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พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาประชาธิปก  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(รัชกาลที่ ๗)
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พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ ๑๐)
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6

สารจากเลขาธิการ 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบัน 

วชิาการทีมุ่ง่มัน่สร้างผลงานวชิาการ งานวจิยั 

และจัดการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพ  

เพือ่พฒันาประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และ

สนัตวิธิใีห้กบัประเทศชาต ิและขยายไปยงั

เครือข่ายวิชาการต่างประเทศ

ในปี ๒๕6๓ ประเทศไทยและ 

สงัคมโลก ต้องเผชิญกับความยากล�าบาก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทีส่่งผลกระทบ 

ต่อประเทศทั้งด้านสาธารณสุข การเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม เกิดการปรับตัว 

ในการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) การน�าเทคโนโลยี 

และการสื่อสารแบบออนไลน์มาปรับใช ้ในการท�างาน  

และชีวิตประจ�าวัน

เพือ่ให้การด�าเนนิงานสามารถบรรลผุลเป้าหมายทีว่างไว้ 

ตามกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

สถาบนัได้ปรบัเปลีย่นทัง้แนวคดิ และกระบวนการด�าเนนิงาน 

โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรดิจิทัล 

(Digital Organization) โดยการน�าระบบเทคโนโลยมีาประยกุต์

ใช้ในทุกมิติของการด�าเนินงาน ทั้งการบริหารจัดการภายใน

องค์กร การให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชน 

ตลอดจนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  

เรียกได้ว่าเป็นการด�าเนินงานแบบผสมผสาน (Hybrid)  

ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู ่องค์กรดิจิทัล (Digital  

Transformation) อย่างสมบูรณ์ 

โดยในปี ๒๕6๓ สถาบันได้พัฒนาและน�าระบบดิจิทัล

ส�าหรบังานเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และการให้บรกิารสารสนเทศ

ทางวชิาการไปยงักลุม่เป้าหมาย เพือ่ให้สามารถเข้าถงึได้สะดวก

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจดัสมัมนาออนไลน์ (Webinar) 

การศกึษาวจิยัผ่านเครือ่งมอืและอปุกรณ์การสือ่สาร การพฒันา

ระบบดจิทิลัมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
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7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

โดยปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 

ผสมผสาน (Hybrid Learning) ทีม่ทีัง้การศกึษาในห้องเรยีน

และการเข้าศกึษาผ่านระบบออนไลน์ การปรบัปรงุห้องเรยีน 

ให้เป็น Smart Classroom รวมถงึการปรบัระบบการรบัสมคัร 

การสอบ และการประเมนิผลให้เป็นรปูแบบออนไลน์ทัง้หมด 

เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณภาพของการศึกษาอบรม นอกจากนี้ 

ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู ้

ด้านพระปกเกล้าศึกษาของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual 

Museum) 

แม้สถาบันจะเผชิญกับวิกฤตการณ์และกระแส 

ความเปลี่ยนแปลง สถาบันยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์และคงรักษามาตรฐานการเป็น

สถาบันทางวิชาการ ยังคงด�าเนินการด้านการวิจัยเพื่อ 

สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้

ปฏิบัติ รวมทั้งได้เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาการเมือง 

การปกครอง ซึง่ทีผ่่านมาสถาบนัมผีลงานวจิยักว่า ๑๕ งาน 

การจัดการศึกษาอบรมที่มุ ่งพัฒนาผู ้น�าให้เป ็นผู ้น�า

ทางความคิดและการท�างานเพื่อเผยแพร่การพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี จัดกระบวนการ

ศกึษาทีใ่ห้นกัศกึษาได้ด�าเนนิโครงการเชงิปฏบิตักิารทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น โครงการแก้ไขปัญหาการอยูร่่วมกนั

ระหว่างคนกบัช้างในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทราของนกัศกึษา

หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ ่นที่ ๙   

การพฒันางานวชิาการร่วมกบัองค์กรเครอืข่ายต่างประเทศ 

ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ทางวิชาการ การเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ 

ให้กับรัฐสภา ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน

พระปกเกล้า ที่มีถึง ๕6 จังหวัด ให้เป็นศูนย์กลาง 

ในการบูรณาการเชื่อมประสานท�างานร่วมกับหน่วยงาน

ในพืน้ทีใ่นวถิปีระชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการอย่างแท้จรงิของชมุชน และการสร้างพืน้ที ่

ต ้นแบบการเสริมสร ้ างพลั งพลเมือง  (C i t izen  

Empowerment)  ในจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจัดท�า

ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ

ด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการเลือกตั้งสมานฉันท์ 

ทั้งนี้ สถาบันจะมีการด�าเนินโครงการตามแผน

ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด 

ความเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ (Big 

Rock) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี โดยมุ่งน�า 

องค์ความรูสู้่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

aw_annual2563_p1.indd   7 25/8/2564 BE   10:28



8

สถาบนัพระปกเกลา้

 า า น ระป า

 ะ รร าร ร าร า น ระป า

 ะ รร าร า ะประ น  
ารป งาน ง า น ระป า

 ะ ร าร า น ระป า

 ะ รร าร ร าร ง น  
าร งน ารง ประ า ะ ร ย น

 ะ รร าร น ร ง าร ร ารงาน

 ะ รร าร า าร า น ระป า

 ะ รร าร  
ระ า จ ระป า จา ย
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๙รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
รองประธานสภาสถาบัน

นายชวน  หลีกภัย
ประธานสภาสถาบัน

สภาสถาบันพระปกเกล้า

นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบัน 

นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา
กรรมการสภาสถาบัน

นายสรศักดิ์  เพียรเวช
กรรมการสภาสถาบัน 
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นายไชยา  พรหมา
กรรมการสภาสถาบัน

๑๐

นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนัฑ  ผาสุข
กรรมการสภาสถาบัน

นายอนันต์  ผลอ�านวย
กรรมการสภาสถาบัน

นายปิยบุตร  แสงกนกกุล
กรรมการสภาสถาบัน

(๓๐ ตุลาคม ๒๕6๒ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕6๓)

นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
กรรมการสภาสถาบัน
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๑๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย์  ยอดมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต  สุขัคคานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนันต์  อริยะพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ
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๑๒

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
ประธานกรรมการ

ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล�่า
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
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๑๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ
กรรมการ

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล
เลขานุการ

นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์
กรรมการ

นายวิษณุ  วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
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๑4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการ

นายมนัส  แจ่มเวหา
กรรมการ

นายมนูญ  สรรค์คุณากร
กรรมการ

นางสาวสุวิภา  สุขวณิชนันท์
กรรมการ

นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ
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๑๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเลขาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค�้าชู
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล
รักษาการผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า
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๑6

นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิจัยและพัฒนา

นางกาญจนา  ศรีปัดถา
ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

นายณัฐพงศ์  รอดมี
ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริการวิชาการ
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๑7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการบริหารกองทุน  
การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน

๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองประธานกรรมการ

๓. นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย กรรมการ

4. นายแพทย์อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ กรรมการ

๕. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ กรรมการ

6. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล กรรมการ

๙. นายพหล  จินดากุล กรรมการ

๑๐. นายวรัชญ์  เพชรร่วง กรรมการ

๑๑. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ

๑๒. นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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๑8

คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล

๑. นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองประธานกรรมการ

๓. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล กรรมการ

๕. นางสาวกิตติมา  บุนนาค กรรมการ 

(8 กรกฎาคม ๒๕6๒ - ๒4 มกราคม ๒๕6๓)

6. นายธนพิชญ์  มูลพฤกษ์ กรรมการ

7. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมการ

8. ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ กรรมการ

๙. นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร กรรมการ

๑๐. นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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๑๙รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

๑. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย รองประธานกรรมการคนที่ ๑

๓. ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค�้าชู กรรมการ

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ กรรมการ

7. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร กรรมการ

๙. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย กรรมการ

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์  กรรมการ

๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา กรรมการ

๑๓. ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ

๑4. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขส�าราญ กรรมการ

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์ กรรมการ

๑6. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต กรรมการ

๑7. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ

๑8. พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ กรรมการ

๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล กรรมการและเลขานุการ
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๒๐

๑. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการที่ปรึกษา

๒. ดร.สุวิทย์  ยอดมณี กรรมการที่ปรึกษา

๓. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ ประธานกรรมการ

4. นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองประธานกรรมการ

๕. อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือผู้แทน กรรมการ

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี กรรมการ

8. ผู้อ�านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือผู้แทน กรรมการ

๙. ดร.สุวิชญ์  รัศมีภูติ กรรมการ

๑๐. ดร.โสมสุดา  ลียะวณิช กรรมการ

๑๑. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์ กรรมการ

๑๒. นายธนภณ  วัฒนกุล กรรมการ

๑๓. นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ กรรมการ

๑4. ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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๒๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓
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๒๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ประวัติการก่อตั้ง 
สถาบันพระปกเกล้า

 ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  ๒๕๓6 

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค  ประธานรัฐสภาในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้สถาบนัพฒันาประชาธปิไตยเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั จนในทีส่ดุได้มกีารจดัตัง้  “สถาบนัพระปกเกล้า” ซึง่ได้รบัพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

ให้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว เป็นชื่อสถาบันและใช้ชื่อ 

ภาษาอังกฤษว่า “King Prajadhipok’s Institute” และมีคณะกรรมการ 

สถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
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๒4

 ต่อมาในวันที่ 6 มิถุนายน  ๒๕4๐  

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ประธานรัฐสภา 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัพระปกเกล้า เพือ่ด�าเนนิการยกร่างพระราชบญัญตัิ 

สถาบันพระปกเกล้า ตามหลักการที่คณะกรรมการสถาบัน

พระปกเกล้าให้ความเห็นชอบ และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ได้ผ ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู ้แทนราษฎร เมื่อวันที่  

๑๕ กรกฎาคม ๒๕4๑  ตามทีว่ฒุสิภาแก้ไขเพิม่เตมิ  และน�าขึน้ทลูเกล้าฯ  

ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕4๑  จึงมีผลให้สถาบันพระปกเกล้า   

มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการก�ากับดูแลของประธาน

รฐัสภา  นบัตัง้แต่วนัที ่ ๕  กนัยายน ๒๕4๑  เป็นต้นมา  

โดยมนีายวนัมหูะมดันอร์ มะทา ประธานรฐัสภา  

เป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าคนแรก  

และมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็น

เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้าคนแรก (๕ มกราคม ๒๕4๒ 

– 4 มกราคม ๒๕46) ศาสตราจารย์พเิศษนรนติ ิ เศรษฐบตุร 

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ล�าดบัทีส่อง (๕ กมุภาพนัธ์ 

๒๕46 - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕4๙) และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕4๙ 

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

สถาบนัพระปกเกล้า ล�าดบัทีส่าม และเมือ่วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕7  

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 

สถาบันพระปกเกล้า จนถึงปัจจุบัน
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๒๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตร ์
สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที ่๕
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 สถาบันวิชาการชั้นน�า 
ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย  

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
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๒6

พันธกิจ (Missions)

ศกึษาวจิยัทางวชิาการเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเสนอแนะการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ 

ใหบ้รกิารทางวชิาการทัง้ในรปูของการศกึษาอบรมทางวชิาการ ใหค้�าปรกึษา 

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ 

ทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัตวิธิี

   ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์และสนบัสนนุความรูค้วามเขา้ใจและการใช ้

สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา 

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัตวิธิี

สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
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๒7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ค่านิยมร่วม (Shared values)

KPI-D
  

บุคลากรที่มีความรู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง  

ให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้ และมุ่งผลิตผลงานวิชาการ 

ที่มีคุณภาพ

  

บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเอง 

ตลอดเวลา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อตรง  

และการตรงต่อเวลา

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  

บุคลากรมีจริยธรรม ยึดหลักการท�างานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาส 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
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๒8

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategies) 

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อ

เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

การสง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
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๒๙รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 

พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕4๑  

ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ คณะ ประกอบด้วย 

า า น ระป า

ะ รร าร ร าร า น 
ระป า

ะ รร าร า ะ 
ประ น ารป งาน 

ง า น ระป า

ะ รร าร ร าร ง น  
าร งน ารง ประ า  
ะ ร ย น

ะ รร าร น ร ง 
าร ร ารงาน

ะ รร าร า าร า น 
ระป า

ะ รร าร ระ า
จ ระป า จา ย

นอกจากคณะกรรมการ ๓ คณะดังกล่าวแล้ว 

สภาสถาบันพระปกเกล้ายังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ส�าคญัอีก 4 คณะ ได้แก่
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๓๐

า า น ระป า

ะ รร าร า              
ะประ น

ร จ าย น

 ยา ย าร ง            
ารป ร ง

 ยา ย นา 
ารป ร ง ง น

 �าน จย ะ นา

 �าน น  
ะ รร า า

 �าน ง ร า าร
ร า

 �าน น รร  
ประ า ป ย

น ย น รง า าร

า าร า น ระป า

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

ร ง า าร 
า น ระป า 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล)

ย า าร                        
า น ระป า                  

 นย น ย 
ะ าร น

 นย าร ง ร 
ะน า น

 งาน า ะ
ประ น

 งาน น

 �าน งาน า าร

 �าน ง ร าร ง 
า ง

 ระ า
จ ระป า 

จา ย

 �าน ร าร า าร

ะ รร าร ร าร 
า น ระป า

ร ง า าร 
า น ระป า

(นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ)
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๓๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ส่วนงานภายใน 
สถาบนัพระปกเกลา้
แบ่งออกเป็น ๑๑ หน่วยงาน  
ส�ำนักงำนเลขำธิกำร  

มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี พัสด ุ

งานงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

งานยานพาหนะ งานธรุการส่วนกลาง งานส่งเอกสารและไปรษณย์ี 

งานประสานงานองค์กรอิสระ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน 

บุคคล งานกฎหมาย นิติกรและธรรมาภิบาล นิติกรรมและ 

สญัญา งานระบบบรหิารคณุภาพ งานศกึษาวเิคราะห์เพือ่พฒันา

ระบบงาน และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรมประชุม สัมมนา บรรยายทาง

วชิาการ ศกึษาวเิคราะห์วจิยัในส่วนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เสรมิสร้าง 

เครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่น 

ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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๓๒

พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จ 
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว การจัด

นิทรรศการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

พพิธิภณัฑ์ งานศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพระปกเกล้าศกึษา

และพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย รวมทั้ง 

งานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา และจดหมายเหตุ  

การให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วั รวมถงึพพิธิภณัฑ์และอืน่ๆ และรบัผดิชอบ

งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครอง 
ท้องถิ่น

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา

ประชาธิปไตย โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู หลกัสตูรประกาศนยีบตัร และ

วฒุบิตัร จดัการศกึษาอบรม งานวจิยั สมัมนา บรรยาย

ทางวชิาการ ศกึษาวเิคราะห์เพือ่พฒันาประชาธปิไตย

และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานศกึษา วเิคราะห์ วจิยั 

ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย 

จดัระบบการศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบ น�าเสนอและ

เผยแพร่ผลการศกึษาวจิยั รวมทัง้เสรมิสร้างเครอืข่าย 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบงานอื่น 

ตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรรัฐสภำ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการ
แก่สมาชกิรฐัสภาและประสานงานกบัหน่วยงานของ
รัฐสภา เพื่อท�าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม
ข้อมลู จดัการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา การบรรยาย
ทางวชิาการ การให้ค�าปรกึษาและให้บรกิารแก่สมาชกิ
รัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในวงงานของรัฐสภา ตลอดจน 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย การเสรมิสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และรับผิดชอบ 

งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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๓๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

ส�ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล

มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบงานจดัการศกึษาอบรมหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 

และวฒุบิตัร จดัการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา บรรยาย

ทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับสันติวิธี ธรรมาภิบาล และการจัดการความขัด

แย้ง การให้บรกิารและค�าปรกึษาด้านสนัตวิธิ ีรวมทัง้ 

เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย สันติวิธี  

ธรรมาภิบาล และการจัดการความขัดแย้งและ 

รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขำธิกำร

มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบงานด้านการสนบัสนนุ ส่งเสรมิ

การพฒันาประชาธปิไตยให้บรรลตุามพนัธกจิหลกัของ

สถาบนั โดยมหีน่วยงานภายในอยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ดังนี้

๑. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่และ 

รับผิดชอบในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

งานคอมพวิเตอร์ งานโสตทศันศกึษา งานห้องสมดุ 

และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๒. ศนูย์สือ่สารองค์กรฯ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในงาน

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ

งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๓. งานตดิตามและประเมนิผล มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ 

เกี่ยวกับการติดตามการด�าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการของสถาบนั รวมถงึการประเมนิความส�าเรจ็ 

ของการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจน 

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประสานงานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

งานของสถาบัน

4. งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

งานด้านการต่างประเทศ ประสานงาน วางแผน

และช่วยขบัเคลือ่นสนบัสนนุงานระหว่างสถาบนักบั 

เครอืข่ายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง บรหิารงานเกีย่วกบั

บนัทกึข้อตกลง ความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิความร่วมมอื

ทางวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการจัดท�าข้อมูล

เครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนงาน

ของสถาบนัและงานอืน่ตามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย

ส�ำนักส่งเสริมกำรเมือง 
ภำคพลเมือง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษา 

อบรมจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร ่ความรู  ้

ด ้านประชาธิปไตย ส ่ง เสริมการจัดกิจกรรม 

ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

(ศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง จ�านวน ๕6 ศนูย์) 

รวมไปถึงการศึกษาอบรม และฝึกอบรมในโครงการ

สร้างส�านึกพลเมือง (Project Citizen) และงานอื่น

ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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๓4

