

พบว่า	ภาพอนาคตประเทศไทยที่ประชาชน	 ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาอยากเหน็คอื	 ตอ้งการใหส้งัคม

ไทยมสีนัตสิขุ	 เป็นสงัคมทีม่ศีลีธรรม	 คณุธรรม	 มกีารมสีว่นรว่มในทกุระดบั	 มธีรรมาภบิาล	 และ

ผูน้�ามจีติส�านึก	ผลการศกึษาดงักลา่วน�าไปสูก่ารหาแนวทางรว่มกนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย

	 งานวจิยัซึ่งเกดิจากการขบัเคลื่อน 

ร่วมกนัของนักศกึษาหลกัสตูรเสรมิสรา้ง	

สังคมสันติสุขและทีมนักวิจัยสถาบัน

พระปกเกลา้	มุง่ศกึษาประเดน็การจดัการ	

ปญัหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของอ�าเภอสวนผึ้ง	จงัหวดั

ราชบุรี	โดยใช้แนวทางการเสริมสร้าง

สงัคม	สนัตสิขุดว้ยแนวคดิของการพฒันา

ที่ย ัง่ยืน	เป็นการพัฒนาที่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นยคุปจัจบุนัภายใตท้รพัยากรทีม่จี�ากดั	 และไมล่ดิรอนโอกาสของคน

รุ่นใหม่ทีจ่ะพฒันาไดอ้ย่างพอเพยีงกบัความตอ้งการในอนาคต	การศกึษาเรื่องน้ีเป็นการวจิยัเชงิ

คณุภาพดว้ยวธิกีารต่างๆ	อาท	ิการศกึษาจากขอ้มลูเอกสาร	งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง	การลงพืน้ทีเ่พือ่

เกบ็รวบรวมขอ้มลู	 การสงัเกตอยา่งมสีว่นรว่ม	 การท�ากจิกรรมรว่มกนั	 การสมัภาษณ์เชงิลกึและ

การสนทนากลุม่

 ผลการศึกษาท�าให้ได้ข้อเสนอด้านการจดัการทรพัยากรในแนวทางสนัติวธิี	ซึ่งน�ามา

ก�าหนดเป็นแผนแมบ่ทในการบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นต่างๆ	 ไดแ้ก	่ทีด่นิ	 ปา่ไม	้ สตัวป์า่	 การ

ทอ่งเทีย่ว	 รสีอรท์	 และดา้นกฎหมายของอ�าเภอสวนผึง้	 จงัหวดัราชบุร	ี เพือ่ใหท้กุภาคสว่นไดเ้ขา้

มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ

๒. การศึกษาเพื่อการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยใช้แนวทางการเสริมสร้างสังคม

สันติสุข โดย ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
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๓. รูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรของรัฐที่เป็น

อิสระ โดย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

	 งานวจิยัมุ่งศกึษาการก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการไดม้าซึง่ผูท้ีส่มควรไดร้บั

เลอืกใหก้รรมการในองคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระ	๔	องคก์ร	คอื	คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง

กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย	คณะกรรมการ	

องคก์ารอสิระเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค	และคณะกรรมการองคก์ารอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากร	

ธรรมชาติและสุขภาพ	 นอกจากน้ียงัศกึษาและวเิคราะห์ประเด็นปญัหาเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ที่

เกีย่วขอ้งในกระบวนการสรรหาของกรรมการในองคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระทัง้	๔	องคก์ร	เพือ่จดัท�า

ขอ้เสนอในการก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการทีเ่หมาะสมในการไดม้าซึง่ผูส้มควรไดร้บัการ

คดัเลอืก	การด�าเนินการศกึษาใชว้ธิทีบทวนวรรณกรรมเกีย่วขอ้ง	ตลอดจนแนวคดิในการจดัตัง้

องค์กรของรฐัที่เป็นอสิระ	หลกัเกณฑ์และกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการขององค์กร	ตลอดจน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
 

 ผลการศกึษา	ไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการ	

ในองคก์รอสิระของรฐัทีเ่ป็นอสิระว่าควรมกีารก�าหนดคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมไวใ้นกฎหมายอย่าง

ชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็น	ความรู	้ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์	ความสามารถและอายุที่เหมาะสม

นอกจากน้ียงัตอ้งมกีารก�าหนดกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูร้บัการสรรหาทีเ่ปิด

เผยและโปร่งใส	เพื่อป้องกนัการใช้ดุลยพนิิจที่ไม่เหมาะสม	อกีทัง้คณะกรรมการสรรหาควรมา

จากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินงาน	 เพือ่ใหเ้กดิกลไกการถ่วงดลุและหากมกีระบวนการ

สรรหากนัตามกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งอย่างเป็นสดัส่วน	ควรมกีระบวนการทีท่�าใหส้ามารถเสนอรายชื่อ

และการคดัเลือกกนัเองที่เหมาะสมและในปริมาณที่ใกล้เคียงกนั	เพื่อให้เกิดการกระจายกนั

คดัเลอืก		อกีทัง้กระบวนการสรรหาควรมคีวามเชือ่มโยงกบัประชาชนในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของอ�านาจ

อธปิไตย	ไมว่า่จะเป็นการตรวจสอบคณุสมบตั	ิหรอืการทีผู่แ้ทนของประชาชนจะใหค้วามเหน็ชอบ

ในการสรรหา
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	 พรรคการเมอืงถอืเป็นสถาบนัการเมอืงของประชาชน	 ในการแสดงออกถงึการมสี่วนร่วม

ในฐานะ	 “เจา้ของประเทศ”	 ท�าหน้าทีเ่ป็น	 “ตวักลาง”	 ในการเชือ่มโยงประชาชน	 กลุม่ทางสงัคม	

กลุม่ผลประโยชน์	 และสมาชกิพรรคเขา้กบัสถาบนัทีใ่ชอ้�านาจทางการเมอืง	 เชน่	 รฐัสภา	 รฐับาล	

เป็นตน้

 งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาโดยส�ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับ

พรรคการเมอืงทัง้ไทยและต่างประเทศมุ่งเน้นในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	 ทัง้ประเทศ

ทีเ่ป็นประชาธปิไตยและไม่เป็นประชาธปิไตย	 ๑๐	 ประเทศ	 ไดแ้ก่	 	 ไทย	 มาเลเซยี	 ฟิลปิปินส	์

อนิโดนีเซยี	สงิคโปร	์บรไูน	ลาว	กมัพชูา	เวยีดนาม	และพมา่	การเน้นท�าความเขา้ใจทัง้ทางทฤษฎี

และในทางปรากฏการณ์	 นอกจากน้ียงัศกึษาเพือ่พฒันากรอบแนวคดิใหมส่�าหรบัน�าไปใชอ้ธบิาย

บทบาทของพรรคการเมอืงกบัพฒันาการทางการเมอืง	 และน�าเสนอประเดน็ทา้ทายและขอ้เสนอ

ทางทฤษฎแีละปฏบิตัสิ�าหรบัการศกึษาวจิยัในอนาคต

    กวา๊นพะเยา	 แหลง่ทรพัยากรน�้า

ทีส่�าคญัของจงัหวดัพะเยา	 เป็นพืน้ที่

แหลง่น�้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในลุ่มน�้าองิ	 และ	

ภาคเหนือตอนบน	จากพืน้ทีส่าธารณะ

ของชุมชนถูกเปลี่ยนสถานะมาเป็น

พื้นที่ราชพสัดุที่มหีน่วยงานราชการ	

รฐัวสิาหกิจเอกชนและประชาชนใน

พืน้ที	่เพื่อวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั	

อาท	ิ เป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ส�าหรบันกน�้า	 พนัธุป์ลา	 และพนัธุพ์ชืน�้า	 แต่ในขณะเดยีวกนักม็กีารใชส้อย

พืน้ทีเ่พือ่การท�าประมง	อุปโภคบรโิภค	และการทอ่งเทีย่ว

 

๔. บทบาทของพรรคการเมืองในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเปรียบเทียบ 

โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

๕. ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สู ่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม

โดย สถาบันปวงผญาพยาว จังหวัดพะเยา 

ร่วมกับ ส�านักวิจัยและพัฒนา
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	 จากการใชพ้ืน้ทีร่่วมกนัดว้ยวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัท�าใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศ

มากมาย	 พืน้ทีท่รดุโทรมและเสยีหาย	 อกีทัง้เกดิความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น	 ดงันัน้	

เพื่อการหาทางออกร่วมกนัของผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม	 งานวจิยัน้ีจึงมุ่งศึกษาการอยู่ร่วมกนั	

และการจดัการอย่างยัง่ยนืด้วยการมสี่วนร่วม	ด้วยวธิสีานเสวนาหาทางออกร่วมกนั	(Public	

Deliberation)	 โดยศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักว๊านพะเยาในทุกๆ	ดา้น	นับตัง้แต่ประวตัคิวามเป็นมา	

สภาพภมูศิาสตรแ์ละสภาพปญัหา	และจดัเวทสีานเสวนาหาทางออกในพืน้ทีจ่ากกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี	

จ�านวน	๑๕	กลุม่

 ผลการศึกษาท�าให้เกิดการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างอ�านาจรฐัและชุมชนในการ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติในกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม	ตลอดจนได้แนวทางเพื่อ

การพฒันากว๊านพะเยาอย่างยัง่ยนือนัจะน�าไปสู่ความร่วมมอืในการด�าเนินโครงการพฒันากว๊าน

พะเยาในอนาคตต่อไป

 

	 การปกครองทอ้งถิน่และการกระจายอ�านาจเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการพฒันาคุณภาพชวีติ	

ทัง้ยงัเป็นรากฐานที่ส�าคญัในการพฒันาประชาธปิไตย	แม้ว่าการกระจายอ�านาจการปกครอง

ทอ้งถิน่มมีาชา้นาน	แต่เมือ่จะพจิารณาคณุภาพและระดบัของความเป็นประชาธปิไตย	กย็งัไมม่คี�า

ตอบทีช่ดัเจน	 ดงันัน้งานวจิยัน้ีมุง่ศกึษาเพือ่ก�าหนดตวัชีว้ดัไวใ้ชส้�าหรบัตดิตามและประเมนิผล	 ของ

การกระจายอ�านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพฒันาประชาธปิไตยท้องถิ่นของไทย

ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น	๔	ส่วนได้แก่	ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจ	

การบรหิารการปกครองทอ้งถิน่	 และประชาธปิไตยทอ้งถิน่ศกึษา	 สถานการณ์การกระจายอ�านาจ

และประชาธปิไตยไทยทอ้งถิน่ในประเทศไทย	 โดยเป็นการทบทวนองคค์วามรูแ้ละค�าอธบิายต่อ

สถานการณ์การกระจายอ�านาจศกึษาในแง่การทบทวนวรรณกรรมและตวัชี้วดัของการกระจาย

อ�านาจและประชาธิปไตยท้อง

ถิ่นจากประสบการณ์ทัง้ของ

ไทยและต่างประเทศ	 และศกึษา	

การออกแบบตัวชี้ว ัดประเมิน

ผลกา รกร ะจ ายอ� าน าจและ

ประชาธปิไตยทอ้งถิน่

๖. การกระจายอ�านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย 

โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย
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	 การจดัการศกึษาอบรมเป็นพนัธกจิส�าคญัหน่ึงของสถาบนัพระปกเกล้า	โดยสถาบนัได้

แบ่งการจัดการศึกษาอบรมออกเป็น	 ๔	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับประกาศนียบัตรชัน้สูง	 ระดับ

ประกาศนียบตัร	 ระดบัสมัฤทธิบ์ตัร	 และระดบัวุฒบิตัร	 โดยแต่ละหลกัสตูรของสถาบนัมเีน้ือหา

และวธิกีารจดัการศกึษาอบรมทีแ่ตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์	เน้ือหา	และกลุ่มเป้าหมาย

ของแต่ละหลกัสูตร	อย่างไรก็ตามการจดัการศึกษาอบรมมุ่งเน้นเน้ือหาวิชาการ	และการน�า

ความรูไ้ปใช้ไดจ้ริงเป็นส�าคญั	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 สถาบนัได้จดัการศึกษาอบรม

รวมทัง้สิ้น	๓๔	หลกัสตูร	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๒,๕๒๑	คน	

พันธกิจที่ ๒

 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของ การศึกษาอบรมทางวิชาการ 

ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

ความรู ้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบ

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑. การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ่นที่ ๑๖ (ปปร. ๑๖)

 สถาบนัจดัหลกัสตูรน้ีดว้ยความมุง่หวงัวา่ผูบ้รหิารระดบัสงูของภาครฐั	เอกชน	ภาคประชา

สงัคม	ผูน้�าศาสนา	ผูน้�าความคดิ	และนกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุติา่งๆ	จะไดม้พีืน้ทีร่ว่มในการแสวงหา	

แนวทางการพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	และไดร้ว่มกนัน�าแนวทางต่างๆ	

ดงักลา่วไปถอืปฏบิตัแิละรว่มกนัพฒันาประชาธปิไตยในสงัคมไทยต่อไป
 

 หลกัสตูร	ปปร.	๑๖	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕	–	๑๗	มนีาคม	

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๒๘	คน
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	 สถาบนัไดพ้ฒันาหลกัสตูร	 สสสส.	

ขึ้นมาโดยมีแนวคิดว่ าต้องการให้มี

หลกัสตูรเป็นเวทแีห่งการเรยีนรู	้ มุ่งเน้น

ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งมาจาก

ทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็กนัอยา่งอสิระ	ใชก้รณศีกึษา

ที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ระหวา่งคนทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละมติมิาเป็นสว่นหน่ึงในกระบวนการเรยีนการสอน	ทัง้น้ีเพือ่บรรลุ

เป้าหมายสุดท้ายเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างกนัในสงัคม

พหวุฒันธรรมไทย
 

 หลกัสตูร	สสสส.	๔	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๑๑	กนัยาน	๒๕๕๕	–	๒๓	มถุินายน	

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๘๘	คน

  

 หลกัสตูร	ปรม.	จดัขึน้โดยมวีตัถุประสงค	์

เพือ่ใหผู้บ้รหิารหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน

ไดต้ระหนักในความส�าคญัของการจดัระบบ

การบรหิารจดัการทีด่	ีเป็นไปตามหลกันิตธิรรม

หลกัเศรษฐศาสตร	์หลกัการก�าหนดนโยบาย	

และหลกัการจดัการองค์การสมยัใหม่	 และ

ท้ายสุดผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมใน

หลกัสตูรจะเป็นตน้แบบในวงการตา่งๆ	ของประเทศสบืไป
 

 หลกัสตูร	ปรม.	๑๒	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๕	–	๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๕๖	และมผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๗๖	คน

๒. 

๓. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๔ 

(สสสส. ๔)

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมหาชน รุ ่นที่ ๑๒ (ปรม. ๑๒)
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	 	 สถานการณ์โลกทางเศรษฐกิจ	

การเมอืง	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มลว้นแตม่คีวาม	

เชือ่มโยงกนั	โดยเฉพาะความเปลีย่นแปลงดา้น

เศรษฐกิจจะส่งผลความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ	

อย่างเหน็ไดช้ดั	ดงันัน้	หลกัสูตร	ปศส.	จงึได	้

ถูกพฒันาขึ้นเพื่อพฒันาผู้บรหิารระดบัสูงใน

ภาครฐั	ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นสว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ

องคก์รอสิระ	รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูในภาคองคก์รธรุกจิเอกชนใหม้คีวามรู	้ความเขา้ใจในการน�า

ตรรกทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการพฒันานโยบายทัง้ในภาครฐัและเอกชน	ตลอดจนการบรหิาร

และตรวจสอบการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม
 

 หลกัสตูร	ปศส.	๑๑	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๗	กนัยายน	๒๕๕๕	-	๓๐	มถุินายน	

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๒๘	คน

 

	 ผูน้�า	หรอื	ผูบ้รหิารรุน่ใหมเ่ป็น

บุคคลทีม่คีวามส�าคญัและมบีทบาทใน

การส่งเสรมิการพฒันาประชาธปิไตย	

ดงันัน้	 การสร้าง	 “ผู้น�ารุ่นใหม่”	 ที่มี

ศกัยภาพในการพฒันาประชาธปิไตย

จึงมีความส�าคัญยิ่ง ในการพัฒนา

ประเทศใหส้อดคลอ้งกบักระแสพฒันา

ในปจัจุบนั	หลกัสูตร	ปนป.	 เป็นการ	

เพาะบ่มให้ผู้น�าที่เขา้ศึกษาอบรมในหลกัสูตรมทีัง้ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้น�าในระบอบ

ประชาธปิไตย
 

 หลกัสูตร	ปนป.	๓	จดัการศกึษาอบรมระหว่างวนัที่	๑	มนีาคม	–	๒๒	กนัยายน	๒๕๕๖	

มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๑๓	คน

๔. 

๕. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๑ (ปศส. ๑๑)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๓ 

(ปนป.๓)
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	 เมือ่ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของประชาคมอาเซยีน	จงึไมส่ามารถทีจ่ะหลกีเลีย่ง

ผลกระทบต่อประเทศไทยได้	 ทัง้ด้านการเมอืง	 เศรษฐกจิ	 และสงัคม	 ฉะนัน้	 หลกัสูตรฯ	 จงึมี

วตัถุประสงคเ์พือ่การเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แลว้	และทีก่�าลงัจะเกดิขึน้

อนัเป็นผลจากความเปลีย่นแปลงจากเสาหลกัดา้นการเมอืงและความมัน่คง	เสาหลกัดา้นเศรษฐกจิ	

และเสาหลกัดา้นสงัคมและวฒันธรรม	หลกัสตูร	AEC	จะท�าใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาอบรมในหลกัสตูร

มคีวามรู	้ ความเขา้ใจในหลกัการรวมทัง้ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากประชาคมเศรษฐกจิ	

อาเซยีน	 เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมการรองรบัความเปลีย่นแปลง	 และเพือ่ใหส้ามารถด�ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง

มเีสถยีรภาพ
 

 หลกัสตูร	AEC	๒	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๕	–	๑๙	พฤษภาคม			

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๓๓	คน

 

 หลกัสตูร	 ปธก.	 มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้รหิารระดบักลางของทัง้หน่วยงานภาคราชการ	

และเอกชนมคีวามรู	้ความเขา้ใจในแนวคดิ	หลกัการของธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการทีด่	ีและ

เพื่อมุ่งใหผู้บ้รหิารเหล่าน้ีสามารถน�าเครื่องมอื

ทางการบรหิารงานสมยัใหมต่่างๆ	ไปใชบ้รหิาร

งานองคก์ารอยา่งมธีรรมาภบิาล	อาท	ิเครือ่งมอื

ดา้นการบรหิารงานบคุคล	ดา้นการเงนิงบประมาณ

ดา้นการวางแผนกลยทุธ	์เป็นตน้	ผูบ้รหิารทีผ่า่น	

การศึกษาในหลกัสูตรน้ีจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วย

ความรู	้ความเขา้ใจในประเดน็ดา้นการบรหิาร

๖. 

๗. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๒ 

(AEC ๒)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕ 

(ปธก. ๑๕)
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งานเป็นอยา่งด	ี เขา้ถงึในบรบิททีแ่วดลอ้มการบรหิารงานต่างๆ	 และมคีวามพรอ้มส�าหรบัการกา้ว

ไปสูต่�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู	หรอื	การเป็นผูบ้รหิารองคก์ารต่อไป

 หลกัสตูร	ปธก.	๑๕	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๖	มถุินายน	–	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๖	มี

ผูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๓๕	คน

 

 ปจัจบุนัเกดิปรากฎการณ์ความขดัแยง้ไปเกอืบทกุพืน้ที	่และครอบคลุมในเกอืบทกุประเดน็

ในสงัคมไทย	 และความขดัแยง้เหลา่น้ีก่อใหเ้กดิความรนุแรงและมแีนวโน้มจะทวคีวามรนุแรงมาก

ยิง่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั	 และถงึแมว้า่จะมอีงคก์ร	 หรอื	 สถาบนัทีท่�าหน้าทีแ่กไ้ขปญัหาความขดัแยง้

เหลา่น้ี	หากแต่ปญัหาเหลา่น้ีกไ็มไ่ดท้เุลาลงไป	ดงันัน้	สิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นคอื	การทีท่กุภาคสว่น

ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาร่วมกนัอย่างแท้จริง	หลกัสูตรน้ีมุ่งสร้าง	

“นักเจรจาไกล่เกลี่ย”	เพื่อใหม้นีักเจรจาไกล่เกลี่ยเหล่าน้ีได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสถาบนั	และ

องคก์รตา่งๆ	ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมจะมแีนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบักระบวนการในการเจรจาไกลเ่กลีย่	

พฒันาทกัษะในการด�าเนินการเจรจาไกลเ่กลีย่	 โดยยดึหลกั	 “สนัตวิธิ”ี	 ในการจดัการความขดัแยง้

ดา้นนโยบายสาธารณะ
 

 หลกัสตูรนกัเจรจาไกลเ่กลีย่	จดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่๑๗	มนีาคม	–	๒๐	กนัยายน	

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๔๖	คน

 

 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	เป็นองคก์รหลกั

ในการจดับรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนทอ้งถิน่

ซึ่งในการด�าเนินการจัดบริการสาธารณะและ

พฒันาท้องถิน่นัน้	ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	อาท	ิรฐัธรรมนูญ	กฎหมาย

จดัตัง้	กฎหมายกระจายอ�านาจ	และกฎหมายอืน่ๆ	

ทีใ่หอ้�านาจแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ดงันัน้

เพื่อใหก้ารด�าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	 ประสทิธผิล	

ถกูตอ้ง	 เหมาะสม	 โปรง่ใส	 และเป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่	ี รวมทัง้ชอบดว้ย

กฎหมายแลว้	สถาบนัจงึจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร	ปกม.	เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่	สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่	 และ	 ขา้ราชการทอ้งถิน่	 ไดม้คีวามรู	้ ความเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างาน	

๘. 

๙. 

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ ๕ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (ปกม. ๔)
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เขา้ใจในขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องตนเองและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 ปฏบิตังิาน	 ไดอ้ยา่งถกู

ตอ้ง	เหมาะสม	และ	ชอบดว้ยกฎหมาย
 

 หลกัสตูร	 ปกม.	 ๔	 มกีารจดัการศกึษาอบรมระหวา่งวนัที	่ ๑๗	 มกราคม	 –	 ๒	 มถุินายน	

๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๖๓	คน

 

 หลกัสตูร	 PA	 เป็นหลกัสตูรทีใ่หค้วามส�าคญักบัการก�าหนดนโยบายและการใหบ้รกิารของ

ภาครฐั	โดยเน้นการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน	ตลอดจนการสรา้งระบบการวดัระดบัของ

การใหบ้รกิารสาธารณะของหน่วยงานภาครฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน	 เป็นการเสรมิสรา้งและพฒันาประสทิธภิาพการจดับรกิารสาธารณะของ

หน่วยงานภาครฐั	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 ทัง้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชมุชน	

เพือ่ใหช้มุชนไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของการพฒันา	กจิกรรมการเรยีนในหลกัสตูรจะมคีวามเขม้ขน้เพราะ

มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมและมุง่พฒันาทกัษะในการท�างาน

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมไป

พรอ้มกนั
 

 หลกัสตูร	PA	๑๗	จดัการเรยีน

การสอนระหวา่งวนัที	่๗	–	๑๖	มนีาคม	

๒๕๕๖	 มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	

๕๐	คน

	 หลกัสตูร	 PDI	 ถกูพฒันาขึน้เพือ่มุง่เสรมิสรา้งสมรรถนะและขดีความสามารถในการก�ากบั

ดแูลกจิการของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ	และองคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ	 สามารถด�าเนินกจิการอยูไ่ดโ้ดยไดร้บัความเชือ่ถอืและความไวว้างใจจากประชาชน	

ภายใต้แนวทางที่ก�าหนดไวใ้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง	และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด	ีรวมถงึ

สภาพแวดลอ้มทางการบรหิารทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	

๑๐. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน รุ่นที่ ๑๗ (PA ๑๗)

๑๑. หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ

ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ ่นที่ ๑๑ 

และรุ ่นท่ี ๑๒ (PDI ๑๑) (PDI ๑๒)
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	 หลกัสตูร	PDI	๑๑	จดัการเรยีนการสอนระหว่างเดอืนมนีาคม	–	เดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๖

มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๔๑	คน
 

 หลกัสตูร	PDI	๑๒	จดัการเรยีนการสอนระหวา่งเดอืนกรกฎาคม	–	เดอืนสงิหาคม	๒๕๕๖	

มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๓๘	คน

	 เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบอย่างต่อ

เน่ืองนับเป็นเวลามากกว่า	 ๑๐	 ปี	 และ

เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปญัหาความ

ขดัแยง้ที่เกดิขึน้ใหล้ดลง	 หรอืเยยีวยา

สภาพความรุนแรงของปญัหาทีเ่กดิขึน้

สถาบันจึงได้เ ปิดพื้นที่กลางเพื่อให้

องคก์รภาคสว่นตา่งๆ	รวมทัง้ภาคประชา

สงัคม	 ประชาชนไดม้โีอกาสในการพดูคยุ	 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั	 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนั

และกนั	 ร่วมกนัวเิคราะหส์ภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้	 แสวงหาทางออกร่วมกนัอย่างสนัตวิธิ	ี กจิกรรม

ในหลกัสตูรฯ	 ลว้นเป็นกจิกรรมและบทเรยีนทีท่�าใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นแนวราบ	 สง่เสรมิใหเ้กดิ

ความเทา่เทยีมกนั	เกดิความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งกนั	เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย	์และยอมรบัใน

ความแตกต่าง	ซึง่สิง่เหลา่น้ีเป็นพืน้ฐานของการอยูร่ว่มกนัและเป็นการแกไ้ขปญัหาทีร่ากเหงา้แหง่

ปญัหาอยา่งแทจ้รงิ
 

 หลกัสตูร	 สสสส.ใต	้ ๑	 จดัการเรยีนการสอนระหว่างวนัที	่ ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๗	

มกราคม	๒๕๕๖	มผีูผ้่านการศกึษาอบรมจ�านวน	๒๘	คน

 นอกจากทีส่ถาบนั	จะจดัการศกึษาอบรมตามแผนการจดัการศกึษาอบรมทีก่�าหนดไวใ้น

แต่ละปีงบประมาณแล้ว	สถาบนัยงัได้จดับรกิารวชิาการด้านการศกึษาอบรมเพื่อใหบ้รกิารแก่

สว่นราชการและหน่วยงานรฐัวสิาหกจิต่างๆ	เพื่อใหอ้งคก์รเหล่านัน้สามารถน�าความรูท้ีไ่ดจ้าก

การศกึษาอบรมไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย	พฒันาการบรหิารงาน	และด�าเนินงานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	 และประสทิธผิล	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 มหีลายหน่วยงานทีข่อรบับรกิาร

๑๒. หลกัสตูรวฒุบิตัรการเสรมิสร้างสงัคมสนัตสิขุในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

รุน่ที ่๑ (สสสส.ใต้ ๑)
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ด้านการจดัการศึกษาอบรมจากสถาบนั	เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรในองค์กร	อาทิ	สถาบนั

ร่วมกบัแพทยสภา	 ร่วมกนัจดัการศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลส�าหรบัผูบ้รหิาร

ทางการแพทย	์รุ่นที	่๒	โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการ

ประกอบวชิาชพี	และเสรมิสรา้งความสามารถในการตดัสนิใจ	การก�าหนดทศิทาง	และวธิดี�าเนินงาน

ที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล	 หลักสูตรจัดการเรียนการสอน

ระหวา่งวนัที	่๑๔	มถุินายน	-	๒	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๑๑๑	คน

	 นอกจากน้ีสถาบนัร่วมกบับริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากดั	 จดัการศึกษาอบรมหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารไปรษณยีไ์ทย	 รุน่ที	่ ๑	 เพือ่ใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ	 ได้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ	 หลกัการเกีย่วกบัธรรมาภบิาล	 และสามารถน�าธรรมาภบิาลไปใช้

ในการก�าหนดนโยบาย	 การบรหิารงานและการด�าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	

หลกัสตูรจดัขึน้ระหวา่งวนัที	่๓๑	พฤษภาคม	-	๕	ตุลาคม	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	

๙๘	คน	เป็นตน้
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	 สถาบนัมีหน้าที่หลกัในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจด้านการส่งเสริมงาน

วชิาการของรฐัสภา	 ในการใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นต่างๆ	 ของรฐัสภา	 ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎร	 และ

วุฒสิภา	ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงงานรฐัสภา	ด้วยการจดัศึกษาวิจยั	การจดัศึกษา

อบรม	 การจดัสมัมนาทางวชิาการ	 การวเิคราะหร์่างกฎหมายทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาของ

รฐัสภา	รวมไปถงึการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานดา้นรฐัสภา	ทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ	

 ส�าหรบัปีงบประมาณ	๒๕๕๖	สถาบนัไดด้�าเนินการเพือ่ใหบ้รรลตุามพนัธกจิดา้นการสง่เสรมิ	

งานวชิาการของรฐัสภา	โดยการจดัการศกึษาอบรมหลกัสตูรระดบัวฒุบิตัรเพือ่พฒันาขดีสมรรถนะ

และศกัยภาพในการปฏบิตังิานใหแ้กผู่ช้ว่ยและผูป้ฏบิตังิาน	ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญ	และผูช้�านาญการ

ของสมาชกิรฐัสภา	 รวม	 จ�านวน	 ๖	 รุน่	 มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๓๒๙	 คน	 และไดพ้ฒันา

หลกัสตูรใหม	่๑	หลกัสตูร	คอื	หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน	และจดัอบรมแลว้

จ�านวน	๑	รุน่	ผูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๔๘	คน	อกีทัง้ไดร้ว่มกบัสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย	 (TDRI)	 ท�าการศกึษารา่งกฎหมายทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของรฐัสภา	 จ�านวน	 ๗	

เรือ่ง	ตลอดจนการจดักจิกรรมทางวชิาการเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละบรกิารทาง	วชิาการ

แก่คณะกรรมาธกิารและพรรคการเมอืงโดยการจดัอบรมระยะสัน้	การสมัมนาทางวชิาการ	และการ

สนบัสนุนเอกสารเผยแพรด่า้นวชิาการ	เป็นตน้	ซึง่รายละเอยีดการด�าเนินงานสว่นต่างๆ	เป็นดงัน้ี

 

 งานด้านการจัดหลักสูตรการศึกษาอบรม

 

	 สถาบนัได้จดัการศึกษาอบรมเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกรฐัสภา	และ

บุคลากรในแวดวงรฐัสภา	 ไดแ้ก	่ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	 และสมาชกิวฒุสิภา	 โดยหลกัสตูรที่

จดัขึน้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาอบรมไดเ้พิม่พนูความรู	้ และทกัษะทีส่ามารถน�าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการสนบัสนุนงานของรฐัสภาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 โดย

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	สถาบนัไดจ้ดัการศกึษาอบรมจ�านวน	๓	หลกัสตูร	รวม	๗	รุน่	ดงัน้ี

พันธกิจที่ ๓

งานส่งเสริมวิชาการรัฐสภา



43
ผลงานเด่นในรอบปี ๒๕๕๖

ANNUAL REPORT 2013 KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE

	 หลกัสตูรวุฒบิตัรผูช้่วยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา	 เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัอบรมใหแ้ก่

ผูช้ว่ยด�าเนินงานสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	และผูป้ฏบิตังิานใหส้มาชกิวฒุสิภา	 โดยมวีตัถุประสงค	์

เพือ่เพิม่สมรรถนะการปฏบิตังิานในการชว่ยเหลอืงานของสมาชกิรฐัสภาใหเ้กดิประสทิธภิาพ	 และ

สามารถปฏบิตังิานไดใ้นระดบัมอือาชพี	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	จดัอบรม	๓	รุน่	ดงัน้ี
  

	 รุน่ที	่๗	ระหวา่งวนัที	่๒๑-๒๗	มกราคม	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๔๒	คน

	 รุน่ที	่๘	ระหวา่งวนัที	่๑-๘	มถุินายน	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๕๐	คน

	 รุน่ที	่๙	ระหวา่งวนัที	่๙-๑๖	กนัยายน	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๓๐	คน

 

 
 

 หลกัสตูรวุฒบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา	เป็นหลกัสตูรทีจ่ดั

อบรมให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าสมาชกิรฐัสภา	รวมถึงบุคลากรช่วยงานคณะ

กรรมาธกิาร	 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการเป็นทีป่รกึษา	

สนับสนุนงานวชิาการที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการนิติบญัญตัิและกระบวนการบรหิารราชการ

แผน่ดนิ	ตลอดจนการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ	และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานใหก้ารสนบัสนุน

๑. 