ส�ำนักนวัตกรรม 
เพ่ือประชำธิปไตย 

มีหน ้ าที่ แ ละรั บผิ ดชอบส ่ ง เ สริ มนวั ตกรรม 

เชิงยุทธศาสตร์โดยศึกษาวิจัย ออกแบบ พัฒนา

องค์ความรู ้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนา

และสร้างความเป็นพลเมือง สนับสนุนกระบวนการ

ปฏริปูประเทศด้านการเมอืง การร่างกฎหมาย ตลอด

จนการให้บริการทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษาเพื่อเชื่อม

โยงให้เกดิการบรูณาการองค์ความรู ้และผลกัดนัให้น�า

ผลงานและเครือ่งมอืต่างๆ ไปปฏบิตัเิพือ่จดัการปฏริปู

ประเทศด้านการเมอืง และพฒันาประชาธปิไตย เผย

แพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิชาการ

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุระดบัสูส่าธารณะผ่านช่องทาง

ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�ำนักบริกำรวิชำกำร

มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบบรหิารหลกัสตูรฝึกอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร  

สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร  ตลอดจนหลักสูตร 

ที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน  

สร้างระบบกลางในการให้บริการวิชาการส�าหรับ 

หลักสูตรฝ ึกอบรมให ้ เป ็นมาตรฐานเดียวกัน  

ให้บริการวิชาการในเชิงรุกในฐานะหน่วยบริการ 

วชิาการสาธารณะ (Extension Service) เป็นศนูย์รายได้ 

(Revenue Center) เพื่อการต่อยอดงานวิชาการ

เผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่

เลขาธิการมอบหมาย
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๓๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

อัตราก�าลัง 
แสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จ�าแนกตามสังกัด

แสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ต�่ากว่า 

ปริญญาตรี
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๓6

าราง   งจ�าน น า ร ง า น ระป า จ�าแนกตามสังกัด

หน่วยงาน จ�านวน (คน)

พนักงาน ลูกจ้าง รวม

๑. ผู้บริหาร ๓ - ๓

๒. ส�านักงานเลขาธิการ ๓๐ ๑๐ ๔๐

๓. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๑๐ - ๑๐

4. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ๑๐ - ๑๐

๕. ส�านักวิจัยและพัฒนา ๑๕ ๑ ๑๖

6. พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ๑๒ ๒ ๑๔

7. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 7 ๒ ๙

8. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ๑๑ - ๑๑

๙. ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ๑4 ๑ ๑๕

๑๐. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ๒๙ 6 ๓๕

๑๑. ส�านักบริการวิชาการ 8 ๒ ๑๐

๑๒. ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ๑๐ ๑ ๑๑

รวมทั้งหมด ๑๕๙ ๒๕ ๑๘๔
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๓7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

าราง  ๒ งจ�าน น า ร ง า น ระป า จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

ล�าดับ หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต�า่กว่า ป.ตรี รวม

๑. ผู้บริหาร ๑ ๒ - - ๓

๒. ส�านักงานเลขาธิการ - ๑๑ ๑๙ ๑๐ 4๐

๓. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๑ 6 ๓ - ๑๐

4. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น - 7 ๓ - ๑๐

๕. ส�านักวิจัยและพัฒนา ๒ ๑๑ ๓ - ๑6

6. พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั - 7 7 - ๑4

7. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา - 4 ๕ - ๙

8. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ๒ 4 ๕ - ๑๑

๙. ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ๑ ๑๐ 4 - ๑๕

๑๐. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ - 8 ๒4 ๓ ๓๕

๑๑. ส�านักบริการวิชาการ - ๓ 7 - ๑๐

๑๒. ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ๑ 6 4 - ๑๑

รวมทั้งหมด ๘ ๗๙ ๘๔ ๑๓ ๑๘๔
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๓8

สรุปภาพรวมงบประมาณ  
ปรย ย ระ างปีง ประ า   ๒๕๖๒  ๒๕๖๓ จ�า น า น จ 

ล�าดับที่ พันธกิจ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน 

พันธกิจที่ ๑ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

๓๐,๐46,4๑7 ๒6 ๙.๐7%

พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทาง

วชิาการให้ค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และบรกิาร

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

4๑,๑67,๙8๐ ๑4 ๑๒.4๒%

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 8,๓8๙,๕๓๐ ๙ ๒.๕๓%

พันธกิจที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ  

และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย

๓๐,๑๓๓,๐๐๐ ๑๕ ๙.๐๙%

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์การทัง้ในและต่างประเทศเพือ่

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑๕,๒๐4,8๑๐ ๓ 4.๕๙%

พันธกิจที่ 6 ส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

47,๐๑๐,47๕ ๙ ๑4.๑๙%

พันธกิจที่ 7 บรหิารงานกองทนุเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ประชาธปิไตย ๑๕๙,4๑4,4๕8 ๑7 48.๑๑%

รวม ๓๓๑,๓๖๖,๖๗๐ ๙๓ ๑๐๐.๐๐%

aw_annual2563_p1.indd   38 25/8/2564 BE   10:28



๓๙รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนต่าง 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน  จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน 

๒๒,๒74,6๐๐ ๒๐ ๕.7๐% -7,77๑,8๑7 -6 -๒๕.87%

๓8,๒8๙,๙8๐ ๑๑ ๙.8๐% -๒,878,๐๐๐ -๓ -6.๙๙%

๑๙,6๐๑,๙๒๐ ๑๐ ๕.๐๒% ๑๑,๒๑๒,๓๙๐ ๑ ๑๓๓.6๕%

๓๙,8๒๕,4๕๐ ๒๐ ๑๐.๑๙% ๙,6๙๒,4๕๐ ๕ ๓๒.๑7%

๑๑,๕๑๓,8๑๐ ๓ ๒.๙๕% -๓,6๙๑,๐๐๐ ๐ -๒4.๒8%

๙๕,4๑๙,๕๐๐ ๙ ๒4.4๓% 48,4๐๙,๐๒๕ ๐ ๑๐๒.๙7%

๑6๓,7๒๙,67๐ ๑6 4๑.๙๑% 4,๓๑๕,๒๑๒ -๑ ๒.7๑%

๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐% ๕๙,๒๘๘,๒๖๐ -๔  

หมายเหตุ

๑. พนัธกจิที ่๖ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า 

ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค

พิ พิ ธ ภัณฑ ์ พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ 

พระปกเกล ้า เจ ้าอยู ่หัว  และ 

ค ่าใช ้จ ่ายลงทุน “การจัดท�า 

ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย”

๒. พนัธกจิที ่๗ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า 

ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค  

เงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
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4๐

สรุปภาพรวมงบประมาณ  
ปรย ย ระ างปีง ประ า   ๒๕๖๒  ๒๕๖๓ จ�า น ย า ร 

ล�าดับที่ ยุทธศาสตร์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๓๐,๐46,4๑7 ๒6 ๙.๐7%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิด 

และการท�างานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

4๓,๐84,๓8๐ ๑4 ๑๓.๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ๑8,48๓,๒๐๐ ๙ ๕.๕8%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 8,๓8๙,๕๓๐ ๙ ๒.๕๓%

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

47,๐๑๐,47๕ ๙ ๑4.๑๙%

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์การสู่สมรรถนะและสากล ๑84,๓๕๒,668 ๒6 ๕๕.6๓%

รวม ๓๓๑,๓๖๖,๖๗๐ ๙๓ ๑๐๐.๐๐%
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4๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ส่วนต่าง  

 จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน  จ�านวนเงิน  จ�านวน 
โครงการ 

 สัดส่วน 

๒๓,๐๕๓,๐๕๐ ๒๑ ๕.๙๐% -6,๙๙๓,๓67 -๕ -๒๓.๒8%

4๓,7๕8,๑8๐ ๑๓ ๑๑.๒๐% 67๓,8๐๐ -๑ ๑.๕6%

๒๐,๒๙๓,4๐๐ ๑๑ ๕.๑๙% ๑,8๑๐,๒๐๐ ๒ ๙.7๙%

๑๙,6๐๑,๙๒๐ ๑๑ ๕.๐๒% ๑๑,๒๑๒,๓๙๐ ๒ ๑๓๓.6๕%

๙๕,4๑๙,๕๐๐ ๙ ๒4.4๓% 48,4๐๙,๐๒๕ ๐ ๑๐๒.๙7%

๑88,๕๒8,88๐ ๒4 48.๒6% 4,๑76,๒๑๒ -๒ ๒.๒7%

๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐% ๕๙,๒๘๘,๒๖๐ -๔

หมายเหตุ

๑. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับจ�านวนเงิน 

๒๖๗,๐๙๖,๓๐๐ บาท และใช้เงินสมทบ

จากรายได้ดอกผลของเงินกองทุนเพื่อการ

พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม 

จ�านวนเงิน ๖๔,๒๗๐,๓๗๐ บาท รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๓๖๖,๖๗๐ บาท 

    ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจ�านวนเงิน 

๒๙๔,๐๔๖,๙๐๐ บาท และใช้เงินสมทบ

จากรายได้ดอกผลของเงินกองทุนเพื่อการ

พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม 

จ�านวนเงิน ๙๖,๖๐๘,๐๓๐ บาท รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า 

ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภคพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และค่าใช้จ่ายลงทุน “การจัดท�าศูนย์ 

เรียนรู้ประชาธิปไตย”

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า 

ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน 

และสวัสดิการพนักงาน
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Highlights 

ผลงานเด่น แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิด 
และการท�างาน เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

ผลงานสถาบันพระปกเกล้า

ส่วนที ่๒  ผลงานเด่น
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43รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

Highlights

ในปี 2๕๖3 สถาบันยังคงด�าเนินการด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา

ผูน้�าให้เป็นผูน้�าทางความคดิและการท�างานเพือ่เผยแพร่การพฒันาประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล

และสันติวิธี การสร้างพลเมืองประชาธิปไตย การส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้

พระปกเกล้าศกึษา การสนบัสนนุสมรรถนะบคุลากรให้สามารถขบัเคลือ่นงานได้อย่างมคีณุภาพ 

ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนงานและเพื่อสร้าง

และพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย 

ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปี 2๕๖3 คือ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

ไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) กระทั่งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 2๕๖3  

องค ์การอนามัยโลกได ้ประกาศให ้การแพร ่ระบาดของโรคติดต ่อไวรัสโควิด-๑๙  

เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)
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“สถานการณ์โควิด-๑๙ (Covid-19)  
ท�าให้สังคมไทยเราได้เห็นการจัดการ หรือมาตรการใหม่ๆ  

ทีม่ีการเปลีย่นแปลง “คิดใหม่” ทีป่รับตัว 
ทั้งในแง่ของการจัดการ ออกแบบระบบการจัดการ 
ทั้งแบบ Work From Home, การประชุม Online,  

เกิดเป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
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รับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

สถาบันพระปกเกล้าตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

เป็นจ�านวนมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็และรนุแรงไปในหลายพืน้ทีใ่นทกุๆ ภมูภิาคของประเทศ จงึได้แต่งตัง้

คณะกรรมการศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ขึน้ เพือ่สร้างความตระหนกัรู ้

เท่าทันเหตุการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ตลอดจนประเมิน

สถานการณ์เพื่อวางกรอบอันเป็นมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ ประกาศมาตรการ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อป้องกันความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 

และนักศึกษาทุกหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้ออกแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงาน และแนวทางการปฏิบัติตน

ของนักศึกษาสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการแพร่ระบาดฯ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) การก�าหนดให้สวมหน้ากากอนามยั มกีารวดัอณุหภมูิ

ร่างกายก่อนเข้าบริเวณส�านักงานและห้องอบรม การจัดหาเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความสะอาด เป็นต้น 

บริบทใหม่แบบผสมผสาน (Hybrid) 

หลังจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สถาบันได้เปลี่ยนระบบการจัดการเรียน 

การสอนไปเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) คือ มีทั้งการศึกษาในห้องเรียนส่วนหนึ่ง และเข้าศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จัดเป็นครั้งแรกในวันที่ 3 เมษายน 2๕๖3 

ในการปฏิบัติงานสถาบันได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัล ในหัวข้อ “ดิจิทัล: เครื่องมือสู่ 

การเปลี่ยนผ่านองค์กร (Digital Transformation)” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผ่านระบบ Online Meeting ผ่านการใช้แอปพลิเคชันซูม (Zoom) และ KPI HD ให้แก่บุคลากรสถาบัน  

เพือ่บคุลากรสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในทกุมติขิองการปฏบิตังิาน และการปฏบิตังิานของพนกังานในห้วงเวลา 

ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ สถาบันได้ก�าหนดวันและแนวทางการปฏิบัติที่บ้าน (Work from 

home) และก�าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงของ 

การแพร่ระบาด
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วิชาการออนไลน์ 

สถาบันพระปกเกล้ายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการใหม่ๆ สู่สังคมไทย  

โดยปรับเปลี่ยนการจัดเวทีสาธารณะ ไปสู่การจัดสัมมนา เสวนา และฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 

เครือข่าย โดยในปี 2๕๖3 มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 

กิจกรรม Local Talk Series “New Change In New Normal” 

การสัมมนา พูดคุยใน ๘ ประเด็นที่ท้องถิ่นไทยไม่ควรพลาด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปกครอง

และการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ เป็นเวทีเติมพลังความคิดและให้มุมมอง คาดการณ์ถึงทิศทางในอนาคต 

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับตัว ปรับการด�าเนินงาน ภายใต ้

กระแสสงัคมใหม่ ที่เรยีกว่า New Normal เพือ่ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 

ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ท้องถิ่นอย่าเป็นกบตัวนั้น!! บทสนทนาว่าด้วย New Normal ท้องถิ่นไทย”  

ท้องถิ่นไทยอยู่อย่างไรให้รอด? เมื่อรายได้ลด และความเหลื่อมล�้าในสังคม: โจทย์ใหม่ท้องถิ่นไทย Smart City  

ค�าตอบของชมุชนท้องถิน่ในยคุ New Normal เป็นต้น โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุหิลากหลายท่าน 

อาท ิศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ ศาสตราจารย์ศศพิฒัน์ ยอดเพชร ดร.ไกรยส ภทัราวาท ฯลฯ
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กิจกรรมเสวนา “IAPA International Webinar 2020”

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Indonesian Association for Public Administration (IAPA)  

ประเทศอนิโดนเีซยี จดัเสวนา IAPA International Webinar 2020 ทีเ่รยีกกนัว่า Webinar ผ่านโปรแกรม zoom 

และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางยูทูป (YouTube) โดยเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจาก ๖ ประเทศ อาทิ Prof.Agus 

Pramusinto ประเทศอินโดนีเซีย Prof.Alex Brilliantes ประเทศฟิลิปปินส์ และ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

ประเทศไทย โดยเสวนาแลกเปลีย่นความรูใ้นประเดน็ของการรบัมอืสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-๑๙ ในแต่ละประเทศ  

โดยวทิยากรแต่ละท่านต่างน�าเสนอเรือ่งราวของประเทศตวัเอง ทัง้ในเรือ่งของสถานการณ์การควบคมุโรคระบาด

ภายในประเทศ ปัญหาที่พบ และบทเรียนที่ค้นพบจากไวรัสโควิด-๑๙ 

งานเครือข่ายทางวิชาการ ในแต่ละปีสถาบันผลิตและสร้างผลงานทางวิชาการตามพันธกิจ โดย 

ผลงานวิชาการส่วนหนึ่งสามารถเผยแพร่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

ในปี 2๕๖3 สถาบันได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้

๑. ความร่วมมือในการด�าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การพัฒนากฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลด้านการไกล่เกลี่ย เพื่อยุติปัญหาและระงับข้อพิพาท  

รวมถึงการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูล โดยมีหน่วยงานร่วมลงนาม

ความร่วมมือ จ�านวน 2๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิกระทรวงวฒันธรรม มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพะเยา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น กระทรวงสาธารณสขุ สถาบนัอนญุาโตตลุาการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

2. ความร่วมมอืทางวชิาการกบักระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยศนูย์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน
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การพัฒนาสถาบันไปสู่ 

Digital Organization
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อ 

การปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้น�าไปสู่การพัฒนาจัดระบบการให้บริการแก่ 

ผูร้บับรกิารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรให้เกดิความสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในยุคที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ท�าให้สถาบันได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าระบบ

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ส�าหรับการด�าเนินงานของสถาบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด�าเนินงานของสถาบันสามารถ

บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ ดงันัน้ หนึง่ในกลยทุธ์หลกัส�าคญัในการพฒันาสถาบนัไปสูอ่งค์กรทีม่สีมรรถนะสงู คอื 

การพฒันาสถาบนัให้เป็นองค์กรดจิทิลั (Digital Organization) โดยสถาบนัได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาปรบัปรงุ

โดยการน�าระบบเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในทกุมติขิองการด�าเนนิงาน ทัง้ด้านการด�าเนนิงานตามภารกจิหลกัของ

สถาบัน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการภายนอก และการด�าเนินงาน

ภายในของสถาบันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันได้ด�าเนินการพัฒนาสถาบันไปสู ่องค์กรดิจิทัล (Digital  

Organization) ตามกรอบ และแนวทางที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

พัฒนาระบบดิจิทัล 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

งานภายในองค์กร  
และระบบงานสนับสนุน 

ส่วนกลาง

พัฒนาระบบดิจิทัล 
เพ่ือขับเคลือ่นงาน 
ตามภารกิจหลัก 
ในการให้บริการ 

ทางวิชาการ
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๑. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการงานภายในองค์กร 
และระบบงานสนับสนุนส่วนกลาง

• จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับการพัฒนาระบบดิจิทัล

ส�าหรับสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก และงานสนับสนุนเพื่อให้เกิดความพร้อมส�าหรับระบบที่น�า

มาใช้งานในสถาบนั ได้แก่ ระบบการประชมุออนไลน์ ระบบการเรยีนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom 