๒. 

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู ้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา
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งานของสมาชกิรฐัสภาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	จดัอบรม	๓	รุน่	ดงัน้ี

	 รุน่ที	่๔	ระหวา่งวนัที	่๗	-	๑๓	มกราคม	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๕๐	คน

	 รุน่ที	่๕	ระหวา่งวนัที	่๑๔	-	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๖๖	คน

	 รุน่ที	่๖	ระหวา่งวนัที	่๑๙	-	๒๙	สงิหาคม	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๙๑	คน

 

 

 หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน	 รุน่ที	่ ๑	 เป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ใหม่

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	โดยจดัอบรมใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชากลุ่มงานของรฐัสภา	 เพื่อพฒันาขดี

ความสามารถทางดา้นการบรหิาร	(Management	Competency)	ไดแ้ก่	การพฒันาภาวะผูน้�า	การ

บรหิารทรพัยากรบุคคล	ตลอดจนสมรรถนะทางการบรหิารอืน่ๆ	ทีส่�าคญั	 โดยไดจ้ดัอบรมระหวา่ง

วนัที	่๒๒	มถุินายน	–	๗	กนัยายน	๒๕๕๖	มผีูผ้า่นการศกึษาอบรมจ�านวน	๔๘	คน

 

 การสนับสนุนด้านการร่างกฎหมาย
 

 การสนับสนุนงานดา้นการร่างกฎหมาย	 เป็นการด�าเนินงานเกีย่วกบัการศกึษาวเิคราะห์

ร่างกฎหมายซึง่มผีลกระทบต่อสงัคมทีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาของรฐัสภา	 แลว้จดัท�าเป็นบท

วิเคราะห์ร่างกฎหมายเผยแพร่แก่สมาชิกรฐัสภา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพจิารณา

ร่างพระราชบญัญตัขิองฝ่ายนิตบิญัญตั	ิ โดยได้มอบหมายใหน้ักวชิาการด้านกฎหมายหรอืผูม้ ี

ความรู้และความช�านาญเกี่ยวกบัประเด็นที่เกี่ยวกบัร่างกฎหมายนัน้ๆ	เป็นผู้ศึกษาวเิคราะห	์

ซึ่งกรอบในการวิเคราะห์จะประกอบด้วยสาระส�าคญัหลกั	ได้แก่	ความเหมาะสมของเน้ือหา	

ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย	และผลกระทบของกฎหมายทีจ่ะมต่ีอประชาชนและหน่วยงาน

ของรฐั	 รวมทัง้การเปรยีบเทยีบกบับทบญัญตัขิองต่างประเทศ	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	

สถาบนัได้ร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย	 (TDRI)	 ท�าการศกึษาร่างกฎหมาย

จ�านวน	๗	เรือ่ง	ไดแ้ก่

๓. หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ ่มงาน รุ ่นที่ ๑
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	 ๑.	 รา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิชอบเพือ่ความเสยีหายจากมลพษิน�้ามนั	พ.ศ.	....

	 ๒.	 รา่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	พ.ศ.	....

	 ๓.	 รา่งพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย	พ.ศ.	....

	 ๔.	 ร่างพระราชบญัญตัใิหอ้�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นคมนาคมขนสง่ของประเทศ	พ.ศ.	....

	 ๕.	 พระราชบญัญตัศุิลกากร	พ.ศ.	๒๔๖๙

	 ๖.	 พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 ๗.	รา่งพระราชบญัญตัวินิยัทางการคลงัและการเงนิ	พ.ศ.	....

 การให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบริการวิชาการ

 แก่คณะกรรมาธิการและพรรคการเมือง
 

 สถาบันได้ริเริ่มโครงการใหม่	๒	โครงการ	ได้แก่	โครงการสนับสนุนองค์ความรู้

แก่คณะกรรมาธกิารรฐัสภา	และโครงการให้บรกิารทางวชิาการเพื่อสนับสนุนพรรคการเมอืง	

ซึ่งเป็นโครงการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรูท้ี่จ�าเป็นใหแ้ก่คณะกรรมาธกิาร	 และ

พรรคการเมอืง	โดยผา่นการจดัอบรมระยะสัน้	การจดัสมัมนา	และการเผยแพรเ่อกสารทางวชิาการ	

ซึง่ในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	ไดด้�าเนินการดงัน้ี

 
   
 

 สถาบนัรว่มกบัสถาบนัสง่เสรมิประชาธปิไตย	(NDI)	และสภาพฒันาการเมอืง	จดัโครงการ

ฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยคณะกรรมการขบัเคลือ่นระดบัชาต	ิ ระหวา่งวนัที	่ ๓๑	

มกราคม	–	๑	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ�านวน	๒๐	คน	

  

 สถาบนัรว่มกบัคณะกรรมาธกิารการศกึษาจดัสมัมนา	เรือ่ง	คณุภาพการศกึษา	เพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในวนัที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	มผีูเ้ขา้รว่ม

สมัมนาจ�านวน	๕๐๐	คน

 ● จดัสมัมนา	เรือ่ง	บทบาทพรรคการเมอืงในการสง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย	ในวนั

ที	่๒๔	กนัยายน		๒๕๕๖	มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๑๐๐	คน

 ● สถาบนัร่วมกบักลุ่มมติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย	 –	 สหราชอาณาจกัรจดัสมัมนา	

๑. 

๒. 

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

การจัดสัมมนาทางวิชาการ
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เรือ่ง	 พฒันาการของระบอบประชาธปิไตยในองักฤษ	 ในวนัที	่ ๒๖	 กนัยายน	 ๒๕๕๖	 มผีูเ้ขา้รว่ม	

สมัมนา	จ�านวน	๒๐๐	คน

  
  

 ● สนบัสนุนขอ้มลูทางวชิาการ	เรือ่ง	“บทวเิคราะหร์า่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	ฉบบั

ที	่...พ.ศ.	....”	ใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม

 ● สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ	เรื่อง	“รายงานสรุปผลการสมัมนา	เรื่อง	การปฏิรูป

โครงสร้างอ�านาจการบรหิารการปกครองประเทศไทย”	ให้แก่	คณะกรรมาธกิารการปกครอง	

สภาผูแ้ทนราษฎร

 ● สนับสนุนขอ้มลูทางวชิาการโดยจดัส่งหนังสอื	 เรื่อง	 “แนวทางการปรบัปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกบัการยุบพรรคการเมอืง”	ให้แก่คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	แกไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่...)

 ● จดัท�ารายงานการศกึษาร่วมกบักลุ่มมติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย-สหราชอาณาจกัร	

(Thailand	–	Parliamentarians	Friendship	group)	สภาผู้แทนราษฎรในประเด็นที่เกี่ยวกบั

การพฒันาระบอบประชาธปิไตย

๓. การจัดท�าและเผยแพร่เอกสารวิชาการ
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	 สถาบนัมภีารกจิในการเผยแพร	่ประชาสมัพนัธ	์ และสนบัสนุนใหค้วามรู	้ สรา้งความเขา้ใจ	

เกีย่วกบัสทิธหิน้าทีข่องพลเมอืงตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเพือ่ใหบุ้คคล	กลุ่มบุคคล	

และองคก์รภาคสว่นต่างๆ	ไดต้ระหนกัในหลกัการของประชาธปิไตย	รวมทัง้มคีวามรู	้ความเขา้ใจ	

ในสทิธหิน้าทีข่องตนเอง	สทิธชิมุชน	สทิธทิางการเมอืง	และมสีว่นรว่มในการพฒันาประชาธปิไตย

ในฐานะเป็น	 “พลเมือง”	 ในระบอบประชาธิปไตย	 โดยสถาบันมีช่องทางในการเผยแพร	่

ประชาสมัพนัธแ์ละใหบ้รกิารวชิาการในหลากหลายรปูแบบเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไดร้บั	

“สาร”	 ทีเ่หมาะสม	 สอดคลอ้ง	 อาท	ิ การจดัสมัมนาทางวชิาการ	 การจดันิทรรศการเพือ่เผยแพร่

ความรู	้การผลติหนงัสอืหรอืเอกสารทางวชิาการ	แผน่พบั	การผลติสือ่ในรปูแบบต่างๆ	อาท	ิเพลง	

การต์นู	และเกมประชาธปิไตย	เป็นตน้	
 

 การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและใหบ้รกิารทางวชิาการถอืเป็นสว่นหน่ึงทีส่ถาบนัไดม้กีารจดั

เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางวชิาการออกเป็นหลากหลายรปูแบบ	ทัง้การผลติเป็นสือ่สิง่พมิพ	์การจดั

โครงการสมัมนา	รวมไปถงึการจดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	ประจ�าปี	๒๕๕๖	ซึง่ได้

ด�าเนินการจดัการประชมุวชิาการตลอดระยะเวลาทีก่่อตัง้สถาบนั	 เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการสง่เสรมิ

และเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาตแิละการอยูร่ว่มกนัในสงัคมยคุปจัจบุนั

 

 การประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า	ครัง้ที่	๑๕	ประจ�าปี	๒๕๕๖	เรื่อง	ธรรมราชา

จดัขึน้ระหวา่งวนัที	่๗	–	๘	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๗	ณ	โรงแรมรามาการเ์ดน้ส	์กรงุเทพมหานคร	โดย

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารประชมุฯ	 เป็นเวทสีาธารณะในการวเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ	 เกีย่วกบัหลกั

ธรรมราชา	คุณธรรมของผู้น�า	ผู้บรหิาร	ผู้ปกครอง	และหลกัธรรมาภิบาลส�าหรบัทุกภาคส่วน

ของสงัคม	 ที่ส�าคญัเวทสีาธารณะน้ีจะเป็นเวทสี�าหรบัการให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการ

ก�าหนดและส่งเสริมคุณธรรมส�าหรบัผู้บริหารและผู้น�าที่สอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทย 

พันธกิจที่ ๔

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิ

หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

เรื่อง ธรรมราชา(Dharmaraja)
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ทัง้น้ีสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ	

พระองคเ์จา้ศรรีศัมิ	์ พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสดจ็แทน

พระองคท์รงเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	 ครัง้ที	่ ๑๕	 ประจ�าปี	

๒๕๕๖	

 ในงานประชุมวชิาการฯ	 มี

รูปแบบกิจกรรมวิชาการที่หลาก

หลาย	ไดแ้ก	่การแสดงปาฐกถา	ซึง่

ในงานประชมุวชิาการไดม้กีารแสดง

ปาฐกถา	๓	เรือ่ง	ไดแ้ก	่“ธรรมราชา”	

โดยพระพรหมบณัฑติ	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลยั,	 “ธรรมราชา	 :	 คณุธรรมผู้

ปกครองกบัสงัคมไทย”	 โดยศาสตราจารย	์ ดร.วษิณุ	 เครอืงาม	 กรรมการสภาสถาบนัพระปกเกลา้	

และ	“คตกิารปกครองของไทยกบัธรรมกิราชาประชาธปิไตย”	โดยศาสตราจารย์	ดร.	บวรศกัดิ	์

อุวรรณโณ	 เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้	 นอกจากน้ีในงานยงัมกีารอภปิราย	 เรือ่ง	 “ธรรมราชา

กบัคณุธรรมของผูป้กครองในระบอบประชาธปิไตย”	 โดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ	ิ จากนัน้เป็นการ

จดัประชุมกลุ่มย่อย	 ซึ่งเป็นการน�าเสนอบทความ	 เอกสารทางวชิาการ	หรอื	 ผลการศกึษาวจิยั

ทัง้ภาคทฤษฏ	ีและภาคปฏบิตัเิกีย่วกบั	“ธรรมราชา”	ซึง่แบง่ออกเป็น	๕	กลุม่	ไดแ้ก	่แนวคดิธรรม

ราชากบัราชาปราชญ	์ ,	 การเปลีย่นผา่นสูก่ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยสนัตวิธิ,ี	 การ

สรา้งรากฐานประชาธปิไตย,	 ธรรมาภบิาลในระบบราชการไทย	 และการวางรากฐานในการ

พฒันาสถาบนัทางเศรษฐกจิและสงัคม	

 นอกจากการจดัประชมุเชงิวชิาการแลว้	 ในงานยงัมกีารจดันิทรรศการ	 เรือ่ง	 “ธรรมราชา”	

ซึง่เป็นการจดันิทรรศการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ	 แนวคดิ	 วธิปีฏบิตัติามหลกัธรรมราชา	 และ

มกีารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัพระราชประวตั	ิ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั,	ธรรมราชา

:	ธรรมของผูป้กครองเพือ่การอภบิาลประชาชน,	

ธรรมราชาของกษัตริย์ในยุคสมยัต่างๆ,	

พระบาทสมเดจ็พระพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	กบัการ	

วางรากฐานเพื่อการพฒันาประเทศไทย	และ

มรรควธิแีหง่การเป็นผูน้�า	
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	 สถาบนัจดัใหม้กีารมอบรางวลัพระปกเกลา้	 และใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้

ขึน้เป็นประจ�าทกุปี	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	เป็นตน้มา	รางวลัพระปกเกลา้เป็นการใหค้วามส�าคญักบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	และต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	สถาบนัพระปกเกล้าได้ขยายรางวลัพระปกเกล้า

ใหค้รอบคลุมการด�าเนินงานทอ้งถิน่	ใน	๓	ประเภท	ไดแ้ก	่

 ● ประเภทท่ี ๑	รางวลัพระปกเกลา้ส�าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ

ดา้นความโปรง่ใสและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

 ● ประเภทท่ี ๒	รางวลัพระปกเกลา้ส�าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ

ดา้นการเสรมิสรา้งสนัตสิขุและความสมานฉนัท์

 ● ประเภทท่ี ๓	รางวลัพระปกเกลา้ส�าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ

ดา้นการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย	รฐั	เอกชน	และประชาสงัคม
 

 การมอบรางวัลพระปกเกล้า

แบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ	โล่รางวัล

พระปกเกลา้	พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ

สถาบันพระปกเกล้า	 และ	 ใบประกาศ

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า	 ทัง้ น้ี

ส�าหรบัการพจิารณาใหร้างวลัพระปกเกลา้	

ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 สถาบันพระปกเกล้า	

คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกฯ	ใหร้างวลั

พระปกเกล้าและประกาศเกียรติคุณ

สถาบนัพระปกเกลา้ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ต่าง	ๆ	ดงัน้ี	
 

 ก. รางวัลพระปกเกล้าส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

  ประจ�าปี ๒๕๕๖
 

  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จ�านวน	๑๑	แหง่

	 	 ๑.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตรงั

	 	 ๒.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตานี

๒. โครงการรางวัลพระปกเกล้าส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ�าปี ๒๕๕๖
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	 	๓.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลู

	 	๔.	 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดักาฬสนิธุ์

	 	๕.	 เทศบาลเมอืงทุง่สง	อ�าเภอทุง่สง	จงัหวดันครศรธีรรมราช

	 	๖.	 เทศบาลเมอืงสคีิว้	อ�าเภอสคีิว้	จงัหวดันครราชสมีา

	 	๗.	 เทศบาลต�าบลหนองควาย	อ�าเภอหางดง	จงัหวดัเชยีงใหม่

	 	๘.	 เทศบาลต�าบลแมส่ะเรยีง	อ�าเภอแมส่ะเรยีง	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

	 	๙.	 เทศบาลต�าบลหนองลอ่ง	อ�าเภอเวยีงหนองลอ่ง	จงัหวดัล�าพนู

	 	๑๐.	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลแมฟ้่าหลวง	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง	จงัหวดัเชยีงราย

	 	๑๑.	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลสา้น	อ�าเภอเวยีงสา	จงัหวดัน่าน

  ด้านการเสริมสร้างสนัติสขุและความสมานฉันท	์จ�านวน	๑	แหง่

 	๑.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลแมพ่รกิ	อ�าเภอแมส่รวย	จงัหวดัเชยีงราย

 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รฐั เอกชน และประชาสงัคม	จ�านวน	๑๓	แหง่

	 	๑.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรี

	 	๒.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

	 	๓.	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล�าพนู

	 	๔.	 เทศบาลนครเชยีงราย	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงราย

	 	๕.	 เทศบาลนครพษิณุโลก	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณุโลก

	 	๖.	 เทศบาลนครยะลา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัยะลา

	 	๗.	 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็		อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัรอ้ยเอด็

	 	๘.	 เทศบาลเมอืงล�าพนู	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัล�าพนู

	 	๙.	 เทศบาลต�าบลลานกระบอื	อ�าเภอลานกระบอื	จงัหวดัก�าแพงเพชร

	 	๑๐.	เทศบาลต�าบลบา้นฝาง	อ�าเภอบา้นฝาง	จงัหวดัขอนแก่น

	 	๑๑.	เทศบาลต�าบลอุโมงค	์อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัล�าพนู

	 	๑๒.	เทศบาลต�าบลปรกิ	อ�าเภอสะเดา	จงัหวดัสงขลา

	 	๑๓.	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลเมอืงบางขลงั	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสโุขทยั
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 ข. ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ�าปี ๒๕๕๖
 

  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จ�านวน	๑๑	แหง่

  ๑.	 เทศบาลเมอืงบา้นสวน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัชลบุรี

	 	 ๒.	 เทศบาลต�าบลแมส่าย	อ�าเภอแมส่าย	จงัหวดัเชยีงราย

	 	 ๓.	 เทศบาลต�าบลเสลภมู	ิอ�าเภอเสลภมู	ิจงัหวดัรอ้ยเอด็

	 	 ๔.	 เทศบาลต�าบลดา่นซา้ย	อ�าเภอดา่นซา้ย	จงัหวดัเลย

	 	 ๕.	 เทศบาลต�าบลกงไกรลาศ	อ�าเภอกงไกรลาศ	จงัหวดัสโุขทยั

	 	 ๖.	 เทศบาลต�าบลหาดเสีย้ว	อ�าเภอศรสีชันาลยั	จงัหวดัสโุขทยั

	 	 ๗.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลอา่วนาง		อ�าเภอเมอืง	จงัหวดักระบี่

	 	 ๘.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลยกกระบตัร	อ�าเภอสามเงา	จงัหวดัตาก

	 	 ๙.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลหนองปลาไหล	อ�าเภอเขายอ้ย	จงัหวดัเพชรบุรี

	 	 ๑๐.	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลพลงตาเอีย่ม	อ�าเภอวงัจนัทร	์จงัหวดัระยอง

	 	 ๑๑.	องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลวงัแดง	อ�าเภอตรอน	จงัหวดัอุตรดติถ์
 

  ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รฐั เอกชน และประชาสงัคม	จ�านวน	๔	แหง่

  ๑.	 เทศบาลต�าบลเกาะคา	อ�าเภอเกาะคา	จงัหวดัล�าปาง

	 	 ๒.	 เทศบาลต�าบลตน้ธง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัล�าพนู

	 	 ๓.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลพะวอ	อ�าเภอแมส่อด	จงัหวดัตาก

	 	 ๔.	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลทุง่ไชย	อ�าเภออุทมุพรพสิยั	จงัหวดัศรสีะเกษ

 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมดที่ได้รบัรางวลัพระปกเกล้า	และ	ใบประกาศ

เกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้ประจ�าปี	๒๕๕๖	 ไดเ้ขา้รบัรางวลัฯ	 ในวนัที	่ ๘	 กุมภาพนัธ	์๒๕๕๗	

ในการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	ครัง้ที	่๑๕	ณ	โรงแรมรามาการเ์ดน้ส	์กรงุเทพมหานคร

 

 

 สถาบนัจดัโครงการศกึษา	 “รฐัธรรมนูญทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย”	 ขึน้	 โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะส�าหรบัการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญ

ทีเ่หมาะสมของประเทศไทย	 ซึง่มปีระเดน็ครอบคลุมในเรือ่งกระบวนการยกรา่งรฐัธรรมนูญ	 สาระ

บญัญัติของรฐัธรรมนูญ	องค์กรอิสระและองค์กรตามรฐัธรรมนูญ	กระบวนการคดัสรรผู้แทน

๓. โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย”
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ทีเ่หมาะสม	และการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ	ทัง้น้ี	โครงการเป็นการเผยแพรค่วามรู	้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

รฐัธรรมนูญใหแ้ก่สาธารณะ	 และเสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนและ

จดัท�าขอ้เสนอเชงินโยบายเพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณายกรา่งรฐัธรรมนูญ
 

 ในงานไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ	ิ นกัวชิาการ	 สมาชกิรฐัสภา	 ผูแ้ทนจากสว่น

ราชการ	 องคก์รอสิระ	 ศาล	 ภาคประชาสงัคม	 สือ่สารมวลชน	 สถาบนัการศกึษา	 องคก์รพฒันา

เอกชน	 และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป	 เขา้รว่มแลกเปลีย่นความรู	้ ทศันคต	ิ และมมุมองต่อประเดน็

ต่างๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นหวัขอ้ของการสมัมนาในแต่ละครัง้	 โครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ืองใน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	ไดม้กีารจดัสมัมนารวมจ�านวน	๗	ครัง้	ไดแ้ก่	
 

 ๑.	 ล�าดบัที่	๔	เรื่อง	สทิธแิละเสรภีาพ	:	ช่องว่างระหว่างบทบญัญตัริฐัธรรมนูญ

	 	 กบัความเป็นจรงิ	มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๔๖๐	คน

	 ๒.	ล�าดบัที	่๕	เรือ่ง	ศาลกบัการเมอืงและการบรหิารราชการแผน่ดนิในระบอบประชาธปิไตย	

	 	 มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๓๒๙	คน

	 ๓.	ล�าดบัที	่๖	เรื่อง	องคก์รตามรฐัธรรมนูญ	:	จุดแขง็หรอืจุดอ่อนของประชาธปิไตยไทย	

	 	 มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๒๕๙	คน

	 ๔.	ล�าดบัที	่๗	เรื่อง	ยอ้นรอยรฐัธรรมนูญ’	๔๐	สู่	’๕๐	:	การปกครองทอ้งถิน่ไทย	ถูกทศิ	

	 	 ถกูทาง	ถกูใจ?		มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๓๐๒	คน

	 ๕.	ล�าดบัที่	๘	เรื่อง	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐัของสงัคมไทย	:	มุมมองแห่งอนาคต	

	 	 มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๒๑๘	คน

	 ๖.	 ล�าดบัที	่๙	เรื่อง	“การมสี่วนร่วมทางการเมอืงและการเมอืงภาคพลเมอืงในสงัคมไทย		

	 	 กา้วไกล	หรอื	ไลห่ลงั”	มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๓๐๒	คน

	 ๗.	ล�าดบัที่	๑๐	เรื่อง	“สู่ทศวรรษแห่งความท้าทายใหม่	:	บทบาทด้านรุกและรบัของ

	 	 รฐัสภาไทย”	มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจ�านวน	๒๙๔	คน
 

 นอกจากการสมัมนาในโครงการฯ	จะเป็นการสมัมนาในลกัษณะการเปิดกวา้งใหแ้ก่ผูท้ี่

สนใจไดเ้ขา้ร่วมงานแลว้	 สถาบนัยงัไดจ้ดัใหม้กีารถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ของสถาบนั	

www.kpi.ac.th	ผูท้ีส่นใจการสมัมนาสามารถรบัชม	และรบัฟงัการสมัมนาตลอดกจิกรรม
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	 โครงการรฐัธรรมนูญกลางแปลงไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากมลูนิธเิอเชยี	 เป็นการ

ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมอืงและสภาพปญัหาจากการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	พุทธศกัราช	๒๕๕๐	เพื่อน�าเสนอทางเลือกเชงินโยบายส�าหรบัการเสวนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกบัสาระบญัญัติใน

รฐัธรรมนูญ	โดยครอบคลุมประเดน็ต่างๆ	ดงัต่อไปน้ี	
 

 
 ๑.	 สภาพปญัหาสงัคมไทยในปจัจบุนั	:	ศกึษาในมติคิณุภาพสงัคม	และทางออก

 ๑.	 การรา่งรฐัธรรมนูญและการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ

	 ๒.	 ระบบรฐัสภาและการปรบัตวัของรฐัสภาไทย

	 ๓.	 ระบบคดัสรรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของสงัคมไทย

	 ๔.	 พรรคการเมอืง

	 ๕.	 สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม

	 ๖.	 องคก์รตุลาการกบัการตคีวามรฐัธรรมนูญ

	 ๗.	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้

	 ๘.	 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

	 ๙.	 ผูต้รวจการแผน่ดนิและคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ

	 ๑๐.	การเมอืงภาคพลเมอืงและการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง	(กวา่จะเป็นพลเมอืง)

	 ๑๑.	การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายของประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

	 ๑๒.	สทิธชิมุชน

	 ๑๓.	การจดัตัง้	“เมอืงพเิศษนครแมส่อด”

 ทัง้น้ีสถาบนัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผา่นรปูแบบทีห่ลากหลาย	 เชน่	 การจดัเวทรีบัฟงั

ความคดิเหน็	สือ่สงัคมออนไลน์	ฯลฯ

๔. โครงการรัฐธรรมนูญกลางแปลง
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	 โครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	เป็นโครงการที่จะสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงในระบอบ

ประชาธิปไตย	 มเีน้ือหาสาระเกี่ยวข้องกบันโยบายสาธารณะ	 กระบวนการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะและผูเ้กีย่วขอ้ง	 กฎหมาย	ฉนัทามตแิละเสยีงขา้งมาก	ซึง่จะชว่ยสรา้งการเรยีนรูค้วามเป็น	

พลเมอืง	สรา้งจติส�านึกสาธารณะ	และส่งเสรมิการเขา้มามสี่วนร่วมในท้องถิน่อย่างบูรณาการ	

โดยฝึกอบรมครูเพื่อพฒันาเป็นวทิยากรที่สามารถน�าเอากระบวนการขัน้ตอนการเรยีนรู้ของ

โครงการ	 ๖	 ขัน้ตอน	 มาถ่ายทอดความรูเ้พือ่การสรา้งส�านึกพลเมอืงใหแ้ก่นกัเรยีน	 โดยนกัเรยีน

หรอืเยาวชนทีเ่ขา้รว่มในโครงการนี้จะไดร้บัความรู	้ เพิม่พนูทกัษะ	 และเป็นการสง่เสรมิเจตคตติ่อ

ประชาธปิไตย	ตลอดจนช่วยสรา้งส�านึกในการเป็นพลเมอืงใหแ้ก่นักเรยีนโดยผ่านกจิกรรมการมี

สว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาชมุชนดว้ยการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของครู

ทีผ่า่นการฝึกอบรมในโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	 โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	มผีลการด�าเนิน

การจดัฝึกอบรมโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	จ�านวน	๓	ครัง้	ซึง่มผีูเ้ขา้อบรมรวมจ�านวน	๑๗๑	คน	

และโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการจ�านวน	๖๙	โรงเรยีน	โดยมรีายละเอยีดการด�าเนินงาน	ดงัต่อไปน้ี
 

 ๑.	 จดัอบรมโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	 (Project	 Citizen)	 ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและคร	ู ครัง้

ที	่ ๑	ส�าหรบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลพบุร	ี ระหวา่งวนัที	่๒๗-๓๐	 ตุลาคม	๒๕๕๕	ณ	ศนูยฝึ์ก

ปฏบิตักิารวชิาชพีเทพธานี	มหาวทิยาลยั	ราชภฏัเทพสตร	ีจงัหวดัลพบุร	ีผูเ้ขา้รบัการอบรมจ�านวน	

๖๕	คน

	 ๒.	 ตรวจเยีย่มประเมนิโรงเรยีนทีไ่ดผ้า่นการอบรมโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืงในจงัหวดั

ลพบุร	ี วนัที	่ ๑๔-๑๕	 กุมภาพนัธ	์ ๒๕๕๖	 ไดแ้ก	่ โรงเรยีนบา้นบางลี	่ โรงเรยีนวดัหวัส�าโรง	 และ

โรงเรยีนบา้นดลีงั
 

 ผลจากการด�าเนินโครงการสร้างส�านึกพลเมือง	มีผลให้เกิดการเพิ่มพูนทักษะด้าน

กระบวนการสอนแบบบรูณาการใหก้บัคร	ูอาจารยท์างดา้นการมสีว่นรว่ม	และแกไ้ขปญัหาชุมชน

อกีทัง้มกีารเสรมิสรา้งแนวคดิและหลกัประชาธปิไตยใหก้บัครผููส้อน	 และนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ	

และการเป็นโรงเรยีนตวัอย่างของกระบวนการสรา้งความเป็นพลเมอืงรุ่นใหม่ทีพ่รอ้มดว้ยความรู้

ดว้ยความเขา้ใจในความเป็นประชาธปิไตย	การมสี่วนร่วม	การมจีติสาธารณะ	การแกไ้ขปญัหา

ชุมชน	 นโยบายสาธารณะ	 และการไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะความเขา้ใจในการเป็น

พลเมอืงและการมสีว่นรว่ม

๕. โครงการสร้างส�านึกพลเมือง (Project Citizen)
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	 โครงการเยาวชนสรา้งสรรคน์วตักรรมทอ้งถิน่	เป็นโครงการทีมุ่ง่สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดเ้หน็

ความส�าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 และการปกครองทอ้งถิน่	 มุง่หวงัใหเ้ยาวชน

เขา้มามสีว่นรว่มในการท�างานและบรหิารงานรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	 ประการส�าคญั

เพือ่ใหเ้ยาวชนมจีติส�านึกรกัทอ้งถิน่และจติสาธารณะ	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 มทีมีเยาวชนจาก

ทัว่ประเทศสนใจสง่โครงการเขา้ประกวดแขง่ขนักวา่	 ๒๔๐	 โครงการ	 และไดด้�าเนินการพจิารณา

คดัเลอืกโดยคณะกรรมการบรหิารโครงการเยาวชนฯ	 ซึง่มโีครงการทีผ่า่นการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัทนุ

สนบัสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการและเขา้รบัการอบรมการเขยีน	 การบรหิารโครงการ	

ทัง้สิน้	๑๑	โครงการ	ไดแ้ก่

	 ๑.	 โครงการทายาทพระเศวตฯ	เป็นคนดตีัง้แต่วยัเยาว์	จากทมีสภาเด็กและเยาวชน	

	 	 เทศบาลต�าบลล�าทบั

	 ๒.	 โครงการ	Green	Map	พลกิชวีติ	แกว้กิฤตสิง่แวดลอ้ม	จากทมีสภาเดก็และเยาวชน	

	 	 อ�าเภอไชยปราการ	

	 ๓.	 โครงการเครือข่ายภาษาล้านนา	จากป้ออุ้ยแม่ป้า	สู่ละอ่อนเด่นห้าฮกัษาก�าเมอืง	

	 	 จากทมีเยาวชนเทศบาล	๕	เดน่หา้	

	 ๔.	 โครงการกูภ้ยัวยัจิว๋	จากทมีสภาเดก็และเยาวชนต�าบลเวยีงหา้ว	

	 ๕.	 โครงการเยาวชน	ท.๑	สรา้งสรรค	์กา้วทนัอาเซยีนสูท่อ้งถิน่	จากทมีตน้กลา้อาเซยีน

	 ๖.	 โครงการฟ้ืนฟูและสบืสานวฒันธรรมภาษาถิน่พรานกระต่าย	จากทมีสภาเดก็และ	

	 	 เยาวชนเทศบาลต�าบลพรานกระต่าย	

	 ๗.	 โครงการอาสาสมคัรเฝ้าระวงัการกระท�าความรนุแรงตอ่เดก็	สตร	ีและบคุคลในครอบครวั	

	 	 จากทมีคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลนครสกลนคร

	 ๘.	 โครงการเยาวชนวยัใสร่วมใจสรา้งศูนยเ์รยีนรูศ้ลิปะ	วฒันธรรม	จารตีประเพณี	และ	

	 	 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	จากทมีเดก็วงัรกัษบ์า้นเกดิ

	 ๙.	 โครงการถนนประชาธปิไตย	การเมอืงทอ้งถิน่ไทย	หวัใจสขีาว	จากทมีเยาวชนไทย	

	 	 หวัใจเบง่บาน

	 ๑๐.	โครงการเยาวชนนกัวจิยัหว่งใยการจราจร	จากทมีสภาเดก็และเยาวชนเทศบาลต�าบล	

	 	 แมส่าย	

	 ๑๑.	โครงการหมอน้อยคอยชว่ยเหลอื	จากทมีหมอน้อย

 

๖. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
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	 สถาบนัรว่มกบัส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	 จดัโครงการน้ีขึน้เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยระบบรฐัสภา	 บทบาทอ�านาจหน้าที	่ และ

การปฏบิตังิานของสมาชกิวุฒสิภาในทางนิตบิญัญตัใิหแ้ก่เยาวชน	 นักเรยีนในสถานศกึษาทัง้ใน

ระดบัอาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร	ซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการฯ	ได้

มโีอกาสในการเรยีนรูเ้รือ่งประชาธปิไตยผา่นสถานทีจ่รงิ	ไดแ้ก	่“หอ้งประชมุรฐัสภา”	โดยกจิกรรม

จดัขึน้รวม	๓	ครัง้	ไดแ้ก่	ครัง้ที	่๑	วนัที	่๒๕	มกราคม	๒๕๕๖	ครัง้ที	่๒	วนัที	่๘	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	

และครัง้ที	่ ๓	 วนัที	่ ๑	 มนีาคม	 ๒๕๕๖	 โดยมเียาวชนและนิสตินกัศกึษาเขา้รว่มโครงการจ�านวน	

๕๐๑	คน,	๕๙๖	คน	และ	๔๓๔	คน	ตามล�าดบั	รวมจ�านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้	๑,๕๓๑	คน

 โครงการน้ีเป็นการเสรมิสรา้งประสบการณ์อนัดใีหก้บันกัเรยีนและนิสตินกัศกึษาเพราะใน

ชว่งทา้ยของโครงการแต่ละครัง้	จะเปิดโอกาสใหซ้กัถาม	โดยการซกัถามดงักลา่วจะมลีกัษณะเชน่

เดยีวกบัการตัง้กระทูถ้ามในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรและประชมุวฒุสิภา	

๗. โครงการ “วุฒิสภา: ห้องเรียนประชาธิปไตย”
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	 สถาบนัพระปกเกลา้ด�าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นการสง่เสรมิและพฒันาประชาธปิไตยในรปูแบบ

ทีแ่ตกต่าง	หลากหลาย	โดยไดร้บัความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	มากมายตลอดมา		ทัง้น้ีสถาบนั

ตระหนกัดวีา่	 การสง่เสรมิและพฒันาประชาธปิไตยจะไมส่ามารถบรรลุผลส�าเรจ็ได	้หากปราศจาก

การมสีว่นรว่มอยา่งเขม้แขง็ของเครอืขา่ยทัง้ภายในระดบัประเทศและระดบันานาชาต	ิ จากการจดั

กจิกรรมทีม่คีวามต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 ท�าใหส้ถาบนัมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัเครอืขา่ยในทุกระดบั		

อนัเป็นการตอบสนองต่อพนัธกจิ	 เรือ่งความรว่มมอืกบัองคก์ารทัง้ในและตา่งประเทศเพือ่การพฒันา	

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิี
 

 โครงการต่างๆ	 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยในประเทศและตา่งประเทศ	

ทีน่่าสนใจ	ในปี	๒๕๕๖	มดีงัน้ี

 

 ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในประเทศ

 

 

 ศนูยพ์ฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง	สถาบนัพระปกเกลา้	เป็นก�าลงัหลกัส�าคญัในการพฒันา	

การเมอืงภาคพลเมอืง	โดยมบีทบาทเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน	เป็นศูนยร์วมความรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการขบัเคลื่อนงานการเมอืงภาคพลเมอืงในพืน้ที	่ และเป็นเวทขีองภาคพลเมอืง

ในการแสดงความคดิเหน็	ตลอดจนเป็นกลไกส�าคญัในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคพลเมอืง

จดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นเครอืข่ายในการท�างานร่วมกบัสถาบนั	เน้นการท�างานแบบมสี่วนร่วม	โดยที่

ศูนย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงจะขบัเคลื่อนงานการเมอืงภาคพลเมืองในพื้นที่ผ่านการท�า

กจิกรรมโครงการในหลายรูปแบบ	ทัง้การเผยแพร่ความรู	้การสรา้งความเขา้ใจ	การปฏบิตัจิรงิ

ในพืน้ที	่การเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน	การจดัเวทสีาธารณะเปิดพืน้ทีใ่หป้ระชาชนได้

แลกเปลีย่น	ความคดิเหน็	และการแลกเปลีย่นเรยีนรูถ้อดบทเรยีนประสบการณ์	ซึง่แนวทางดงักลา่ว

ตอ้งด�าเนินการภายใตก้รอบทีส่ถาบนัก�าหนดขึน้เพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด�าเนิน

งาน	หรอืเรยีกโดยยอ่วา่	“๔ป”	ดงัน้ี

 

พันธกิจที่ ๕

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการ

เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑. โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
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	 ๑.	 เน้นประชาชนเป็นศนูยก์ลาง	 เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการด�าเนินกจิกรรม	

(ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง)

	 ๒.	มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง	โดยไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใดเมือ่ท�าหน้าทีก่รรมการศนูยฯ์	(เป็นกลาง)

	 ๓.	มุง่เน้นการสรา้งวถิปีระชาธปิไตย	การเสรมิสรา้ง	พฒันา	เผยแพรค่วามรูด้า้นการเมอืง	

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ตามวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตัง้สถาบนั	(เป็นประชาธปิไตย)

	 ๔.	สามารถวดัผลการด�าเนินการได	้และมกีารตดิตามประเมนิผล	(ประเมนิผลได)้
  

 ศูนยพ์ฒันาการเมอืงภาคพลเมอืงเริม่ด�าเนินโครงการครัง้แรกในปีพ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึง่เดมิ

ใชช้ื่อว่า	 “ศูนยก์จิกรรมร่วมรฐัสภา-ประชาสงัคม”	 โดยภารกจิเดมิเน้นการสรา้งเครอืข่ายความ

รว่มมอืระหวา่งสถาบนัพระปกเกลา้	 สมาชกิรฐัสภา	 หน่วยงานภาครฐั	 ภาคเอกชน	 ตลอดจนภาค

ประชาสงัคมในจงัหวดั	 เพือ่ประสานพลงัความรว่มมอืและทนุทรพัยากรทีม่อียูโ่ดยประชาชนเป็น

ศนูยก์ลาง	 สูก่ารพฒันาประชาธปิไตย	 การแกป้ญัหาในพืน้ที	่ และตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทกุระดบั	 โดยกจิกรรมสว่นใหญ่เน้นการประสานเครอืขา่ย	 อบรมใหค้วามรู	้ สรา้ง

ความเขา้ใจและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพฒันาประชาธปิไตยตามแนวทางทีส่อดคล้องกบั

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	และพนัธกจิหลกัของสถาบนั
  

  ต่อมาในปีพ.ศ. 	๒๕๕๐	สภา

สถาบันพระปกเกล้าได้มีมติเปลี่ยนชื่อ	

“ศูนย์กจิกรรมร่วมรฐัสภา-ประชาสงัคม”	

เป็น“ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง	

สถาบนัพระปกเกล้า”	พรอ้มปรบัเปลี่ยน

วสิยัทศัน์ศนูยฯ์	ใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์	

เปลีย่นแปลงของสงัคมโลกปจัจบุนั	ทีเ่น้น

การพฒันาความเป็นประชาธปิไตยเชงิวถิี

ชวีติ	อนัจะน�าไปสู่การพฒันาเครอืขา่ยภาคพลเมอืงและความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาคพลเมอืง	

โดยกจิกรรมขบัเคลือ่นหลกัเน้นไปทีก่ารเกดิรปูธรรมเชงิพืน้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ	 ไดแ้ก	่ การสรา้งส�านึก

พลเมอืง	 การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการแกป้ญัหา/ความตอ้งการในพืน้ที	่ การสรา้ง

เครอืข่ายความร่วมมอืท�างานทัง้กบัสถาบนัและหน่วยงานองคก์รในพืน้ที่	 (ภาครฐั	 ภาคเอกชน	

ทอ้งถิน่	ทอ้งที	่และภาคประชาสงัคม)	เพือ่น�าไปสูผ่ลกระทบกบัสงัคมในวงกวา้งตอ่ไป	
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 สถาบนัพระปกเกลา้ได้

ด�าเนินงานเชิงพื้นที่ผ่านศูนย์พฒันาการเมืองภาค

พลเมอืง	ทัง้สิน้	๔๘	จงัหวดั	ไดแ้ก่
 

 ภาคเหนือ	จ�านวน	๑๑	จงัหวดั	ไดแ้ก่	 

๑.	จงัหวดัเชยีงใหม	่๒.	จงัหวดัล�าปาง	๓.	จงัหวดัสโุขทยั	

๔.	จงัหวดัพษิณุโลก	๕.	จงัหวดัพะเยา	๖.	จงัหวดัน่าน	

๗.	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	๘.จงัหวดัเชยีงราย	๙.	จงัหวดั

แพร	่๑๐.	จงัหวดัล�าพนู	๑๑.	จงัหวดัก�าแพงเพชร

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	๑๑	จงัหวดั	

ไดแ้ก่

๑.	จงัหวดัเลย	๒.	จงัหวดัสกลนคร	๓.	จงัหวดัขอนแก่น	

๔.	จงัหวดับุรรีมัย	์๕.	จงัหวดัอุบลราชธานี	๖.	จงัหวดั

นครราชสมีา	๗.	จงัหวดัศรสีะเกษ	๘.	จงัหวดักาฬสนิธุ	์	

๙.	จงัหวดัอุดรธานี	๑๐.	จงัหวดัหนองคาย	๑๑.	จงัหวดั	

รอ้ยเอด็
 

 ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก	จ�านวน	๑๖	จงัหวดั	ไดแ้ก่	

	 ๑.	จงัหวดัสระแกว้	๒.	จงัหวดันครนายก	๓.	จงัหวดัลพบุร	ี๔.	จงัหวดัราชบุร	ี๕.	จงัหวดั

จันทบุรี	๖.	จังหวัดอุทัยธานี	๗.	จังหวัดชลบุรี	๘.	จังหวัดระยอง	๙.	จังหวัดสมุทรสงคราม

๑๐.	 จงัหวดัชยันาท	๑๑.	 จงัหวดักาญจนบุร	ี ๑๒.	 จงัหวดัสงิหบ์ุร	ี ๑๓.	 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

๑๔.	จงัหวดัเพชรบุร	ี๑๕.	จงัหวดัสพุรรณบุร	ี๑๖.	จงัหวดัปทมุธานี
 

 ภาคใต้	จ�านวน	๑๐	จงัหวดั	ไดแ้ก่	

	 ๑.	จงัหวดัระนอง	๒.	จงัหวดัปตัตานี	๓.	จงัหวดันครศรธีรรมราช	๔.	จงัหวดักระบี	่

๕.	จงัหวดัชุมพร	๖.	จงัหวดัสตูล	๗.	จงัหวดัภูเก็ต	๘.	จงัหวดัพทัลุง	๙.	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี	

๑๐.	จงัหวดัสงขลา
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	 สถาบนั	 ร่วมกบั	 สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร	์ศนูยศ์กึษาสนัตภิาพ

และความขดัแยง้	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์	 มหาวทิยาลยั

บูรพา	และคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร	์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จัดประชุม

นานาชาตหิวัขอ้	“Social	Quality	in	Asia	

:	Moving	From	Concept	to	Practices”	

เพื่อเป็นเวทสีาธารณะในการน�าเสนอผลงานวชิาการในประเดน็เกีย่วกบัการศกึษาดา้นคุณภาพ

สงัคมของประเทศในภมูภิาคเอเชยี	เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท�าวจิยัดา้น

คุณภาพสงัคมกบันกัวชิาการของไทยกบัต่างประเทศ	 รวมถงึการเสรมิสรา้งศกัยภาพการท�างาน

รว่มกนัทางวชิาการของเครอืขา่ย	คณุภาพสงัคมอาเซยีน	(	Asian	Consortium	for	Social	Quality)	

ผา่นการน�าเสนอผลงานของเครอืขา่ยนกัวชิาการ	Social	Quality	 in	Asia	โดยมนีกัวชิาการ	นกัวจิยั	

นกัศกึษา	 และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานพฒันาคณุภาพชวีติคณุภาพสงัคม	 สทิธมินุษยชน

และความมัน่คงของมนุษย	์เขา้รว่มประชมุจ�านวน	๒๐๐	คน	เมือ่วนัที	่๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	

 สถาบนั	 รว่มกบั	 ส�านกังานปฏริปู	 (สปร.)	 และเครอืขา่ยผูร้เิริม่การเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย	

เพื่อด�าเนินการจดัการประชุมระดมความคดิเหน็แกนน�าผลกัดนัร่างพระราชบญัญตักิารมสี่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	พ.ศ.	....ในโครงการขบัเคลื่อนการปฏริปู

ระบบการเมอืง	:	พฒันาความเขม้แขง็ของพลเมอืงเพื่อปฏริปูประเทศไทย	เพื่อเป็นการรวบรวม

ขอ้มลูและบทเรยีนเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในกระบวนการทางกฎหมายของภาคประชาชน	 และให้

ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง	โดยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม

รา่งพระราชบญัญตักิารมสีว่นรว่มของประชาชน	รวมถงึการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในกระบวนการ	

ทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน	 ซึง่ถอืเป็นประสบการณ์เรยีนรูแ้ละเป็นการใชส้ทิธกิารมสีว่นร่วม

ทางการเมอืงทางตรงของประชาชนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พุทธศกัราช	๒๕๕๐	

ผ่านเวทรีะดมความคดิเหน็ภาคประชาชน	และเปิดเวทรีณรงคแ์ละใหป้ระชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

๒. 

๓. 

โครงการประชุมนานาชาติ “Social Quality in Asia : Moving 

From Concept to Practices”

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเมือง : การพัฒนา

ความเข้มแข็งของพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
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เขา้ชื่อเสนอร่างพระราชบญัญตักิารมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	

พ.ศ.	....ในแต่ละภาคของประเทศไทย

 ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศ

 

 
  
 

	 สถาบนัได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหวา่งเพศและการเสรมิสรา้งพลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต	ิ (UN	 Women)	 และภาคี

พนัธมติรเครอืขา่ย	 เพื่อด�าเนินโครงการสรา้งสนัตภิาพและความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดนใต้	 โดย

มเีป้าหมายเพื่อผลกัดนัให้เกิดการสนับสนุนการส่งเสรมิสนัติภาพจากกลุ่มผู้น�าสตรใีนจงัหวดั

ชายแดนใต	้อนัประกอบดว้ยจงัหวดัสงขลา	ยะลา	ปตัตานี	และนราธวิาส	โครงการน้ีเป็นการเสรมิ

สรา้งสนัตภิาพ	 โอกาสและความพรอ้มของผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นการเขา้มามสีว่นรว่ม	

ในกระบวนการสนัตวิธิ	ี นอกจากน้ียงัเป็นการสรา้งองคค์วามรู	้ ฐานขอ้มลู	 และองคก์รเครอืขา่ย

สตรชีายแดนใตท้ีเ่ขม้แขง็ทัง้ในแนวคดิและแนวทางปฏบิตั	ิ โดยการแลกเปลีย่นบทเรยีนเกีย่วกบั

การใชค้วามรุนแรงและการใชก้ระบวนการพดูคุยเพื่อสรา้งสนัตภิาพอนัจะน�าไปสูส่นัตสิุขในพืน้ที่

ต่อไป	กจิกรรมทีด่�าเนินการ	ในปี	๒๕๕๖	คอื	การจดัสานเสวนา	๔	ครัง้	ดงัน้ี
 

 ๑.	 วนัที	่๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมปารค์ววิ	อ.เมอืง	จ.ปตัตานี

	 ๒.	วนัที	่๘	มถุินายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมอมิพเีรยีล	จ.นราธวิาส

	 ๓.	 วนัที	่๒๔	สงิหาคม	๒๕๕๖	ณ	มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา	จ.ยะลา

	 ๔.	 วนัที	่๑๗	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
 

 นอกจากการสานเสวนาแลว้	 ยงัมกีารประชมุรว่มกบัเครอืขา่ยเพือ่หารอืการท�างานรว่มกนั

หลายวาระ	 ตลอดจนการลงพืน้ทีเ่พื่อสงัเกตการด�าเนินกจิกรรมตามโครงการของผูป้ระสานงาน

พืน้ทีอ่กีดว้ย			

๑. โครงการเครือข่ายผู้น�าสตรีเพื่อสันติสุขในภาคใต้
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 โครงการการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการแปรเปลี่ยนความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตเ้ป็นโครงการทีด่�าเนินการต่อเน่ืองจากปี	๒๕๕๕	ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากมลูนิธิ

สนัตภิาพซาซากาว่า	(Sasakawa	Peace	Foundation)	ของประเทศญี่ปุ่น	มวีตัถุประสงค์เพื่อ

ขบัเคลื่อนใหเ้กดิกระบวนการสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	และหนุนเสรมิใหก้ระบวนการ

ดงักล่าวมคีวามต่อเน่ืองยัง่ยนืบนพืน้ฐานของการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น	แนวทางการท�างาน

จะเป็นการเปิดพื้นที่ทัง้ในรูปแบบของเวทสีาธารณะ	การประชุมหารอืวงย่อย	และการพูดคุย

ที่ไม่เป็นทางการ	รวมทัง้เชื่อมโยงผู้มสี่วนได้เสยี	(Stakeholders)	ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมอืง	

เจา้หน้าทีท่หาร	ต�ารวจ	พลเรอืน	ผูน้�าศาสนาทัง้พทุธและมสุลมิ	ผูน้�าชมุชน	นกัวชิาการ	ครอูาจารย	์

เยาวชน	 และสตรใีนพืน้ที	่ ใหไ้ดม้โีอกาสทีจ่ะพดูคยุแลกเปลีย่นเพือ่ท�าความเขา้ใจมมุมองทีแ่ตกตา่ง	

ระหว่างกนัในส่วนของสาเหตุความขดัแยง้และทางออกสู่สนัตภิาพทีเ่ป็นไปไดจ้รงิ	 ผลทีเ่กดิขึน้

นอกจากความเขา้ใจในความคดิของกนัและกนั	 ตลอดจนความไวเ้น้ือเชื่อใจทีเ่ริม่มตี่อกนัมากขึน้

แลว้นัน้	 กลุ่มบุคคลต่างๆ	 เหล่าน้ียงัไดเ้ชื่อมต่อกนัเป็นเครอืขา่ยขา้มภาคสว่นทีท่�างานผลกัดนัให้

เกดิกระบวนการพดูคยุสนัตภิาพในทกุระดบั	 และรกัษาความต่อเน่ืองของกระบวนการใหส้ามารถ

น�าไปสูข่อ้ตกลงสนัตภิาพทีท่กุฝา่ยยอมรบัรว่มกนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

 

	 	 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

สถาบนัพระปกเกลา้	 โดยการประสานงานจากสมาคม	

บรหิารงานท้องถิน่และเมอืงระหว่างประเทศ	 ของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 ซึง่เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอื

ของสถาบนั	 ไดใ้หผู้บ้รหิารทอ้งถิน่	 จ�านวน	 ๒	 ทา่น

คอื	 Mr.	 Jon	 Peacock,	 County	 Manager,	 Pitkin	

County,	รฐัโคโลลาโด	และ	Ms.	Michelle	Allen,	

Sr.	Marketing	&	Media	Relations	Officer,	City	of	

Tulsa,	 รฐัโอกลาโฮมา	 เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย

ระหว่างวนัที	่๑๓-๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เพื่อศกึษา

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกบัการบริหาร	

๒. 

๓. 

การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บริหารท้องถิ่นจากเครือข่าย ICMA ( International City/County 

management Association ), ประเทศสหรัฐอเมริกา
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	 สถาบนั	 ร่วมกบั	 สถานเอกอคัรราชทูตสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย	 ไดด้�าเนินงาน

โครงการสภาผูน้�าทางการเมอืงรุน่ใหม	่ (American	 Council	 of	 Young	 Political	 Leaders)	 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ	 และเพือ่แลกเปลีย่น	

ความรูแ้ละการศกึษาดา้นระบบการเมอืงการปกครอง	 การเลอืกตัง้และระบบนิตบิญัญตั	ิ ตลอดจน	

เพื่อสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการระหว่างสถาบนัพระปกเกล้ากบัหน่วยงานราชการของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในอนัที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านวชิาการและการศึกษาวจิยัของ

สถาบนั	 สภาผูน้�าทางการเมอืงของสหรฐัอเมรกิาประกอบดว้ยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรรุ่นใหม	่

มอีายรุะหวา่ง	๒๕-๔๐	ปี
  

 โดยระหวา่งวนัที	่ ๘-๑๔	 ธนัวาคม	

๒๕๕๕	คณะผูน้�าทางการเมอืงจากสภาผูน้�า	

ทางการเมอืงรุน่ใหมจ่�านวน	๗	คนไดเ้ดนิทาง

มาศกึษาดงูานและร่วมสนทนาแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทย	ซึง่สถาบนัเป็นผูป้ระสานงานใหเ้ขา้พบ	เชน่	กรมอาเซยีน	กรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต	้

กระทรวงการต่างประเทศ	 เขา้ชมรฐัสภาและเขา้คารวะประธานรฐัสภา	ประธานวฒุสิภา	ตลอดจน

ผูน้�าฝา่ยคา้น	เขา้พบรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครและฟงับรรยายสรุป	นอกจากน้ีคณะผูน้�า

การเมอืงดงักลา่วยงัไดท้ศันศกึษาทีพ่พิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	และเดนิทาง

ไปดงูานทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี่

 

 โครงการสรา้งส�านึกพลเมอืงในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์เป็นโครงการ

ความร่วมมอืระหว่างสถาบนักบัศูนย์พลเมอืงศกึษาประเทศสหรฐัอเมรกิา	(Center	for	Civic	

Education)	 เพือ่ขยายโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืง	 (Project	 Citizen)	 ไปยงัประเทศเพือ่นบา้นในแถบ	

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้โดยไดเ้ริม่น�ารอ่งทีส่าธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร	์เมือ่ปี	๒๕๕๔

๔. 

๕. 

โครงการสภาผู้น�าทางการเมืองอเมริกันรุ่นใหม่ (American Council 

of Young Political leader)

โครงการสร้างส�านึกพลเมืองในประเทศพม่า (Project Citizen)

งานทอ้งถิน่ของไทย	และไดศ้กึษาดงูานดา้นการเมอืงการปกครองตลอดจนดา้นวฒันธรรมทีส่ถาบนั	

รฐัสภา	กรงุเทพมหานคร	เทศบาลนครปากเกรด็	เทศบาลนครเชยีงใหม	่เป็นตน้
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จนถงึปจัจบุนั	โครงการน้ีเป็นการจดัฝึกอบรมครเูพือ่พฒันาใหเ้ป็นวทิยากรทีส่ามารถน�ากระบวนการ	

และความรู้	ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกบัการพฒันาประชาธปิไตย	อนัได้แก่	นโยบาย

สาธารณะ	กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง	ฉันทามตแิละเสยีงขา้งมาก	

มาถ่ายทอดเป็นกระบวนการเรยีนรู	้๖	ขัน้ตอนใหแ้ก่นกัเรยีน	ซึง่นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการน้ีจะได้

รบัความรู	้ เพิม่พนูทกัษะ	 มเีจตคตทิีด่ตี่อการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 ตลอดจน

มจีติส�านึกในการเป็นพลเมอืงผา่นการท�ากจิกรรมซึง่มสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาชุมชนดว้ยการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของครทูีผ่า่นการฝึกอบรมในโครงการสรา้งส�านึก

พลเมอืง	
  

	 กิจกรรมในโครงการน้ีเริ่มต้นที่ครูเข้ารับการอบรมและฝึกทักษะในการถ่ายทอด

กระบวนการ	ขัน้ตอนของการเรยีนรูโ้ครงการ	ทัง้หมด	๖	ขัน้ตอน	ซึง่ใชเ้วลาทัง้สิน้	๕	วนั	จากนัน้

ครจูะน�าความรู	้และทกัษะทีไ่ดร้บัมาไปถ่ายทอด	และขยายผลตอ่ในหอ้งเรยีนโดยใชเ้วลาในการท�า

กจิกรรมน้ีรว่มกบันกัเรยีน	 ๑	 ภาคการศกึษา	 ซึง่ในระหวา่งน้ีสถาบนัจะไดล้งพืน้ทีไ่ปพบปะเยีย่ม

หอ้งเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ	 เพือ่เป็นขวญั	 ก�าลงัใจ	 แลกเปลีย่น	 เรยีนรู	้ และใหค้�าแนะน�าเพิม่เตมิ	

ทัง้แก่ครูและนักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรม	 และเมื่อจบโครงการจะมกีารน�าเสนอผลงาน	 ผ่านผงั

นิทรรศการของนกัเรยีนในเขตพืน้ทีต่่างๆ	 ทีเ่ขา้รว่มโครงการรวมถงึมกีารจดัประกวดผลงาน	 และ

การน�าเสนอเพือ่พจิารณามอบรางวลัใหแ้ก่โรงเรยีนทีม่ผีลงานการท�าโครงการยอดเยีย่ม
 

	 ในปี	๒๕๕๖	ไดม้กีารจดัโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืงทัง้สิน้	๔	พืน้ที	่คอื	เมอืงยา่งกุง้	เมอืง	

มณัฑะเลย	์เมอืงลาโชว	์และเมอืงมทิจน่ีา	โดยมกีารจดัอบรม	จ�านวน	๖	ครัง้	มคีรเูขา้รว่มโครงการ

จ�านวน	๒๕๒	คน	จาก	๕๙	โรงเรยีน	และมนีกัเรยีนเขา้รว่มโครงการกวา่	๒,๕๐๐	คน	นอกจากการ

จดัอบรมแลว้ยงัไดม้กีารลงพืน้ทีเ่ยีย่มโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการจ�านวน	๔	ครัง้	รวม	๒๓	โรงเรยีน	

และเมื่อสิ้นสุดโครงการได้จดัให้มกีารน�าเสนอผลงานและผงันิทรรศการของนักเรยีน	จ�านวน
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๖. การประชมุวชิาการนานาชาต ิ“Citizen-led Assessment of Democracy: 

A Decade of Experiences from Around the World”

	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มเป็นเจา้ภาพจดังานประชมุวชิาการนานาชาต	ิ

“Citizen-led	Assessment	of	Democracy:	A	Decade	of	Experiences	from	Around	the	World”	

ในวนัที	่ ๑๖-๑๘	 กนัยายน	 ๒๕๕๖	 ณ	 โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์

แจง้วฒันะ	โดยมสีถาบนัระหว่างประเทศเพื่อความช่วยเหลอืดา้นประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้

(International	IDEA)	รว่มเป็นเจา้ภาพ	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก	ศาสตราจารย	์ดร.บวรศกัดิ	์อุวรรณโณ	

เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า	เป็นประธานในพธิเีปิด	และการปาฐกถาพเิศษ	โดย	ดร.สุรนิทร	์

พศิสวุรรณ	 การจดัประชมุในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเวทถีอดบทเรยีนการประเมนิประสบการณ์	

ประชาธปิไตยจากทัว่โลก	 รวมถงึเผยแพร่วธิกีารการประเมนิทีม่พีลเมอืงเป็นผูข้บัเคลื่อน	 และ

องคค์วามรูใ้หมเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งประชาธปิไตย	ซึง่การรว่มจดังานประชมุในครัง้น้ีไดม้าซึง่ขอ้มลู

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประชาธิปไตยของไทย	 รวมทัง้ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายด้าน

ประชาธปิไตยในระดบัสากลจากผูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่	๘๐	คน	จากทัว่โลก

๓	ครัง้	๓	พืน้ที	่คอื	เมอืงย่างกุง้	เมอืงมณัฑะเลย	์และเมอืงลาโชว	์โดยมนีักเรยีนเขา้ร่วมน�าเสนอ