และระบบ Work Form Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

• ปรับปรุงระบบ Facility ให้เกิดความพร้อมรองรับระบบดิจิทัลที่น�าเข้ามาประยุกต์ใช้ส�าหรับ 

การให้บรกิารแก่ผูร้บับรกิาร ได้แก่ การปรบัปรงุห้องเรยีนให้มคีวามทนัสมยัเป็น Smart Classroom 

รองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบ 

การประชุมออนไลน์ เป็นต้น

• พัฒนาบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบไอทีต่างๆ โดยจัดอบรม

บคุลากรด้านไอทแีละบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานระบบไอท ีตลอดจนจดัท�าคูม่อืวธิกีารใช้ระบบ 

และโปรแกรมที่จ�าเป็นต่อการใช้งาน เช่น คู่มือการใช้งานระบบ Zoom ส�าหรับผู้จัดหลักสูตร  

และส�าหรบันกัศกึษา รวมทัง้ได้เปิดช่องทางเพือ่ให้ค�าแนะน�า และแก้ไขปัญหาทางด้านไอททีีเ่กดิขึน้ 

ผ่านไลน์กรุ๊ป และไลน์ “กู้ภัยไอที” เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• พัฒนาระบบไอทีส�าหรับงานสนับสนุนส่วนกลาง เพื่อให้การบริหารจัดการ และงานสนับสนุน 

เกิดความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของสถาบัน

ให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ เช่น ระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

(ระบบ AX และระบบ e-budgeting) ระบบติดตามและประเมิน (e-tracking)
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๕๐

๒. พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือขับเคลือ่นงานตามภารกิจหลักในการให้บริการ 
ทางวิชาการ

• พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาอบรม : น�าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยปรับปรุงห ้องเรียนให้เป ็นห้องเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom) น�าเครื่องมือ ระบบไอที มาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการใช้

กระดาษ (Paperless) ประหยดัทรพัยากร ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน เกดิความสะดวกรวดเรว็ ได้แก่ 

-  ระบบรับสมัครออนไลน์

-  ระบบการสอบออนไลน์ (Pre-Post) 

-  ระบบประเมินผลออนไลน์ 

- การใช้ Menti.com ในกระบวนการระดมความคิดเห็น และถอดบทเรียน 

• พัฒนาระบบดิจิทัลส�าหรับงานเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการ : น�าระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อ 

การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศทางวิชาการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

สะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ 

- การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการของสถาบันผ่านรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Book )

- การให้บริการข้อมูล สารสนเทศ แก่สมาชิกรัฐสภาผ่าน Mobile application (KPI Link) 

- การเรยีนการสอนทางไกลด้วยระบบ e-Learning และปัจจบุนัได้ขยายช่องทางโดยสามารถเรยีน

ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) บนโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียม 

ความพร้อมส�าหรบัผูน้�าระดบัชาต ิหลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัผูน้�าท้องถิน่ และหลกัสตูร

ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมือง
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๕๑รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อันเป ็นส ่วนหนึ่ งในการส ่งเสริมการบริหารราชการเป ็นไปอย ่างมีคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

(ส�านักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนสะท้อนมุมมองอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน 

การรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งม ี

การประเมินจาก 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมิน

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) สถาบันได้รับผลคะแนน เท่ากับ ๙2.2๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A  

(ระดบัด)ี ซึง่ด้านทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมลูและด้านการป้องกนัการทจุรติ 

ดังนั้น จึงเป็นการยืนยันได้ว่าสถาบันได้ปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันธ�ารงรักษาไว้ 

ได้เป็นอย่างดียิ่งเสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 2๐ ปี

ความภาคภูมิใจ 
ของสถาบันพระปกเกล้า 

ใน ปี ๒๕๖๓ 
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๕2

๒. การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) โดยหน่วยงานผู้ให้การรับรอง 

ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท TUV NORD ประเทศไทย สถาบันผ่านการตรวจประเมิน และ 

การตรวจประเมนิในรอบนีม้ ี๕ หน่วยงาน ทีม่ผีลการประเมนิในระดบัทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ี(Good Practice) ได้แก่  

ฝ่ายบรหิาร ส�านกัวจิยัและพฒันา พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ห้องสมดุสถาบนัพระปกเกล้า 

และส�านักงานเลขาธิการ และผลการประเมินยังได้รับค�าแนะน�าเพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป

๓. โล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด 

การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึง่จดัโดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์ เพือ่เป็นการร่วมสร้างสงัคมไทยให้เป็นต้นแบบแห่งการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 3๐ แห่ง

๔. รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตระหนักถึงความส�าคัญของห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กร 

ที่ส�าคัญยิ่งต่อการศึกษา พัฒนาบุคลากรของสังคมและประเทศชาติ ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าจัดเป็น 

ห้องสมดุเฉพาะด้านรฐัศาสตร์เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ปี 2๕44 โดยเปิดให้บรกิารแก่บคุลากรภายใน นกัศกึษาของ

สถาบัน และประชาชนทั่วไป

๕. รางวัล Museum Thailand Award 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม  

รางวลัดเีด่นด้านการสือ่ความหมายและสร้างประสบการณ์ และรางวลั Museum Thailand Popular Vote 2020 

ซึ่งเป็นรางวัลจากคะแนนความนิยมของประชาชนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ ถือเป็น ๑ ใน ๑๐ 

พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนี้ รางวัลดังกล่าวจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

๖. รางวัลช่อสะอาด ประจ�าปี ๒๕๖๓ สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลช่อสะอาด ประจ�าปี 2๕๖3 

ประเภทสาขาโฆษณา จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ส�านกังาน ปปช.)  

ในผลงานคลิปสั้น ชุด “หายไวๆ นะ” โดยผลงานคลิปสั้นเป็นผลงานที่รณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกพลเมือง  

ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ผลิตและเผยแพร่ในปี 2๕๖2
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๕3รายงานประจ�าป ๒๕๖๓
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๕4

ผลงานเด่น 
จ�าแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

จากพันธกิจมุ่งมั่นเป็นสถาบันวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยของ

สถาบันในปี 2๕๖3 สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ 

๑. การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้ 

2. การศกึษาวจิยัเพือ่ส�ารวจพรมแดนความรู ้เพือ่ให้ได้ข้อมลู

น�าไปสู่การน�าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 

3. การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือใหม่ๆ
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๕๕รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้ 
๑. ประชานยิมในประเทศไทย (Populism in Thailand) ไดร้บัการตพิีมพ์ในหนงัสือ 
Populism in Asian Democracy Countries 

ประชานยิมจดัเป็นยทุธวธิทีางการเมอืง (political strategy) ของ

พรรคการเมอืงในประเทศไทย เพือ่ให้ได้มาซึง่คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ อนัเนือ่ง

มาจากเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจกับคะแนนนิยม

ทางการเมอืง ซึง่งานวจิยันีศ้กึษาผลกระทบของนโยบายประชานยิมทีเ่กดิขึน้ 

ต่อสังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม ประชานิยมมีทั้งข้อดีและ 

ข้อเสยี ส�าหรบัข้อดคีอืสามารถช่วยลดความยากจน 

ความเหลือ่มล�า้ เช่น การจดัสรรบรกิารทางสขุภาพ

ผ่านนโยบาย 3๐ บาทรักษาทุกโรค การจัดสรร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกู้ยืม 

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

การศึกษาวิจัย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ต่อยอดความรู้

การศึกษาวิจัย 
เพื่อส�ารวจพรมแดนความรู้ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลน�าไปสู่ 
การน�าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

การศึกษาวิจัย 
เพื่อสร้าง 

เครื่องมือใหม่ๆ
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๕๖

เพือ่การศกึษา และอืน่ๆ ประชานยิมจงึมอีงค์ประกอบของการกระจายทรพัยากรไปสูป่ระชาชน แต่ในอกีด้านหนึง่ 

ประชานิยมก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจว่าด้วยประเด็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน เช่น  

บางนโยบายใช้จ่ายเงนิเป็นจ�านวนมากแต่ผลลพัธ์ทีไ่ม่คุม้ค่า และยงัส่งผลเสยีหายต่อระบบเศรษฐกจิอย่างมหาศาล 

ขณะเดียวกันบางนโยบายส่งผลท�าให้ประชาชนอ่อนแอในด้านการรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยไม่พยายาม 

ที่จะพึ่งพาตนเอง 

ในอนาคตภายใต้ข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดให้ทุกพรรคการเมืองต้องใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ  

เพือ่ป้องกนัการใช้จ่ายเงนิทีส่่งผลต่อฐานะทางการคลงัของประเทศ อนัจะส่งผลต่อเสถยีรภาพทางการคลงั นอกจากนี้  

นโยบายประชานยิมทีผ่่านมาส่วนมากเป็นนโยบายระยะสัน้ ขาดความต่อเนือ่ง และถกูยกเลกิไปหลงัเปลีย่นรฐับาล 

ท�าให้ในอนาคตควรมีการผลักดันนโยบายที่เน้นการกระจายรายได้ กระจายทรัพยากรไปสู่ประชาชนมากขึ้น 

สามารถส่งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน และช่วยลดความเหลือ่มล�า้ ซึง่จะเป็นการท�าให้นโยบายมคีวามยัง่ยนื 

๒. ผูห้ญงิไทยกบัการเลอืกตัง้: โอกาสสู่ความเสมอภาค (Thai women and Elections:  
Opportunities for Equality) 

งานวจิยัเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกตัง้ของประชาชนทัว่ประเทศ

ในพื้นที่ที่มีผู ้สมัครหญิงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2๕๖2  

ที่ผ่านมา จาก ๑,๕37 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงจะมีแนวโน้ม

ที่จะเลือกผู้สมัครหญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่อาศัยใน

เขตชนบทจะเลือกผู้สมัครหญิงมากกว่าที่อาศัยในเขตเมือง ผู้ตอบในกลุ่ม

นิวโหวตเตอร์ ซึ่งเป็นประชาชนในกลุ่มอายุระหว่าง ๑๘ - 2๕ ปี จะเลือก 

ผูส้มคัรหญงิมากกว่ากลุม่อายอุืน่ๆ ด้วย โดยเหน็ว่ามคีวามสามารถเท่าเทยีม 

กับผู้ชาย 

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผู้สมัครหญิง พบว่า ปัจจัย

ส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้สมัครหญิง คือ ระดับการศึกษา ซึ่งผู้ที่มี

ระดับการศึกษาสูงขึ้นมีแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครหญิงน้อยลง ส่วนปัจจัย

ด้านอายุ โดยเฉพาะผู้ตอบชาย พบว่า เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นจะยิ่งให้โอกาส 

แก่ผู้สมัครหญิงได้เข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือง ส่วนผู้ตอบหญิงเมื่อสอบถาม 

หลงัการเลอืกัง้ พบว่า กลุม่ทีจ่ะให้โอกาสผูห้ญงิกลบัเป็นกลุม่ทีอ่ายนุ้อยกว่า 
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นอกจากนี้ยังพบว่า ยิ่งมีการติดตามข่าวสารด้านการเมืองและนโยบายหาเสียงของพรรคจะท�าให้มีแนวโน้ม 

ที่จะเลือกผู้สมัครหญิงมากขึ้น 

ทั้งนี้ รูปแบบการหาเสียงที่เข้าถึงผู้ตอบมากที่สุด คือ โทรทัศน์ โดยเฉพาะผู้หญิงจะรับรู้ข่าวสารทาง 

การเมืองผ่านกิจกรรมการหาเสียงต่างๆ เช่น รถหาเสียง การปราศัย ป้าย หรือโปสเตอร์ มากกว่าผู้ชาย  

ซึ่งหากพรรคการเมืองต้องการขยายฐานเสียงและเข้าถึงผู้หญิงมากขึ้น จึงต้องค�านึงถึงช่วงเวลาและพื้นที ่

ในการหาเสียงนี้เหล่านี้ให้มากขึ้น

๓. โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิด 
แบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method) 

เป็นการด�าเนินงานร่วมกับ The Standard ในการท�าสาระ

และประเด็นส�าคัญทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อน�าเสนอองค์ความรู ้และ 

แง่มุมทางการเมือง ผ่าน Facebook Live และ Youtube live ของ 

The Standard โดยย่อยความรู้ให้เข้าใจง่ายส�าหรับประชาชนทุกกลุ่ม

วัย และเปิดโอกาสให้นักวิชาการสถาบันได้แสดงวิสัยทัศน์และองค์ความรู ้

ในประเดน็ทีแ่ต่ละคนมคีวามสนใจซึง่ตรงกบักระแสพลวตัการเมอืงในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้ได้มจีดักจิกรรมเทศกาลเกมแห่งประชาธปิไตย (Democracy  

Game festival) โดยส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมมือ 

กบัมลูนธิฟิรดีรชิ เนามนั (Friedrich-Naumann) และส�านกัวชิาบรหิารรฐักจิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมผ่านการเชิญหน่วยงานภาค ี

ด้านเกมเข้ามาร่วมจัดกิจกรรม เปิดบูธเกม อาทิ การ์ดเกมท�าความรู้จัก 

ราชการไทย จากส�านกัวชิาบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย เกมจาก 

Boss Lab Board Game การ์ดเกมพลังสิทธิ เกม Sim Democracy และ

การ์ดเกม รูเ้ท่าทนัสือ่ จากมลูนธิฟิรดีรชิ เนามนั และเกม Peace Socrazy 

กจิกรรมครัง้นีเ้ป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้ผูท้ีส่นใจเข้าร่วมเล่นเกม มนีสิตินกัศกึษา

สนใจเข้าร่วมจ�านวนมาก
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การศึกษาวิจัยเพ่ือส�ารวจพรมแดนความรู้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลน�าไปสู่การน�าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
๑. สถานการณ์ความเปน็ประชาธิปไตยของประเทศไทย (Democracy Index in 
Thailand)

งานวิจัยที่ศึกษาสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยใน 7 มิติหลัก ประกอบด้วย การเคารพสิทธิ เสรีภาพ

และหน้าที่ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมทีนุทางสงัคม การเชือ่มัน่ในสถาบนัต่างๆ การสนบัสนนุประชาธปิไตย 

และ การต่อต้านการทจุรติ โดยเปรยีบเทยีบผลการศกึษาระหว่างปี 2๕๖๐ - 

2๕๖3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับความเป็น 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยในปี 2๕๖3 อยู ่ในระดับปานกลาง 

คือ ๕๕.๐ คะแนน อย่างไรก็ตาม มีระดับความเป็นประชาธิปไตย 

ทีน้่อยทีส่ดุในรอบ 4 ปีทีผ่่านมา โดยมคีะแนน ๕๙.2 ในปี 2๕๖๐ คะแนน 

๖๐.๐ ในปี 2๕๖๑ คะแนน ๕๘.4 ในปี 2๕๖2

เมื่อพิจารณาความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละมิติในปี 2๕๖3  

พบว่า มิติที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต มีคะแนน 

72.๕ รองลงมา คือ การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ และการยึดมั่น 

ในหลักนิติธรรม มีคะแนน ๖๖.๖ เท่ากัน และการสนับสนุนประชาธิปไตย  

มีคะแนน ๖๕.๐ มิติที่มีคะแนนในระดับปานกลาง ได้แก่ การเชื่อมั่น 

ในสถาบันต่างๆ มีคะแนน ๕๘.4 การมีทุนทางสังคม มีคะแนน 4๘.๖ 

การเข้าร ่วมเป็นสมาชิกกลุ ่มและการเชื่อมั่นกันและกัน และการไม่ยอมรับการทุจริต ดังนั้น 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยในมุมมองของประชาชน ควรมุ่งเน้นให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตรวจสอบการท�างานของ 

รัฐบาลให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และเพื่อพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มี 

มากยิ่งขึ้นต่อไป
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๒. บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน (Public Perspectives on Roles of 
government)

งานวิจัยภายใต้โครงการการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

เกีย่วกบับทบาทของรฐับาลปี 2๕๖๐ เพือ่วดัระดบัความคดิเหน็ของประชาชน

ต่อบทบาทของรัฐบาลในประเทศไทย โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานของรัฐบาล รวมถึง 

ความคาดหวงัของประชาชนที่มีต่อความรับผิดชอบด้านต่างๆ ของรัฐบาล 

ผลการศึกษาพบว่า เกือบร้อยละ ๕๐ มีความเห็นต่อบทบาทของรัฐบาล 

ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธ ิเสรภีาพของประชาชนว่า รฐับาลมสีทิธใินการด�าเนนิการนี้ 

ในขณะที ่ร้อยละ 33 เหน็ว่า รฐับาลไม่ควรมสีทิธใินการคอยตดิตามสอดส่อง

การส่งอเีมล์และข้อมลูอืน่ๆ ทีม่กีารแลกเปลีย่นทางอนิเทอร์เนต็ของประชาชน 

และเมือ่เป็นมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของชาต ิได้แก่ การรวบรวม

ข้อมลูของทกุคนเกีย่วกบัการอาศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยทีพ่วกเขาไม่รูพ้บว่า  

มีสัดส่วนของค�าตอบที่ว่ารัฐบาลมีสิทธิและไม่มีสิทธิด�าเนินการพอๆ กัน  

อย่างไรกต็ามหากรฐับาลสงสยัว่าจะมกีารก่อการร้ายเกดิขึน้ ประชาชนเหน็ว่า 

รัฐบาลไม่ควรมีสิทธิที่จะกักตัวผู ้อื่นเป็นระยะเวลานานเท่าที่ต้องการ 

โดยปราศจากการน�าตัวมาพิจารณาคดี ดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท ์

ของผู้อื่นและหยุดค้นหาบุคคลตามท้องถนนโดยวิธีการสุ่ม เนื่องจากเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน

จากการวิเคราะห์ต่อเนื่องถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความคาดหวัง

ของประชาชนต่อความรับผิดชอบของรัฐบาลพบว่า ยิ่งประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อข้าราชการมากเท่าไหร่ จะยิ่ง

คาดหวังว่ารัฐบาลจะด�าเนินการในประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลควรด�าเนินการด้านต่างๆ ได้แก่ 

สนบัสนนุความเท่าเทยีมหญงิชาย การจดัหางานให้ประชาชน ออกกฎหมายและให้เงนิสนบัสนนุด้านอตุสาหกรรม

เพือ่ให้ประชาชนมงีานท�า ให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนระดบัมหาวทิยาลยัทีม่รีายได้ต�า่ และด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

ด้านการทจุรติของข้าราชการและสภาผูแ้ทนราษฎร หากรฐับาลสามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการด�าเนินงานของรัฐ ลดระดับการทุจริตของภาครัฐ จะน�าไปสู่การยกระดับความเชื่อมั่น 

ของประชาชน
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๓. การส�ารวจขอ้มลูธรรมาภบิาลในประเทศไทย (Good Governance Mapping)

แผนที่ธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping) เป็นนวัตกรรมเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เป็นมุมมอง 

ในการจัดระดับธรรมาภิบาล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เป็นฐานข้อมูล

ระบบธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบการท�างานของทุกหน่วยงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้รางวัล

ธรรมาภิบาลในประเทศไทย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการติดตามและประเมิน

ผลการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์กรในประเทศไทยต่อไป โดยส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน และในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ด�าเนินการให้ “รางวัลธรรมาภิบาล” อาทิ  

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

รางวัลองค์กรโปร่งใสของส�านักงานส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

รางวัลพระปกเกล้า ที่มอบให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรางวัล Thailand NGO Awards ของ

องค์กรพัฒนาเอกชน จัดรางวัลโดย The Resources Alliance เป็นต้น ซึ่งการมอบรางวัลเป็นการส่งเสริมให้ 

หน่วยงานต่างๆ ได้เกิดความตื่นตัว และพยายามพัฒนาหน่วยงานตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ

การให้บริการภายใต้หลักคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๔. การส�ารวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งของประเทศไทย (Conflict Mapping)

แผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) ของประเทศไทยถือเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 

ความขดัแย้งในมติต่ิางๆ โดยมวีตัถปุระสงค์ในการส�ารวจและรวบรวมข้อมลูสถานการณ์ความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ และ 

วเิคราะห์สถานการณ์ความขดัแย้งตามรายภมูภิาค ซึง่เป็นสองวตัถปุระสงค์ส�าคญัและได้ด�าเนนิการวจิยัเชงิคณุภาพ 

ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารและกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก โดยสถาบันพระปกเกล้า  
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๖๑รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

ได้เหน็ความส�าคญัในการส�ารวจองค์ความรูก้ารจดัการความขดัแย้งทีเ่กดิจากการด�าเนนิโครงการตามแนวนโยบาย 

เพื่อจัดท�าข้อมูลสาเหตุ คู่ขัดแย้ง ความส�าคัญของปัญหา และสถานะปัจจุบันของความขัดแย้งทั่วประเทศ

โดยแต่ละภมูภิาคของประเทศไทย ได้ส�ารวจและจดัเกบ็สถานการณ์ข้อมลูแผนทีค่วามขดัแย้งของประเทศ 

ในทุกๆ 2 ปี เริ่มท�าครั้งแรกตั้งแต่ปี 2๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาข้อมูลและรูปแบบให้ทันสมัย เพื่อเป็น 

การส�ารวจเชงิคณุภาพ โดยแบ่งด้วยมติคิวามขดัแย้ง (Conflict Dimension) 4 มติ ิดงัต่อไปนี ้๑. มติคิวามขดัแย้ง 

ทางการเมือง 2. มิติความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ 3. มิติความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. มิติความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยท่านสามารถเข้าชมได้ที่ https://conflict-

mapping-th.com/ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย

๕. งานวิจัยส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ Peace Survey ครั้งที่ ๖

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลงานวิจัย เนื่องจากต้องลงพื้นที่ 

ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนจ�านวนมาก ท�าให้เกิดความเสี่ยงสูงและจ�าเป็นที่ต้องยุติโครงการลงพื้นที ่

เก็บข้อมูลออกไปด�าเนินการในปีงบประมาณหน้า อย่างไรก็ดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการติดตามการน�าข้อมูล

ของโครงการวิจัย (Peace Survey) ไปใช้อย่างใกล้ชิด อันสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้ส่งเสริมวงวิชาการ 

ที่ท�างานด้านสันติภาพในวงกว้าง มีบทความวิจัยจ�านวน 3 เรื่องที่อ้างอิงข้อมูลของงานวิจัยนี้ บทความของ  

Anders Engvall และ Nobert Ropers (2020) ได้อ้างอิงถึงในบทความเรื่อง The Southern Conflict and 

its Transformation: An overview ที่ให้ความส�าคัญกับการส�ารวจในเรื่องของการสะท้อนเสียงของประชาชน

อย่างแท้จรงิว่ารูส้กึอย่างไรต่อกระบวนการสนัตภิาพทีด่�าเนนิอยู ่ขณะทีร่อมฏอน ปันจอร์ (2๕๖3) กไ็ด้หยบิข้อมลู

ของงานวจิยั Peace Survey ไปอ้างองิในรายงานการวจิยัเรือ่ง “การเมอืงของความขดัแย้งชายแดนใต้/ปาตาน”ี  

ที่กล่าวว่างานวิจัย Peace survey นั้นเป็นงานวิจัยที่ฟังเสียงของผู้คน แม้ว่ามีการส�ารวจในลักษณะเช่นนี้ใน
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ชายแดนภาคใต้อยูบ่่อยครัง้ แต่งานวจิยันีแ้ตกต่างออกไปเนือ่งจากเปรยีบเสมอืนการประเมนิกระบวนการสนัตภิาพ

ผ่านสายตาของประชาชน ทั้งในแง่ของกระบวนการและเนื้อหาสาระ งานของติณณภพ เตียวเจริญกุล (2๕๖3) 

ในบทความเรือ่ง “สนัตวิธิใีนนโยบายความมัน่คงของไทยในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” ได้กล่าวว่า Peace Survey 

นัน้ได้สะท้อนว่าประชาชนเชือ่ในแนวทางของสนัตวิธิแีต่ไม่เหน็ความก้าวหน้าในการด�าเนนิการจากรฐั ซึง่งานวจิยั

ดงักล่าวได้เสนอแนะว่าภาครฐัในฐานะผูก้�าหนดนโยบายควรแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน นบัว่างานวจิยันีเ้ป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการที่ท�างานขับเคลื่อนด้านสันติภาพเป็นอย่างมาก

โดยผลการวิจัยนี้ได้ถูกน�าเสนอ ณ รัฐสภา ต่ออนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และปรับปรุง

กฎหมายในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง 

การปรองดองสมานฉันท์ในสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

๖. พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย ๒๕๖๓ (Thai Peace 
Index-TPI)

รายงานวจิยั มวีตัถปุระสงค์การวจิยั คอื ๑. พฒันาดชันแีละตวัชีว้ดั 

ด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 2. วัดระดับสันติภาพ 

ในสังคมไทยเพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น และ 

3. น�าผลของงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท�าให้เกิด 

การขบัเคลือ่นงานด้านสนัตภิาพ การวจิยัครัง้นี ้เป็นการด�าเนนิในระยะที ่2 

ปี 2๕๖3 (เกบ็ข้อมลูปี 2๕๖2) ซึง่ทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการจดัท�าในระยะที ่๑  

ปี 2๕๖๑ (เก็บข้อมูลปี 2๕๖๐) มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผลสันติภาพรายจังหวัดจาก 77 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่อยู่ใน

กลุ่มระดับสันติภาพสูงที่สุด ได้แก่ ๑. มหาสารคาม 2. ตรัง 3. ล�าปาง  

4. นครศรีธรรมราช เมื่อดูระดับภูมิภาคจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะมีระดับ

สันติภาพปานกลางถึงต�่า มีการเผยแพร่รายงานวิจัยไปให้หน่วยงานต่างๆ 

เช่น สถาบันการศึกษาด้านสันติศึกษา กระทรวงต่างๆ องค์กรอิสระ และ

หน่วยงานเอกชน รวมทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ หน่วยงาน 
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๗. รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ประจ�าป ี๒๕๖๒ : บทส�ารวจว่าด้วย
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

หากนับตั้ งแต ่ประเทศไทยมีการประกาศใช ้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2๕4๐ เป็นต้นมาได้เกดิการขบัเคลือ่น

ด้านการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่อย่างเป็นรปูธรรม จนเกดิการเปลีย่นแปลง

ด้านการปกครองท้องถิน่ไทยอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การยกฐานะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาล นับเป็นจุดเริ่มต้นของ 

การพฒันาเมอืงในประเทศไทย เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นกลไก

ในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระดับ

พื้นที่ได้อย่างทันท่วงที อันน�ามาสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ประชาชน หากแต่การพัฒนาเมืองที่ผ่านมากลับประสบปัญหามากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวที่ศูนย์กลาง ปัญหาเมืองโตเดี่ยว ปัญหา 

ความเหลื่อมล�้า และปัญหาการจัดบริการสาธารณะที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของการพัฒนาเมืองที่เราจะต้องหันกลับ

มาให้ความส�าคัญกับการสร้างความพร้อมของการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับ 

ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ จึงได้หยิบยกประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City) มาเป็นประเด็นในการศึกษาและน�าเสนอในรายงานฉบับนี้

รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ประจ�าปี 2๕๖2: บทส�ารวจ

ว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้ ได้แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที ่๑ วา่ด้วยเมอืงอัจฉรยิะ : บทส�ารวจการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

น�าเสนอข้อมูลจากการส�ารวจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดย

ใช้แบบสอบถามการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งขอความร่วมมือจากบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แห่งละ ๑ คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมลูจากการส�ารวจในส่วนนีจ้ะช่วยให้ผูอ่้านมองเหน็ระดบัความพร้อมและ 

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยสถิติและข้อมูล : สถานการณ์การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น เนื้อหา 

ข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยให้ผู ้อ่านมองเห็นทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์การกระจายอ�านาจในภาพรวม 
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ผ่านข้อมลูสถติต่ิางๆ และในอนาคตคาดว่าข้อมลูสถติใินส่วนนีจ้ะกลายเป็นฐานข้อมลูด้านการกระจายอ�านาจและ 

การปกครองท้องถิ่นไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ก�าหนดนโยบาย และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการกระจายอ�านาจสู่ชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์แห่งการปกครองตนเองอย่างแท้จริง 

การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือใหม่ๆ 
๑. การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): 
การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย 

การวิจัยเชิงทดลองเพื่อน�าเครื่องมือ PVT อันเป็นนวัตกรรม

ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งมาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย  

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทีมคณะผู ้วิจัยจากส�านักนวัตกรรมเพื่อ

ประชาธิปไตยและกลุ่มเครือข่าย (OpenDream, Constitutional Lab, 

Wewatch และ กมธ.พัฒนาการเมือง) โดยได้น�าเครื่องมือดังกล่าวไป

ปรับใช้กับการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกระบวนการ 

นับคะแนนเลือกตั้งแบบคู ่ขนานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู ่สาธารณะทันที

หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ป ัจจัยส�าคัญของการด�าเนินการคือ  

กลุ่มอาสาสมัครที่จะประจ�ายังหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เพื่อติดตามการจัด 

การเลือกตั้ง และการนับคะแนนหลังเวลาปิดหีบ ประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการวิจัยประกอบไปด้วยสองส่วน คือ หนึ่งการติดตามตรวจสอบ

การเลือกตั้งว่ามีความโปร่งใสและสุจริตตามหลักของประชาธิปไตย 

จรงิหรอืไม่ ผลคะแนนทีป่ระกาศออกมานัน้แท้จรงิตรงต่อเสยีงของประชาชน

ที่มาใช้สิทธิหรือเปล่า และสองคือการสร้างความตื่นตัวทางการเมือง 

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งในประเด็นที่ว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย 

และมีค่า ยังรวมถึงประเด็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลต่อชีวิต

ประจ�าวันได้เช่นเดียวกัน 

aw_annual2563_p2.indd   64 25/8/2564 BE   13:22



๖๕รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๒. เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา 

กระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่มีต่อเมือง คือบริบท

ทางสังคมเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้สภาพบริบทที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลง

และการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ เนื่องจากภายใต้บริบทมหภาคที่เรียกว่า

ศตวรรษที่ 2๑ นั้น องค์ประกอบต่างๆ ของสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

ล้วนถูกรบกวน (Disrupt) จากตัวแปรบางอย่างในระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

(Digital Transformation) นอกจากนี้กระแสการขยายตัวของพื้นที่เมือง 

อันเนื่องมาจากการกลายเป็นเมือง (Urbanization) ที่มากขึ้นนั้น ส่งผลให้ 

สภาพปัญหาในพืน้ทีเ่มอืงต่างๆ ทัว่โลกมกีารขยายตวัและมคีวามสลบัซบัซ้อน 

มากยิง่ขึน้ ซึง่ความเป็นเมอืงอาจมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมอย่างหนึง่ 

อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายของผู ้คน และการเคลื่อนย้ายของ 

การด�าเนนิกจิการงานจากชนบทเข้าสูเ่ขตเมอืง ด้วยเหตนุีจ้งึอาจกล่าวได้ว่า 

Urbanization หรอื ความเป็นเมอืง หมายถงึ การเคลือ่นย้ายของประชากร

จากชนบทเข้าสูเ่มอืง น�าไปสูก่ารขยายตวัของเขตเมอืงในเชงิพืน้ที ่อนัเป็นผล

มาจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางสังคม แสดงให้เห็นบทบาทของกลุ่มคนที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน 

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากความส�าคัญของเทคโนโลยี

๓. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบังคับใช้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

พ.ศ. 2๕๖2 เมื่อวันที่ ๑2 มีนาคม 2๕๖2 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑3 มีนาคม 2๕๖2 ก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  

๑ มกราคม 2๕๖3 ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องตดิตามกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้  
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ในระหว่างเวลาที่ยังไม่จัดเก็บภาษีนี้  กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง

การคลังจึงจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2๕๖2 การที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ในระยะเวลากระชั้นชิด และ 

ในทางปฏบิตัยิงัมหีลายประเดน็ไม่ชดัเจน ท�าให้เป็นปัญหาส�าหรบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เสียภาษี ดังนั้น ประชาชนจะต้อง 

เตรียมพร้อมรับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากประชาชนหรือ

บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องศึกษา

และท�าความเข้าในเนื้อหาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2๕๖2 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากฎหมายฉบับนี้แตกต่างไปจากกฎหมายภาษี 

โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่อย่างสิ้นเชิง 

๔. จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

การจัดการความขัดแย้งด ้วยการระงับข ้อพิพาทถือว ่า 

เป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกประเทศจะต้องมีวิธีการในการระงับข้อพิพาท  

ผู ้น�าต้องมีหน้าที่ระงับความขัดแย้ง โดยในอดีตพระมหากษัตริย์ 

จะมีหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาระงับข้อพิพาทด้วยการใช้อ�านาจทาง

ตุลาการ หรือมอบอ�านาจตุลาการดังกล่าวให้แก่องค์กรที่เรียกว่า 

ศาลเป็นผู้ด�าเนินการ อ�านาจสิทธิขาดของการท�าค�าวินิจฉัยและมีค�าสั่ง 

วินิจฉัยจะเป็นของพระมหากษัตริย์ ต่อมาได้เกิดแนวความคิดของ 

การขอให้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้าน

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีการพิพาทกัน 

มาเป็นผู ้วินิจฉัยแทนการจะน�าคดีไปสู ่ศาล 

ท�าให้เกิดระบบที่เรียกว่า อนุญาโตตุลาการ 

(Arbitration) ขึน้มา และกลายเป็นกระบวนการ 
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เป็นที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากการศาลและการอนุญาโตตุลาการที่ศาลยอมรับบังคับให้แล้ว  

ในกรณีคดีพิเศษบางอย่างที่ประสงค์จะรักษาสัมพันธ์ของคู่กรณีเป็นส�าคัญ และต้องการกระบวนการที่ค้นหา

ความต้องการที่แท้จริงและวิธีการในการรักษาสัมพันธ์ของคู่กรณีมิให้เลวร้ายลงไป วิธีการที่ใช้ส�าหรับคดีพิเศษ

บางประการนี้ได้มีแนวความคิดของการไกล่เกลี่ยด้วยวิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริง สร้างกระบวนการ

สมานฉันท์ คือการพยายามรักษาไมตรีของคู่กรณีให้กลับคืนดีอย่างเดิม วิธีการดังกล่าวได้น�ามาใช้กับคดีพิเศษ 

เช่น ข้อพิพาทแรงงาน เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้าง หากจะต้องน�าคดีไปสู่ศาลก็ไม่อาจจะท�างานร่วมกันได้  

จึงควรหาทางออกด้วยการไกล่เกลี่ยดีที่สุด

๕. พัฒนาการรับฟังความคิดเห็น 

การพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นเป็นโครงการโดยความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ เพื่อพัฒนานโยบายของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นับเป็นการเผยแพร่เครื่องมือ 

การรบัฟังความคดิเหน็ในรปูแบบต่างๆ ผ่านทกัษะวทิยากรกระบวนการ และเทคนคิอืน่ๆ ให้กบัหน่วยงานภายนอก 

เพื่อพัฒนาการเทคนิคและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากการท�างานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับประเทศ  