ผลงานทัง้สิน้	จ�านวน	๖๕๐	คน	

 จากการประเมนิผลการด�าเนินโครงการสรา้งส�านึกพลเมอืงในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร	์

พบวา่เป็นการเพิม่พนูทกัษะดา้นกระบวนการสอนแบบบรูณาการใหก้บัครนูอกจากน้ียงัเป็นการสรา้ง	

แรงจูงใจใหค้รูได้มสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาชุมชนด้วยตนเอง	ได้เรยีนรู้	เรื่องสทิธ	ิเสรภีาพ	

การมจีติส�านึกสาธารณะ	และหลกัประชาธปิไตย	
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	 การส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นพนัธกจิหลกั

ทีส่�าคญัอกีประการหน่ึงของสถาบนั	 พพิธิภณัฑจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อจดัแสดงพระราชประวตั	ิ พระราช

กรณียกจิ	 พระจรยิวตัรอนังดงาม	 พระราชนิยมส่วนพระองค	์ และเครื่องราชภณัฑส์่วนพระองค์

ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั	และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชนีิ

ในรชักาลที	่ ๗	 รวมทัง้จดัแสดงพฒันาการทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของ

ประเทศไทย	และเป็นแหลง่คน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัพระปกเกลา้ศกึษา	รวมถงึเป็นพระบรมราชานุสรณ์	

ทางวชิาการดา้นการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอกีดว้ย	
 

 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 มผีูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ	์ จ�านวน	 ๒๘,๕๑๐	 คน	 โดยมผีูเ้ขา้ชมทัง้

ชาวไทยและชาวต่างประเทศและการเขา้ชมแบบเป็นหมู่คณะ	นอกจากน้ีพพิธิภณัฑฯ์	ไดด้�าเนิน

กจิกรรมทีเ่ดน่และจดัท�าสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนุนการเขา้ชมพพิธิภณัฑ	์ดงัน้ี

 

 

 โครงการ	 	 "จากต�ารา...สูก่ารศกึษาในแหลง่เรยีนรู"้	 	 จดัขึน้ในวนัที	่๒๕	ธนัวาคม	๒๕๕๕		

ในวนัดงักลา่วมนีกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้จากโรงเรยีนวดัสระเกศ	จ�านวน	๖๘	คน	เขา้รว่ม

โครงการมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมไดเ้กดิการเรยีนรู	้ และเขา้ใจในประวตัศิาสตร	์

การเมอืงไทย	กจิกรรมหลกัในโครงการ	คอื	การใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสในการศกึษาและเรยีนรูผ้า่นการ

เลน่เกมและรว่มตอบค�าถาม	 รวมทัง้การรบัฟงับรรยาย	 และใชช้ดุเสรมิความรู	้ เพือ่ใหเ้กดิความ

สนุกสนาน	และสามารถน�าความรูท้ี่ได้รบัไปปรบัใช้กบัการเรยีนในกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์	และ	

ประวตัศิาสตร์ต่อไป			
 
 

 โครงการ	"พพิธิภณัฑฯ์	หรรษา"	เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้ในวนัเดก็แหง่ชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๖	

เมื่อวนัที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	เพื่อใหเ้ดก็ซึ่งเป็นก�าลงัส�าคญัของชาตไิด้เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์

และพฒันาการการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยผ่านการเยีย่มชม	และเขา้ร่วม

กจิกรรมกบัทางพพิธิภณัฑ	์นอกจากการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดช้มพพิธิภณัฑซ์ึง่มวีทิยากรคอยให้

๑. โครงการจากต�ารา ... สู่การศึกษาในแหล่งเรียนรู้

๒. โครงการพิพิธภัณฑ์ฯ หรรษา

พันธกิจที่ ๖

ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
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ความรู้แล้ว	 ยังมีการจัดรูปแบบกิจกรรม	

โดยแบ่งออกเป็นกจิกรรม	๖	 ฐาน	ซึง่ไดแ้ก่	

ฐานเกา้อีท้ีว่า่งเปลา่	(เกา้อีด้นตร)ี	ฐานความลบั

ในใจ	 (ล้วงสมัผสัของและน�ามาวาดภาพ)	

ฐานควักหัว ใจ 	 (ช้อนหัว ใจที่อยู่ ในไข่ )	

ฐานเอือ้มไมถ่งึ	 (สอยดาว	 ตอบค�าถามทีอ่ยู่่

ในดาว)	ฐานหากันจนเจอ	(Walk	Ral ly	

หาค�าตอบภายในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ)

และฐานชอบเขากไ็ปบอกเขา	(ประเมนิความพงึพอใจ)	ทัง้น้ีกจิกรรมน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ดก็

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รบัความสนุกสนานพร้อมทัง้	ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวตัิ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	สมเดจ็พระนางเจา้ร�าไพพรรณ	ีพระบรมราชนีิ	และการพฒันา

การเมอืงการปกครองไทย	โดยมเีดก็	เยาวชนและผูป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมจ�านวน	๖๑๑	คน	

	 โครงการสมัมนาวชิาการพระปกเกลา้ศกึษา	เรือ่ง	“ไกลกงัวลกบัการกระจายอ�านาจสูท่อ้งถิน่”	

มกีารบรรยายพเิศษ	เรื่อง	“ไกลกงัวล	วงัทรงสร้าง”	โดย	แพทย์หญิงกรรณิการ์	ตนัประเสริฐ	

๓. 

๔. 

โครงการชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ฯ : แบ่งฝัน ปันความรู้

โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “ไกลกังวล

กับการกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่น”

	 โครงการ	 “	 ชวนน้องท่องพพิธิภณัฑ์ฯ	 :	 แบ่งฝนั	 ปนัความรู”้	 จดัขึน้ในวนัเสาร์ที่	 ๑๘	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนทีด่อ้ยโอกาสไดม้โีอกาสเหน็และสมัผสัประสบการณ์

การเขา้ชมพพิธิภณัฑจ์รงิ	 โดยเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการในครัง้น้ีมาจากสถานสงเคราะห	์

เดก็หญงิบา้นราชวถิ	ีเขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้	๕๖	คน	กจิกรรมทีเ่ป็น	“สื่อ”	ในการสรา้งการเรยีนรู้

ทางประวตัิศาสตร์การเมอืงการปกครองและพระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยูห่วั	คอื	ชดุเสรมิความรู	้(Museum	Kit)	ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย	อาท	ิกจิกรรม	

“ก่อรา่งสรา้งประชาธปิไตย”	กจิกรรม	“ประชาธปิไตยทีห่ายไป”	และ	กจิกรรม	“สถานทีส่�าคญัทาง

ประวตัศิาสตร”์	กจิกรรมเหลา่น้ีนอกจากจะไดส้รา้งความสขุใหแ้ก่เดก็และเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสแลว้

ยงัมสีว่นส�าคญัทีท่�าใหเ้ดก็และเยาวชนเหลา่น้ีไดเ้รยีนรูถ้งึประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการปกครองไทย	

อนัเป็นการท�าใหเ้กดิความภาคภูมใิจและการมสี่วนร่วมในทางการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยต่อไปในอนาคต	
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๕. โครงการยลพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านความรู้สึก

ผูช้ว่ยเลขาธกิารและผูอ้�านวยการโรงเรยีนพระดาบส	และ	การบรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“การกระจาย

อ�านาจการปกครองสูท่อ้งถิน่	:	อดตี	และปจัจบุนั”	โดย	ศาสตราจารย	์ดร.จรสั		สวุรรณมาลา	รวมถงึ

การแสดงนิทรรศการ	“ไกลกงัวล	บนฝ ัง่คลืน่	ปลกูประชาฯ	สภาบ�ารงุ”	และการบรรเลงดนตรเีพลง

พระราชนิพนธพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	 ซึง่จดัขึน้ในวนัที	่ ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	

ณ	 หอ้งประชมุสิง่แวดลอ้ม	 อุทยานนานาชาตสิิง่แวดลอ้มสรินิธร	 จงัหวดัเพชรบุร	ี โดยมผีูเ้ขา้รว่ม

โครงการสมัมนาจ�านวน	๑๐๐	คน

	 โครงการ	“ยลพพิธิภณัฑฯ์ผ่านความรูส้กึ”	จดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖

เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดจินตนาการของกลุ่มเด็กที่มีความพิการทางสายตาให้ได้สัมผัส

ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการปกครองไทย	 และไดร้บัฟงัถงึพระราชประวตัพิระราชกรณียกจิของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั	และสมเดจ็พระนางเจา้ร�าไพพรรณีพระบรมราชนีิ	ในวนั

ดงักล่าวมนีักเรยีนและครูจากโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมรวม

จ�านวน	๑๑๐	คน		ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดส้มัผสัวตัถุจ�าลองทีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร	์เชน่	

ปนูป ัน้จ�าลอง	หมุดคณะราษฎรและอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย	ทัง้ยงัไดม้โีอกาสรบัฟงัการบรรยาย

จากวทิยากรน�าชมของพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
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๖. โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “หญิงไทย

ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ปัจจุบัน”

 โครงการสมัมนาวชิาการพระปกเกลา้ศกึษา	เรื่อง	“หญงิไทยในยุคเปลีย่นผ่านสู่ปจัจุบนั”		

โดย	นางสาววกิลัย	์พงศพ์นิตานนท	์หวัหน้าสว่นจดหมายเหตุศริริาชพยาบาล	และนางพมิพฤ์ทยั	

ชแูสงศร	ี บรรณาธกิารบรหิารนิตยสารผูห้ญงิลซ่ิา	 จดัเน่ืองในวนัครบ	 ๙๕	 ปีแหง่วนัอภเิษกสมรส

ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ร�าไพพรรณ	ี พระบรมราชนีิ	 อกีทัง้

ในเดอืนสงิหาคมยงัจดัเป็นเดอืนวนัสตรี

ไทยและวนัแม่แห่งชาตอิกีดว้ย	โดยจดั

ขึน้ในวนัเสารท์ี	่ ๒๔	 สงิหาคม	 ๒๕๕๖	

ณ	หอ้งประชมุชัน้	๖	อาคารร�าไพพรรณ	ี

พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั	 โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการสมัมนา	

จ�านวน	๑๑๐	คน

๗. พิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ มิวเซียมสยาม หน่วยงาน

ในก�ากับของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ (สพร.) 

ในโครงการ “Muse Pass” 

	 พพิธิภณัฑเ์ขา้รว่มโครงการ	 “Muse	Pass	บตัรทอ่งเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทร”์	 (โครงการ

พฒันาธรุกจิและการตลาดรว่มกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทร)์	 เพือ่สมัผสักบัวถิชีวีติไทย	

ในแหล่งวฒันธรรมอนัเก่าแก่รอบเกาะรตันโกสนิทร์	ร่วมเพลดิเพลนิกบัการเทีย่วชมแหล่งมรดก

มชีวีติ	อาท	ิมวิเซยีมสยาม	นิทรรศน์รตันโกสนิทร	์พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็	พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	

โลหะปราสาท	 และชมิอาหารอร่อย

ในยา่นเก่าแก	่บางล�าพแูละทา่เตยีน	
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	 สถาบนัให้ความส�าคญักบัการพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมรวมถึงการสร้างเครอืข่าย

เพื่อช่วยเหลอืสงัคมของกลุ่มนักศกึษาของสถาบนั	 ทัง้ทีเ่ป็นนักศกึษาเก่าและนักศกึษาปจัจุบนั	

โดยเน้นการท�างานรว่มกนัระหวา่งสถาบนัและนกัศกึษาหลกัสตูรตา่งๆ	เป็นการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

การด�าเนินงานดา้นสาธารณประโยชน์อนัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลอืสงัคม	 สถาบนัมุ่งสรา้ง

เครอืขา่ยเพือ่น�าความรู	้ทกัษะ	และความส�านึก	รบัผดิชอบต่อสงัคม	ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด	ปลกูฝงั

จากสถาบนัในการด�าเนินงานเพือ่กจิกรรมสาธารณะประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมต่อไป		

 

 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	สถาบนัไดร้บัพระราชทานผา้พระกฐนิเพือ่น�าไปทอดถวายแดพ่ระภกิษุสงฆ	์

ทีจ่�าพรรษา	ณ	วดัพนัญเชงิวรวหิาร	จงัหวดัพระนครศรอียุธยา	โดย	ศาสตราจารย	์ดร.บวรศกัดิ	์

อุวรรณโณ	 เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้	 คณะผูบ้รหิาร	 พนักงาน	 เจา้หน้าที	่ และนักศกึษา

สถาบนัพระปกเกลา้	 รว่มพธิดีงักล่าว	 ซึง่รวมยอดเงนิบรจิาคและถวายใหแ้ด่วดัพนญัเชงิวรวหิาร	

จงัหวดัพระนครศรอียธุยาไดท้ัง้สิน้	๑,๕๒๘,๐๐๕.๔๗	บาท	 (หน่ึงลา้นหา้แสนสองหมืน่แปดพนัหา้

บาทสีส่บิเจด็สตางค)์	

 

 สถาบนัโดยนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลส�าหรบัผูบ้รหิารทางการแพทย	์

รุน่ที	่ ๑	 แพทยสภา	 กระทรวงสาธารณสขุ	 รวมถงึนกัศกึษาศษิยเ์ก่าและศษิยป์จัจบุนัของสถาบนั

รว่มจดังานโครงการแพทยอ์าสาเฉพาะทางรว่มใจเฉลมิพระเกยีรต	ิเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็	

พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	ทัง้น้ี	พระเจา้วรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จ้า

กิจกรรมเพื่อสังคม

๑. พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๕๖

๒. โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ
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โสมสวล	ี พระวรราชาทนิัดดามาตุ	 เป็นองค์ประธานเปิดโครงการ	 โครงการหน่วยแพทยอ์าสา

เฉพาะทางเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรข์องประเทศไทย	และเป็นเกยีรตปิระวตัริะดบัโลกดว้ยการ	

ท�าสถติโิลกบนัทกึลง	Guinness	Book	World	Record	ในการออกตรวจโรคทางจกัษุวทิยา	โดยมี

จกัษุแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจรกัษาคนไข้ในพื้นที่ได้จ�านวน	๔๕๐	คน	ภายใน	

๑	 ชัว่โมง	 โครงการน้ีเป็นการเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุของประชาชน

ในพืน้ทีห่า่งไกล	เพราะมกีารจดัคณะแพทยอ์าสาเฉพาะทางจ�านวน	๒๐	คลนิิก

 

 ภายหลังจากการตรวจรักษา	พบว่า	คณะแพทย์ที่เข้าร่วมด�าเนินงานในโครงการน้ี

สามารถตรวจรกัษาคนไขไ้ดถ้งึ	๓,๒๐๗	ราย	เมือ่วนัที	่๑๗	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู	ิจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

 

 ระยะเวลา	๑๕	ปีที่ผ่านมา	สถาบนัถือได้ว่าเป็น	“สถาบนัที่จดัการศกึษาอบรมระดบัสูง	

และเป็นการศึกษานอกระบบในปจัจุบนัเพยีงสถาบนัเดียวที่มกีฎหมายจดัตัง้”	เป็นนิติบุคคล

ในการก�ากบัดูแลของประธานรฐัสภา	และเพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัสถาบนัจงึก�าหนดวสิยัทศัน์ขึน้ว่า

“สถาบนัพระปกเกล้า เป็นสถาบนัทางวิชาการชัน้น�าท่ีมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพฒันา

ประชาธิปไตยและธรรมภิบาล เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนอย่างยัง่ยืน”  

๓. โครงการสัมมนา “KPISR Symposium” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕ ปี 

สถาบันพระปกเกล้า
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 ปจัจบุนัสถาบนัพระปกเกลา้ใหค้วามส�าคญัและขยายจากความเป็นศาสตรแ์ต่ละสาขา	ไปสู่

การศกึษาประเดน็สาธารณะมากขึน้เพื่อการแสวงหาความรูใ้หม่และใหค้วามส�าคญัเป็นพเิศษ	

จนได้ชื่อว่า	“วชิาการโดดเด่น”	ซึ่งในขณะที่โลกภูมภิาคก�าลงัพฒันาเชื่อมโยงกนัอย่างรวดเรว็

สถาบนักต็อ้งปรบัตวัสูร่ะดบัภมูภิาคและระดบัโลก	 โดยการสรา้งเครอืขา่ยไปพรอ้มๆ	กบัยทุธศาสตร	์

ทีว่่า	“เน้นเครอืขา่ยเพื่อสงัคม”	และในปจัจุบนัผูค้นมกัมปีญัหาในดา้นของจรยิธรรม	ดงันัน้	“การ

สัง่สมคุณธรรม”	จงึสมควรทีจ่ะอยู่ในกระบวนการท�างานของสถาบนัพระปกเกลา้	ทัง้ในดา้นการ

ศกึษาวจิยั	การศกึษาอบรม	การใหบ้รกิารวชิาการและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
 

 ดงันัน้	 ค�าที่ว่า	 “วิชาการโดดเด่น	 เน้นเครือข่ายเพื่อสงัคม	 สัง่สมคุณธรรม”	 จึงเป็น

อุดมการณ์และวธิกีารท�างานของสถาบนัในช่วงทีจ่ะกา้วเขา้สู่ปีที	่ ๑๖	 ดว้ยเหตุน้ี	 นักศกึษาทัง้

ศษิย์เก่าและศษิย์ปจัจุบนัของสถาบนัพระปกเกล้าจงึได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการด�าเนินการ

อนัเป็นสาธารณประโยชน์	และจดังานสมัมนา	“KPISR	Symposium”	เพือ่การน�าเสนอแนวคดิและ

ผลงานของสถาบนัพระปกเกลา้	ในรอบ	๑๕	ปีทีผ่า่นมา	รวมทัง้การเสวนาวชิาการ	การจดั	นิทรรศการ	

และรวบรวมผลงานดา้นต่างๆ	 ของสถาบนัพระปกเกลา้ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษต์่อสาธารณชน	 เมือ่วนัที	่

๕	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์แจง้วฒันะ

 

 สถาบนัเหน็ถงึความส�าคญัของศกึษาธรรมและปฏบิตัธิรรม	จงึรว่มกบัสถาบนัพลงัจติตานุภาพ

วดัธรรมมงคล	 โดย	 พระธรรมมงคลญาณ	 (หลวงพอ่วริยิงัค	์ สรินฺิธโร)	 จดัหลกัสตูรวทินัตสาสมาธิ

ส�าหรบันกับรหิาร	รุน่ที	่๓	ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการศกึษาและปฏบิตัธิรรม	ของสถาบนัพระปกเกลา้

ซึง่ถอืเป็นหลกัสตูรเพือ่การฝึกตนเอง	 สรา้งจติใหม้พีลงั	 ท�าใหจ้ติสงบน่ิง	 มพีลงั	 ในการท�าสมาธิ

กรรมฐาน	 เพือ่ช�าระลา้งอารมณ์ทีขุ่น่มวัซึง่จะสามารถน�าไปใชไ้ดใ้นชวีติประจ�าวนั	 และในการท�างาน	

โดยไดจ้ดัหลกัสตูรขึน้ระหวา่งวนัที	่๑	เมษายน	๒๕๕๖	–	๑๐	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๗	โดยมผีูผ้า่นการ

อบรมทัง้สิ้น	๑๐๐	คน	โดยมีโครงการต่อเน่ืองในการจดัหลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ	(ส�าหรบั

วทินัตสาสมาธฯิ)	รุน่ที	่๒	เพือ่เป็นการพฒันาและฝึกจติส�าหรบัผูท้ีจ่บหลกัสตูรวทินัตสาสมาธ	ิในการ

เป็นผูถ่้ายทอดหลกัสตูรวทินัตสาสมาธฯิ	ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ต่อไป	โดยไดจ้ดัหลกัสตูรขึน้ระหวา่งวนัที	่๒๘-

๓๐	มถุินายน	๒๕๕๖	และมผีูผ้า่นการศกึษาอบรมทัง้สิน้	๔๐คน	
 

 นอกจากการจดัหลกัสตูรทีส่ง่เสรมิการศกึษาและปฏบิตัธิรรมแลว้	 สถาบนัยงัมกีารจดักจิกรรม	

ปาฐกถาธรรม	และการท�าบุญประจ�าเดอืน	เพือ่สง่เสรมิดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมแก่บุคลากรของ

สถาบนั

๔. โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
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 สถาบนัรว่มจดังานสปัดาหส์ง่เสรมิพระพทุธศาสนา	 เทศกาลวสิาขบชูาโลก	ภายใตแ้นวคดิ	

“รูธ้รรม	รูท้�า”	ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล	เพื่อเป็นการส่งเสรมิคุณธรรมและ

จริยธรรม	ร่วมทัง้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการท�านุบ�ารุงศาสนา	และให้ความส�าคญักบัวนัส�าคญั

ทางศาสนา	โดยการร่วมจดันิทรรศการภายในงานสปัดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	เทศกาล

วนัวิสาขบูชาโลก	และ	ร่วมสวดมนต์	เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั	เน่ืองในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	และสมเดจ็

พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ	เน่ืองในโอกาสทรงพระเจรญิพระชนมพรรษา	๘๒	พรรษา	

รวมทัง้เป็นการเผยแพร่หลักธรรมของพุทธศาสนา	ตลอดจนรักษาประเพณีอันดีงามของ

พทุธศาสนิกชนโลก	ในวนัที	่๑๑	–	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง

๕. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาล 

วิสาขบูชาโลก ภายใต้แนวคิด “รู้ธรรม รู้ท�า” ถวายเป็นพุทธบูชาและถวาย

เป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

 สถาบนัพระปกเกล้า	(King	Prajadhipok's	Institute)	เป็นหน่วยงานของรฐั	จดัตัง้ตาม

พระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้	พ.ศ.	๒๕๔๑	อยูใ่นการก�ากบัดแูลของประธานรฐัสภา	ขอบขา่ย	

การด�าเนินงานของสถาบนัพระปกเกลา้เกีย่วขอ้งกบังานทางดา้นวชิาการ	ซึง่จะครอบคลุมถงึเรือ่ง

ของการวจิยั	การจดัการศกึษาอบรม	และเผยแพรใ่หค้วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการพฒันา	

ประชาธปิไตย	และการเมอืงการปกครอง	รวมทัง้ใหบ้รกิารค�าแนะน�าปรกึษาดา้นการบรหิารปกครอง

บ้านเมอืงที่ดี	 ทัง้ในระดบัชาติและท้องถิ่น	 นอกจากน้ี	 ยงัรบัผดิชอบงานเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ์

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	
 

 การมุ่งสู่ความเป็นเลศิขององคก์ารนัน้	จ�าเป็นต้องมรีะบบในการตดิตามและประเมนิผล

การด�าเนินงานทีเ่ป็นระบบและมุง่เน้นคณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุ	โดยมผีูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง	

การน�าแนวทางการบรหิารจดัการองคก์ารทีมุ่ง่เน้นคณุภาพและความรูจ้ะเป็นเครือ่งมอืในการกระตุน้

ใหผู้ท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความส�าเรจ็ขององคก์ารมพีลงัในการขบัเคลือ่นกจิกรรม	 และมกีารตดิตาม	

ประเมนิผลใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคข์องสถาบนัทีเ่ป็นแหล่งในการศกึษา	 และวเิคราะห์

ทางวชิาการต่างๆ	เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาประชาธปิไตยอยา่งเป็นระบบ	

 ดงันัน้	คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถาบนัพระปกเกลา้จงึได้

ศกึษาแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลรปูแบบใหม่ๆ 	 ทีอ่งคก์ารชัน้น�าไดม้กีารใชก้นัในปจัจบุนั	

น�ามาประยุกตใ์ชก้บัการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานของสถาบนั	เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

คณุภาพอยา่งมรีะบบ	และมคีวามสมดลุตามกรอบการประเมนิสถาบนั	
 

 ตามทีพ่ระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกลา้	พ.ศ.	๒๕๔๑	 ในมาตรา	๒๗	 ไดก้�าหนดใหม้	ี

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถาบนั	และในมาตรา	๒๘	ไดก้�าหนดให้

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถาบนัมอี�านาจหน้าทีต่ดิตามตรวจสอบ

และประเมนิผลงานของสถาบนัและของเลขาธกิารโดยรบัฟงัความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวางเกีย่วกบั

การปฏบิตัหิน้าทีข่องสถาบนั	 ประกอบการประเมนิผลงานและรายงานการตดิตามและประเมนิผล

งานของสถาบนัและของเลขาธกิารต่อประธานสภาสถาบนัทกุ	๖	เดอืน	โดยแบง่เป็น	๓	สว่น	ดงัน้ี

 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของสถาบันพระปกเกล้า 
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 ส่วนท่ี ๑ การติดตามผลการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ  

จากผลการติดตามของรอบคร่ึงปีหลงัของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ท่ียงัอยูร่ะหว่างด�าเนินการ

ในรอบคร่ึงปีแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 

ประจ�าปีของสถาบนัพระปกเกล้าและของเลขาธิการในรอบครึ่งปีหลงัของปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ (๑ เมษายน – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖)
 

 ๑.๑	 การตดิตามผลการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตดิตามฯ	จากผลการ

ตดิตามของรอบครึง่ปีหลงัปีงบประมาณ	๒๕๕๕	ซึง่คณะกรรมการตดิตามฯ	จะด�าเนินการตดิตาม

ขอ้เสนอแนะที่สถาบนั	ยงัด�าเนินการไม่แล้วเสรจ็	หรอือยู่ระหว่างด�าเนินการในรอบครึง่ปีแรก	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๖
  

  ผลสรุปตามตารางที	่๑	การตดิตามการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะทีผ่่านมาพบว่า		

สถาบนัน�าขอ้เสนอแนะจากการตดิตามและประเมนิผลไปด�าเนินการนัน้	ด�าเนินการแลว้ทกุขอ้เสนอแนะ
  

  ในสว่นของขอ้เสนอแนะทีด่�าเนินการแลว้เสรจ็ไปแลว้	เชน่	การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ	

ประกอบการตดัสนิใจและสนับสนุนนวตักรรม	ทางสถาบนัด�าเนินการพฒันาระบบ	ERP	(ระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิารทรพัยากรองคก์ร	ไดแ้ก่	 ระบบการเงนิ	การบญัช	ีการงบประมาณ	การ

บรหิารงานบุคคล	 และการพสัด)ุ	 เพือ่แกไ้ขปญัหาการบรูณาการระบบสารสนเทศขององคก์ารใน

ปจัจบุนัทีข่าดความเชือ่มโยง	 และขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นปจัจบุนั	 เน่ืองจากการปฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะกึง่

อตัโนมตั	ิกึง่ปฏบิตักิารดว้ยมอื	ซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองด�าเนินการในปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๖	และใน

เรือ่งการวางแผนกลยทุธ	์สถาบนัไดด้�าเนินการในการทบทวนและปรบัปรงุแผนกลยทุธเ์รยีบรอ้ยแลว้	

ในส่วนของคู่มอืการวางแผนกลยุทธ์ที่สถาบนัได้มกีารยกร่างและน�าเขา้สู่ที่ประชุมฝ่ายบรหิาร

เพือ่พจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนสงิหาคม	๒๕๕๖
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สรุปการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลสถาบนั

พระปกเกล้า ข้อเสนอแนะท่ีสถาบนัฯ ยงัด�าเนินการไมแ่ล้วเสรจ็ หรอือยูร่ะหว่างด�าเนินการ 

ในรอบคร่ึงปีแรกปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ เมษายน – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖)

ตารางท่ี ๑  สรปุการปฏิบติังานตามข้อเสนอแนะ

 

	 ๑.๒	 การตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของสถาบนั	พระปกเกลา้

ในรอบครึง่ปีหลงัปีงบประมาณ	๒๕๕๖	(๑	เมษายน	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๖)	จะด�าเนินการตดิตาม

การบรรลผุลส�าเรจ็ตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีและเป้าหมายทีท่างสถาบนัไดก้�าหนดไวใ้น	๗	พนัธกจิ	

ดงัน้ี

  

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ จ�านวน

ข้อเสนอแนะ

(ข้อ)

ด�าเนินการ

แล้ว

(ข้อ)

อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

(ข้อ)

หมวด	๑	การน�าองคก์ร ๑ ๑ -

หมวด	๒	การวางแผนเชงิกลยทุธ์ ๑ ๑ -

หมวด	๓	การบรกิารทีมุ่ง่เน้นความ

ส�าคญัของผูร้บับรกิาร

- - -

หมวด	๔	การวดัผล	การวเิคราะห์

ขอ้มลูและการจดัการความรู้

๑ ๑ -

หมวด	๕	การใหค้วามส�าคญักบัผู้

ปฏบิตังิาน

๓ ๓ -

หมวด	๖	การบรหิารกระบวนงาน ๑ ๑ -

รวม ๗ ๗ -
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สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ�าปีของสถาบนั ใน ๗ พนัธกิจ

	 จากการสรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของสถาบนั	ใน	๗	พนัธกจิ

พบว่า	 ทุกพนัธกจิมคีวามก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	 โดยมกีาร

ด�าเนินงานทีก่า้วหน้าและบรรลุตามเป้าหมายรวมทกุพนัธกจิรอ้ยละ	 ๙๘.๙๕	 ซึง่สงูกวา่รอบครึง่ปี

หลงัปี	๒๕๕๕	เลก็น้อย	(รอ้ยละ	๙๗.๖๗)	เรยีงตามล�าดบัดงัต่อไปน้ี

พนัธกิจ ผลงาน (ร้อยละ)

๑.		ศกึษาวจิยัทางวชิาการเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละสะทอ้นการแกไ้ข

ปญัหาเกีย่วกบัการพฒันาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุและพระปกเกลา้ศกึษาอยา่งเป็น

ระบบ									

๑๐๐.๐๐

๒.		ให้บริการทางวิชาการทัง้ในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	

ให้ค�าปรกึษา	ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย	และบรกิารขอ้มลูขา่วสาร

เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง	การเศรษฐกิจ	สังคม	

ในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิ	ี	

๑๐๐.๐๐

๓.		สง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภา	 ๙๗.๑๔

๔.		เผยแพร	่ประชาสมัพนัธ	์และสนบัสนุนความรูค้วามเขา้ใจและการใช้

สทิธหิน้าทีข่องพลเมอืงตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย		

๑๐๐.๐๐

๕.		สง่เสรมิความรว่มมอืกบัองคก์ารทัง้ในและต่างประเทศเพือ่การพฒันา	

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย		ธรรมาภบิาลและสนัตวิธิี

๘๗.๕๐

๖.		ส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั

ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นพระปกเกลา้ศกึษา

๙๙.๔๔

๗.		บรหิารงานกองทนุเพือ่การพฒันาและเผยแพรป่ระชาธปิไตย	 ๑๐๐.๐๐

รวม ๙๘.๙๕
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	 ๑.	 พนัธกจิดา้นการศกึษาวจิยั,	พนัธกจิดา้นการใหบ้รกิารวชิาการ	และพนัธกจิดา้นการ

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธฯ์	รอ้ยละ	๑๐๐

	 ๒.	 พนัธกจิดา้นสง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑฯ์	รอ้ยละ	๙๙.๔๔