ทั้งส่วนกลาง และระดับเขต ให้มีมาตรฐานในการใช้เครื่องมือรับฟังความคิดเห็นให้เป็นระดับเดียวกัน 

โดยส�านกันวตักรรมเพือ่ประชาธปิไตยได้เข้าไปมบีทบาทในการพฒันาปรบัปรงุการรบัฟังความคดิเหน็ของ 

สปสช. เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ผลตอบรับที่ได้นอกจากจะท�าให้ สปสช. ในแต่ละพื้นที่จะมีเครื่องมือใหม่ๆ  

ในการรบัฟังความคดิเหน็แล้ว ยงัเป็นการยกระดบัศกัยภาพในการออกแบบกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ในแต่ละ

พื้นที่ นอกจากนี้ ในเวทีดังกล่าวยังท�าให้เกิดการ “คืนข้อมูล” ของการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราว  

ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การด�าเนินการนี้นอกจากจะด�าเนินการในพื้นที่แล้ว ยังมีการด�าเนินการผ่านการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมระดมสมอง เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ 

ต่อระบบประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกัน ต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�า 
ทางความคิดและการท�างานเพ่ือ 
เผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

การต่อยอดและการพัฒนาการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน
พระปกเกล้า 

นบัจากในปี 2๕๖2 ทีส่ถาบนัพระปกเกล้าได้มุง่มัน่ในการขบัเคลือ่น 

ยทุธศาสตร์ในด้านการพฒันาผูน้�าให้เป็นผูน้�าทางความคดิและการท�างาน 

โดยได้มีการขับเคลื่อนผู้น�าทรงภูมิปัญญาที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (Wise  

Leadership) และ KPI DNA ให้เป็นหลกัการในการพฒันาผูน้�าทางความคดิ 

และการท�างาน เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ

สันติวิธีนั้น โดยในปี 2๕๖3 นี้ เป็นปีที่สถาบันได้ต่อยอดและพัฒนา 

การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของสถาบนั เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้กบั 

หลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ์และมีความคล่องตัว 

มากขึ้น ดังนี้ 
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การสร้างผู้น�าทรงภูมิปัญญา (Wise Leadership)

การสร้างสมรรถนะความเป็นผูน้�าตามตวัแบบผูน้�าทรงภมูปัิญญาทีม่ปัีญญาเชงิปฏบิตั ิ(Wise Leadership)  

เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่มีการถ่ายทอดควบคู่ไปกับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�าของสถาบัน 

พระปกเกล้า ซึ่ง Nonaka & Takeuchi (2011) ได้ศึกษาบทเรียนจากหลากหลายองค์กรที่จ�าเป็นจะต้อง 

อยูท่่ามกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม สิง่แวดล้อม ในปัจจบุนั และได้พบว่า การรือ้สร้าง

แนวคิดดั้งเดิมที่เกี่ยวกับผู้น�า ทั้งผู้น�าในภาคราชการ เอกชน และงานบริการสังคม ซึ่งผู้น�าในยุคใหม่นั้นจะต้อง

เป็นผูน้�าปัญญาเชงิปฏบิตั ิ(practical wisdom) คอื ผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจได้ว่าควรจะท�าอะไร เมือ่ใด และอย่างไร 

สามารถตัดสินใจในการเลือกทางปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของกรอบจริยธรรม เข้าใจในบริบทของ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่จ�ากัดต่างๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อคนจ�านวนมาก ไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าหรือของคนใดคนหนึ่ง หรือแค่บริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

น�ามาสู่การสร้างตัวแบบของผู้น�าทรงภูมิปัญญา ซึ่งมีลักษณะ ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑.  ความสามารถในการก�าหนดเป้าหมายที่ดีและตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีงาม (Ability to Make 

Judgement on Goodness)

2.  ความสามารถในการรูข้้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นปัจจบุนั (Ability to Grasp the Essence 

of Particular Situations/Things)

3.  ความสามารถในการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Ability to Create Ba)

4.  ความสามารถในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจง่าย (Ability to Articulate the Essence)

๕.  ความสามารถในการใช้อ�านาจเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กร (Ability to Exercise Political Power)

๖.  ความสามารถในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ (Ability to Foster Phronesis in Others)
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๑. หลกัสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง 
รุ่นที่ ๒๓ (ปปร.๒๓) 

ในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่23 ได้ม ี

การต่อยอดและการพัฒนาการจัดหลักสูตรการเรียน 

การสอนโดยน�าตวัแบบผูน้�าทรงภมูปัิญญาในกระบวนการ

ดังต่อไปนี้

การต่อยอดเชิงองค์ความรู ้ แนวคิดผู ้น�า 

ทรงภูมิปัญญาได้ถูกน�ามาบรรจุไว้ในทฤษฎีแกนกลาง 

ของกลุ ่มวิชาที่ ๖ : ผู ้น�าทรงภูมิปัญญา โดยได้ม ี

การเรียนรู้ทางไกลในระบบ Distance Learning System โดยความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า และ  

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถศึกษา

แนวคดิทฤษฎ ีและแลกเปลีย่นกบัคณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนี ้ในหวัข้อ Wise Leadership 

บรรยายโดย Prof.Ayano Nishihara 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา แนวคิดผู้น�าทรงภูมิปัญญา ได้ถูกน�ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดน�า เพื่อท�า 

ความเข้าใจคุณลักษณะของผู้น�าในหลากหลายภาคส่วน โดยได้มีการศึกษากรณีศึกษาของผู้น�าทั้งในระดับโลก 

ผู้น�าระดับชาติ และผู้น�าระดับท้องถิ่น ทั้งในห้องเรียนและที่เกิดขึ้นการเดินทางศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ มกีารเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ถกเถยีง วเิคราะห์ และสงัเคราะห์การน�าตวัแบบทีไ่ด้เรยีนรูม้าเข้ากบั 

ผู้น�าจริงๆ ที่มีตัวตน อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้แนวคิดผู้น�าทรงภูมิปัญญาในการท�าความเข้าใจ 

หลักการที่มีตัวตน และสามารถจับต้องได้
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การน�าแนวคิดไปใช้พัฒนาตัวเอง แนวคิดผู้น�าทรงภูมิปัญญาได้ถูกน�ามาเป็นแบบทดสอบส�าหรับ 

การประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้น�าของนักศึกษาเอง โดยได้มีการทดสอบสมรรถนะความเป็นผู้น�าของ

นักศึกษาทั้งก่อนและหลังเข้ามาศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเองหลังจากที่ได้

เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว 

๒. หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙ (ปนป.๙) 

ในหลักสูตร ปนป.๙ ได้มีการต่อยอดและการพัฒนาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยน�าตัวแบบ 

ผู้น�าทรงภูมิปัญญาในกระบวนการดังต่อไปนี้

การต่อยอดเชิงองค์ความรู้ นักศึกษา ปนป.๙ มีโอกาสเช่นเดียวกับนักศึกษา ปปร.23 โดยได้ม ี

การเรยีนการสอนทีม่แีนวคดิผูน้�าทรงภมูปัิญญาบรรจไุว้ในทฤษฎแีกนกลางและโดยได้มกีารเรยีนรูท้างไกลในระบบ 

Distance Learning System โดยความร่วมมอืของสถาบนัพระปกเกล้าและ National Graduate Institute for 

Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น

การวเิคราะห์กรณศีกึษา แนวคดิผูน้�าทรงภมูปัิญญา ได้ถกูน�ามาใช้เป็นกรอบแนวคดิน�า เพือ่ท�าความเข้าใจ 

คุณลักษณะของผู้น�าในหลากหลายภาคส่วน โดยได้มีการเรียนการสอนแบบ Co-creation ซึ่งเป็นการประสาน

ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองและสถาบันพระปกเกล้า ในการเชิญในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้น�า

ทางการเมือง ผู้น�าภาคเอกชน ผู้น�าภาคราชการ ผู้น�าสตรี และผู้น�าองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ 

ถอดบทเรยีนคณุลกัษณะผูน้�า ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ท�าความเข้าใจผูน้�าในภาคส่วนต่างๆ ผ่านแนวคดิ

ผู้น�าทรงภูมิปัญญา 
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นอกจากนี ้หลกัสตูร ปนป.๙ ยงัจดักจิกรรม 6 Stars PNP9 ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้เพือ่นนกัศกึษา

โหวตเลือกเพื่อนร่วมรุ่นที่ต้องการรับฟังการน�าเสนอประสบการณ์และพฤติกรรมเด่นชัดอันบ่งชี้คุณลักษณะ 

ของผู้น�าทรงภูมิปัญญาทั้ง ๖ ด้านตามแนวคิดทฤษฎี โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด

จ�านวน ๖ คน จากการประเมินตนเองก่อนเข้ารับการศึกษา

การประยุกต์ใช้ในการท�าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ โดยนักศึกษาหลักสูตร ปนป. ๙ ได้มีการท�ากิจกรรม

โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ และเมื่อท�าโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีการถอดบทเรียนว่า ได้มีการน�าหลักการผู้น�า 

ทรงภูมิปัญญาไปใช้ในกระบวนการท�าโครงงานกลุ่มอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการที่โครงงานกลุ่มมีความหลากหลาย

และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การถอดบทเรียนร่วมกันท�าให้แต่ละกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงหลักการ 

ผู้น�าทรงภูมิปัญญามากขึ้น 

การน�าแนวคิดไปใช้พัฒนาตัวเอง แนวคิดผู้น�าทรงภูมิปัญญาได้ถูกน�ามาเป็นแบบทดสอบส�าหรับ 

การประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้น�าของนักศึกษาเอง โดยได้มีการทดสอบสมรรถนะความเป็นผู้น�าของ

นักศึกษาทั้งก่อนและหลังเข้ามาศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเองหลังจากที่ได้

เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว 

โดยกระบวนการเรยีนรูข้องหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นสูก่ารสร้างผูน้�ากบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีเ่ป็นการก�าหนด

ให้นักศึกษาจัดท�าโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติการและด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งนักศึกษาได้จัดท�า

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและมีความโด่ดเด่น ดังนี้ 

๑. โครงการลดการรังแกในโรงเรียนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ โครงการ 

ลดการรังแกในโรงเรียนผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ ถือเป็นโครงงานกลุ่มที่

มีรูปแบบการน�าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรผู้น�า 

ยคุใหม่ในระบอบประชาธปิไตย รุน่ที ่๙ (ปนป.๙) กลุม่ววั มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดการรงัแกในโรงเรยีน 

ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเชิงปรึกษาหารือ ผลก็คือได้มีการน�าข้อเสนอเชิงรูปธรรมที่ได้จาก

กระบวนการดังกล่าวไปยื่นแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาการรังแกในเชิงโครงสร้างต่อไป หัวใจส�าคัญของโครงงานในรูปแบบนี ้อยู่ที่การน�าข้อเสนอ 

ต่อสาธารณะเป็นประเด็นๆ หรือเป็นข้อๆ หรือเป็นการน�าเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
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๒. โครงการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของช้างป่าและชุมชน โครงการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ของช้างป่าและชุมชน เป็นโครงการของนักศึกษาหลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

รุ่นที่ ๙ กลุ่มช้าง ถือเป็นโครงงานกลุ่มที่มีรูปแบบการน�าเสนอแบบ การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่

หรือประเด็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผลของการเข้าไปในชุมชนคือได้รับทราบสาเหต ุ

ที่แท้จริงของปัญหา สร้างเครือข่ายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท�าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ประชาชน ผูน้�าท้องถิน่ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ได้เข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกนั 

ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเข้มแข็งกลมเกลียวให้

ชุมชน และเกิดความเป็นเจ้าของในทรัพยากรท้องถิ่น หัวใจส�าคัญของโครงงานในรูปแบบนี้ อยู่ที่

การแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในท้องที่ ซึ่งมาจากความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ โดยการผลักดัน

ร่วมกันของทุกภาคส่วนท�างานร่วมกันเพื่อผลักดันให้โครงการด�าเนินต่อไปอย่างยั่งยืนในปีถัดๆ ไป 

แม้ว่านักศึกษาฯ จะออกมาจากพื้นที่แล้ว 

การสร้างคุณลักษณะ KPI DNA
จากการรเิริม่การปลกูฝัง KPI DNA ซึง่เป็นคณุลกัษณะเฉพาะทีส่ถาบนัคาดหวงัทีจ่ะให้เกดิขึน้กบันกัศกึษา

ที่อบรมในทุกหลักสูตรของสถาบัน อันประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

ความรักในวิชาความรู้ การแสวงหาความรู้ และการตัดสินใจโดยจากฐานวิชา หรือการม ี

องค์ความรู้ (Knowledge Creation-K) คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่จริง

โดยบูรณาการสหวิทยาการกับการสังเคราะห์และหยั่งรู้ภายในตนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ 

ครบถ้วนสมบูรณ์และกระจ่างชัดที่ถูกประยุกต์ใช้อย่างมีสติและเหตุผล

การมจีติสาธารณะ การสร้างประโยชน์ให้เกดิแก่สาธารณะและสงัคมโดยรวม และการคดิถงึ

เรื่องประโยชน์ส่วนรวมเหนือสิ่งอื่นใด (Publicness-P) คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ให้สังคมเกิดความดีงาม ความเท่าเทียม และสันติสุข

การยึดมั่นในความซื่อตรง ไม่ย่อท้อต่อการยืนหยัดในการท�าสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity-I) คือ 

การครองตนและครองงานด้วยความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น และต่อการท�างานเป็นทีม

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ 
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การพัฒนากิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง KPI DNA
แม้ว่าจะมวีกิฤตกิารณ์โรคระบาดโควดิ-๑๙ เกดิขึน้ในปี 2๕๖3 แต่ทางสถาบนัพระปกเกล้าได้จดักจิกรรม

เพือ่ปลกูฝัง KPI DNA เพือ่สร้างเสรมิความสามารถของนกัศกึษา โดยนกัศกึษาด้วยกนัเอง ให้สามารถน�าศกัยภาพ

ไปใช้ได้อย่างเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ แนวคดิดงักล่าวจงึน�ามาสูก่ารสร้างเวท ีพืน้ที ่หรอืเป็น platform ให้นกัศกึษา

เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าไปสู่การดึงศักยภาพที่มีอยู่ของนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าที่มีอยู่แล้ว  

ให้ชัดเจนเด่นชัดมากขึ้น จนสามารถกลายเป็นจุดเด่นของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าได้

กิจกรรม KPI the Idol โดยเริ่มใน 2 หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ หลักสูตรการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูงรุ ่นที่ 23 (ปปร.23) และหลักสูตร

ผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ ๙ (ปนป.๙) กิจกรรม KPI the Idol เป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบ

ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส�ารวจ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาทั้งหมด ๙ กลุ่ม โดยให้ 3 กลุ่มเป็นตัวแทน

ของการมีองค์ความรู้ (Knowledge) อีก 3 กลุ่มเป็นตัวแทนของการมีจิตสาธารณะ (Publicness) และ

อีก 3 กลุ่มเป็นตัวแทนของการยึดมั่นในความซื่อตรง (Integrity) หลังจากนั้นทั้ง ๙ กลุ่มจะพยายามสร้าง

บุคลิกภาพของผู้ที่มีความโดดเด่นในเรื่อง Knowledge Publicness และ Integrity ขึ้นมากลุ่มละ ๑ แบบ  

แล้วน�าเสนอชือ่เพือ่นร่วมชัน้เรยีนทีม่บีคุลกิภาพใกล้เคยีงกบับคุลกิภาพนัน้ แล้วทัง้ 3 กลุม่ทีไ่ด้บคุลกิภาพเดยีวกนั

ลงคะแนนเสียงคัดเลือกให้เหลือเพียงคนเดียวที่มีบุคลิกภาพตรงกับ K P และ I นั้นให้เป็นตัวแทนของรุ่นที่มี 

ลักษณะเหมาะสมกับความเป็น The idol 
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กิจกรรม KPI The Idol เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาความเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) 

ความเป็นผูม้จีติสาธารณะ (Publicness) และความเป็นผูม้คีวามซือ่ตรง (Integrity) จากนกัศกึษาในรุน่เดยีวกนัเอง  

เพื่อสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Persona) ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่นักศึกษาเชื่อมโยงความจ�า 

เข้ากบัเพือ่นร่วมรุน่ทีม่ลีกัษณะความเป็นผูม้คีวามรู ้มจีติสาธารณะ และความซือ่ตรงได้ กจิกรรมนีม้วีตัถปุระสงค์

ให้เกดิการเรยีนรูจ้ากกนัและกนั และการเคารพในความแตกต่างหลากหลายของบคุคล เป็นกจิกรรมทีเ่หมาะกบั 

การเรียนการสอนที่ด�าเนินไปแล้วอย่างน้อยครึ่งเทอม เพราะต้องให้นักศึกษารู ้จักกันในระดับหนึ่งแล้ว 

ว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนแต่ละคนมีคุณสมบัติเด่นด้านใด การที่ผูกคุณสมบัติไว้กับบุคลิกภาพ ท�าให้นักศึกษา 

สามารถจ�าได้ง่ายว่าคุณลักษณะต่างๆ คือ K P I นั้นสอดคล้องกับตัวตนของเพื่อนคนใดในรุ่นของตน 

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๐  
(สสสส.๑๐)

จดุเด่นของหลกัสตูรนี ้คอืได้จดัให้มกีารลงพืน้ทีท่ัง้สีภ่มูภิาค เพือ่ศกึษาดงูานพืน้ทีต่่างๆ ตามภมูภิาคพืน้ที่

ดูงานจะขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะศึกษาเป็นหลัก (Issue-oriented) โดยมีความมุ่งหมายส�าคัญที่จะสร้างโอกาสให้

นกัศกึษาได้ลงพืน้ทีจ่รงิ และกลบัมามกีารถอดบทเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหว่างนกัศกึษาตามมมุมองทีแ่ต่ละ