	 ๓.	 พนัธกจิดา้นสง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภา	รอ้ยละ	๙๗.๑๔

	 ๔.	 พนัธกจิดา้นสง่เสรมิความรว่มมอืกบัองคก์ารในและต่างประเทศฯ	รอ้ยละ	๘๗.๕๐

 และเมื่อตดิตามจากผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานพบว่าทุกหน่วยงานมคีวาม

กา้วหน้าการด�าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีและบรรลุเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่มคี่าความ

ส�าเรจ็การด�าเนินโครงการของหน่วยงานเรยีงล�าดบั	ดงัน้ี
 

 ๑.	 หน่วยงานขึน้ตรงต่อเลขาธกิาร,	วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง,	วทิยาลยัพฒันาการ		

	 	 ปกครองท้องถิ่น,	ส�านักงานเลขาธกิาร,	ส�านักวจิยัและพฒันา,	ส�านักสนัติวธิแีละ

	 	 ธรรมาภบิาล	และส�านกัสง่เสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง	รอ้ยละ	๑๐๐

	 ๒.	 พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	รอ้ยละ	๙๙.๒๙

	 ๓.	 ส�านกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภา	รอ้ยละ	๙๗.๕๐
 

 จากผลการด�าเนินงานแสดงวา่	หน่วยงานขึน้ตรงตอ่เลขาธกิาร,	วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง,	

วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่,	 ส�านกังานเลขาธกิาร,	 ส�านกัวจิยัและพฒันา,	 ส�านกัสนัตวิธิ	ี

และธรรมาภบิาล	 และส�านักส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง	 ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไวใ้นระดบัสงู	 รองลงมา	คอื	พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั	 รอ้ยละ	

๙๙.๒๙	และส�านกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภา	รอ้ยละ	๙๗.๕๐

 ส่วนท่ี ๒ การติดตามผลสมัฤทธ์ิตามแผนกลยทุธแ์ละการประเมินผลการพฒันา

องคก์ารแบง่ออกเป็น ๒ ด้าน คือ
    

 ๒.๑  การติดตามผลสมัฤทธ์ิตามแผนกลยทุธข์องสถาบนัพระปกเกล้าปีงบประมาณ

๒๕๕๖ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖)
  

 สถาบนัได้ด�าเนินการจดัท�ารายงานการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบบัที่	 ๔	 และผล

ส�าเรจ็ของการด�าเนินงานในรอบครึง่ปีหลงัของปีงบประมาณ	 คณะกรรมการตดิตามความคบืหน้า

ของการบรรล	ุผลส�าเรจ็	ผลลพัธ	์ในแผนกลยทุธต์ามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย	ดงัน้ี
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สรปุผลการด�าเนินงานในแผนกลยุทธ์ ตวัช้ีวดัและเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ฉบบัท่ี ๔

ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี	่๑	การสรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ใหเ้ป็นศนูยก์ลางองคค์วามรูด้า้น
การเมอืงการปกครองและการพฒันาประชาธปิไตย

เป้าประสงค	์	ผลการศกึษาวจิยั/วชิาการของสถาบนัฯ	เป็นทีย่อมรบัและเป็นแหลง่อา้งองิดา้นการเมอืง
การปกครองและการพฒันาประชาธปิไตย

กลยทุธท์ี	่๑	พฒันาองคค์วามรูท้ีท่นัสมยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาประชาธปิไตย	และเสรมิสรา้ง
วฒันธรรมประชาธปิไตย

RD	๑.	มงีานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันา
ประชาธปิไตย	

๕ ๕

RD	๒.	มกีารอา้งองิผลงานของสถาบนัฯ	 ๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๒	สรา้งเครอืขา่ยการศกึษาวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาเรง่ดว่นของประเทศ	พฒันานโยบาย
สาธารณะและการเมอืงภาคพลเมอืง

RD	๓.	มเีครือข่ายในการศึกษาวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ
ที่สามารถด�าเนินโครงการวิจยัร่วมกนัได้อย่างต่อเน่ือง	
(ในประเทศ	๒	เครือข่าย,	ต่างประเทศ	๒	เครือข่าย)

๕ ๕

กลยุทธ์ที่	๓	วิจยัและพฒันาฐานข้อมูลเพื่อชี้ทิศทางและ
วดัระดบัการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ

RD	๔.	มกีารศกึษาวจิยัและมฐีานขอ้มลูทีส่ามารถใชใ้นการ
วดัระดบัการพฒันาประชาธปิไตยและเผยแพรอ่ยา่งต่อเน่ือง	
(จ�านวน	๑	ฐานขอ้มลู)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๔	สงัเคราะหจ์ดัระบบความรู	้เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู	้
และการน�าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย

RD	๕.	มกีารจดัการความรูจ้ากการศกึษาวจิยั	(จ�านวน	๑	เรือ่ง) ๕ ๕

RD	๖.	มกีารน�าความรูจ้ากการศกึษาวจิยัของสถาบนัไปประยกุต์
ใชใ้นกลุม่เป้าหมาย	(จ�านวน	๑	เรือ่ง)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๑ ๓๐ ๓๐
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ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี	่๒	การจดัการศกึษาอบรม	และใหบ้รกิารวชิาการอยา่งมคีณุภาพ	เป็นทีย่อมรบัโดย

ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายส�าคญัทกุกลุม่

เป้าประสงค	์กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้รบัการศกึษาอบรมและรบับรกิารวชิาการมคีวามรู	้ความเขา้ใจเกีย่ว

กบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	สนัตวิธิ	ีและธรรมาภบิาลมากขึน้

กลยทุธท์ี	่๑	จดัการศกึษาอบรมทีม่สีาระทนัสมยั	และทนัต่อสถานการณ์	ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายและ

เน้นการประยกุตใ์ช้

TR	๑.	มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับหลักสูตรเดิม

ทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม	(จ�านวน	๑	หลกัสตูร)

๕ ๕

TR	๒.	มพีืน้ทีก่ารใหก้ารศกึษาอบรมเพิม่ขึน้	(จ�านวน	๑	พืน้ที)่ ๕ ๕

TR	๓.		ผูเ้ขา้รบัการอบรมมกีารน�าไปประยกุตใ์ชจ้รงิ	(จ�านวน	

๓	หลกัสตูร)

๕ ๕

TR	๔.	มกีารประเมนิผลสมัฤทธิก์ารศกึษาอบรม	(ทกุหลกัสตูร

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ	๗๕)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๒	ปรบัปรงุวธิกีารใหก้ารศกึษาอบรมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ

TR	๕.	มกีารน�าเสนอเทคนิคใหมม่าใชใ้นการจดัการศกึษา

อบรม	เชน่	Case	Based	Learning/	Activity	–	Learning	ฯลฯ	

(จ�านวน	๑	หลกัสตูร)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๓	ใหบ้รกิารงานวชิาการทีต่อบสนองต่อความ

ตอ้งการของหน่วยงาน

TR	๖.	หน่วยงานภายนอกขอรบับรกิารทางวชิาการอยา่ง

สม�่าเสมอ	(ไมน้่อยกวา่	๔	หน่วยงาน)

๕ ๕

TR	๗.	หน่วยงานทีส่ถาบนัใหบ้รกิารวชิาการมคีวามพงึพอใจ	

(อยา่งน้อยรอ้ยละ	๗๕	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๒ ๓๕ ๓๕
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ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี	่๓	การเผยแพร	่รณรงคเ์พือ่สง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย

เป้าประสงค์	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตย	วฒันธรรมประชาธปิไตย	และการมสีว่นรว่มทางการเมอืงเพิม่ขึน้

กลยทุธท์ี	่๑	เผยแพรค่วามรูด้า้นการเมอืงการปกครอง	การมสีว่นรว่ม	ธรรมาภบิาล	วฒันธรรม

ประชาธปิไตย	ส�านึกพลเมอืง	ใหค้รอบคลุมกลุม่เป้าหมายทีส่�าคญั

PR	๑.มจี�านวนกลุม่เป้าหมาย/พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการเผยแพรค่วามรู้

จากสถาบนัฯ	เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะเยาวชน	องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่	(๑	กลุม่เป้าหมาย	หรอืพืน้ที)่

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๒ใหบ้รกิารความรูด้า้นการเมอืงการปกครอง/การมสีว่นรว่มทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยสู่

สงัคม

PR	๒.	จ�านวนกจิกรรมทีผ่า่นชอ่งทางสูส่าธารณะสม�่าเสมอ	

(๑๐	กจิกรรม)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๓ ๑๐ ๑๐

ยทุธศาสตรท์ี	่๔การพฒันาและเสรมิสรา้งพลงัเครอืขา่ยการพฒันาประชาธปิไตย

เป้าประสงค	์เพือ่เป็นศนูยก์ลางความรว่มมอื	และประสานเครอืขา่ยองคค์วามรู	้เกีย่วกบัการพฒันา

ประชาธปิไตย	สนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี	่๑	พฒันาฐานขอ้มลูเครอืขา่ยในการพฒันาประชาธปิไตยใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง

NW	๑.		มฐีานขอ้มลูเครอืขา่ยทีค่รบถว้น ๔ ๓

NW	๒.	มกีารปรบัปรงุฐานขอ้มลูเครอืขา่ยใหท้นัสมยั ๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๒	สรา้ง	ประสานความรว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ย

ทีเ่ขม้แขง็

NW	๓.	มจี�านวนเครอืขา่ยใหมเ่พิม่ขึน้	(๑	เครอืขา่ย) ๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๓	สง่เสรมิความรว่มมอืและสรา้งพลงัใหเ้ครอืขา่ยเพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และยัง่ยนื
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

NW	๔.	จ�านวนกจิกรรมรว่มกบัเครอืขา่ย	(อยา่งน้อย	๔	ครัง้) ๕ ๕

NW	๕.	จ�านวนกจิกรรมทีเ่ครอืขา่ยด�าเนินงานเองอยา่งตอ่เน่ือง	

(อยา่งน้อย	๔	กจิกรรม/ปี)

๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๔	การใหค้วามส�าคญัและสรา้งความรว่มมอืกบันกัศกึษาใหมแ่ละเก่าของสถาบนั

NW	๖.	จ�านวนกจิกรรมเสรมิสรา้งประชาธปิไตยทีท่�ารว่มกบั

นกัศกึษา	(จ�านวน	๑	กจิกรรม)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๔ ๓๗ ๓๖

ยทุธศาสตรท์ี	่๕	การสง่เสรมิงานวชิาการของรฐัสภา

เป้าประสงค	์๑.	เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิรฐัสภา	และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	เขา้ถงึองคค์วามรูท้ีจ่�าเป็นต่อ

การสนบัสนุนภารกจิของรฐัสภา

  ๒.	เพือ่สง่เสรมิความรว่มมอืเครอืขา่ยรฐัสภาในระดบัภมูภิาค

กลยทุธท์ี	่๑	สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ก่คณะกรรมาธกิาร/	พรรคการเมอืง			

PS	๑.	รอ้ยละความส�าเรจ็ของการด�าเนินงานตามค�ารอ้งขอ

ของคณะกรรมาธกิารและพรรคการเมอืง	(รอ้ยละ	๘๐)

๕ ๕

PS	๒.	วเิคราะหร์า่งกฎหมายส�าคญัเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิ

ในการพจิารณารา่งกฎหมาย	(จ�านวน	๕	ฉบบั)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๒	พฒันาขดีสมรรถนะแก่สมาชกิรฐัสภาและบุคลากรในแวดวงรฐัสภา

PS	๓.	จ�านวนกจิกรรมในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สมาชกิ

รฐัสภา	และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	(จ�านวน	๕	ครัง้)

๕ ๕

PS	๔.จ�านวนสมาชกิ/บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานรฐัสภาผา่น

การอบรม	สมัมนา	(จ�านวน	๑๐๐	คน)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๓	แสวงหาความรว่มมอืดา้นวชิาการรฐัสภาและ

พฒันางานของรฐัสภา
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ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

PS	๕.จ�านวนความรว่มมอื/ขอ้ตกลงกบัหน่วยงานเครอืขา่ยใน
และต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัสภา

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๕ ๒๕ ๒๕

ยทุธศาสตรท์ี	่๖		การสรา้งความรว่มมอืในทางวชิาการระหวา่งเครอืขา่ยในระดบัภมูภิาค

เป้าประสงค๑์.	เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยในการขบัเคลือ่นความรูค้วามเขา้ใจและพฒันา
ประชาธปิไตยในระดบัภมูภิาค

กลยทุธท์ี	่๑	ขยายความรว่มมอืทางวชิาการกบัเครอืขา่ยในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

AS	๑.	มขีอ้ตกลงรว่มทางวชิาการกบัสถาบนัวชิาการใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก		(จ�านวน	๑	ขอ้ตกลง)

๕ ๕

AS	๒.	มกีจิกรรมทางวชิาการทีจ่ดัรว่มกนักบัสถาบนัวชิาการ
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	อาท	ิจดัฝึกอบรม/ประชมุวชิาการ	
(จ�านวน	๑	กจิกรรม)

๕ ๕

กลยทุธท์ี	่๒	เผยแพรผ่ลงานของสถาบนัพระปกเกลา้สูป่ระเทศต่างๆ	โดยเน้นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

AS	๓.	มผีลงานทีเ่ผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษของ
สถาบนั	ทีม่กีารปรบัใหท้นัสมยัทกุเดอืน	และมเีอกสาร
วชิาการภาษาองักฤษ	เชน่	หนงัสอืเผยแพร	่เป็นตน้	(จ�านวน	
๑	เรือ่ง)

๕ ๕

AS	๔.	ผลงานทางวชิาการทีเ่ผยแพรสู่น่านาชาตผิา่นชอ่งทาง
ต่างๆ	เชน่	เวทวีชิาการ,	หนงัสอื,	สือ่อเิลก็ทรอนิกส,์	เวบ็ไซต	์
เป็นตน้	(จ�านวน	๓	เรือ่ง)

๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๓	ขยายการใหบ้รกิารทางวชิาการสูร่ะดบัภมูภิาคอาเซยีน

AS	๕.	มกีจิกรรมใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สถาบนัวชิาการ
ระดบัภมูภิาคอยา่งต่อเน่ือง	(จ�านวน	๔	กจิกรรม)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๖ ๒๔ ๒๔
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี	่๗	สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้
และเผยแพรค่วามรูด้า้นพระปกเกลา้ศกึษาทีส่มบรูณ์

เป้าประสงค	์	เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความตระหนักในบทบาทของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั
ในดา้นประชาธปิไตยและเป็นแหล่งเรยีนรูอ้า้งองิเกีย่วกบัพระปกเกลา้ศกึษา

กลยทุธท์ี	่๑	ศกึษาวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูพ้ระปกเกลา้ศกึษา

MS	๑.	จ�านวนผลงานศกึษาวจิยั	(จ�านวน	๑	เรือ่ง) ๔ ๔

กลยุทธท์ี	่๒	เผยแพร่พระราชประวตั	ิและพระราชกรณียกจิทีส่�าคญัในพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยู่หวั	(เช่น	ประชาธปิไตย	การปกครองทอ้งถิน่	สนัตวิธิ	ีการปลูกฝงัเยาวชนฯลฯ)

MS	๒.	จ�านวนเรือ่งทีเ่ป็นพระราชกรณยีกจิส�าคญั	(จ�านวน	๑	
เรือ่ง)

๕ ๕

MS	๓.	จ�านวนกจิกรรมในการเผยแพร	่(จ�านวน	๑๑	กจิกรรม) ๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๓	พฒันาระบบงานขึน้ทะเบยีนโบราณวตัถุ	และจดัระบบงานจดหมายเหตุใหม้ปีระสทิธภิาพ

MS	๔.	จดัท�าคูม่อืและทบทวนคูม่อืการขึน้ทะเบยีนโบราณ
วตัถุ	(จ�านวน	๑	ครัง้)

๔ ๔

MS	๕.	จดัท�าและปรบัปรงุการจดัท�าจดหมายเหตุ	(จ�านวน	๑	
ครัง้)

๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๔	พฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทีม่คีวามหลากหลายและทนัสมยั

MS	๖.	จ�านวนรปูแบบทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ	(จ�านวน		๒	รปู
แบบ)

๕ ๕

MS	๗.	สดัส่วนของผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจมากขึน้		
(รอ้ยละ	๘๐)

๕ ๕

รวมยทุธศาสตรท์ี	่๗ ๓๑ ๓๑
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ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง

(สถาบนั)

ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี	่๘	การพฒันาสูอ่งคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการ	และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง

เป้าประสงค	์เพือ่พฒันาสูอ่งคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการและพฒันาสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู้
อยา่งต่อเน่ือง

กลยทุธท์ี	่๑	การสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความผาสกุ	ภมูใิจ	และสขุวฒันธรรมในการท�างานรว่มกนั

EM	๑.	ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรในองคก์รอยูใ่นระดบัด	ี
(ระดบัด-ีดมีาก)

๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๒	การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์ร

EM	๒.	ระดบัธรรมาภบิาลของสถาบนัฯ	อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน	 ๓ ๓

EM	๓.	มกีารพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล/และการทบทวน
โครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ

-	มแีผนแมบ่ทดา้นบคุลากรและการทบทวนโครงสรา้งของสถาบนัฯ

๔ ๔

-	มกีารพฒันาสมรรถนะของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง		 ๔ ๔

-รอ้ยละ	๘๐	ของการปฏบิตังิานของบคุลากร	เป็นไปตามเป้าหมาย/
เกณฑม์าตรฐานทีก่�าหนดไว	้

๕ ๕

EM	๔.	มกีารพฒันา/ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	 ๔ ๔

EM	๕.	มีการพฒันามาตรฐานระบบงานสนับสนุน	
(Back	Office)	อย่างต่อเน่ือง		

๔ ๔

กลยทุธท์ี	่๓	การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง

EM	๖.		มกีระบวนการทีเ่สรมิสรา้งวฒันธรรมแหง่การเรยีนรู้
อยา่งต่อเน่ือง

-	จ�านวนกจิกรรมในการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้

๔ ๔

-	จ�านวนองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัการสรา้งพฒันา	 ๔ ๔

รวมยทุธศาสตร์ท่ี ๘ ๓๖ ๓๖

รวมทั้งหมด ๒๑๘ ๒๑๗
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ยทุธศาสตร/์	เป้าหมาย/		กลยทุธ/์	ตวัชีว้ดั
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ประเมนิ
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ระดบั
คะแนน

(กรรมการ
ตดิตามฯ)

หมายเหตุ

รอ้ยละ ๑๐๐ ๙๙.๕๔

คะแนนในสว่นของผลสมัฤทธิต์ามแผนกลยทุธ์ ๖๕ ๖๔.๗๐

	 จากการตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 ตาม

ตารางขา้งตน้	สรปุผลไดว้า่	โดยภาพรวมสถาบนัสามารถด�าเนินการไดบ้รรลุตามตวัชีว้ดัทีส่ถาบนั

ก�าหนดไว้ทุกตวัชี้วดั	อกีทัง้	สามารถด�าเนินการได้เกนิกว่าเป้าหมายเป็นส่วนมากโดยเฉพาะ

ตวัชีว้ดัทีว่ดัผลในเชงิปรมิาณ	 เชน่	 ตวัชีว้ดัที	่ RD	 ๑	 จ�านวนผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรูใ้นการ

พฒันาประชาธปิไตย	 ซึง่สถาบนัไดก้�าหนดค่าเป้าหมายไวท้ี	่ ๓๐	 เรื่อง	 แต่สามารถด�าเนินการ

ไดจ้รงิจ�านวน	 ๗๔	 เรือ่ง	 เป็นตน้	 ดงันัน้ในอนาคตหากมกีารทบทวนการก�าหนดตวัชีว้ดัตามแผน

กลยทุธ	์ สถาบนัอาจใหค้วามส�าคญักบัการก�าหนดตวัชีว้ดัในลกัษณะเชงิคณุภาพหรอืการวดัผลลพัธ	์

เพิม่มากขึน้	

 ข้อเสนอแนะ
 

 ส�าหรบัยทุธศาสตรท์ี	่ ๔	 การพฒันาและเสรมิสรา้งพลงัเครอืขา่ยการพฒันาประชาธปิไตย	

ตวัชีว้ดั	NW	๑.	มฐีานขอ้มลูเครอืขา่ยทีค่รบถว้น	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	สถาบนัไดจ้ดัท�าฐาน

ขอ้มลูเครอืขา่ยต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้	แต่ยงัมไิดน้�าขอ้มลูมาแบง่ปนัและใชร้ว่มกนั	 เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์ตอ่การด�าเนินงานทีเ่กีย่วกบังานดา้นตา่งประเทศส�าหรบัส�านกั/วทิยาลยัอืน่ๆ	ในสถาบนัฯ	

เช่น	การคน้หาสถานทีศ่กึษาดูงานต่างประเทศ	การคน้หารายชื่อบุคคลหรอืหน่วยงานเครอืขา่ย

ต่างประเทศ	เป็นตน้	 
 

 ๒.๒ การประเมินผลการพฒันาองคก์าร   

 คณะกรรมการด�าเนินการตดิตามผลการพฒันาองคก์าร	ระดบัความส�าเรจ็ของการปฏบิตัิ

ตามขอ้รเิริม่	(Initiatives)	จากแผนพฒันาองค์การ	(หมวด	๑–	๖)	ตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง	

Malcolm	Baldrige	 โดยสถาบนัด�าเนินการเลอืกเป้าหมายทีต่อ้งการพฒันาจากขอ้ตกลง	๖	หมวด	

ผลการปฏิบตัิตามข้อริเริ่มจากแผนพฒันาองค์การมีระดบัความส�าเร็จ	อยู่ที่ร้อยละ	๙๗.๘๓	

ค่าน�้าหนกัในการตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผล	๓๔.๒๔	คะแนน	 (คะแนนเตม็	๓๕)	สงูกวา่

รอบครึง่ปีหลงัปี	๒๕๕๕	เลก็น้อย	(รอ้ยละ	๓๒.๗๐)
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ผลการติดตามการพฒันาองคก์ารจากการประยุกต์รปูแบบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทาง 

การบริหารเชิงคณุภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เกณฑก์ารตดิตามผลการด�าเนินงาน	๖	หมวด รอ้ยละ

หมวดที	่๑	การน�าองคก์าร ๙๕.๖๔

หมวดที	่๒	การวางแผนเชงิกลยทุธ์ ๙๘.๕๗

หมวดที	่๓	การบรกิารทีมุ่ง่เน้นความส�าคญัของผูร้บับรกิาร ๑๐๐

หมวดที	่๔	การวดัผล	การวเิคราะหข์อ้มลูและการจดัการความรู้ ๙๖.๙๔

หมวดที	่๕	การใหค้วามส�าคญักบัผูป้ฏบิตังิาน ๙๕.๘๓

หมวดที	่๖	การบรหิารกระบวนงาน ๑๐๐

รวม ๙๗.๘๓

คะแนน	(คะแนนเตม็	๓๕) ๓๔.๒๔

   ข้อเสนอแนะ

 หมวดท่ี ๑  การน�าองคก์าร

 ๑.	 ฝ่ายบรหิารควรจดัให้มแีผนและขัน้ตอนที่ชดัเจนในการสื่อสารถ่ายทอดวสิยัทศัน์	

และยุทธศาสตร์	 และมแีนวทางในการตรวจสอบตดิตามการน�าแผนการสื่อสารไปปฏบิตั	ิ ผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ	 ของสถาบนั	 เชน่	 เวบ็ไซต	์ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ	 ของสถาบนั	 และเพิม่ชอ่งทางใหผู้ม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัทราบถงึวสิยัทศัน์	ผา่นชอ่งทางทีก่�าหนด	เชน่	แผน่พบัสมัมนา	เป็นตน้		น�า

ผลการตดิตามตรวจสอบมาปรบัปรุงวธิกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์	 กลยุทธ	์ และแผนปฏบิตักิารใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้		

 ๒.	 ควรจดัใหม้วีธิกีารในการมกีารน�าผลทีไ่ดจ้ากการตดิตาม	ตรวจสอบเกีย่วกบัการ

ยอมรบัและการน�าคา่นิยมไปสูก่ารปฏบิตัไิปปรบัปรงุ	 ลดอุปสรรคและปรบัปรงุกระบวนการถ่ายทอด	

ค่านิยมบางประเดน็ใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้	 เช่น	มกีารจดัท�าแบบสอบถามพนักงานเกีย่วกบัการ

ปฏบิตัติามคา่นิยมขององคก์ร			

 ๓.	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณควรมหีลกัฐานที่แสดงว่ามกีารน�าผลการตดิตาม	 ทบทวน

บางสว่นไปใชใ้นการปรบัปรงุ	 และมหีน่วยงานทีน่�าผลจากการตดิตามไปปรบัปรงุแกไ้ขงานท�าให้



90 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖ สถาบันพระปกเกล้า

รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

การด�าเนินงานดขีึน้

	 ๔.	 การปรบัเปลี่ยนระบบประเมนิผลการด�าเนินงานฝ่ายบรหิารงานบุคคลควรจดัท�า

แผนการฝึกอบรมวิธีการประเมินผลการด�าเนินงานรูปแบบใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมนิ	 ทัง้ผูป้ระเมนิ	 และผูถ้กูประเมนิ	 ในเรือ่งของการตัง้ตวัชีว้ดัระดบับุคคล	 เพือ่ใหเ้กดิความ

เขา้ใจอยา่งชดัเจน	ลดปญัหา	หรอืขอ้สงสยัระหวา่งผูป้ระเมนิและผูถ้กูประเมนิ	

 หมวดท่ี ๒ การวางแผนเชิงกลยทุธ์

  การด�าเนินงานของสถาบนัยงัไม่ปรากฏว่ามกีารน�าเสนอผลส�ารวจหรอืการเทยีบ

เคยีงกบัหน่วยงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะกระบวนงานสนับสนุน	เช่น	กระบวนการ

หอ้งสมดุ	 ในการสง่ขอ้มลู	 การเกบ็ขอ้มลู	 การคน้หาขอ้มลู	 เป็นตน้	 ฝา่ยบรหิารควรมกีารจดัท�า

แนวทางดงักลา่ว	เพือ่น�าผลของการเปรยีบเทยีบมาประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรงุองคก์รใหด้ขีึน้

 หมวดท่ี ๓ การบริการท่ีมุ่งเน้นความส�าคญัของผูร้บับริการ

 ๑.	 สถาบนั	ควรพฒันากจิกรรมใหเ้กดิความหลากหลายส�าหรบัผูร้บับรกิารในกลุม่ตา่งๆ

อยา่งเหมาะสม	และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปจัจบุนัทีส่ดุ

	 ๒.	 สถาบนั	 ควรขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารไปยงัพืน้ทีท่ีส่ถาบนัยงัไมเ่คยมกีารจดักจิกรรมใดๆ	

เลยเพือ่เป็นการเผยแพรผ่ลงานของสถาบนัใหเ้ป็นทีป่ระจกัษก์บัประชาชนมากทีส่ดุ

 หมวดท่ี ๔ การวดัผล การวิเคราะหข้์อมลูและการจดัการความรู้

 ๑.	 การก�าหนดสทิธิ	์ โดยก�าหนดชื่อบุคคลแทนการก�าหนดจากต�าแหน่งงาน	ผู้ดูแล

ระบบควรตรวจสอบสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลูอย่างสม�่าเสมอเพือ่ป้องกนัในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัสทิธิเ์ปลีย่น

ยา้ยต�าแหน่งงาน	เปลีย่นยา้ยหน้าที	่หรอืลาออก	เป็นตน้

	 ๒.	 แผนบรหิารจดัการระบบสารสนเทศควร	 ผา่นการอนุมตัจิากผูบ้รหิาร	 หรอืผูร้บัผดิ

ชอบ	 ส�าหรบัใชเ้ป็นแผนของสถาบนั	 และผูร้บัผดิชอบในส่วนงานต่างๆ	 ไดร้บัทราบ	 และมกีาร

บนัทกึลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน

 หมวดท่ี ๕ การให้ความส�าคญักบัผูป้ฏิบติังาน

 สถาบนัอยูร่ะหวา่งด�าเนินการทบทวนระเบยีบ	 เชน่	 การประเมนิเลือ่นระดบั	 โครงสรา้ง

เงนิเดอืนและสวสัดกิาร	 แต่ยงัด�าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็	 เพือ่ประโยชน์และสทิธขิองพนกังานทีจ่ะได้

รบั	ควรเรง่ด�าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
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 หมวดท่ี ๖ การบริหารกระบวนงาน
  

	 ๑.	 การเกบ็ลายน้ิวมอืของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั	(รปภ.)	และแมบ่า้นในการปฏบิตัิ

งาน	หรอืการบนัทกึลายน้ิวมอืเป็นหลกัฐานของเจา้หน้าทีใ่นพพิธิภณัฑเ์ป็นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามส�าคญั	

	 ๒.	 ควรมกีารจดัท�าแผนเวลาเพือ่ใหม้กีลุม่งานต่างๆ	 (กฎหมาย,	 คอมพวิเตอร,์	 พสัด,ุ	

งานตดิต่อต่างประเทศ,	บุคคล,	การประชาสมัพนัธ,์	การฝึกอบรม	สมัมนา,	การศกึษา	วจิยั,	การ

ผลติสิง่พมิพ.์	 หอ้งสมดุ,การสือ่สาร,	พพิธิภณัฑฯ์	 ฯลฯ)	 ไดพ้ฒันาระบบงาน	Work	System	และ	

Work	Process	ใหใ้ชส้มรรถนะหลกั	๘	ประการเพิม่ขึน้

	 ๓.	 ในการด�าเนินงานโครงการพฒันาระบบ	 ERP	 นัน้	 สถาบนั	 ควรเรง่การเชือ่มโยง

ขอ้มลูระหวา่งระบบบญัช	ีและระบบงบประมาณเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหข้อ้มลูมคีวามถกูตอ้งและลดการ

ท�างานทีซ่�้าซอ้น	 เน่ืองจากระหวา่งการเขา้ตรวจของผูต้รวจสอบภายในพบวา่มขีอ้มลูบางสว่นยงั

ไมเ่ชือ่มต่อกนั

 ส่วนท่ี ๓  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ
 

 ๓.๑		 การตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลงานของเลขาธกิาร	คณะกรรมการตดิตามฯ	

จะพจิารณาประเดน็จากเกณฑก์ารประเมนิตามแนวทางการบรหิารเชงิคณุภาพ	ในหมวดภาวะผูน้�า	

ของผูบ้รหิารระดบัสงู	ซึง่คณะกรรมการตดิตามฯ	ไดพ้จิารณาเกณฑก์ารประเมนิรว่มกบัเลขาธกิาร

สถาบนัและก�าหนดกรอบการประเมนิผลงานของเลขาธกิารเพือ่ตดิตามผลการด�าเนินงานในบทบาท	

ของเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ในภาพรวมสรปุไดด้งัน้ี

 ▪ เลขาธกิาร	 มบีทบาทในการก�าหนดหรอืทบทวนวสิยัทศัน์	 ยทุธศาสตร	์ คา่นิยมรว่ม	

และเป้าหมายการด�าเนินงาน	 มสี่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ	์ มกีารสื่อสารถ่ายทอดวสิยัทศัน์	

ยทุธศาสตรส์ูผู่ป้ฏบิตังิาน	 ผูร้บับรกิาร	 และผูม้สีว่นไดเ้สยีของสถาบนั	 รวมถงึผูน้�าปฏบิตัตินเองที่

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ของผูน้�าในคา่นิยมขององคก์ร

 ▪ มบีทบาทสร้างองค์กรให้ยัง่ยนื	 มกีารปรบัปรุงองค์กร	 ผลกัดนัให้ยุทธศาสตร์ที่

ส�าคญัๆ	บรรลุเป้าหมาย	มผีลการด�าเนินงานองค์กรที่เป็นแบบอย่าง	สรา้งบรรยากาศและผูน้�า

มสี่วนร่วมในการท�าให้เกดิการเรยีนรู้ในองค์กร	ผู้น�าส่งเสรมิพฒันาทกัษะด้านภาวะผู้น�า	และ

มสีว่นรว่มในการท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งในระดบัของผูบ้รหิารระดบักลาง	และระดบัตน้	

 ▪ มกีารสือ่สารแลกเปลีย่นความเหน็	 ผลการปฏบิตังิาน	 การตดัสนิใจในประเดน็ทีส่�าคญั	

ขององคก์ร	และส่งเสรมิใหเ้กดิการสื่อสารสองทาง	มกีารยกย่อง	ชมเชย	ใหร้างวลัผูท้ีม่ผีลงานดี
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 ▪ มสี่วนร่วมผลกัดนัระบบก�ากบัดูแลองคก์ร	 มกีารตรวจสอบภายใน	 การสอบบญัช,ี	

การควบคุมงบประมาณ	 การจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร	 มรีะบบการตดิตามผล

การด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย	มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร	และ

คณะกรรมการชดุต่างๆ	น�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุประสทิธภิาพ

 ▪ มกีารปฏบิตัตินสง่เสรมิพฤตกิรรมองคก์รตามกฎระเบยีบและจรรยาบรรณ	มแีนวปฏบิตั	ิ

ในการก�ากบัดแูลองคก์ร	ใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย	กฎระเบยีบ	มจีรรยาบรรณในการด�าเนินงาน	

มกีระบวนการก�ากบัดแูลและจดัการผูท้ีฝ่า่ฝืนกฎระเบยีบ	หรอืประพฤตผิดิจรรยาบรรณ

 ▪ มสี่วนสนับสนุนและท�าประโยชน์ใหส้งัคม	 สนับสนุนสิง่แวดล้อม	 และมสี่วนช่วย

ปรบัปรุงชุมชนที่ส�าคญั	มโีครงการสถาบนัพระปกเกล้าเพื่อสงัคม	อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์

อุทกภยั	โดยคดัเลอืกชมุชนตน้แบบทีใ่หไ้ดร้บัความชว่ยเหลอืในปจัจยัสีท่ีจ่�าเป็นระหวา่งเกดิอุทกภยั

และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิการด�าเนินกจิการสาธารณประโยชน์	เพือ่สบืทอดกจิกรรม

ทีท่�าประโยชน์ใหส้งัคมต่อเน่ือง		

 

	 โดยสรุปแลว้	การน�าองคก์รของเลขาธกิารมสี่วนส�าคญัท�าใหอ้งคก์รมผีลการด�าเนินงาน

บรรลเุป้าหมายและมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้	 ทัง้ในดา้นบรกิารวชิาการ	 ภารกจิในการสง่เสรมิประชาธปิไตย	

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร	การบรหิารการเงนิและงบประมาณ	ความมุ่งมัน่และพงึพอใจของ

ผู้ปฏิบตัิงาน	การจดัการกระบวนงานที่มปีระสทิธิภาพ	การน�าองค์กร	การก�ากบัดูแลองค์กร	

การช่วยเหลอืสงัคม	ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์	บทบาทในการสร้าง

เครอืขา่ยกบัองคก์รอืน่	และภารกจิตามกฎหมาย
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สรปุผลการติดตามผลสมัฤทธ์ิตามแผนกลยทุธแ์ละการประเมินผลการพฒันาองคก์าร

 
 ส่วนท่ี ๓  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของเลขาธิการ
  

 การประเมินผลงานของเลขาธิการจะอยู่ในกรอบการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ของ

แนวทางการบรหิารองคก์รเชงิคุณภาพ	 ในประเดน็ทีเ่ลขาธกิารสถาบนัฯ	 มบีทบาทโดยตรง	 ซึง่

คณะกรรมการไดค้ดัเลอืกเกณฑก์ารประเมนิทีเ่กีย่วกบัเลขาธกิาร	 ใน	๗	ประเดน็	และผลงานของ

เลขาธกิารในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็นไปตามทีไ่ดต้กลง	 และสอดคลอ้งตามหลกัสากลของการบรหิาร

จดัการองคก์รเชงิคณุภาพ	
 

 ผลจากการตดิตามพบว่า	การน�าองคก์รของเลขาธกิารมสี่วนส�าคญัท�าใหอ้งคก์รมผีลการ

ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้	 ทัง้ในดา้นบรกิารวชิาการ	 ภารกจิในการสง่เสรมิ

ประชาธปิไตย	ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร		การบรหิารการเงนิและงบประมาณ	ความมุง่มัน่และ

พงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน	 การจดัการกระบวนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	 การน�าองคก์ร	 การก�ากบัดแูล

องคก์ร	 การชว่ยเหลอืสงัคม	 ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร	์ บทบาทในการ

สรา้งเครอืขา่ยกบัองคก์รอืน่	และภารกจิตามกฎหมาย

การตดิตามผลสมัฤทธิต์ามแผนกลยทุธ์

และการประเมนิผลการพฒันาองคก์าร

คะแนนเตม็ คะแนน

๒.๑		การตดิตามผลสมัฤทธิต์ามแผนกลยทุธข์องสถาบนัพระปกเกลา้

ปีงบประมาณ	๒๕๕๖	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๖)

๖๕ ๖๔.๗๐

๒.๒		การประเมนิผลการพฒันาองคก์ารจากการประยกุตร์ปูแบบ	หลกั

เกณฑแ์ละแนวทางการบรหิารเชงิคณุภาพเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ

๓๕ ๓๔.๒๔

รวม ๑๐๐ ๙๘.๙๔

	 โดยสรปุจากการตดิตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมนิผล	 ในรอบครึง่ปีหลงัของปีงบประมาณ	

๒๕๕๖	(๑	เมษายน	–	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๖)	ทัง้สามสว่น	มดีงัน้ี
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- 1 -

หน่วย : บาท
๒๕๕๖ ๒๕๕๕

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ๓๐๘,๙๗๐,๘๖๙.๕๘ ๒๕๐,๙๑๕,๓๔๗.๘๑
เงนิลงทุนระยะสัน้ ๔๑๗,๖๓๒,๔๑๖.๕๑ ๓๑๐,๙๐๓,๕๖๑.๖๔
รายไดค้า้งรบั ๘,๐๐๘,๑๘๔.๐๒ ๒,๗๖๓,๙๖๓.๒๖
วสัดุคงเหลอื ๒,๑๔๘,๗๕๔.๓๔ ๑,๓๖๑,๔๖๔.๑๗
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ๑๑,๓๖๐,๕๙๗.๘๓ ๑๒,๘๕๑,๔๕๙.๙๑
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน ๗๔๘,๑๒๐,๘๒๒.๒๘ ๕๗๘,๗๙๕,๗๙๖.๗๙

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิลงทุนระยะยาว ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๐๒,๖๓๒,๔๑๖.๕๑
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ๔๖,๐๒๓,๔๙๐.๑๗ ๕๕,๗๙๔,๖๑๘.๑๓
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ ๑๔,๐๕๒,๔๑๔.๕๐ ๖,๑๓๑,๒๔๑.๕๙
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ๑,๐๖๐,๐๗๕,๙๐๔.๖๗ ๑,๑๖๔,๕๕๘,๒๗๖.๒๓

รวมสินทรพัย์ ๑,๘๐๘,๑๙๖,๗๒๖.๙๕ ๑,๗๔๓,๓๕๔,๐๗๓.๐๒

สถาบนัพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖  และ ๒๕๕๕

สินทรพัย์
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- 2 -

หน่วย : บาท
๒๕๕๖ ๒๕๕๕

สถาบนัพระปกเกล้า
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖  และ ๒๕๕๕

หน้ีสินหมนุเวียน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ๓๒,๑๘๒,๗๐๖.๑๙ ๒๔,๔๓๐,๑๐๗.๑๘
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น ๑๐,๑๓๗,๒๘๖.๔๕ ๙,๖๐๕,๑๙๗.๙๘
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน ๔๒,๓๑๙,๙๙๒.๖๔ ๓๔,๐๓๕,๓๐๕.๑๖

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
รายไดร้อการตดับญัชี ๓๓,๘๖๑,๒๙๕.๘๒ ๕๖,๘๑๐,๖๒๔.๙๒
สนิทรพัยร์บับรจิาครอการรบัรู้ ๑,๓๘๔,๗๖๐.๒๑ ๒,๑๕๘,๗๘๙.๓๗
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน ๓๕,๒๔๖,๐๕๖.๐๓ ๕๘,๙๖๙,๔๑๔.๒๙

รวมหน้ีสิน ๗๗,๕๖๖,๐๔๘.๖๗ ๙๓,๐๐๔,๗๑๙.๔๕

ส่วนของทนุ
ทุนประเดมิ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ส ารองเพือ่ภารกจิพเิศษ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๕,๕๖๑,๗๓๐.๓๒ ๓๔,๕๐๐,๐๘๙.๕๘
กองทุนเพือ่การพฒันาและเผยแพรป่ระชาธปิไตยสะสม ๙๓๙,๐๖๘,๙๔๗.๙๖ ๘๕๙,๘๔๙,๒๖๓.๙๙

รวมส่วนของทนุ ๑,๗๓๐,๖๓๐,๖๗๘.๒๘ ๑,๖๕๐,๓๔๙,๓๕๓.๕๗
รวมหน้ีสินและส่วนของทนุ ๑,๘๐๘,๑๙๖,๗๒๖.๙๕ ๑,๗๔๓,๓๕๔,๐๗๓.๐๒

เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้

ผูอ้ านวยการส านกังานเลขาธกิาร

หน้ีสินและส่วนของทนุ

…………………………....................………………………..
(ศาสตราจารย ์ดร. บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ)

…………………………....................………………………..
                  (นางสาวสุพรรณ ี งามวุฒกิุล)                 

กองทุนส่งเสรมิพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั
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 - 4 -

หน่วย : บาท
๒๕๕๖ ๒๕๕๕

รายได้ 
รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล ๒๓๙,๘๒๘,๑๐๐.๐๐ ๒๒๔,๘๖๘,๑๐๐.๐๐

รายไดเ้งนิอุดหนุนเฉพาะกจิจากแหล่งทนุภายนอก ๒๐๑,๖๘๑,๙๔๐.๑๑ ๑๔๑,๐๐๔,๖๘๘.๙๙

รายไดจ้ากงานพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ ๑,๒๓๐,๕๐๕.๘๙ ๑,๑๑๖,๔๖๖.๗๒

รายไดด้อกเบี้ย ๔๘,๕๐๕,๗๔๐.๕๓ ๖๗,๕๖๗,๙๔๙.๙๐

รายไดอ้ื่น ๔,๓๙๐,๔๖๓.๒๕ ๕,๔๖๒,๑๕๘.๙๔

รวมรายได้ ๔๙๕,๖๓๖,๗๔๙.๗๘ ๔๔๐,๐๑๙,๓๖๔.๕๕

ค่าใช้จ่าย                                                
ค่าใชจ่้ายบุคลากร ๖๗,๖๓๙,๔๔๗.๖๕ ๖๓,๓๘๖,๔๓๓.๔๓

ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน ๑๓๒,๓๗๕,๙๒๔.๑๙ ๑๒๗,๕๐๘,๘๑๓.๘๙

ค่าใชจ่้ายเงนิอุดหนุน ๒๑,๖๗๖,๐๐๙.๐๘ ๑๗,๘๒๒,๖๘๖.๔๒

ค่าใชจ่้ายเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิจากแหล่งทนุภายนอก ๑๖๒,๖๐๘,๙๖๕.๖๘ ๑๑๘,๘๗๗,๒๒๘.๗๘

ค่าใชจ่้ายจากงานพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ ๑๖๘,๘๖๕.๑๕ ๑๓๕,๒๕๒.๐๕

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย ๒๒,๕๔๕,๒๓๐.๓๑ ๔๗,๒๙๙,๑๖๒.๖๕

รวมค่าใช้จ่าย ๔๐๗,๐๑๔,๔๔๒.๐๖ ๓๗๕,๐๒๙,๕๗๗.๒๒
๘๘,๖๒๒,๓๐๗.๗๒ ๖๔,๙๘๙,๗๘๗.๓๓

สถาบนัพระปกเกล้า
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖  และ ๒๕๕๕

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย
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รายงานของผูส้อบบญัชี

เสนอ ประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า

  ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงนิของสถาบนั

พระปกเกลา้	ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๖	งบรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้า่ย	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของทุน	และงบกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั

รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่นๆ
 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่อรายงานการเงิน

  ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนอรายงานการเงนิเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุม

ภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท�ารายงานการเงนิทีป่ราศจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  

  ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่อ

รายงานการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ส�านกังานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดใหส้�านกังานการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ

เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการ

สอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานการเงนิ	วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืก

ใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัช	ีซึ่งรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของรายงานการเงนิไมว่า่จะเกดิจาการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท�า
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(นางนนัทกา		ตนัสกุล)

ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที	่๑๙

(นางสาวใยวรรณ		สารลขิติ)

ผูอ้�านวยการกลุม่

และการน�าเสนอรายงานการเงนิโดยถูกต้องตามที่ควรของสถาบนัพระปกเกล้าเพื่อออกแบบ

วธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็

ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของสถาบนัพระปกเกลา้	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิ

ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมถงึการประเมนิการน�าเสนอรายงานการเงนิโดยรวม

  ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ส�านักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

ความเหน็

  ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า	รายงานการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะ

การเงนิของสถาบนัพระปกเกล้า	ณ	วนัที่	๓๐	กนัยายน	๒๕๕๖	และผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชี

ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด
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พันธกิจที่ ๑
ศึกษา วิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อน

การแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการ พฒันาการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

ด้านการปกครองท้องถ่ิน

 ๑.	 รายงานวจิยัการกระจายอ�านาจและประชาธปิไตยในประเทศไทย,	รองศาสตราจารย์

วฒุสิาร	ตนัไชย

	 ๒.	 รายงานวจิยั	เรือ่ง	“การบรหิารงานทีเ่ป็นเลศิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	๒๕๕๔”,	

ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.อรทยั	ก๊กผล,	วลิาวณัย	์	หงสน์คร	และ	ชาลนีิ	สมพลาย

	 ๓.	 รายงานวจิยั	“โครงการส�ารวจและประมวลความคดิเหน็ของประชาชนในการเลอืกตัง้

ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร	ปี	๒๕๕๖”,	นรา	แป้นประหยดั

	 ๔.	รายงานวจิยั	“การปกครองท้องถิน่ประเทศนอรเวย์”,	ศาสตราจารย์(พเิศษ)	นรนิต	ิ

เศรษฐบุตร

ด้านสนัติวิธีและการจดัการความขดัแย้ง
 

 ๑.	 รายงานวจิยั	 “วจิยัแผนแม่บทการจดัการปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

อ�าเภอสวนผึง้อยา่งยัง่ยนื”,	อภญิญา	ดสิมาน
 

ด้านการเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ๑.	 รายงานวจิยั	“โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารพฒันาหลกัสูตรรากฐานประชาธปิไตยใน

บรบิทไทย”,	ศรณัย	ุหมัน้ทรพัย์

	 ๒.	รายงานวจิยั	“โครงการวจิยัเพื่อประเมนิโครงการสร้างส�านึกพลเมอืง”,	จารุวรรณ	

แกว้มะโน

	 ๔.	 รายงานวจิยั	“โครงการวจิยัเพือ่ถอดบทเรยีนชมุชนพลเมอืงเขม้แขง็”,	จารวุรรณ	แกว้มะโน

	 ๕.	รายงานวิจัย	“รัฐประศาสนศาสตร์สู่ความเป็นพลเมือง”,	ศาสตราจารย์(พิเศษ)

ดร.เอนก	เหลา่ธรรมทศัน์

	 ๖.	 รายงานวจิยั	 “ธรรมนูญกว๊านพะเยา	 :	 สู่การพฒันาบนฐานการมสี่วนร่วม”,	 สถาบนั

ปวงผญาพยาว	จงัหวดัพะเยา	รว่มกบัส�านกัวจิยัและพฒันา

	 ๗.	รายงานวจิยั	“นโยบายเกีย่วกบัสทิธชิมุชนในประเทศไทย”,	นิตยา	โพธิน์อก
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ด้านรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมือง

 ๑.	 รายงานวจิยั	“รปูแบบทีเ่หมาะสมของการไดม้าซึง่กรรมการในองคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระ”,

ศาสตราจารย	์ดร.นนัทวฒัน์	บรมานนัท์

	 ๒.	รายงานวจิยัว่าดว้ย	 “องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ	 กรณีศกึษาบทบาทหน้าทีข่องผู้

ตรวจการแผน่ดนิในการด�าเนินการตามนโยบายคุม้ครองสทิธขิองประชาชนตามรฐัธรรมนูญ	ระยะ

ที	่๑”,	ส�านกัวจิยัและพฒันา	รว่มกบั	คณะวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยับรูพา	

	 ๓.	 รายงานวจิยั	 “ความชอบธรรมทางการเมอืงกบัการปฏริปูสถาบนัการเมอืงในระบอบ

ประชาธปิไตยไทย”,	ดร.วรีะ	เลศิสมพร

	 ๔.	รายงานวจิยั	 “บทบาทของพรรคการเมอืงในกระบวนการพฒันาทางการเมอืงของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 :	 ศึกษาเปรียบเทียบ”,	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์

ดร.พชิญ	์พงษส์วสัดิ ์

ด้านธรรมาภิบาล

 ๑.	 รายงานวจิยั	“การศกึษากระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคมและจดัท�ายทุธศาสตรค์วาม

ซื่อตรงสู่การปฏบิตั	ิ :	 กรณีศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเยาวชนระดบัมธัยมศกึษา”,	

ดร.ณฐัพล	พวัประเสรฐิ

	 ๒.	 รายงานวจิยั	 “โครงการดา้นการพฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนบนพืน้ทีส่งูในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน	(ฉบบัภาษาองักฤษ)”,	สถาบนัพระปกเกลา้	ร่วมกบั	United	Nations	Development	

Programme

ด้านประชาคมอาเซียน

	 ๑.	รายงานศึกษา	“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”,	

วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง

ทนุสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ ์และดษุฎีนิพนธ ์
 

 ๑.	 วทิยานิพนธ	์ เรือ่ง	 “การพฒันาการดเิกรม์วิสคิในวฒันธรรมดนตรสีมยันิยมในจงัหวดั

ปตัตานี”,	บญัชา		ราชมณ,ี	ส�านกัวชิาศลิปะศาสตร	์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

	 ๒.	วทิยานิพนธ	์เรือ่ง	“หมูบ่า้นเสือ้แดง	:	ก�าเนิดโครงสรา้ง	และการเปลีย่นแปลงต�าแหน่ง

แหง่ทีข่องความสมัพนัธเ์ชงิอ�านาจในชมุชนชนบทไทย”,	 วภิาวด	ี พนัธุย์างน้อย,	 บณัฑติวทิยาลยั	
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จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 ๓.	 วทิยานิพนธ	์ เรือ่ง	 “ชมุชนเขม้แขง็	 :	ปฏบิตักิารเชงิอ�านาจของรฐัไทยสมยัใหม”่,	รชันี		

ประดบั,	คณะรฐัศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

	 ๔.	 ดษุฎนิีพนธ	์เรือ่ง	“วาทกรรมเกีย่วกบัประชาธปิไตย	:	กรณศีกึษาสนุทรพจน์ของนายก

รฐัมนตรไีทย”,	 ผูช้ว่ยศาสตราจารยศุ์ภรตัน์	 	 แสงฉตัรแกว้,	 คณะวทิยาการจดัการ	 มหาวทิยาลยั

ศลิปากร	วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ทนุสนับสนุนงานวิจยัและงานวิชาการ

 ๑.	 ผลงานวจิยัชมุชน	 “การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการชมุชนในภาวะ	 ฉุกเฉิน	

:	 กรณีศกึษาวกิฤตอุทกภยั	 ๒๕๕๔	 เทศบาลเมอืงบางกรวย	 อ�าเภอบางกรวย	 จงัหวดันนทบุร”ี,	

พรรณราย		ขนัธกจิ

	 ๒.	ผลงานวจิยัชมุชน	 “การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการชมุชนในสภาวการณ์	 น�้า

ท่วมและดนิถล่ม	:	กรณีศกึษาชุมชนโสร่งท�านบ	ต�าบลเขาตูม	อ�าเภอยะรงั	จงัหวดัปตัตานี”,	

มะดาโอะ	ปเูตะ	และคณะ

	 ๓.	ผลงานวจิยัชุมชน	“การศกึษารูปแบบการบรหิารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมี

สว่นรว่มของประชาชน	 กรณศีกึษาบา้นโพธิส์ามคัค	ี หมูท่ี	่ ๘	 ต�าบลพมิายเหนือ	 อ�าเภอปรางคค์ู	่

จงัหวดัศรสีะเกษ”,	สรรณ์ญา	กระสงัข	์และคณะ

	 ๔.	ผลงานวิจยัชุมชน	 “การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทรพัยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาหวา้	อ�าเภอนาหวา้	จงัหวดันครพนม”,	

ดร.พฒุฑจกัร	สทิธิ

	 ๕.	 ผลงานวจิยัชุมชน	 “ผูน้�าสงูสดุดา้นจติวญิญาณต่อการสรา้งความสมานฉนัทใ์นชุมชน	

กรณีศึกษาชุมชนนาเคียน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช”,	มนัส	สุทธิการ	และ	

ดร.อดิรสิ	ดาราไก่

	 ๖.	 ผลงานวจิยัชมุชน	“ถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ของกลุม่เครอืขา่ยเยาวชนใฝด่	ีบา้นสบเติน๋	

ต�าบลสบป้าด	อ�าเภอแมเ่มาะ	จงัหวดัเชยีงราย”,	ดร.กงัสดาล	กนกหงษ์

	 ๗.	ผลงานวจิยัชุมชน	“การก่อรูปองค์ปรประชาสงัคมท้องถิน่ในจงัหวดัตราด	เพื่อการ

ปฏริปูประเทศ”,	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.ชยัยนต	์ประดษิฐศลิป์

	 ๘.	ทุนสนับสนุนการด�าเนินกจิกรรม	“ยกระดบัการอนุรกัษ์โบราณสถานเมอืงเชยีงแสน	

โดยการมสีว่นรว่มของประชาชน”,	จฬุาวด	ีหอมจนัทร	์และ	อานุภาพ	เจรญิไชย

	 ๙.	 ทุนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม	 “ศกึษาหลกัการและแนวทางการตัง้สถานีวทิยุ

กระจายเสยีงประจ�าชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายรฐัธรรมนูญ	ตรงใจประชาชน	
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ในชมุชน”,	สรายทุธ	์	บุญเลศิกุล

	 ๑๐.	ทุนสนับสนุนการด�าเนินกจิกรรม	 “การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

เทศบาลต�าบลแสนสขุ”,	นายจรญู		เจอืจนัทร์

	 ๑๑.	ทนุสนบัสนุนการด�าเนินกจิกรรม	 “จดัท�านโยบายสาธารณะและกระตุน้ส�านึกพลเมอืง”,	

อ�านวย	พลหลา้

	 ๑๒.	ทนุสนบัสนุนการด�าเนินกจิกรรม	“การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่สขุภาพ	(โรคอว้น)”,	

สมศร	ีภพลอืชยั

	 ๑๓.	ทนุสนบัสนุนการด�าเนินกจิกรรม	 เรือ่ง	 “สรา้งแบบจ�าลองอนาคตจงัหวดัมกุดาหาร”,	

สรุพร	ชยัชาญ

พันธกิจที่ ๒
ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทาง

วิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ

บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ

ปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

	 “สถาบนัพระปกเกล้า	 เป็นสถาบนัทางวชิาการชัน้น�าที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิในการพฒันา

ประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนอยา่งยัง่ยนื”	จากวสิยัทศัน์ของสถาบนั	

การใหก้ารศกึษาอบรมจงึเป็นนโยบายหลกั	 ของสถาบนัทีมุ่่งเน้นในการจดัหลกัสตูร	 และบรกิาร

ขอ้มลูขา่วสารความรูท้างการเมอืงการปกครอง	เศรษฐกจิสงัคมในระบอบประชาธปิไตย	ธรรมาภบิาล

และสนัตวิธิ	ีภายใตก้ารจดัหลกัสตูรของสถาบนั	ดงัน้ี

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู (Advanced Certificate Courses)

 ▪ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

	 ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารงานพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื
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หลกัสตูรประกาศนียบตัร (Certificate Courses) 

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูน้�ายคุใหมใ่นระบอบประชาธปิไตย

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการจดัการความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี

 ▪ หลกัสูตรประกาศนียบตัรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัการจดัการความขดัแย้ง	

     ดา้นนโยบายสาธารณะดว้ยสนัตวิธิี

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยากรการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิี

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรนกัเจรจาไกลเ่กลีย่

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลส�าหรบันกับรหิารระดบักลาง

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรการพฒันาเมอืงส�าหรบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่	

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายทอ้งถิน่

 ▪ หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลส�าหรบัผูบ้รหิารทางการแพทย์

หลกัสตูรสมัฤทธิบตัร (Certificate/ Diploma Courses)

 ▪ หลกัสตูรสมัฤทธบิตัรการใหบ้รกิารสาธารณะโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน		 	

	 (People’s	Audit)	

 ▪ หลกัสตูรสมัฤทธบิตัรการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่แบบบรูณาการ

หลกัสตูรวฒิุบตัร (Certificate/ Diploma Courses)

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาความสามารถผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและช�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช้ว่ยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนส�าหรบัผูป้ฏบิตังิาน

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชนส�าหรบัผูบ้รหิาร

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ	 	

	 รฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการเงนิการคลงัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรผูน้�าทอ้งถิน่ในบรบิทโลก

 ▪ หลกัสตูรวฒุบิตัรการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารมอือาชพี	ส�าหรบันายกองคก์ารบรหิาร	

	 สว่นจงัหวดั
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หลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรชัน้สงู

จ�านวนผู้ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า

ประจ�าปี ๒๕๕๖

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้ส�าเร็จ

การศึกษา(คน)

๑ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนัก

บริหารระดับสูง	รุ่นที่	 ๑๖

๑๒๘

๒ หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๔ ๘๘

๓ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	 ๑๒ ๑๗๖

๔ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	 ๑๑ ๑๒๘

๕๒๐รวม
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หลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัร

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้ส�าเร็จ

การศึกษา(คน)

หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	 ๑๕	

หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น	รุ่นที่	 ๔

หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย	รุ่นที่	 ๕	

หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งฯ	รุ่นที่	 ๙

หลักสูตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	รุ่นที่	 ๔	

หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	 ๒		

หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รุ่นที่	 ๓

หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	 ๓

หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์	รุ่นที่	 ๒

หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารไปรษณีย์ไทย

หลักสูตรการบริหารส�าหรับนักบริหารระดับกลาง	กระทรวงอุตสาหกรรม

 รุ่นที่	๒๕	-	๒๖

รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๓๕

๖๓

๔๖

๘๒

๓๒

๑๓๓

๑๓๙

๑๑๓

๑๑๑

๘๙

๖๗

๑,๐๑๙
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หลกัสตูรระดบัสมัฤทธิบตัร

ล�ำดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้ส�าเร็จ

การศึกษา (คน)

๑ หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รุ่นที่	 ๑๗ ๕๐

๒ หลักสูตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	ณ	จังหวัดสงขลา					

รุ่นที่	๑

๓๔

๓ หลักสูตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่		

รุ่นที่	๒

๓๔

๑๑๘รวม
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หลกัสตูรระดบัวฒิุบตัร

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้ส�าเร็จ

การศึกษา(คน)

๑ หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่	 ๗ ๔๒

๒ หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่	 ๘ ๕๐

๓ หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่	 ๙ ๓๐

๔ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๔ ๕๐

๕ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๕ ๖๖

๖ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๖ ๙๑

๗ หลักสูตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	รุ่นที่	 ๑	 ๔๘

๘ หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	๑๑

๔๑

๙ หลักสูตรวุฒิบัตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	 ๑๒

๓๘

๑๐ หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้	 ๒๘

๑๑ หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	รุ่นที่	 ๑	 ๗๙

๑๒ หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	รุ่นที่	 ๒ ๘๖

๑๓ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ	ส�าหรับนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	รุ่นที่	 ๑	:	ส�าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖๕

๑๔ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ	ส�าหรับนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด	รุ่นที่	๒	:	ส�าหรับนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕๐

๑๕ หลักสูตรนักบริหารระดับต้นกรมคุมประพฤติ	รุ่นที่	 ๓ ๕๐

๑๖ หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับพนักงานปฏิบัติการระดับสูง	รุ่นที่	 ๓ ๕๐

๘๖๔รวม
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พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

งานด้านการจดัหลกัสูตรศึกษาอบรม

	 สถาบนัไดจ้ดัหลกัสตูรการศกึษาอบรมเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นสมาชกิรฐัสภา	

และบุคลากรในแวดวงรฐัสภา	โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาอบรมไดเ้พิม่พนูความรู้

ทกัษะทีส่ามารถน�าไปใชใ้นการปฏบิตังิานในดา้นการสนับสนุนงานของรฐัสภาใหเ้กดิประโยชน์	

ซึง่สถาบนัไดจ้ดัหลกัสตูรการศกึษาอบรม	จ�านวน	๓	หลกัสตูร	รวมทัง้สิน้	๗	รุน่	ดงัน้ี

การสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย
 

 ๑.	 รา่งพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศ	TDRI)

	 ๒.	 รา่งพระราชบญัญตัวินิยัทางการคลงัและการเงนิ	พ.ศ.	 ....	 (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา	

ประเทศ	TDRI)

	 ๓.	 รา่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางแพง่เพือ่ความเสยีหายจากมลพษิน�้ามนั	พ.ศ.	....	

(สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ	TDRI)

	 ๔.	 พระราชบญัญตัศุิลกากร	พ.ศ.๒๔๖๙,	(สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ	TDRI)

	 ๕.	 พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างดา้ว	 พ.ศ.๒๕๔๒,	 (สถาบนัวจิยัเพือ่

การพฒันาประเทศ	TDRI)

ล�าดับ หลักสูตร
จ�านวนผู้ส�าเร็จ

การศึกษา (คน)

๑ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๗ ๔๒

๒ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๘ ๕๐

๓ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๙ ๓๐

๔ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๔ ๕๐

๕ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๕ ๖๖

๖ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา	รุ่นที่	 ๖ ๙๑

๗ หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	รุ่นที่	 ๑ ๔๘

๓๗๗รวม
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การให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่คณะกรรมาธิการและ

พรรคการเมือง

การจดัสมัมนาวิชาการ

 ๑.	 การสมัมนา	เรือ่ง	“คณุภาพการศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	

พ.ศ.๒๕๕๘”	รว่มกบัคณะกรรมาธกิารการศกึษา	สภาผูแ้ทนราษฎร	วนัที	่๒๑	มถุินายน	๒๕๕๖	ณ	

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๕๐๐	คน

	 ๒.	 การสมัมนา	 เรือ่ง	 “บทบาทพรรคการเมอืงในการสง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย”	

วนัที	่๒๔	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด	์กรงุเทพฯ	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๙๐	คน

การอบรมระยะสัน้

 ๑.	 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยคณะกรรมการขบัเคลื่อนระดบั

ชาต	ิรว่มกบัสถาบนัสง่เสรมิประชาธปิไตย	(NDI)	และสภาพฒันาการเมอืง	วนัที	่๓๑	มกราคม	–	๑	

กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด	์กรงุเทพฯ	ผูเ้ขา้รบัการอบรมจ�านวน	๒๐	คน

การจดัท�าและเผยแพร่เอกสารวิชาการ
 

 ๑.	 บทวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	 ฉบบัที่	 ...	 พ.ศ.	 ....	 ใหก้บัคณะ

กรรมาธิการวิสามญัเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสงัคม,	ดร.วีระพงษ์	ประภา	:	

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย	TDRI		จ�านวน	๓๑	ชดุ

	 ๒.	 รา่งพระราชบญัญตัใิหอ้�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่พฒันาโครงการพืน้ฐานดา้น

คมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	ใหแ้ก่สมาชกิรฐัสภา,	ดร.สมชยั		จนิสุชน	และ	ดร.สุเมธ

องกติตกุิล	:	สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประชาธปิไตย	TDRI	จ�านวน	๗๐๐	เลม่

	 ๓.	 รายงานสรปุผลพจิารณา	เรือ่ง	“การเตรยีมความพรอ้มและการปรบัตวัของประเทศไทย

ในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	ปี	๒๕๕๘”,	วชิญ	์	รตันสทุธกุิล	:	ส�านกังานเลขาธกิารสภา

ผูแ้ทนราษฎร	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชดุ	และ	แผน่ซดีบีนัทกึขอ้มลูจ�านวน	๔,๐๐๐	ชดุ

	 ๔.	 รายงานสรปุผลการสมัมนา	 เรือ่ง	 “การปฏริปูโครงสรา้งอ�านาจการบรหิารการปกครอง

ของประเทศไทย”	จดัสง่ใหแ้ก่	คณะกรรมาธกิารการปกครอง	สภาผูแ้ทนราษฎร	จ�านวน	๒๐	ชดุ

	 ๕.	 รายงานการศึกษาร่วมกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร	

(Thailand	 –	 Parliamentarians	 Friendship	 Group)	 สภาผูแ้ทนราษฎรในประเดน็เกีย่วกบัการ

พฒันาการระบอบประชาธปิไตยและน�ามาจดัสมัมนา	 เรื่อง	 “พฒันาการระบอบประชาธปิไตยใน

องักฤษ”	จ�านวน	๒๐๐	ชดุ	วนัที	่๑๙	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	อาคารรฐัสภา	
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การสนับสนุนงานวิชาการรฐัสภา

 ๑.	 คณะกรรมาธิการการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	วุฒสิภา	

ขอเอกสารขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารฯ

 ▪ หนงัสอื	“สภารา่งรฐัธรรมนูญเปรยีบเทยีบ	:	ประสบการณ์ต่างประเทศ	และ	

	 ประเทศไทย	จ�านวน	๑๐	เลม่

 ▪ ชดุรายงานวจิยัเรือ่ง	“การตดิตามและประเมนิผลบงัคบัใชร้ฐัธรรมนูญ	จ�านวน		

	 ๑	ชดุ	(๘	เลม่)

 ▪ แผน่ซดี	ีฐานขอ้มลูรายงานการประชมุสภารา่งรฐัธรรมนูญ	(สสร.)	รฐัธรรมนูญ	

	 แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.๒๕๔๐	พรอ้มคูม่อืการใชง้าน	จ�านวน	๑	แผน่

 ▪ หนังสอื	“แนวทางการปฏริปูระบบการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง”

 ▪ ชุดโครงการศกึษาความเคลื่อนไหวทางการเมอืงและพฤตกิรรมการเลอืกตัง้	

	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	๒๕๕๔

 ▪ หนงัสอืบทสรปุผูบ้รหิาร	การประเมนิรฐัสภาไทยตามเกณฑต์วัชีว้ดัของสหภาพ	

	 รฐัสภา

 ▪ หนังสอื	“ร่างพระราชบญัญตักิารมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ	

	 นโยบาย	สาธารณะ	พ.ศ.	....”	จ�านวน	๒๐	เลม่

 ▪ หนังสอื	“รายงานการศกึษาเรื่อง	การมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ	

	 นโยบายสาธารณะ”	จ�านวน	๒๐	เลม่

	 ๒.	 คณะอนุกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชนในคณะ

กรรมาธกิารพฒันาการเมอืงและการมสีว่นรว่มของประชาชน	วฒุสิภา	ขอเอกสารขอ้มลูเพือ่ประกอบ	

การพจิารณาของอนุกรรมาธกิารฯ

	 ๓.	 คณะอนุกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	 ในคณะ

กรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	วุฒสิภา	ขอเอกสารขอ้มลูเพื่อ

ประกอบการพจิารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ

	 ๔.	 คณะอนุกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	 ในคณะ

กรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชน	วุฒสิภา	ขอเอกสารขอ้มลูเพื่อ

ประกอบการพจิารณาของคณะอนุกรรมาธกิารฯ
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การสนับสนุนให้ทนุการศึกษา

หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี ๑๒ จ�านวน 

๑ ทนุ ได้แก่

	 ๑.	 นางสาวมาล	ีพลิาหอม	ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและแผน	ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรบันักบริหารระดบัสูง

รุ่นท่ี ๑๒ จ�านวน ๓ ทนุ ดงัน้ี
 

 ๑.	 ศาสตราจารยว์ริตั	ิ	พาณชิยพ์งษ์	สมาชกิวฒุสิภา

	 ๒.	นางบุศรนิธญ	์	วรพฒันานนัน์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๓.	 ดร.วรีะชยั		ถาวรทนต	์สมาชกิสภาพฒันาการเมอืง
 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นท่ี ๒ ให้การสนับสนุน

ทนุการศึกษา จ�านวน ๒ ทนุ ดงัน้ี
 

 ๑.	 นายธรีะ		สวุรรณกุล	สมาชกิวฒุสิภา

	 ๒.	นายอภวิฒัน์		เงนิหมืน่	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

หลกัสตูรประกาศนียบตัรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นท่ี ๓ ให้การสนับสนุน

ทนุการศึกษา จ�านวน ๑๒ ทนุ ดงัน้ี
 

 ๑.	 นายต่วนอบัดลุเล๊าะ		ดาโอ๊ะมารยีอ	สมาชกิวฒุสิภา

	 ๒.	 พลโท	พงศเ์อก		อภริกัษ์โลธนิ	สมาชกิวฒุสิภา

	 ๓.	 นายไชยา		พรหมา	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

 ▪ หนงัสอื	“คูม่อืการเป็นผูเ้อือ้กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก”	จ�านวน	๑๐	เลม่

 ▪ หนงัสอื	“คูม่อืประกอบการจดัประชาเสวนาหาทางออก	(Issue	Book)	เรือ่ง	ภาพ	

	 อนาคตประเทศไทยและการเมอืงทีพ่งึปรารถนา	สิง่ทีค่นไทยตอ้งเลอืก”	จ�านวน		

	 ๑๐	เลม่

 ▪ หนงัสอื	“คูม่อืการประชาเสวนาหาทางออก	เรือ่ง	อนาคตประเทศไทย	:	เหตุใด	

	 ประชาชนตอ้งมารว่มกนัประชาเสวนาหาทางออกใหป้ระเทศ”	จ�านวน	๑๐	เลม่

 ▪ หนงัสอื	“การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธปิไตย	(Public	 	

	 Deliberation	in	Democracy)”	จ�านวน	๑๐	เลม่
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	 ๔.	 นายทวศีกัดิ	์	อนรรฆพนัธ	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๕.	 นายนภนิทร		ศรสีรรพางค	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๖.	 ดร.ประกอบ		จริกติ	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๗.	 ดร.ประวฒัน์		อุตโมท	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๘.	 ดร.ภวูนิดา		คนุผลนิ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๙.		 นายสรุพงษ์		ปิยะโชต	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๑๐.	นายอนนัต	์	ศรพีนัธ	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๑๑.	ดร.อภชิาต	ิ	การกิาญจน์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

	 ๑๒.	นายอภชิาต		ศกัดเิศรษฐ	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ

และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

หนังสือ 

 ๑. การปกครองท้องถ่ินประเทศเวียดนาม,	(นรตุม	์	เจรญิศร)ี	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๒. การปกครองท้องถ่ินประเทศสิงคโปร,์	(ศุภกจิ		แดงขาว	และ	เอกวรี	์	มสีขุ)		 	

	 	 จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๓. การปกครองท้องถ่ินประเทศลาว,	(ศุทธกิานต	์	มจีัน่)	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๔. การปกครองท้องถ่ินประเทศกมัพชูา,	(พณิสดุา		วงศอ์นนัต)์	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๕. การปกครองท้องถ่ินประเทศอินโดนีเซีย,	(ภาณุวฒัน์		พนัธุป์ระเสรฐิ)	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๖. การปกครองท้องถ่ินประเทศมาเลเซีย,	(ไพลนิ		ภู่จนีาพนัธ)์	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๗. การปกครองท้องถ่ินประเทศฟิลิปปินส,์ (ณฐัธดิา		บุญธรรม)	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๘. การปกครองท้องถ่ินประเทศบรไูน,	(นิชานนท	์	สงิหพทุธางกรู)	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๙. การปกครองท้องถ่ินประเทศพม่า,	(ผณติา		ไชยศร)ี	จ�านวน	๑๐๐	เลม่

 ๑๐. กลยทุธก์ารปรบัปรงุการเงินการคลงัของท้องถ่ินในสภาวะวิกฤต, 

	 	 (ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วรีศกัดิ	์	เครอืเทพ)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๑๑. ผงัเมืองรวมเพ่ือการพฒันาเมือง, (ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.พนิต		ภูจ่นิดา)		 	 	

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๑๒. เมืองสร้างสรรค,์	(ดร.พรีดร		แกว้ลาย)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่
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 ๑๓. คู่มือรางวลัพระปกเกล้า,	ภควตั		อจัฉรยิปญัญา)	จ�านวน	๕๐๐	เลม่

 ๑๔. โครงการเยาวชนสร้างสรรคน์วตักรรมท้องถ่ิน,	(ธนิษฐา		สขุะวฒันะ)		 	 	

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๑๕. สจิูบตัรรางวลัพระปกเกล้า,	(ภควตั		อจัฉรยิปญัญา	:	บรรณาธกิาร)	จ�านวน	๕๐๐	เลม่

 ๑๖. กระบวนการสนัติภาพในรวนัดา,	(ชลทั		ประเทอืงรตันา)	จ�านวน	๒,๐๐๐	เลม่

 ๑๗. กระบวนการสนัติภาพอาเจะห ์สาธารณรฐัอินโดนีเซีย,	(เมธสั		อนุวตัรอุดม)	

	 	 จ�านวน	๒,๐๐๐	เลม่

 ๑๘. กระบวนการสนัติภาพไอรแ์ลนดเ์หนือ สหราชอาณาจกัร,	(เมธสั		อนุวตัรอุดม)		 	

	 	 จ�านวน	๒,๐๐๐	เลม่

 ๑๙. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,	(ชมพนุูท		ตัง้ถาวร)		 	 	

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๐. อดุมการณ์ วฒันธรรม และการเป็นผูแ้ทนในระบอบประชาธิปไตย,    

	 	 (ชมพนุูท		ตัง้ถาวร)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๑. แปลคูมื่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน,	(รองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	จเร	พนัธุเ์ปรือ่ง		

	 	 และ	เรณุมาศ		รกัษาแกว้)	จ�านวน	๑,๐๐๐		เลม่

 ๒๒. อดีตการเมืองไทย ทิศทางการเมืองไทยในอนาคต,	(ศาสตราจารย	์ธรียทุธ		บุญม)ี		

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๓. ปรชัญาพทุธกบัการเมืองการปกครอง,	(ศาสตราจารย	์ดร.บวรศกัดิ	์	อุวรรณโณ)		 	

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๔. วนัการเมือง เล่ม ๑, (ศาสตราจารย(์พเิศษ)	นรนิต	ิ	เศรษฐบุตร)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๕. ทิศบา้นทางเมือง, (รองศาสตราจารยว์ฒุสิาร		ตนัไชย)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๖. คู่มือการมีส่วนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาและงบประมาณส�าหรบัท้องถ่ิน, 

	 	 (สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	United	Nations	Development	Programme)

 ๒๗. นักการเมืองถ่ิน จงัหวดันครปฐม, (ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มเดช		นิลพนัธุ)์		 	 	

	 	 จ�านวน	๕๐๐	เลม่

 ๒๘. เพ่ิมพลงัพลเมือง เพ่ือขบัเคล่ือนประเทศไทย,	(ดร.ถวลิวด	ีบรุกุีล	และ	ดร.สตธิร	ธนานิธโิชต)ิ		

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๒๙. ก้าวย่างอย่างพลเมือง : กรณีการติดตามการบริหารกองทนุพฒันาไฟฟ้า อ�าเภอแม่เมาะ 

  จงัหวดัล�าปาง,	(มะลวิรรณ		นาควโิรจน์)	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๓๐. มารู้จกัค�าว่า “ความซ่ือตรง” กนัเถอะ พิมพค์รัง้ท่ี ๓,	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เลม่
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 ๓๑. คูมื่อการประชาเสวนาหาทางออก เรือ่ง อนาคตประเทศไทย : เหตใุดประชาชน  

  ต้องมารว่มกนัประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ พิมพค์รัง้ท่ี ๓, จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๓๒. คู่มือประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง ภาพอนาคตประเทศไทยและการเมือง

  ท่ีพึงปรารถนา ส่ิงท่ีคนไทยต้องเลือก พิมพค์รัง้ท่ี ๓,	จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๓๓. คูมื่อประชาเสวนาหาทางออก คูมื่อการเป็นผูเ้อ้ือกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก  

  พิมพค์รัง้ท่ี ๓,	จ�านวน	๕๐๐	เลม่

 ๓๔. การประชาเสวนาหาทางออกในระบอบประชาธิปไตย พิมพค์รัง้ท่ี ๓, 

	 	 จ�านวน	๑,๐๐๐	เลม่

 ๓๕. บทสรปุผูบ้ริหาร : รายงานวิจยัอนาคตประเทศไทยและการเมืองท่ีพึงปรารถนา, 

	 	 จ�านวน	๒,๕๐๐	เลม่

 ๓๖. รายงานการศึกษาศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้ 

  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พทุธศกัราช ๒๕๕๐ : จงัหวดัชมุพร,	(วชัระ		ศลิป์เสวตร)์		

	 	 จ�านวน	๑๕๐	เลม่

 ๓๗. รายงานผลการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการ 

  บริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.๒๕๕๕ และสรุปผล

  การส�ารวจ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕, (สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	ส�านกังานสถติแิหง่ชาต)ิ		

	 	 จ�านวน	๑,๒๐๐	เลม่

เอกสารวิชาการ/แผน่พบั/จดหมายข่าว

 ๑.	 รายงานประจ�าปี	๒๕๕๕	สถาบนัพระปกเกลา้	จ�านวน	๒,๐๐๐	เลม่

	 ๒.	 จดหมายขา่วเดอืนตุลาคม	๒๕๕๕	–	กนัยายน	๒๕๕๖	 เดอืนละ	๑	ฉบบั	รวม	๑๒	ฉบบั	

ฉบบัละ	๕,๐๐๐	เลม่	รวม	๖๐,๐๐๐	เลม่

	 ๓.	 จดหมายขา่วภาษาองักฤษ	จ�านวน	๓	ฉบบั	ฉบบัละ	๑,๐๐๐	เลม่	รวม	๓,๐๐๐	เลม่

	 ๔.	 แผน่พบัถาม-ตอบ	 เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตักิารมสีว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการ	

นโยบายสาธารณะ,	(ส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้)	จ�านวน	๒๐,๐๐๐	แผน่

	 ๕.	 แผน่พบัวถิปีระชาธปิไตย,	(ศนูยส์ือ่สารองคก์ร	สถาบนัพระปกเกลา้)	จ�านวน	๓,๐๐๐	แผน่

	 ๖.	 คูม่อืหลกัสตูรการศกึษาและการใหบ้รกิารของสถาบนัพระปกเกลา้,	(ศูนยส์ื่อสารองคก์ร		

สถาบนัพระปกเกลา้)	จ�านวน	๒,๐๐๐	เลม่

	 ๗.	 เอกสารวชิาการ	 “คู่มอืการมสี่วนร่วมในการจดัท�าแผนและงบประมาณส�าหรบัทอ้งถิน่”,	

(สถาบนัพระปกเกลา้)	จ�านวน	๑,๒๐๐	เลม่
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การจดัประชมุ/สมัมนา

 ๑.	 งานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 เรือ่ง	 “ธรรมราชา”	 วนัที	่ ๗-๘	

กุมภาพนัธ	์๒๕๕๗	ณ	โรงแรมรามาการเ์ดน้ส	์กรงุเทพฯ	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ	๗๕๐	คน

 หมายเหต ุ–	 เน่ืองจากเกดิสถานการณ์ความไมส่งบในชว่งวนัที	่๗-๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	ณ	

ศนูยป์ระชมุสหประชาชาต	ิจงึเลือ่นการจดังานประชมุวชิาการดงักลา่วออกมาเป็น	วนัที	่๗-๘	กุมภาพนัธ	์

๒๕๕๗	ณ	โรงแรมรามาการเ์ดน้ส	์กรงุเทพฯ

	 ๒.	 งานสมัมนาระดมความคดิเหน็	 “เวทรีบัฟงัความคดิเหน็ทีม่ตีอ่รา่งพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิ	

และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชนท้องถิน่	พ.ศ.	....	วนัที่	๑๒	

กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	ณ	สถาบนัพระปกเกลา้	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๓๘	คน

	 ๓.	 งานสมัมนาและระดมความคดิเหน็	“โครงการ	กูร	ูการเงนิการคลงัทอ้งถิน่สญัจร”	ระหวา่ง

วนัที	่๑๘-๒๐	เมษายน	๒๕๕๖	ณ	เทศบาลเมอืงตาก	จงัหวดัตาก	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๒๕	คน

	 ๔.	 งานสมัมนาประจ�าปี	๒๕๕๖	“กา้วรกุ	ตัง้รบั	กบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	:	บทบาททอ้งถิน่	

ไทย”	 วนัที	่ ๖	 กนัยายน	 ๒๕๕๖	 ณ	 โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์ แจง้วฒันะ	

จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๔๕๐	คน

	 ๕.	 การประชมุ	 ปรกึษาหารอื	 และรว่มกนัถอดบทเรยีน	 “โครงการถอดบทเรยีน	 Facilitator	 :	

จากความรูแ้ละประสบการณ์	สูก่ารประยกุตใ์ช”้	ระหวา่งวนัที	่๓๑	กรกฎาคม	–	๒	สงิหาคม	๒๕๕๖	

ณ	โรงแรมอมัพวาน่านอน	โฮเทล	แอนดส์ปา	จงัหวดั	สมทุรสงคราม	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา	๑๙	คน

	 ๖.	 โครงการ	“เหลยีวหลงั	แลหน้า	๘๐	ปี	รฐัธรรมนูญไทย”	วนัที	่๗	ธนัวาคม	๒๕๕๕	ณ	ศนูย์

ประชมุวายภุกัษ	์ โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์ แจง้วฒันะ	 จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม

สมัมนา	๑๗๐	คน

	 ๗.	 โครงการวฒุสิภา	:	หอ้งเรยีนประชาธปิไตย	ครัง้ที	่๑	วนัที	่๒๕	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	อาคาร

รฐัสภา	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ	๕๐๑	คน

	 ๘.	 โครงการวฒุสิภา	:	หอ้งเรยีนประชาธปิไตย	ครัง้ที	่๒	วนัที	่๘	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	ณ	อาคาร

รฐัสภา	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ	๕๙๖	คน

	 ๙.	 โครงการวฒุสิภา	 :	หอ้งเรยีนประชาธปิไตย	ครัง้ที	่๓	วนัที	่๑	มนีาคม	๒๕๕๖	ณ	อาคาร

รฐัสภา	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ	๔๓๔	คน
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โครงการฝึกอบรมระยะสัน้
 

 ๑.	 โครงการอบรมสรา้งส�านึกพลเมอืง	 (Project	Citizen)	 ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและครู	ครัง้ที่	๑	

ส�าหรบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดันนทบุร	ีระหวา่งวนัที	่๒๗-๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๕	ณ	ศนูยฝึ์กปฏบิตักิาร

วชิาชพีเทพธานี	มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร	ีจงัหวดัลพบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๖๕	คน

	 ๒.	 โครงการอบรมสรา้งส�านึกพลเมอืง	 (Project	 Citizen)	 ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและครู	 ครัง้ที	่ ๒	

ระหวา่งวนัที	่ ๑๒-๑๕	 พฤศจกิายน	 ๒๕๕๕	 ณ	 โรงแรมอุน่เรอืน	 เรสซเิดนซแ์อนดเ์รสตวัรองท	์ จงัหวดั

อุบลราชธานี	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๕๖	คน

	 ๓.	 โครงการอบรมสรา้งส�านึกพลเมอืง	(Project	Citizen)	ส�าหรบัผูแ้ทนจากโรงเรยีน	ครัง้ที	่๓	

ระหวา่งวนัที	่๓๐	มถุินายน	–	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมเจรญิธานี	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวนผูเ้ขา้

รว่มอบรม	๕๐	คน

	 ๔.	 โครงการอบรมวทิยากรเผยแพรค่วามรูก้ารเมอืงภาคพลเมอืงสูเ่ยาวชน	 รุน่ที	่ ๕	 ระหวา่ง

วนัที	่๒๕-๒๙	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	สถาบนัวชิาการทโีอท	ีจงัหวดันนทบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๕๘	คน

	 ๕.	 โครงการอบรมพฒันาผูน้�าเยาวชน	 ระหวา่งวนัที	่ ๒๓-๒๕	 มนีาคม	 ๒๕๕๖	 ณ	 โรงแรม

ไดมอนดห์าดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๖๓	คน

	 ๖.	 โครงการอบรมชมุชนพลเมอืงเขม้แขง็	ครัง้ที	่๑/๒๕๕๖	ระหวา่งวนัที	่๑๙-๒๑	พฤศจกิายน	

๒๕๕๕	ณ	โรงแรมพรหมพมิาน	จงัหวดัศรสีะเกษ	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๖๐	คน

	 ๗.	 โครงการอบรมชมุชนพลเมอืงเขม้แขง็	ครัง้ที	่๒/๒๕๕๖	ระหวา่งวนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	–	๑	

ธนัวาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมนางพญาฮลิลร์สีอรท์	จงัหวดัราชบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๕๙	คน

	 ๘.	 โครงการอบรมชมุชนพลเมอืงเขม้แขง็	 ครัง้ที	่ ๓/๒๕๕๖	 ระหวา่งวนัที	่ ๑๔-๑๗	 มกราคม	

๒๕๕๖	ณ	โรงแรมอมิพเีรยีล	ธารา	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๕๓	คน

	 ๙.	 โครงการอบรมชมุชนพลเมอืงเขม้แขง็	ครัง้ที	่๔/๒๕๕๖	ระหวา่งวนัที	่๑๘-๒๑	กุมภาพนัธ	์

๒๕๕๖	ณ	โรงแรมรอ้ยเกาะ	จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๗๐	คน

	 ๑๐.	 โครงการอบรมเพือ่เสรมิสรา้งส�านึกพลเมอืงส�าหรบันกัศกึษาในกลุม่วชิาชพี	ครัง้ที	่๑/๒๕๕๖	

ระหวา่งวนัที	่๒๑-๒๔	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	สถาบนัวชิาการทโีอท	ีจงัหวดันนทบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	

๖๐	คน

	 ๑๑.	 โครงการอบรมเพือ่เสรมิสรา้งส�านึกพลเมอืงส�าหรบันกัศกึษาในกลุม่วชิาชพี	ครัง้ที	่๒/๒๕๕๖	

ระหวา่งวนัที	่ ๒๑-๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	ณ	 สถาบนัวชิาการทโีอท	ี จงัหวดันนทบุร	ี จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม

อบรม	๔๕	คน

	 ๑๒.	โครงการอบรมหลกัสตูรพลเมอืงไทยทีพ่งึปรารถนา	ระหวา่งวนัที	่๗-๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	

ณ	โรงแรมรชิมอนด	์สไตลสิต	์คอนเวนชัน่	โฮเตล	จงัหวดันนทบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๔๕	คน
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	 ๑๓.	 โครงการอบรมแนวคดิพืน้ฐานการจดัการความขดัแยง้ส�าหรบัเยาวชน	 ระหวา่งวนัที	่ ๑๔-

๑๕	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัชลบุร	ีจ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๔๐	คน

	 ๑๔.	โครงการอบรมขบัเคลือ่นจติสาธารณะพลเมอืงในการบรหิารกจิการทอ้งถิน่	กลุม่เป้าหมายที	่

๑	 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์ จงัหวดักาฬสนิธุ	์ ระหวา่งวนัที	่๕-๖	มกราคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	

๒๐๐	คน

	 ๑๕.	 โครงการอบรมขบัเคลือ่นจติสาธารณะพลเมอืงในการบรหิารกจิการทอ้งถิน่	กลุม่เป้าหมายที	่

๒	เทศบาลต�าบลล�านารายณ์	จงัหวดัลพบุร	ีระหวา่งวนัที	่๒๒-๒๓	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม

อบรม	๑๕๐	คน

	 ๑๖.	 โครงการอบรมภาคสนามนวตักรรมท้องถิ่นนานาชาติส�าหรบัสุดยอดท้องถิ่นรางวลั

พระปกเกลา้	ระหวา่งวนัที	่๑๗-๒๒	กนัยายน	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มอบรม	๓๒	คน
 

ส่ือวีดีทศัน์/สปอต
 

 ๑.	 วดีทีศัน์เปิด	งานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	ครัง้ที	่๑๔	“การปฏริปูรฐัธรรมนูญ	:	

มมุมองเชงิเปรยีบเทยีบ”	จ�านวน	๓	ชดุ/ความยาว	๑๒	นาที

	 ๒.	 วดีทีศัน์ปิด	 งานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	 ครัง้ที	่ ๑๕	 “ธรรมราชา”	 จ�านวน	 ๓	

ชดุ/	ความยาว	๓	นาที

	 ๓.	 สปอตวทิยโุครงการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	ครัง้ที	่๑๔	“การปฏริปูรฐัธรรมนูญ	

:	มมุมองเชงิเปรยีบเทยีบ”	จ�านวน	๕๐	ชดุ/ความยาว	๓๐	วนิาที

	 ๔.	 สปอตโทรทศัน์โครงการประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้	ครัง้ที	่๑๔	“การปฏริปูรฐัธรรมนูญ	

:	มมุมองเชงิเปรยีบเทยีบ”	จ�านวน	๑๕	ชดุ/ความยาว	๓๐	วนิาที

รายการวิทยุ
 

 ๑.	 รายการมุง่สูป่ระชาธปิไตยไปกบัสถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบัสถานีวทิยรุฐัสภา,	(ทางคลืน่	

FM.๘๗.๕)	ทกุวนัจนัทร	์–	ศุกร	์เวลา	๒๐.๐๐	–	๒๑.๐๐	น.
 