คนเห็นหรือรับฟังมา 

กจิกรรมส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของหลกัสตูร คอื การให้นกัศกึษาได้น�าความรูจ้ากในห้องเรยีน นอกห้องเรยีน  

น�าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรและการปฏิบัติงานของนักศึกษาไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง 

ผ่านการจัดท�าโครงงานที่มีกิจกรรมการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Project-based 
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learning) ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอย่าง

เป็นระบบ และก่อให้เกดิการแก้ไขความขดัแย้ง  

และการเปลีย่นแปลง (Impact) ในการสร้างสงัคม 

สันติสุข ซึ่งส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๐ 

ไม่สามารถจัดเวทีน�าเสนอสู ่สาธารณะได้

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ นักศึกษา 

จึงได้ปรับเปลี่ยนการน�าเสนอเป็นการจัดท�า 

Pocketbook เพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องจะได้น�าผลงานดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ได้จริง เช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ชยันาท น�า Pocketbook ครอบครวัพลงับวกไปเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ เป็นต้น และการน�าเสนอผลงานผ่านสือ่ต่างๆ 

เช่น ช่อง ๕ ช่อง TNN2 True Visions784 และ YouTube เป็นต้น และด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

หลักสูตรฯ ที่เสริมสร้างกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสถาบันพระปกเกล้าในการสร้าง

นักศึกษาที่เรียกว่ามี KPI DNA อย่างแท้จริง

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒ 
(ปธก.๒๒)

ซึ่ งลักษณะการเรียนการสอนของ

หลกัสตูรเป็นรปูแบบการบรรยาย และกระบวนการ 

ศึกษาแบบมีส่วนร่วม เช่น การถกแถลงการ

สัมมนาสังเคราะห์ และการโต้วาที เป็นต้น 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้ ใช ้ชื่อว ่า “Coffee talk Coffee 

time” โดยนักศึกษาเป็นผู ้ก�าหนดประเด็น 

ที่สนใจ 3 ประเด็นหลัก ใช ้กระบวนการ 

Ment imeter และแบ ่งนักศึกษาออกเป ็น 3 กลุ ่มแต ่ละกลุ ่มรับผิดชอบกลุ ่มละ ๑ ประเด็น  

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู ้ ก่อนการจัดกระบวนการนี้ นักศึกษาทุกกลุ ่มจะต้องสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  
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เช่น โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ เป็นต้น แต่ละกลุ่มจะแบ่งหน้าที่กันท�าเช่น ผู้ด�าเนินรายการ ผู้จัดหาข้อมูล ผู้จัด 

เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งในรุ่น ปธก.22 มีการจัดประเด็นดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑  เรื่อง การเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล กลุ่มเลือกใช้กระบวนการเสวนา แลกเปลี่ยน 

ระหว่างวิทยากร 3 ท่าน กับผู้ชมในห้อง 

กลุ ่มที่ 2 เรื่อง อนาคตรัฐธรรมนูญไทย “รื้อใหม่ทั้งฉบับ หรือปรับแก้รายมาตรา”  

กลุ่มเลือกใช้กระบวนการโต้วาที 

กลุ่มท่ี 3  เรื่อง อนาคตหนูอยู่ในมือใคร กลุ่มเลือกใช้กระบวนการเสวนา โดยก�าหนดให ้

สมาชิกกลุ่มรับบทบาทเป็นตัวแทนจากอาชีพครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้  หลักสูตรก�าหนดให้มี

การศึกษาดูงานจากพื้นที่จริง เพื่อศึกษาและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู ้บริหารและ 

ผู ้ปฏิบัติงานโดยตรง โดยมีความมุ ่งหมาย 

ส� าคัญที่ จะสร ้ าง โอกาสให ้นักศึกษาได  ้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียน 

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง 
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พัฒนาคน ด้วยการพัฒนาความรู้ เสริมประสบการณ์  
และการสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองค�า ประจ�าป ี๒๕๖๓

ปี 2๕๖3 นบัเป็นปีที ่2๐ ของรางวลัพระปกเกล้า ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการธ�ารงรกัษา “เกยีรตภิมูท้ิองถิน่”  

และสร้างสรรค์การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานส�าคัญของระบอบประชาธิปไตย 

ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้าได้เตรียมการ 

ด�าเนนิการรางวลัพระปกเกล้าทองค�าและรางวลัพระปกเกล้า ประจ�าปี 2๕๖3 เช่นทกุปี ทว่าสถานการณ์ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ท�าให้สถาบันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินการของรางวัลพระปกเกล้า

เพื่อรองรับกับสถานการณ์ เช่น การปรับรูปแบบ การสัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง 

ยกเลิกการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าป ี 2๕๖3 เนื่องจากหนึ่งในกระบวนการพิจารณา 

มีการลงพื้นที่และต้องปฏิสัมพันธ์กับประชาชนเป็นจ�านวนมาก อันจะท�าให้เกิดความเสี่ยงกับพื้นที่  

คงไว้แต่การพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองค�า 
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รางวัลพระปกเกล้าทองค�า เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถาบันมอบส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าประเภทเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้งในรอบ ๕ ปี เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ซึ่งในปี 2๕๖3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

รางวัลพระปกเกล้าทองค�า มีดังนี้ 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน ๔ แห่ง

๑. เทศบาลนครภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3. เทศบาลเมืองล�าพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพันสาม อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน ๑ แห่ง

๑. เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�านวน ๘ แห่ง

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2. เทศบาลต�าบลบ้านแฮด อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

3. เทศบาลต�าบลชมภู อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

4. เทศบาลต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๕. เทศบาลต�าบลก้อ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

๖. เทศบาลต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

7. เทศบาลต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

๘. องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาและสร้างความเป็น
พลเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง เป็น 

ยุทธศาสตร์หลักของสถาบันในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เกิด 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้ยกระดับการพัฒนา

และสร้างความเป็นพลเมืองจากพลเมืองที่ตระหนักรู้ (Concerned 

Citizen) สู ่พลเมืองที่กระตือรือร้น โดยเน้นให้มีการลงมือปฏิบัติ  

(Active citizen) ผ่านโครงการและเครือข่ายต่างๆ ของสถาบัน 

พระปกเกล้า ซึ่งเน้นกลุ ่มเป้าหมายในทุกระดับ ตั้งแต่ผู ้น�าชุมชน  

ภาคประชาสังคม ผู้น�านิสิต นักศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และเด็กปฐมวัย 

ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3
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๘๑รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

“
เพราะเราเชือ่ว่า…

พลเมืองทีต่ระหนักรู ้: Concerned Citizen

และพลเมืองทีก่ระตือรือร้น : Active Citizen

จะท�าให้เกิดประชาธิปไตยทีเ่ข้มแข็ง

”
จุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู ่การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active Citicen) ได้นั้น คือ การสร้าง 

ความตระหนัก ในความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐาน 

ทีส่�าคญัในการสร้างความเป็นพลเมอืงทีก่ระตอืรอืร้นและมส่ีวนร่วมในระบอบประชาธปิไตย เพือ่น�าไปสูก่ารขยายผล 

ด้วยการเผยแพร่ความรูใ้นวงกว้าง อกีทัง้การต่อยอดความรูสู้ก่ารปฏบิตัโิดยการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

หรือพัฒนาพื้นที่/ชุมชน ต่อไป 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นพลเมือง ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ 

เพื่อน�าไปใช้ต่อยอดขยายผลในการเสริมสร้างพลังพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป ดังนี้

๑. โครงการโรงเรียนพลเมือง 

โรงเรียนพลเมือง คือการเปิดพื้นที่ในระดับต�าบลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

โดยจดัให้มกีารให้ความรูท้างด้านการเมอืงการปกครอง (Political Education) วฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบ

ประชาธปิไตย และความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย เพือ่ให้เกดิทกัษะ และเจตคตทิีด่ ี

ต่อระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ อกีทัง้ยงัสามารถทีจ่ะพึง่ตนเองและสร้างความเข้มแขง็ 

ให้กบัชมุชนตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของพืน้ที ่ตลอดจนจดัการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชมุชนได้ในฐานะพลเมอืง 
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๘2

ผูท้ีเ่ข้ามาเรยีน คอื ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นต�าบลและมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้สามารถเข้ามาเรยีนรูไ้ด้โดยไม่จ�ากดั

เพศ วยั อาย ุและอาชพี โดยมรีปูแบบวธิกีารเรยีน การสอนทีม่ทีัง้บรรยาย อภปิราย เสวนา ระดมความคดิ ลงพืน้ที่  

และลงมือปฏิบัติจริง มีเวลาเรียน ๑๐๕ ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน จากผลการด�าเนินงานปี ๒๕๖๓ 

พบว่า โครงการโรงเรียนพลเมืองมีจ�านวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนพลเมือง จ�านวน 2๐ แห่ง 

ทั้งหมด ๑,2๐๐ คน มีผู้ส�าเร็จการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น ๙๘๖ คน โครงการโรงเรียนพลเมืองจึงได้เกิดคุณค่าและ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

คณุคา่ดา้นการสรา้งความรู ้ทกัษะ เจตคต ิและพฤตกิรรมใหแ้กน่กัเรยีนพลเมอืง
และผู้บริหารจัดการโรงเรียนพลเมือง

๑. นักเรียนพลเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

2. นักเรียนพลเมืองสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

ให้มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท�า กล้าเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และเกิดจิตส�านึกสาธารณะ 

3. นักเรียนพลเมืองมีทักษะวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่ศึกษา และสามารถน�าไปปรับใช้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

4. นักเรียนพลเมืองได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้เข้าร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกัน 

จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยใช้หลักการพึ่งตนเอง

๕. ผู้บริหารจัดการโรงเรียนพลเมือง (ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ในแต่ละ

พืน้ที)่ ได้เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ ทศันคตจิากการจดักจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นโรงเรยีนพลเมอืง 

และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการมากยิ่งขึ้น

คุณค่าด้านการพัฒนาชุมชน

๑. มกีารตระหนกัถงึปัญหาของชมุชน และเกดิการท�างานในรปูแบบเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
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๘3รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

2. เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากยิ่งขึ้น อาทิ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นต้น

3. เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

4. ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  

ผลการด�าเนินงานของโรงเรียนพลเมือง 

ประจ�าปี ๒๕๖๓

๒. โครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้

โครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ เป็นโครงการที่อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนชายแดนใต้ 

โดยเน้นกลุม่ประธานนกัเรยีน ในโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามเอกชนในจงัหวดัยะลา โดยเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ผู้น�านักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลเมืองที่มีความรู้ ความตระหนักในค่านิยมประชาธิปไตย และสร้าง

พลเมอืงทีม่คีวามกระตอืรอืร้น ให้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนพฒันา

ให้เกิดผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา

จากผลการด�าเนินงานปี ๒๕๖๓ พบว่า โครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ มีเยาวชนผู้ผ่าน 

การอบรมโครงการฯ จ�านวน ๖3 คน จาก 22 โรงเรียน ได้น�าความรู้ไปขยายในโรงเรียนและชุมชนทั้งสิ้น  

๑7 กจิกรรม แบ่งเป็นกจิกรรมระดบัพืน้ฐาน ๑4 กจิกรรม กจิกรรมระดบัก้าวหน้า 3 กจิกรรม ซึง่จากการด�าเนนิกจิกรรม 

ขยายผลความรู้โครงการทั้ง ๑7 กิจกรรม มีผู้ที่ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการขยายผลโครงการ 

จ�านวน ๑,๐3๖ คน ประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน และสมาชิกในชุมชน ท�าให้ชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดความรู้เรื่องพลเมือง และเกิดความกระตือรือร้นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ของตนเอง จนน�าไปสูก่ารพฒันาและเกดิการเปลีย่นแปลง เช่น การจดัการขยะในชมุชน การท�าความสะอาด

มัสยิด เป็นต้น

รายงานผลการด�าเนินโครงการ 

ปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้
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๓. โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นเครือข่ายหลักที่ส�าคัญของสถาบัน 

พระปกเกล้า ที่ด�าเนินกิจกรรมด้านการเมืองภาคพลเมืองร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน

มีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ�านวนทั้งสิ้น ๕๖ จังหวัดทั่วประเทศ มีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการที่หลากหลายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน องค์กรเอกชน สถาบัน 

การศึกษา และภาคประชาสังคม ซึ่งมีรูปแบบการด�าเนินงานที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

ในวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์พัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างรากฐานความเป็นประชาธิปไตย  

จากระดับปฏิบัติไปสู่ระดับนโยบาย และจากนโยบายระดับประเทศสู่การลงมือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ด ้วยเหตุนี้  ศูนย ์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล ้า จึงเป ็นก�าลังที่ส�าคัญ

อย่างยิง่ในการทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ พฒันาประชาธปิไตยและสร้างความเป็นพลเมอืงในระดบัพืน้ทีข่ยายสูร่ะดบัประเทศ 

เพราะด้วยความรูท้างวชิาการ ทกัษะ เครือ่งมอื กลไก และประสบการณ์การท�างานร่วมกบัชมุชน และความส�าคญั 
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๘๕รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

อีกประการหนึ่งของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ

เชื่อมผสานการด�าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานในพื้นที่ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประชาธิปไตย จนน�าไปสู่การตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ อีกทั้งยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสงัคม และเป็นการปฏริปูประเทศ

ได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังตัวอย่างเช่น

• ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดชัยภูมิ ที่ด�าเนินโครงการ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนาพลเมืองเข้มแข็ง

 โดยโครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนาพลเมือง 

เข้มแข็ง จังหวัดชัยภูมิ มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การก�าหนดนโยบายสาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นฝ่ายตัดสินใจ และได้ก�าหนด

ปัญหาความต้องการของตนอย่างแท้จริง ให้อ�านาจแก่ประชาชนได้จัดการทรัพยากรใน

ชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองมากกว่าเป็น 

ฝ่ายตั้งรับ พร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดชัยภูมิ 

ยังได้ด�าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในต�าบลโคกมั่งงอย เกี่ยวกับ

ความเป็นพลเมืองเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังได้สร้าง
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แกนน�าในชุมชน เพื่อลงพื้นที่ศึกษา ส�ารวจปัญหา คัดเลือกปัญหา และความต้องการ 

ของชุมชน จนน�าไปสู่การด�าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  

โดยใช้รูปแบบกระบวนการฉันทมติ ในการน�าไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

แบบมส่ีวนร่วม ใน 3 ประเดน็ คอื นโยบายน�า้ดืม่เพือ่สขุภาพ นโยบายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร 

และการจัดการน�้าเพื่อการเกษตร ซึ่งได้มีการจัดเวทีสาธารณะ ในพื้นที่ “ลานพลเมือง 

ชุมชนเข้มแข็ง” 

• ศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ทีด่�าเนนิโครงการ

สร้างต้นแบบการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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๘7รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

 โครงการสร้างต้นแบบการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการต้นแบบที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่

แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบ

มีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาติพันธุ ์

เพือ่จดัการกบัไฟป่า คอื การลดเชือ้เพลงิในป่าโดยการน�าใบตองตงึมาใช้ประโยชน์ในรปูของ

หลงัคา หมวก ภาชนะ และผลติเป็นปุย๋แทนการเผาป่า การท�าฝาย การปลกูป่า การปลกูพชื 

สร้างแนวกันไฟ ท�าให้ลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ ท�าให้มีพื้นที่ที่มีความ

อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งปัญหาสุขภาพของ

คนในชุมชนลดน้อยลง 

• ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปัตตานี ที่ด�าเนินโครงการ 

การสร้างความรู้รักสามัคคีของชุมชนพหุวัฒนธรรมด้วยวิถีวัฒนธรรมการท�านารวม

 โครงการการสร้างความรูร้กัสามคัคขีองชมุชนพหวุฒันธรรมด้วยวถิวีฒันธรรมการท�านารวม 

เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่สร้างความสามคัคใีนชมุชนพหวุฒันธรรม ต�าบลป่าไร่ จงัหวดัปัตตานี 

โดยใช้กิจกรรมการท�านารวม เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยเน้นรูปแบบ 

การเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างจรงิจงั ภายใต้หลกัคดิ “ประชาชนคดิ ประชาชนท�า 

ภาครฐัหนนุ “ วธิคีดิ วธิที�า รวมถงึเทคนคิการท�างานเป็นการผสมผสานหลกัการ ความเชือ่  
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ความศรัทธาที่สืบสานมาจากบรรพชน กรณีการท�าขวัญนา การไหว้เจ้าที่เจ้าทาง บอกฟ้า  

บอกพระแม่ธรณ ีสบืสานประเพณกีารไถหว่านแบบโบราณพืน้ถิน่ทีป่ระชาชนทัง้สองวฒันธรรม

ยึดถือกันมาเป็นประเพณี จนท�าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้ 

วถิปีระชาธปิไตยทีช่มุชนเป็นผูก้�าหนดดขีึน้ อกีทัง้ยงัเกดิอ�านาจพลเมอืงโดยตวัของพลเมอืง

ได้คดิเอง ท�าเอง และพึง่พาตนเอง โดยเริม่ต้นจากนกัเรยีนพลเมอืงพหวุฒันธรรมทีเ่ป็นแกนน�า  

จัดประชุมน�าเสนอหลักการ หลักคิด “การสร้างวัฒนธรรมร่วม” และสรรหาผู้ร่วมก่อการ 

สรรหาบุคคลผู้มีจิตอาสา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท�านา ๑๐๐ ไร่  

• ศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า จงัหวดัสพุรรณบรุ ีทีด่�าเนนิโครงการ