ฐานข้อมลู และสารสนเทศสถาบนัพระปกเกล้า
 

 ๑.	 ฐานขอ้มลูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 ตัง้แต่เดอืนกนัยายน	 ๒๕๕๕	 –	

ตุลาคม	๒๕๕๖	รวมทัง้สิน้	๗๙๐,๔๘๔	ราย	และไดม้กีารปรบัปรงุและน�าขอ้มลูเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง

สถาบนัอยา่งต่อเน่ือง

	 ๒.	 เวบ็ไซตส์ถาบนัพระปกเกลา้	(www.kpi.ac.th)	จ�านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตต์ัง้แต่เดอืนตุลาคม	
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๒๕๕๕	–	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	รวมทัง้สิน้	๑๔๔,๕๑๙	ราย
 

งานบริการห้องสมดุสถาบนัพระปกเกล้า
 

 ๑.	 ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ	ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน	๒๕๕๕	–	ตุลาคม	๒๕๕๖	รวมทัง้สิน้	๘,๒๐๗	ราย

	 ๒.	 ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเวบ็ไซตห์อ้งสมดุ	รวมทัง้สิน้	๑๑,๐๒๓	ราย

โครงการรถเผยแพร่ประชาธิปไตย
 

 ๑.	จดักจิกรรมโครงการรถประชาธปิไตย	จ�านวน	๓	ครัง้	โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้จ�านวน	

๒,๓๒๓	คน

การน�าเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ

	 ๑.	 น�าเสนอบทความ	เรื่อง	Building	Fearless	Independence	in	Electoral	Management,	

(ดร.ถวลิวด	ี	บุรกุีล)	ในงาน	Election	Related	Challenges	 in	Young	Democracies	Towards	Free,	

Fair	and	Credible	Electoral	Processes	:	Sharing	and	Learning	from	Asian	and	Arab	Experience	

ระหวา่งวนัที	่๘-๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ณ	Ulaanbaatar,	Mongolia

 ๒.	 น�าเสนองานวจิยั	หวัขอ้	 “Social	Quality	Study	 in	Thailand”,	 (ดร.ถวลิวด	ี 	บุรกุีล	และ	

ดร.สตธิร	 	 ธนานิธโิชต)ิ	 ในงาน	 International	Workshop	 on	 constructing	 the	๒nd	 version	 of	 the	

Standard	Questionnaire	for	Social	Quality	in	Asia	ระหวา่งวนัที	่๑๘-๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๕	ณ	กรงุไทเป	

ประเทศไตห้วนั 

	 ๓.	 น�าเสนอบทความ	หวัขอ้	“Promoting	Proactive	Citizens	in	order	to	Disseminate	

 ▪ ครัง้ที	่๑	จดักจิกรรมโครงการรถประชาธปิไตย	จงัหวดัล�าปาง	ณ	โรงเรยีนเขลางคน์คร	

โรงเรยีนหา้งฉัตรวทิยา	โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม	โรงเรยีนแม่ทะวทิยา	และโรงเรยีนทุ่งกว๋าว	

วทิยาคม	ระหวา่งวนัที	่๒๑-๒๕	มกราคม	๒๕๕๖	ผูเ้ขา้รว่มจ�านวน	๑,๒๐๐	คน

 ▪ ครัง้ที	่๒	จดักจิกรรมโครงการรถประชาธปิไตย	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีณ	โรงเรยีนวงัหวา้

ราษฎรส์ามคัค	ีโรงเรยีนบอ่สพุรรณวทิยา	และโรงเรยีนทุง่แฝกพทิยาคม	ระหวา่งวนัที	่๖-๘	กุมภาพนัธ	์

๒๕๕๖	ผูเ้ขา้จ�านวน	๙๔๒	คน

 ▪ ครัง้ที	่๓	จดักจิกรรมโครงการรถประชาธปิไตย	ในงานวนัวชิาการ	“บอ่สพุรรณกา้วไกล

สูอ่าเซยีน”	ณ	โรงเรยีนบอ่สพุรรณวทิยา	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีวนัที	่๒๐	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	ผูเ้ขา้จ�านวน	

๑๘๑	คน
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Academic	Knowledge	and	Promote	Community	Strength	:	a	Case	Study	of	Klongpon	Subdistrict,	

Klongthom,	Krabi”,	(ดร.ถวลิวด	ี	บุรกุีล	และ	นางสาวนิตยา		โพธิน์อก)	ในงาน	The	Third	International	

on	Local	Government	 (ICLG๒๐๑๒)	 ระหวา่งวนัที	่ ๑๕-๑๖	พฤศจกิายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมพลูแมน

ขอนแก่น	ราชาออคดิ	จงัหวดัขอนแก่น 

 ๔.	 น�าเสนอบทความวจิยั	หวัขอ้	“Citizen	Activism	in	Thailand	:	How	and	Why	Political	

Participation	Has	Changed	Among	Different	Groups	of	Thai	Citizen”,	(ดร.สตธิร		ธนานิธโิชต)ิ	ใน

งานประชมุวชิาการ	Asian	Political	and	International	Studies	Association	(APISA)	Congress	๒๐๑๒	

:	Policy	and	Politics	in	Changing	Asia	ระหวา่งวนัที	่๓๐	พฤศจกิายน	–	๑	ธนัวาคม	๒๕๕๕	

ณ	University	of	Hong	Kong 

 ๕.	 น�าเสนอบทความ	เรือ่ง	“Social	Capital	 for	Sustainable	Community	Development	 in	

Thailand”,	(ดร.ถวลิวด	ี	บุรกุีล)	ในงานสมัมนาหวัขอ้เรือ่ง	“Social	Policy	and	Governance	Innovation	:	

towards	Social	Equity	and	Cohesion	in	Asia”	ระหวา่งวนัที	่๑-๒	ธนัวาคม	๒๕๕๕	ณ	Guangzhou,	China 

 ๖.	 น�าเสนองานในหวัขอ้	“Citizen	Politics	and	Asian	Minorities”,	 (ดร.ถวลิวด	ี	บุรกุีล)	ใน

งาน	“Asian	Barometer	๒๐๑๓	Planning	Meeting	and	International	Conference”	ระหวา่งวนัที	่๑๖-

๑๙	มถุินายน	๒๕๕๖	ณ	กรงุไทเป	ประเทศไตห้วนั 

 ๗.	 น�าเสนอบทความ	 เรือ่ง	 “ประชาธปิไตยเพยีงผวิเผนิ”,	 (ดร.สตธิร	 	 ธนานิธโิชต)ิ	 ในงาน

สมัมนาทางวชิาการประชาธปิไตยและนิตริฐัในสงัคมไทย	วนัที	่๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ณ	มหาวทิยาลยั

ราชภฎัธนบุร	ีกรงุเทพฯ 

 ๘.	 น�าเสนอบทความเรือ่ง	 “องคก์รของรฐัทีเ่ป็นอสิระ?	 องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ”,	 (ดร.สติ

ธร		ธนานิธโิชต)ิ	ในงาน	สมัมนา	“เปิดทางเลอืก...	ปฏริปูรฐัธรรมนูญ”	วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	ศนูย์

ประชมุวายภุกัษ	์โรงแรมเซน็ทราและคอนเวนชัน่เซน็เตอร	์ศนูยร์าชการฯ 

 ๙.	 น�าเสนอบทความ	เรือ่ง	“สทิธ	ิชมุชน	:	สทิธแิหง่การรว่มใชแ้ละไดป้ระโยชน์”,	(นางสาวนิตยา		

โพธิน์อก)	ในงานสมัมนา	“เปิดทางเลอืก...	ปฏริปูรฐัธรรมนูญ”	วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	ศนูยป์ระชมุ

วายภุกัษ	์โรงแรมเซน็ทราและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์ศนูยร์าชการฯ 

 ๑๐.	น�าเสนอบทความ	เรื่อง	“ผูต้รวจการแผ่นดนิและคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิ

:	ซ�้าซอ้นหรอืส่งเสรมิ”,	(ผูช้่วยศาสตราจารย	์ดร.ภาคภูม	ิ	ฤกขะเมธ)	ในงานสมัมนา	“เปิดทางเลอืก...	

ปฏริปูรฐัธรรมนูญ”	วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	ศนูยป์ระชมุวายภุกัษ	์โรงแรมเซน็ทราและคอนเวนชนั

เซน็เตอร	์ศนูยร์าชการฯ 
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 ๑๑.	 น�าเสนอบทความ	 เรือ่ง	 “ดลุยภาพระหวา่งอ�านาจหน้าทีแ่ละการถกูตรวจสอบ	 รบัผดิชอบ

ต่อสงัคม	:	คณะกรรมการการเลอืกตัง้และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต”ิ,	

(นางสาวปทัมา		สบูก�าปงั)	ในงานสมัมนา	“เปิดทางเลอืก...	ปฏริปูรฐัธรรมนูญ”	วนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๖	

ณ	ศนูยป์ระชมุวายภุกัษ	์โรงแรมเซน็ทราและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์ศนูยร์าชการฯ 

 ๑๒.	น�าเสนอบทความ	เรือ่ง	“พรรคการเมอืงไทยยงัไมเ่ขม้แขง็	 :	การสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่

พรรคการเมอืงไทย”,	 (ดร.สตธิร	 	 ธนานิธโิชต)ิ	 ในงานสมัมนาวชิาการ	 เรือ่ง	 “บทบาทพรรคการเมอืงใน

การสง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย”	วนัที	่๒๔	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด	์กรงุเทพฯ

พันธกิจที่ ๕ ความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

เครือข่ายในประเทศ

 ๑.	 วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	กรมสง่เสรมิการปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการในการส่งเสริม

วชิาการระหวา่งสถาบนักบักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	วนัที	่๒๑	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	กรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่	กระทรวงมหาดไทย

	 ๒.	 ส�านักสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล	 สถาบนัพระปกเกลา้	 ร่วมกบั	 ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์

ภาคใต	้ ในการจดัการอบรมการเป็นผูอ้�านวยการประชมุครัง้ที	่ ๒	 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมเรยีนรูแ้ละเสรมิ

สรา้งทกัษะดา้นต่างๆ	ระหวา่งวนัที	่๑๑-๑๖	มนีาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมการเ์ดน้สว์วิ	จงัหวดัยะลา 

 ๓.	 ส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	

กระทรวงยตุธิรรม	 และมลูนิธสิถาบนัการศกึษาและพฒันาการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ	ี จดัเวที

สมัมนาใหญ่	 ในการจดัประชมุวชิาการ	 “สนัตสิขุเริม่ทีว่ถิชีมุชน”	 เป็นการน�าเสนอกรอบแนวคดิการสรา้ง

สนัตภิาพบนความแตกต่าง	วนัที	่๒	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมริาเคลิแกรนด	์คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ 

 ๔.	 ส�านักวจิยัและพฒันา	 สถาบนัพระปกเกล้า	 ร่วมกบั	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	

ส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการขบัเคลื่อนแผนพฒันาความซื่อตรงแห่งชาต	ิ และร่วมขบัเคลื่อนงาน

สมชัชาคณุธรรมและตลาดนดัคณุธรรมแหง่ชาต	ิครัง้ที	่๖	“สรา้งชาต	ิสรา้งไทย	สรา้งใจซื่อตรง”	ระหวา่ง
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วนัที	่๒๕	–	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ณ	อมิแพค็	เมอืงทองธานี	และไดร้บัมอบโลเ่กยีรตคิณุ	และเกยีรตบิตัร	

ใหไ้ว	้ณ	วนัที	่๕	กนัยายน	๒๕๕๖

เครือข่ายต่างประเทศ

 ๑.	 ส�านักสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล	 สถาบนัพระปกเกล้า	 ร่วมองค์การเพื่อพฒันาสตรแีห่ง

สหประชาชาต	ิ (UN	 Women)	 ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงทีจ่ะรว่มมอืกนัในฐานะภาครีว่มในการด�าเนินการ

เพือ่พฒันาสตร	ี(ผูน้�าเครอืขา่ยสตรเีพือ่สนัตสิขุในพืน้ทีภ่าคใต)้

 ๒.	 วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	GRIPS	(The	National

Graduate	 Institute	 for	Policy	Studies)	ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงในความรว่มมอืทางวชิาการและไดร้ว่ม

กบัสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่	 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่	 ก�าหนดใหม้กีารพฒันาหลกัสตูร

วฒุบิตัร	Global	Local	Leadership	เพือ่เตรยีมด�าเนินการจดัหลกัสตูรในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ต่อไป

 ๓.	 ส�านักวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้	ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ	

จดัประชมุนานาชาต	ิ“Social	Quality	in	Asia	:	Moving	From	Concept	to	Practice”	เพือ่น�าเสนอรายงาน

วจิยั	๒๑	เรือ่ง	วนัที	่๒-๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์

แจง้วฒันะ	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ	๒๐๐	คน

 ๔.	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	International	Institute	for	Democracy	

and	Electoral	Assistance	๒๐๐๘	(IDEA)	จดัประชมุนานาชาต	ิInternational	Conference	on	Citizen-led

Assessments	 of	 Democracy	 a	 Decade	 of	 Experiences	 from	 Around	 the	 World	 โดยมสีมาชกิ	

IDEA	ทัว่โลก	วนัที	่๑๖-๑๘	กนัยายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมเซน็ทราศนูยร์าชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร	์

แจง้วฒันะ	จ�านวนเขา้รว่มประชมุ	๘๐	คน

 ๕.	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	The	Asia	Foundation	เวทสีาธารณะ

ส�าหรบัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีจ่ะบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ	 และเป็นการเผยแพร่

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญใหแ้กส่าธารณะ	และการเสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่ม	ทางการ

เมอืงของประชาชนในกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่ง	 รฐัธรรมนูญและการบวนการรา่งรฐัธรรมนูญ	 เพือ่เป็น

ขอ้มลูประกอบการพจิารณายกรา่งรฐัธรรมนูญต่อไป

 ๖.	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	 สถาบนัพระปกเกลา้	 รว่มกบั	 The	 East	 Asia	 Peace	 Program	

(EAP)	ประเทศเวยีดนาม	ลงนามบนัทกึความร่วมมอืเพื่อศกึษาทศันคตขิองประชาชนต่อความรุนแรง

ทางการเมอืง	 การสรา้งสนัตภิาพและความปรองดองในประเทศไทย	 และศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์

ระหวา่งความรนุแรงและความเทา่เทยีมกนัในมติขิองหญงิชาย	 ทัง้ในระดบัครอบครวัและในสงัคมทัว่ไป	
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วนัที	่๑๙	กนัยายน	๒๕๕๕

 ๗.	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนัพระปกเกลา้	รว่มกบั	องคก์รเพือ่พฒันาสตรแีหง่สหประชาชาต	ิ

(UN	 Women)	 ลงนามบนัทกึความร่วมมอืเพื่อจดัท�าแผนส่งเสรมิผูห้ญงิใหม้สี่วนร่วมในทางการเมอืง

และการตดัสนิใจ	 ร่วมถงึการจดัท�าร่างหลกัสตูรการอบรมเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพผูห้ญงิใหม้สีว่นรว่ม

ในทางการเมอืงและการตดัสนิใจและจดัท�าร่างหลกัสตูรการอบรมเพื่อส่งเสรมิความสามารถ	 ของผูน้�า

สตรแีละบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการผลกัดนัและด�าเนินการดา้นงบประมาณทีค่�านึงถงึสถานภาพหญงิชาย	

วนัที	่๒๖	พฤศจกิายน	๒๕๕๕

หน่วยงานท่ีให้ทนุแก่สถาบนัพระปกเกล้า

หน่วยงานในประเทศ

 ๑.	 ศนูยป์ระสานการปฏบิตัทิี	่ ๕	 กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 ใน

กองบญัชาการกองทพับก	สนบัสนุนงบประมาณใหส้ถาบนัพระปกเกลา้ด�าเนินการจดัหลกัสตูรวุฒบิตัร

การเสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(สสสส.ใต)้	รุน่ที	่๑-๒

 ๒.	 ส�านักงานปฏริปู	 (สปร.)	 สนับสนุนใหเ้กดิการขบัเคลื่อนงานตามมตสิมชัชาปฏริปูระดบั

ชาต	ิ ครัง้ที	่ ๒	 วนัที	่ ๑๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 เรือ่ง	 การปฏริปูระบบการเมอืง	 :	 พฒันาความเขม้แขง็ของ

พลเมอืงเพือ่ปฏริปูประเทศไทย

หน่วยงานต่างประเทศ

 ๑.	 องคก์รเพือ่พฒันาสตรแีหง่สหประชาชาต	ิ(UN	Women)	สนบัสนุนงบประมาณใหด้�าเนินการ	

ผูน้�าเครอืขายสตรเีพือ่สนัตสิขุในพืน้ทีภ่าคใต้ 

 ๒.	 The	 Sasakawa	 Peace	 Foundation	 สนบัสนุนงบประมาณใหด้�าเนินการ	 โครงการการ

สรา้งสภาวะแวดลอ้ม	เพือ่การแปรเปลีย่นความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
 

หน่วยงานเข้าศึกษาดงูานสถาบนัพระปกเกล้า

หน่วยงานในประเทศ

 ๑.	 สถาบนัสนัตศิกึษา	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เขา้ศกึษาดูงานและเยีย่มชม	การบรหิารงาน

องคก์ร	 ภารกจิ	 และการด�าเนินงานในดา้นสนัตวิธิขีองส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล	 สถาบนัพระปกเกลา้	

วนัที	่๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้ศกึษาดงูาน	๖	คน
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 ๒.	 นิสติหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติภาควชิาการวจิยัและจติวทิยาการศกึษา	คณะครศุาสตร	์จฬุาลงกรณ์	

มหาวทิยาลยั	เขา้ศกึษาดงูานระบบการบรหิารจดัการโครงการวจิยัทีด่ขีองส�านกัวจิยัและพฒันา	สถาบนั

พระปกเกลา้	วนัที	่๓๑	มกราคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๗	คน

 ๓.	 คณะนกัวจิยั	 จากส�านกัวจิยั	 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์ เขา้ศกึษาดงูานดา้นการ

บรหิาร	 การจดัการและการพฒันากลไกส่งเสรมิงานวจิยัของสถาบนัพระปกเกลา้	 วนัที	่ ๒	 เมษายน	

๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๖	คน

 ๔.	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	 มหาวทิยาลยัขอนแก่น	 เขา้ศกึษาดงูาน	 และรบัฟงับรรยาย	 เรือ่ง	

“RDI	 กบัการพฒันาจุดแขง็ดา้นการวจิยั	 เพื่อการพฒันาแบบบูรณาการเชงิพืน้ทีสู่่ความร่วมมอืระดบั

ภมูภิาค	 เพือ่สง่เสรมิทีส่มดลุทัง้ดา้นความมัน่คงมนุษย	์ สิง่แวดลอ้ม	 และเศรษฐกจิพอเพยีง”	 วนัที	่ ๑๒	

กรกฎาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๑๒	คน

 ๕.	 มหาวทิยาลยัทกัษณิ	 วทิยาเขตพทัลงุ	 เขา้ศกึษาดงูานประเดน็นิสติ/นกัศกึษากบัการพฒันา

ประชาธปิไตย	วนัที	่๘	มนีาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๓๐	คน

 ๖.	 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	 เขา้ศกึษาดงูานประเดน็การบรหิารยุทธศาสตรแ์ละการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย	์สถาบนัพระปกเกลา้	วนัที	่๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	

๒๓	คน 

 ๗.	 ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	อ�าเภอพระพทุธบาท	เขา้ศกึษาดงูาน

ประเดน็สถาบนัพระปกเกลา้กบัการขบัเคลือ่นวถิปีระชาธปิไตย	วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผู้

เขา้รว่มศกึษาดงูาน	๕๐	คน 

 ๘.	 โรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ์	เขา้ศกึษาดงูานประเดน็ส�านึกพลเมอืงสรา้งได	้วนัที	่๗	มถุินายน	

๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๑๕๐	คน

 ๙.	 ส�านกังานศาลปกครอง	 เขา้ศกึษาดงูานประเดน็การจดัท�าหลกัสตูร	 การฝึกอบรม/สมัมนา

และการบรหิารโครงการ	วนัที	่๑๗	มถุินายน	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๑๘	คน

หน่วยงานต่างประเทศ

 ๑.	 ผูบ้รหิารท้องถิน่จากเครอืข่าย	 ICMA	แห่งสหรฐัอเมรกิา	 เขา้ศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการ

ปกครองทอ้งถิน่ไทย	วนัที	่๑๗	ธนัวาคม	๒๕๕๕	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๒	คน

 ๒.	 โครงการสภาผูน้�าทางการเมอืงรุน่ใหม	่(American	Council	of	Young	Political	Leader)	

เขา้ศกึษาดูงานและแลกเปลีย่นความรูแ้ละการศกึษาดา้นระบบการเมอืงการปกครอง	และการเลอืกตัง้	
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วนัที	่๘-๑๔	ธนัวาคม	๒๕๕๕		จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๘	คน

 ๓.	 ส�านักสริพิฒันา	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์และส�านักงานความร่วมมอืเพื่อการ

พฒันาระหวา่งประเทศ	(สพร.)	กระทรวงการต่างประเทศ	พรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีจ่ากราชอาณาจกัรกมัพชูา	

เขา้ศกึษาดงูานและรว่มรบัฟงับรรยายพเิศษ	ในหวัขอ้	“Citizen	Participation	at	the	Local	Level”	และ	

หวัขอ้	“Decentralization	Policy	in	Thailand”	วนัที	่๑	สงิหาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน	๑๐	

คน

 ๔.	 คณะรองประธานทีป่รกึษาแหง่ราชอาณาจกัรภฎูาน	 เขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบับทบาทหน้าที่

ของสถาบนัพระปกเกลา้	วนัที	่๑๗	ธนัวาคม	๒๕๕๕	จ�านวนผูเ้ขา้ศกึษาดงูาน	๑๒	คน

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านพระปกเกล้า

ศึกษา

การให้บริการน�าชมพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั

 จ�านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	ตัง้แต่เดอืนตุลาคม		๒๕๕๕	–	

เดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	รวมทัง้สิน้	๒๘,๕๑๐	คน	โดยแยกตามประเภทผูเ้ขา้ชม	ดงัน้ี	ผูเ้ขา้ชมแบบเป็นหมู่

คณะ	๑๓,๓๔๖	คน,	ผูเ้ขา้ชมแบบบุคคลทัว่ไป	๑๓,๔๗๐	คน	และผูเ้ขา้ชมชาวต่างชาต	ิ๑,๖๙๔	คน

บริการศนูยข้์อมลูพระปกเกล้าศึกษา

 จ�านวนผูใ้ชบ้รกิาร	ตัง้แต่เดอืนตุลาคม	๒๕๕๕	–	เดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	รวมทัง้สิน้	๒๗๗	คน

งานอนุรกัษ์และจดัหาโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัรชักาลท่ี ๗ และสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ

จดัหาโบราณวตัถุ	อนุรกัษโ์บราณวตัถุ	จ�านวน		๑๑	ชิน้

 ▪ ถว้ยเงนิ	สลกัอกัษรพระนามาภไิธย	ร.พ.		 	 จ�านวน	๑	ชิน้

 ▪ ถว้ยรางวลั	สลกัอกัษรพระปรมาภไิธย	ป.ป.ร.		 	 จ�านวน	๑	ชิน้

 ▪ ถว้ยรางวลั	ประดบัอกัษรพระนามาภไิธย	ร.พ.		 	 จ�านวน	๑	ชิน้

 ▪ จานถมเงนิ	ใตก้น้จานสลกัขอ้ความ	“วงัสโุขทยั”		 	 จ�านวน	๓	ชิน้

 ▪ ใบเสรจ็เรีย่ไรเงนิในการสรา้งปฐมบรมราชานุสรณ์	 	 จ�านวน	๔	ชิน้

 ▪ ไปรษณยีบตัรพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	 	 	

 และสมเดจ็พระนางเจา้ร�าไพพรรณ	ี																																												จ�านวน	๑	ชิน้
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การจดัประชมุ/สมัมนา
 

 ๑.	 โครงการสมัมนาวชิาการพระปกเกลา้ศกึษา	ครัง้ที	่๑		เรือ่ง	“ไกลกงัวลกบัการกระจายอ�านาจ

สูท่อ้งถิน่”	วนัที	่๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	อุทยานสิง่แวดลอ้มนานาชาตสิริธิร	จงัหวดัเพชรบุร	ีจ�านวนผู้

เขา้รว่ม	๑๐๐		คน 

 ๒.	 โครงการสมัมนาวชิาการพระปกเกลา้ศกึษา	ครัง้ที	่ ๒	 เรือ่ง	 “หญงิไทยในยคุเปลีย่นผา่นสู่

ปจัจบุนั”	วนัที	่๒๔	สงิหาคม	๒๕๕๖	ณ	พพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั	จ�านวนผูเ้ขา้

รว่ม	๑๑๐	คน

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการเข้าชมพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั

 ๑.	 กจิกรรม	“จากต�ารา	...	สูก่ารศกึษาในแหลง่เรยีนรู”้	วนัที	่๒๕	ธนัวาคม	๒๕๕๕	จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม	๖๘	คน

	 ๒.	กจิกรรม	“พพิธิภณัฑฯ์	หรรษา”	วนัที	่๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	๖๑๑	คน

 ๓.	กจิกรรม	“ชวนน้องทอ่งพพิธิภณัฑฯ์	 :	แบง่ฝนั	ปนัความรู”้	วนัที	่๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๖	

จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	๕๖	คน

	 ๔.	กจิกรรม	“ยลพพิธิภณัฑฯ์	ผา่นความรูส้กึ”	วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	

๑๑๐	คน

	 ๕.	พพิธิภณัฑฯ์	 ร่วมเป็นพนัธมติรกบั	 มวิเซยีมสยาม	หน่วยงานในก�ากบัของสถาบนัพพิธิภณัฑ์

การเรยีนรูแ้หง่ชาต	ิ(สพร.)	ในโครงการ	“Muse	Pass”	

 ▪ มถุินายน-ตุลาคม	๒๕๕๖	พพิธิภณัฑฯ์	เขา้รว่มโครงการ	“Muse	Pass	บตัรทอ่งเทีย่วใน

เกาะรตันโกสนิทร”์	 (โครงการพฒันาธรุกจิและการตลาดรว่มกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วในเกาะรตันโกสนิทร)์	

เพือ่สมัผสักบัวถิชีวีติไทยในแหลง่วฒันธรรมอนัเกา่แกร่อบเกาะรตันโกสนิทร	์
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พันธกิจที่ ๗ บริหารงานกองทุน เพื่ อการพัฒนาแล ะ เผยแพร ่

ประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร

การจดัฝึกอบรมภายใน (In-house Training)

 จ�านวน	๘	หลกัสตูร	(๑๖๖	ชัว่โมง)	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๑๑๑	คน	ดงัน้ี

 ๑.	 หลกัสตูรทบทวนขอ้ก�าหนดระบบบรหิารคณุภาพ	ISO	๙๐๐๑:	๒๐๐๘	วนัที	่๒๐	พฤศจกิายน	

๒๕๕๕	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๑๘	คน

	 ๒.	 หลกัสตูรภาษาจนีกลางขัน้พืน้ฐาน	๒	ระหวา่งวนัที	่๒๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๕	–	๑๑	กุมภาพนัธ	์

๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๖	คน

	 ๓.	 หลกัสตูรการใชโ้ปรแกรมส�านกังาน	 Microsoft	 Office	 ๒๐๑๐	 ระหวา่งวนัที	่ ๒๗	 –	 ๒๙	

พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๑๗	คน

	 ๔.	 หลกัสตูรการวางแผนและการบรหิารโครงการ	 ระหวา่งวนัที	่ ๒๔,	๒๖	กรกฎาคม	และ	๖	

สงิหาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๑๗	คน

	 ๕.	 หลกัสตูรการพดูในทีส่าธารณะ	ระหวา่งวนัที	่๑๔	–	๑๖	สงิหาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่นการ

อบรม	๑๔	คน

	 ๖.	 หลกัสตูรสรา้งบุคลกิคลกิความส�าเรจ็	(KPI’s	Click	Model	๒)	ระหวา่งวนัที	่๑๖,	๑๘,	๒๕,	

๓๐	กรกฎาคม,	๑,	๒๐,	๒๒,	๒๗	สงิหาคม,	๒๖	กนัยายน	และ	๑๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่น

การอบรม	๑๓	คน

	 ๗.	 Club	Friday	 :	คลบัส�าหรบัคนรกัภาษาองักฤษ	ระหวา่งวนัที	่๓๐	สงิหาคม,	๖,	๑๓,	๒๗	

กนัยายน	และ	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูผ้า่นการอบรม	๒๖	คน

	 ๘.	 หลกัสตูร	IELTS	Preparation	Course	ระหวา่งวนัที	่๑๗	กรกฎาคม	–	๔	พฤศจกิายน	๒๕๕๖

	 ๙.	 กจิกรรมพฒันาบุคลากรสถาบนัพระปกเกลา้	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 ระหวา่งวนัที	่ ๒๙	 –	 ๓๑	

มนีาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมกุยบรุ	ีโฮเตล็	แอนด	์รสีอรท์	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์จ�านวนผูเ้ขา้รว่ม	๑๑๑	คน

การขอรบัการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)	จ�านวน	๒๓	คน	แยกตามหน่วยงาน	ดงัน้ี

 ๑.	 ส�านกังานเลขาธกิาร		 	 	 	 	 จ�านวน	๖	คน

	 ๒.	 วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง	 	 	 	 จ�านวน	๑	คน

	 ๓.	 วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถิน่	 	 		 จ�านวน	๑	คน

	 ๔.	 ส�านกัวจิยัและพฒันา	 	 	 	 		 จ�านวน	๒	คน
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	 ๕.	 ส�านกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภา		 	 	 	 จ�านวน	๓	คน

	 ๖.	 ส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล		 	 	 	 จ�านวน	๒	คน

	 ๗.	 ขึน้ตรงต่อเลขาธกิาร	 	 	 	 	 จ�านวน	๘	คน

การศึกษาต่อต่างประเทศของพนักงาน/นักวิชาการ สถาบนัพระปกเกล้า

 ส�าหรบัปีงบประมาณ	 ๒๕๕๖	 พนกังานของสถาบนัพระปกเกลา้	 ไดร้บัทนุพฒันาบุคลากรภาค

รฐั	ของสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน(ก.พ.)	จ�านวน	๑	ทนุ	ไดแ้ก่

 นางสาวจารวุรรณ  แก้วมะโน	 นักวชิาการ	 ส�านักส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง	 ไดร้บัทุน

ศกึษาต่อในสาขา	Political	Communication	and	Public	Opinion

 นอกจากน้ี	สถาบนัไดพ้จิารณาใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบหลกัสตูรภาษาองักฤษ	ของสถาบนั

การต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๑	คน	ไดแ้ก่
 

 นางสาววริศรา  อมัพรศิริธรรม	พนกังานฝึกอบรมและบรหิารโครงการ	ส�านกัสง่เสรมิวชิาการ

รฐัสภา	 เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการเสนอผลงานและการพดูเพือ่การประชมุ	 (OCC)	 รุน่ที	่ ๒	 ระหวา่งวนัที	่

๒๘	มกราคม	–	๒๒	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖	และการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	ณ	ประเทศสงิคโปร	์ระหวา่งวนัที	่

๑๗	–	๒๒	กุมภาพนัธ	์๒๕๕๖

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

 ๑.	 กจิกรรม	 “การบรหิารความเสีย่งของสถาบนัพระปกเกลา้”	 วนัที	่ ๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	

จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	๒๙	คน

	 ๒.	 หลกัเกณฑ์และวธิีการจดัท�าและแสดงบญัชรีายการรบัจ่ายของโครงการที่บุคคลหรอื

นิตบิคุคลเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรฐั	วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	๓๖	คน

	 ๓.	 กิจกรรมประวตัิศาสตร์	ศิลปวฒันธรรม	และวิถีชีวิตชุมชนยุครตันโกสนิทร์	วนัที่	๑๖	

พฤษภาคม	๒๕๕๖	จ�านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม	๔๐	คน

	 ๔.	 กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาภายในและงานเลีย้งสงัสรรคปี์ใหมบุ่คลากร	ประจ�าปี	๒๕๕๖	รว่ม

กบัส�านกังานสภาพฒันาการเมอืง	วนัที	่๔	มกราคม	๒๕๕๖	ณ	สปอรต์	ซติี	้ประชาชืน่

	 ๕.	 โครงการสง่เสรมิการศกึษาธรรมและปฏบิตัธิรรม	จดัอบรมหลกัสตูรวทินัตสาสมาธสิ�าหรบั

นกับรหิาร	 รุน่ที	่ ๒	 จ�านวนผูผ้า่นการศกึษา	๓	 คน	 รุน่ที	่ ๓	 จ�านวนผูผ้า่นการศกึษาอบรม	๒	 คน	 และ	

หลกัสตูรอาจารยิสาสมาธ	ิ(ส�าหรบัวทินัตสาสมาธฯิ)	รุน่ที	่๒	จ�านวนผูผ้า่นการศกึษาอบรม	๒	คน

	 ๖.	 นิสติ/นกัศกึษา	 เขา้รบัการฝึกงานทีส่ถาบนัพระปกเกลา้	 จาก	 ๑๖	 สถาบนัทางการศกึษา	

จ�านวน	๕๗	คน



สถาบันพระปกเกล้า

“สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการช้ันน�าที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตย

และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

วิชาการโดดเด่น  เน้นเครือข่ายเพื่อสังคม  สั่งสมคุณธรรม