พัฒนาส�านึกพลเมืองสร้างพื้นที่รูปธรรมชุมชนเข้มแข็งด้วยนโยบายสาธารณะ จังหวัด

สุพรรณบุรี

 โครงการพฒันาส�านกึพลเมอืงสร้างพืน้ทีร่ปูธรรมชมุชนเข้มแขง็ด้วยนโยบายสาธารณะ จงัหวดั

สพุรรณบรุ ีเป็นโครงการทีด่�าเนนิการขบัเคลือ่นพฒันาพืน้ทีผ่่านกระบวนการเรยีนรู ้การจดัท�า 

นโยบายสาธารณะ โดยอาศยัพลงัพลเมอืงแบบมส่ีวนร่วมและเสนอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

และน�าไปสูก่ารสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ใช้พืน้ที ่ต�าบลหวัเขา  

อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่น�าร่องในการด�าเนินโครงการ เพื่อ

พัฒนาจิตส�านึกพลเมืองแก่ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ระดับต�าบล  
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โดยมีรูปแบบกระบวนการคือจัดเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ  

สร้างเครือ่งมอื กระบวนการค้นหาปัญหา ระดมความคดิเหน็เพือ่หาแนวหางการแก้ไข และ

แปรปัญหาออกมาเป็นนโยบายสาธารณะ จากการด�าเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่น�าร่อง

ท�าให้ได้ข้อเสนอนโยบายสาธารณะทีผ่่านการลงฉนัทมต ิ3 นโยบาย คือ ๑. ข้อเสนอนโยบาย 

การแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชน 2. ข้อเสนอนโยบายการสร้างธนาคารน�า้ใต้ดนิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่ 3. นโยบายแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแล้งรุนแรง  

ซึง่ทัง้หมดนีค้อืกระบวนการขบัเคลือ่นของพลเมอืงทีน่�าไปสูก่ารเสนอนโยบายสาธารณะ

เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง

นอกจากผลงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าทั้ง 4 จังหวัดที่กล่าวมา 

ข้างต้นแล้ว ยังมีผลงานอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกกเกล้า ที่สามารถสร้าง 

พลเมืองที่ตระหนักรู้ : Concerned Citizen และพลเมืองที่กระตือรือร้น : Active Citizen ดังต่อไปนี้ 

   

 ๑๐ จังหวัดพลังพลเมือง ผลการด�าเนินงานของศูนย์ฯ 

ปี ๒๕๖๓
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๔. โครงการเสรมิสรา้งพลงัพลเมอืง (Citizen Empowerment): เกดิพ้ืนทีต่น้แบบ
เพ่ือขยายผล

…พลเมืองทีก่ระตือรือร้น : Active Citizen

สู่การเป็นพลังพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง…

จาก “ความคาดหวงัและเป้าหมาย” ทีต่ัง้ไว้ถงึความส�าเรจ็ในการสร้างพลเมอืงของสถาบนัพระปกเกล้า 

ภายหลังจากได้บ่มเพาะและสร้างพลเมืองที่ตระหนักรู้ (Concerned Citizen) แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ แล้ว  

ก้าวต่อไปที่ส�าคัญคือการผลักดัน สนับสนุนส่งเสริมสู่การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active Citizen)  

ที่พร้อมท�าหน้าที่และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั้น

โครงการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment) : เกิดพื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผล  

จึงเป็นอีกเป็นโครงการหนึ่งที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้กระตือรือร้น มีพลัง มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและพึ่งพาตนเองจนสามารถน�าไปต่อยอด

ขยายผล สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมานฉันท์ที่ท�าให้ชุมชนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  

จนเกดิเป็นเกดิความปรองดองในชมุชน การพึง่พาตนเองในการด�าเนนิกจิกรรมด้านการเกษตรและรกัษาสิง่แวดล้อม 

และการสร้างความตระหนักในพลังของพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและจังหวัดร้อยเอ็ด 
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โดยได้จัดท�าข้อเสนอนโยบายสาธารณะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

เกิดการน�าวิธีการและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่เป็นวงกว้างต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็น

ความส�าคัญเข้าร่วมรับฟังและรับข้อเสนอเชิงนโยบายไปด�าเนินการต่อไม่ว่าจะเป็น กกต. กศน. นายอ�าเภอ 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่าง ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งสมานฉันท์ :  

ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เกิดพื้นที่ “โคกหนองนาโมเดล” “๑ ต�าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” “เกิดแหล่งน�้าใน 

ไร่นานอกชลประทาน” ในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและรกัษาสิง่แวดล้อม เกดิกจิกรรมพลเมอืง

จิตอาสาปลูกป่าในใจคน ส่งผลให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้น ๑๐ ไร่ ท�าให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ และลดปัญหาความแห้งแล้งได้

จากความส�าเร็จที่ประจักษ์ชัดเจนและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมข้างต้น ส่งผลให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 

เพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ดังต่อไปนี้

• พื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม - โรงเรยีนหนองฮเีจรญิวทิย์ ต�าบลหนองฮี  

อ�าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

• พื้นที่ต้นแบบด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม -  

บ้านเก่าน้อย ต�าบลไพศาล อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็

• พื้นที่ต้นแบบด้านการเลือกตั้ง - บ้านโพนพอุงหมู่ที่ ๕ 

ต�าบลหินกอง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและ  

บ้านเหล่ากล้วย หมู่ ๖ ต�าบลเหนือเมือง อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอด็ จงึได้น�ากระบวนการเลอืกตัง้สมานฉนัท์ : 

ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ไปใช้ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 

ในพื้นที่ของตนเอง
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นอกจากนั้นยังได้รับความสนใจจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และส�านักงาน

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้ามาศึกษาดูงานและน�ากระบวนการการเลือกตั้งสมานฉันท์ : 

ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ไปด�าเนินการต่อ โดยขอความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสภาพลเมืองร้อยเอ็ด

รายงานผลการด�าเนินโครงการ

เสริมสร้างพลังพลเมือง
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๙3รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

การส่งเสริมงานวิชาการให้แก่รัฐสภา ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ 

และยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัอย่างยิง่ของสถาบนัพระปกเกล้า เพือ่ส่งเสรมิ พฒันา  

และสนับสนุนงานวิชาการแก่รัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

มุง่มัน่ สนบัสนนุในการให้บรกิารวชิาการแก่สมาชกิรฐัสภา คณะกรรมาธกิาร 

และบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการด�าเนินงาน 

ในหลากหลายรปูแบบ อาท ิการศกึษาและวเิคราะห์กฎหมาย การสนบัสนนุ

ข้อมลู สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน การจดัการศกึษาอบรม 

การสมัมนา และการค้นคว้าข้อมลูส�าหรบัรฐัสภา ซึง่ในการให้บรกิารวชิาการ

แก่รฐัสภาดงักล่าวข้างต้น มทีัง้ในรปูแบบออฟไลน์ (Offline) และ ออนไลน์ 

(Online) เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และบุคลากรในวงงาน

รฐัสภาได้รบัการบรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพ และสามารถเข้าถงึได้โดยง่าย 
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โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นองค์กรที่มีอ�านาจตรากฎหมายและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก็ตาม แต ่

การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายจะเป็นอ�านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ซึ่งอาจเกิดการ

บังคับใช้หรือตีความกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ สถาบัน จึงได้จัดให้มี “โครงการศึกษา

วิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่” จะน�ากฎหมายที่มีการประกาศใช้แล้ว มาพิจารณาทบทวนว่ามีปัญหา

ในการบังคับใช้ หรือเกิดการตีความที่ท�าให้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการยกร่างกฎหมายนั้นขึ้นมาหรือไม่  

โดยเลือกกฎหมายที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับการบังคับใช้และเป็นประเด็นร้อน (Hot Issue)  

ในขณะนัน้ หรอืกฎหมายทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการตคีวาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตคีวามโดยองค์กรตลุาการ แม้ว่า 

จะไม่เป็นประเดน็ร้อน แต่ปัญหาดงักล่าวนัน้กเ็ป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและส่งผลกระทบต่อภาคส่วนหลายส่วน 

จนจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข หรือเลือกจากกฎหมายที่มีบทบัญญัติซึ่งมีการถกเถียงและตั้งค�าถามในเชิงวิชาการ 

เป็นอย่างมาก และแม้จะยังไม่มีการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น แต่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่า ถ้าหากมี 

การบงัคบัใช้แล้วกอ็าจจะเกดิปัญหาหรอืการตัง้ค�าถามในเชงิวชิาการทีต่ามมาอย่างมากมาย โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2๕๖3 ได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน 3 โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการวิจัยมุมมองใหม่ต่อการกระท�าทางรัฐบาลใน
ประเทศไทย: ศึกษาผา่นประวตัศิาสตรก์ฎหมายรฐัธรรมนญูภายใต้ 
โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะ อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และ นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

 ในฐานะ “นกัวจิยั” มุง่น�าเสนอมมุมองใหม่ในการท�าความเข้าใจต่อลกัษณะพืน้ฐานของการกระท�าของฝ่ายบรหิาร

ที่มีลักษณะเป็น “การกระท�าทางรัฐบาล” ในประเทศไทย โดยรัฐสภาและศาลไทยสามารถน�าผลการวิจัยที่ได้ 

ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงและปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางรัฐธรรมนูญ  

ณ ปัจจุบัน 
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๒. โครงการวิจัยปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลลลิ ก่อวฒุกิลุรงัส ีอาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ เป็นผูด้�าเนนิการศกึษา โดยเป็นการศกึษาและวเิคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดอาญาในบริบทของการบินพลเรือน การอนุวัติการกฎหมายของประเทศไทยตาม

อนุสัญญาด้านการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดอาญาที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี การวิเคราะห์

ความสอดคล้องภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนักบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายความผดิทางอาญาของประเทศไทยทีเ่กีย่วกบั 

การบินพลเรือน และ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐสภาและหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายความผิดทางอาญาของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน

๓. โครงการวิจัยการบังคับใช้มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ในการจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ : การถ่วงดุล 
อ�านาจนิติบัญญัติโดยอ�านาจตุลาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยจากการศึกษาพบว่า มาตรา ๕ และ ๖ ของ 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. 2๕๖2 ได้ก่อตัง้การตรวจสอบภายใต้กลไก “การตรวจสอบ 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับแก่คดีโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  

และศาลทหาร” กระบวนการดังกล่าวเปรียบเสมือน “เขตอ�านาจอิสระ 

ของฝ่ายตุลาการบนอาณาเขตของฝ่ายนิติบัญญัติ” ในรูปแบบของอ�านาจ

นิติบัญญัติซ่อนรูปซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักการทางกฎหมายที่มีความส�าคัญ

และบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู รวมทัง้การปฏบิตัภิารกจิขององค์กรผูใ้ช้อ�านาจ

อธิปไตยทุกประเภท

ทัง้นี ้ประเดน็ดงักล่าวนัน้เป็นการวจิยัในเชงิเอกสาร กล่าวคอื การวเิคราะห์

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง หรอืการศกึษากฎหมายต่างประเทศ และค�าพพิากษาหรอืค�าวนิจิฉยัของศาลทีเ่กีย่วข้อง และการวจิยั

โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) หรอืการสนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่ให้ได้ข้อมลูจากผูป้ฏบิตังิาน 
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หรือบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนั้นๆ และงานวิจัยดังกล่าวนี้ จะมุ่งเสนอข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนั้นๆ 

โดยมกัจะอยูใ่นรปูของการเสนอทางเลอืก เพือ่ปรบัปรงุกฎหมายอนัจะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาดงักล่าว และข้อมลู

ทั้งหมดนี้ นอกจากจะมีการเผยแพร่เพื่อเป็นเสมือนการ “จุดพลุ” ให้สังคมได้เห็นประเด็นปัญหาแล้ว สถาบัน 

ยงัน�าส่งข้อมลูเหล่านีใ้ห้แก่สมาชกิรฐัสภา โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมาธกิารทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ข้อมลูดงักล่าวนัน้

เป็น “ตะเกียง” ในการน�าไปสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงกฎหมายต่อไป

“ พลุให้สังคมได้รู้ว่ามีอะไรทีค่วรให้ความสนใจ 
หรือเป็นปญัหาหรือไม่” และเป็น  

“ตะเกียงเพ่ือน�าทางให้เห็นทางแก้ไขปญัหา”

และนอกจากนี้ ได้ด�าเนินการศึกษาถึงการด�าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย 

โดยจัดให้มีการศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปี ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการด�าเนินการด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยในการด�าเนินการศึกษาครั้งนี้ 

เลือกด�าเนินการศึกษากรณีศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวชุมน และ อุตสาหกรรม  

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศ

โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นโครงการหลัก (Flagship)  

ในยทุธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิวชิาการรฐัสภา โดยมุง่เน้นศกึษาวเิคราะห์ร่างกฎหมายทีก่�าลงัจะเข้าสูก่ารพจิารณา

ของรัฐสภา หรือศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2๕๖๐ ได้ก�าหนด

ให้ต้องมีการจัดท�าขึ้น และประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยให้ความสนใจ และน�าเสนอ

ข้อมลูดงักล่าวเสนอต่อสมาชกิรฐัสภาเพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการเสนอร่างกฎหมายและการพจิารณาร่างกฎหมาย  

ได้ด�าเนินการจัดท�าการศึกษาร่างกฎหมาย 7 ฉบับ ดังนี้
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๙7รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๑. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รัฐสภาในฐานะองค์กรที่มีบทบาทด้านนิติบัญญัติ มีหน้าที่ ใน

การพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้ง 

ร ่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ดังนั้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันจึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการ 

ศึกษา วิเคราะห์ภาวะด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การงบประมาณ รวมทั้ง

จัดท�าประมาณการภาวะเศรษฐกิจและการเงินการคลังเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา 

ได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการพจิารณาวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 

๒. การศึกษาวเิคราะหร์า่งพระราชบญัญตัติ�ารวจแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

สถาบันพระปกเกล ้าได ้มอบหมายให ้  รองศาสตราจารย ์  พันต�ารวจโท 

ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล ประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัย

รังสิต ศึกษาและวิเคราะห์ร ่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... . เพื่อให ้

สมาชิกรัฐสภามีข้อมูลเกี่ยวกับ 4 ประเด็นส�าคัญ อันได้แก่ การปรับโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ 

และระบบบริหารจัดการในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ การจัดประเภทของข้าราชการต�ารวจเพื่อแยก

บุคลากรที่ เชี่ยวชาญเฉพาะงานวิชาชีพของต�ารวจ และงานด้านอื่นๆ ให้ชัดเจน การยุบหน่วยงาน 

บางหน่วยของต�ารวจ และการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจการต�ารวจ  
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๙๘

๓. การศึกษาวิเคราะร่างพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีอาญา พ.ศ. .... 

สถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท  

ดร.กฤษณพงศ์ พตูระกลู ประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวทิยา มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตั ิใน 4 ประเดน็ส�าคญัเพือ่เป็นสารสนเทศ

ส�าหรบัประกอบการพจิารณาร่างร่างพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดอีาญา พ.ศ. ....  

อันได้แก่ การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน กับพนักงานอัยการ 

หรือหน่วยงานอื่นอย่างเหมาะสม การอ�านวยความสะดวกต่อประชาชน 

ในการใช้สทิธเิข้าถงึการสอบสวนได้ง่าย การก�าหนดแนวทางการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหา และประเด็นเรื่องการก�าหนดแนวทาง 

การกันบุคคลไว้เป็นพยาน

๔. ขอ้สังเกตตอ่รา่งพระราชบญัญตักิารเสรมิสรา้งวฒันธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายทีจ่ดัท�าขึน้ตามวาระการปฏริปูทีส่�าคญัและ 

เร่งด่วน ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศที่

ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 2๕๐ ก.ด้านการเมือง โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา 

นักวิชาการผู ้ช�านาญการ ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ได้วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  

อนัได้แก่ กระบวนการทีก่�าหนดให้มกีารยกระดบัการขบัเคลือ่นการเสรมิสร้างวฒันธรรม 

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ต้องการก�าหนดให้มีกรรมการโดยต�าแหน่งที่มาจากผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

การก�าหนดวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ การก�าหนดให้มีส�านักงาน

เสรมิสร้างวฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย เป็นส่วนราชการภายใน

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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๙๙รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๕. ข้อสังเกตต่อพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผล
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ ในช่วงเดือน

มกราคม - มนีาคม 2๕๖3 รฐับาลได้มกีารจดัท�าพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั 

กู ้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ พ.ศ. 2๕๖3 ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้มีข้อมูล 

สารสนเทศส�าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อพระราชก�าหนดฯ สถาบันพระปกเกล้า  

ได้มอบหมายให้ นางสาวชมพนูทุ ตัง้ถาวร นกัวชิาการผูช้�านาญการ ส�านกัส่งเสรมิวชิาการรฐัสภา 

สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาในรายละเอียดของพระราชก�าหนด โดยผู้ศึกษาได้ตั้งข้อสังเกต 

ใน 3 ประเดน็หลกั อนัได้แก่ ประเดน็เกีย่วกบัความ “รบีด่วน” ในการกูเ้งนิตามพระราชก�าหนด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในร่างพระราชก�าหนด และ 

ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าสู่การพิจารณาและการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้ 

๖. บทวเิคราะหพ์ระราชก�าหนดการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่
ผูป้ระกอบวสิาหกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในช่วงต้นปี 2๕๖3 รัฐบาลได้มีการออกพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2๐๑๙ พ.ศ. 2๕๖3 ขึ้น เพื่อเป็นมาตรการส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานทีส่�าคญัของระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้ เพือ่ให้สมาชกิรฐัสภาได้มข้ีอมลู  

ครบถ้วน และมีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาพระราชก�าหนดฯ สถาบัน

พระปกเกล้าจึงมอบหมายให้ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ศกึษาพระราชก�าหนดฯ และตัง้ข้อสงัเกตต่อมาตรการทีก่�าหนด

ไว้ในพระราชก�าหนด 2 มาตรการ คือ การเลื่อนก�าหนดการช�าระหนี้ส�าหรับธุรกิจ SMEs  

ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ที่มีดอกเบี้ยต�่า  

(soft loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs 
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๑๐๐

๗. บทพิจารณาเชงิวชิาการตอ่รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ 

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการคลื่นความถี ่

ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยในมาตรา 274 ระบุให้ต้องมีการแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศ ตามมาตรา ๖๐ แห่งรฐัธรรมนญู ดงันัน้ สถาบนัพระปกเกล้า  

จงึได้มอบหมายให้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบตุร บญุอร่ามเรอืง และ นายกฤษณะ 

ขาวเรือง ได้ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้มีข้อมูล 

ที่ครบถ้วน รอบด้านส�าหรับการพิจารณาให้ความเห็น

โครงการทุนอุดหนุนทุนการศึกษาหลักสูตรของ 
สถาบันพระปกเกล้า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้าได้จัดสรรเงินอุดหนุนทุนสนับสนุนการศึกษา 

ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน จ�านวน ๑๑ ทุน จ�าแนกเป็น 

๑. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่2๐ จ�านวน 3 ทนุ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๙ 

จ�านวน 4 ทุน

3. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรไทยกบัประชาคมอาเซยีนในเศรษฐกจิการเมอืงโลก รุน่ที ่๑๐ จ�านวน 4 ทนุ

อีกทั้ง ในกรณีหลักสูตรของสถาบันที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ

แผ่นดินในการด�าเนินการจัดศึกษาอบรม สถาบันได้จัดสรรโควต้าให้กับสมาชิกรัฐสภา รวมจ�านวน 4๕ คน  

ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
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๑๐๑รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง  

รุ่นที่ 23 จ�านวน 3๙ คน

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๑ จ�านวน ๖ คน 

แอปพลิเคชัน KPI Link 

แอปพลิเคชัน KPI Link เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของสถาบันพระปกเกล้าที่ต้องการส่งข้อมูลทางวิชาการ

ที่จ�าเป็นต่อการท�างานของสมาชิกรัฐสภาให้ถึงมือสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน แม้จะไม่มีการร้องขอภายใต้หลักการ 

“เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย เข้าหาง่าย” โดยได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่  

2๐ มกราคม 2๕๖3 และด้วยแอปพลิเคชันนี้ สมาชิกรัฐสภาจะสามารถดาวน์โหลดและใช้งานเพื่อรับข้อมูลทาง

วิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์ โดยข้อมูลทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่มีการน�าเข้าสู่แอปพลิเคชันนั้น จะอยู่ในลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ 

วิธีการน�าเสนอให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย อีกทั้งสมาชิกรัฐสภายังสามารถส่งค�าร้องขอสิ่งพิมพ์ของสถาบัน 

พระปกเกล้าผ่านช่องทางนี้ได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน ทางสถาบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ 

แจ้งเตอืนเมือ่มกีารป้อนข้อมลูใหม่ และการพฒันาระบบหลงับ้านเพือ่ให้สามารถเกบ็ข้อมลูของผูใ้ช้บรกิารได้ และ

เพื่อรองรับกับความต้องการทางวิชาการของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการที่มีความสนใจที่หลากหลาย 

สถาบันได้เพิ่มการป้อนข้อมูลในอีกหลายรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกรัฐสภา อาทิ 

aw_annual2563_p2.indd   101 25/8/2564 BE   13:23



๑๐2

• ตลาดวิชา (Academic Bazaar) เป็นการน�าเสนอคลิปวีดิโอสั้นๆ ส�าหรับการเผยแพร่องค์ความรู ้

ทีจ่�าเป็นต่อการท�างานของสมาชกิรฐัสภา ซึง่เหมาะส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาทีต้่องการข้อมลู สารสนเทศ

แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า

• เอกสารสนบัสนนุงานกรรมาธกิาร เป็นการสนบัสนนุสารสนเทศทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิานของสมาชกิ

รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ โดยจัดกลุ่มเนื้อหาตามประเด็นหลักในการปฏิรูปประเทศ 

• “Tips” เป็นการป้อนข้อมลูเกีย่วกบัเกรด็ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานของสมาชกิรฐัสภา ซึง่จะท�าให้ 

อยู่ในรูปแบบที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย

สมาชิกรัฐสภาจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานผ่านแอพพลิเคชัน โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกน�ามาท�าให้อยู่ในรูปแบบกราฟฟิค (Graphic)  

ที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก

ตลาดวิชาออนไลน์ (Academic Bazaar)

การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภา ในเรื่องของวิธีการท�างาน ความรู้เบื้องต้นในกระบวนการ

นิติบัญญัติ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน แอปพลิเคชัน 

KPI LINK เพราะจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่ผ่านมาท�าให้สถาบันไม่สามารถจัด

สมัมนาเพือ่สนบัสนนุงานวชิาการให้กบัสมาชกิรฐัสภาได้ สถาบนัจงึปรบัรปูแบบการสนบัสนนุการให้บรกิารเผยแพร่ 

องค์ความรู้ให้กับสมาชิกรัฐสภาในช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดย

มีชื่อว่า “ตลาดวิชาออนไลน์ (Academic Bazaar)” ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนงานนิติบัญญัติ อ�านาจหน้าที่ของรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญก�าหนด วิธีการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ฯลฯ ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

ทั้งนี้ สถาบันได้ท�าการเผยแพร่คลิปวีดิโอ “ตลาดวิชาออนไลน์ (Academic Bazaar)” ไว้ใน KPI LINK ซึ่งเป็น 

แอปพลิเคชันส�าหรับสมาชิกรัฐสภา
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๑๐3รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การจัดการศึกษาอบรมส�าหรับบุคลากรในวงงานรัฐสภา 

สถาบนัพระปกเกล้าตระหนกัในภารกจิส�าคญัของสมาชกิรฐัสภา และ คณะกรรมาธกิารในการขบัเคลือ่น 

ภารกิจส�าคัญของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน 

การด�าเนนิงานทีห่ลากหลายด้านเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานทัง้ในด้านวชิาการ และการปฏบิตักิารในระดบัพืน้ที่ 

และสามารถแบ่งเบาภาระงานและสนบัสนนุงานของสมาชกิรฐัสภา และคณะกรรมาธกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลในทุกด้าน จึงได้มีการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิก 

รฐัสภา และหลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา เพือ่ให้บคุลากรในวงงานรฐัสภา

ได้มีความพร้อมในการท�าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่สมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ 

การจดัการศกึษาอบรมในหลกัสตูร เป็นการให้องค์ความรูพ้ืน้ฐานทางการเมอืงการปกครอง การบรหิาร

งานทางการเมอืงและความเชือ่มโยงกบัองค์กรทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการศกึษาบทบาทหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานให้เกดิ

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลผ่านการบรรยายทีผ่สมผสานกบักจิกรรมภายในห้องเรยีน (Workshop) โดยการบรูณาการ 

ทัง้แนวคดิและทฤษฎเีข้าด้วยกนั เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

จากวิทยากรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสมาชิก

รัฐสภา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินงาน และสามารถน�าความรู้ความเข้าใจ 

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาต่อไป

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้า โดยส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ได้เปิดรับสมัคร 

เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร จ�านวน ๕ รุ่น ดังนี้

• หลักสูตรวุฒิบัตรผู ้ช ่วยและผู ้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 3 ด�าเนินการจัดอบรม 

วันที่ ๑7 พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม 2๕๖2 จ�านวนผู ้เข้ารับการอบรม จ�านวน 72 คน  

และผ่านการอบรม จ�านวน 7๐ คน

• หลักสูตรวุฒิบัตรผู ้ช ่วยและผู ้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 4 ด�าเนินการจัดอบรม 

วันที่ 2๐ พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2๕๖2 จ�านวนผู ้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๖๙ คน  

และผ่านการอบรม จ�านวน ๖๕ คน
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• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่๕ ด�าเนนิการจดัอบรมวนัที ่7 - 24 

มกราคม 2๕๖3 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 72 คน และผ่านการอบรม จ�านวน 72 คน 

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่๖ ด�าเนนิการจดัอบรมวนัที ่7 - 22 

สิงหาคม 2๕๖3 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑2๐ คน และผ่านการอบรม จ�านวน ๑๐๘ คน

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏบิตังิานของสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่7 ด�าเนนิการจดัอบรมวนัที ่2 - ๑๙ 

ตุลาคม 2๕๖3 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๕๖ คน และผ่านการอบรม จ�านวน 44 คน

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธาน 

คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท�างานของผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

ในหลกัสตูรโดยเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง “ก่อน” และ “หลงั” เข้ารบัการศกึษาอบรมในหลกัสตูร พบว่า ในภาพรวม 

ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมมคีวามรูใ้นระดบั 3.๑๘ (ปานกลาง) แต่เมือ่ผ่านการศกึษาอบรมในหลกัสตูรแล้วมคีวามรู้

เพิม่ขึน้อยูใ่นระดบั 4.3๐ (มากทีส่ดุ) และจากการสอบถามสมาชกิรฐัสภา และประธานคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบั

ความพงึพอใจต่อผลงานซึง่สะท้อนถงึผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร พบว่า สมาชกิรฐัสภา และประธานคณะกรรมาธกิาร

มีความพึงพอใจในระดับ 4.4๐ ซึ่งหมายถึงการพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุด
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  ระดับ

 ระดับความรู้  ระดับความพึงพอใจ

ผลการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวกับการพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท�างาน ของสมาชิกรัฐสภา และประธานคณะกรรมาธิการ

ุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา 

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้า โดยส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ได้เปิดรับสมัคร 

เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร จ�านวน 4 รุ่น ดังนี้

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่3 ด�าเนนิการจดัอบรม

วนัที ่2๕ ตลุาคม - 7 ธนัวาคม 2๕๖2 จ�านวนผูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน ๘๑ คน และผ่านการอบรม  

จ�านวน 7๘ คน

 หลังอบรม

ก่อนอบรม

     ๔.๓๐

๓.๑๘

     ๔.๔๐
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๑๐๖

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่4 ด�าเนนิการจดัอบรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2๖ ธันวาคม 2๕๖2 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๖๖ คน และผ่าน

การอบรม จ�านวน ๖4 คน

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่๕ ด�าเนนิการจดัอบรม

วนัที ่3 - 2๖ มกราคม 2๕๖3 จ�านวนผูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน 7๑ คน และผ่านการอบรม จ�านวน 

๖7 คน 

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวัสมาชกิรฐัสภา รุน่ที ่๖ ด�าเนนิการจดัอบรม

วันที่ ๑๑ - 2๖ กันยายน 2๕๖3 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๘๖ คน และผ่านการอบรม 

จ�านวน 72 คน

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา และประธาน 

คณะกรรมาธกิารเกีย่วกบัการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการท�างานของผูผ่้านการศกึษาอบรมใน

หลกัสตูรโดยเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง “ก่อน” และ “หลงั” เข้ารบัการศกึษาอบรมในหลกัสตูร พบว่า ในภาพรวม

ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมมคีวามรูใ้นระดบั 3.๑2 (ปานกลาง) แต่เมือ่ผ่านการศกึษาอบรมในหลกัสตูรแล้วมคีวามรู้ 

เพิม่ขึน้อยูใ่นระดบั 4.2๑ (มากทีส่ดุ) และจากการสอบถามสมาชกิรฐัสภา และประธานคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบั

ความพงึพอใจต่อผลงานซึง่สะท้อนถงึผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร พบว่า สมาชกิรฐัสภา และประธานคณะกรรมาธกิาร

มีความพึงพอใจในระดับ 4.27 ซึ่งหมายถึง การพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในระดับมากที่สุด
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๑๐7รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

 ระดับ

 ระดับความรู้  ระดับความพึงพอใจ

ผลการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวกับการพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท�างาน ของสมาชิกรัฐสภา และประธานคณะกรรมาธิการ

การสัมมนา เรื่อง “บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กับการท�างานภายใต้วิกฤตการณ์โรคระบาด”

สถาบันพระปกเกล้าจัดท�าโครงการ “สมาชิกรัฐสภากับบทบาทของผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย” 

ประจ�าปี 2๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะวิธีต่างๆ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกรัฐสภาหรือบุคลากรในวงงานรัฐสภาของไทย ร่วมกับหน่วยงาน

ความร่วมมือจากทั้งไทยและต่างประเทศ อันเป็นการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและถอดบทเรียนตัวอย่างใน

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางของการเมืองภาคประชาชน โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 ได้

จัดให้มีการสัมมนาสมาชิกรัฐสภาฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการท�างาน 

 หลังอบรม

ก่อนอบรม

     ๔.๒๑

๓.๑๒

     ๔.๒๗
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๑๐๘

ภายใต้วกิฤตการณ์โรคระบาด” เนือ่งจากในช่วงปี 2๕๖3 เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2๐๑๙  

ในเกือบทั่วทุกประเทศ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา ทบทวนและพิจารณาถึงบทบาทของ

รัฐสภาในฐานะองค์กรที่มีบทบาทด้านการเป็นตัวแทนของประชาชน และมีบทบาทในงานด้านนิติบัญญัติในช่วง 

การแพร่ระบาดของโรค สถาบันพระปกเกล้า โดย ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และส�านักนวัตกรรม 

เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ National Democratic Institute (NDI) จึงได้จัดงานนี้ขึ้น ในงานสัมมนาประกอบ

ด้วยวิทยากรในหลากหลายสาขาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน อาทิ Mr.Bart Gordon อดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรสหรฐัอเมรกิา Ms.Veronica Vera ผูจ้ดัการด้านการสือ่สารสาธารณะ จาก The American Institute of 

 Certificated Public Accountants (AICPA) โดยคณะวทิยากรได้ให้ความรูแ้ละร่วมแลกเปลีย่นผ่านระบบ Zoom 

Cloud Online Meeting ในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา จ�านวนกว่า ๕๐ คน

โครงการ “Parliamentary Commission 4.0” 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันจัด

กิจกรรม “โครงการ Parliamentary Commission 4.0” อันเป็นการจับตาความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

กับอาเซียน เพื่อให้เกิดการเตรียมตัวและตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทย 

รฐัสภาไทยสามารถทีจ่ะตัง้รบักบัสภาวะความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่างมเีสถยีรภาพ โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2๕๖3 นี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
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๑๐๙รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การจัดสัมมนาสาธารณะ หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร?  

จะไปอย่างไรต่อ?” โดยในงานเป็นการฉายภาพให้เหน็ถงึความเป็นมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนัของสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอื ASEAN ร่วมกนัน�าเสนอแนวทางในการท�างานระหว่างภาคเีครอืข่ายในทกุภาคส่วน 

ร่วมกัน โดยสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติของประชาคมอาเซียน ตลอดจน 

ความจ�าเป็นทีต้่องผลกัดนัให้เกดิการจดัท�าข้อกฎหมายทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ร่วมกนัภายในอาเซยีน เพือ่ให้รฐับาล 

และรัฐสภารับทราบและน�าแนวนโยบายไปปฏิบัติตามส�าหรับสร้างมาตรฐานและแนวทางก�าหนดนโยบาย 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2๐๐ คน

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาระดมสมอง เรื่อง “การวางต�าแหน่งประเทศไทยใหม่:  

สู่ Brand Thailand และ Soft Power” จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาคมอาเซยีน กฎหมายงานนติบิญัญตัทิีเ่กีย่วข้อง และเสรมิสร้างประสบการณ์เกีย่วกบัการสร้าง Brand จาก

ประสบการณ์ของต่างประเทศแก่บคุลากรในคณะกรรมาธกิาร สภาผูแ้ทนราษฎร และบคุลากรในคณะกรรมาธกิาร 

วุฒิสภา โดยครั้งแรกเป็นการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส�าหรับบุคลากรในส่วนของคณะกรรมาธิการ  

สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑7 มกราคม 2๕๖3 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 42 คน และครั้งที่ 2 ส�าหรับบุคลากรของ

คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา วันที่ 3๑ มกราคม 2๕๖3 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 2๙ คน
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๑๑๐

การสัมมนาระดมสมองเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้จากงานวิจัยแก่สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

ในคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ “การจัดวางต�าแหน่งประเทศไทยใหม่ : สู่ Brand Thailand 

และ Soft Power” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อระดมสมอง 

ในประเด็นการส่งเสริมสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อช่วยส่งเสริมประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ  

และการสร้างอ�านาจโน้มน้าว และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ประเทศไทย 

มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ อาหาร และบันเทิง ส�าหรับใช้ในการน�าไปเป็นข้อมูล

และจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในวง

งานนิติบัญญัติต่อไป

การสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สภาผู้แทนราษฎร

หลังจากที่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2๐  

ของประเทศไทย และในระหว่างปี 2๕๖2 – 2๕๖3 ได้เกิดกระแสการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

จนน�ามาสู่การแตง่ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ ์และแนวทางการแก้ไขเพิม่เติม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการหาทางออกและฉันทามต ิ

ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ 
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๑๑๑รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอความร่วมมือมายังสถาบันพระปกเกล้า โดยร่วมด�าเนินงานกับ 

คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

๑. การจดัท�าแบบสอบถามทัง้ในรปูแบบแบบสอบถามทัว่ไปและแบบสอบถามเฉพาะ เพือ่ให้ประชาชน

ทั่วไป รวมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา พรรคการเมือง ฯลฯ ได้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ 

2. การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการในรูปแบบที่เป็นการเฉพาะกลุ่มในลักษณะการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) โดยในส่วนของการจดัให้มกีารสนทนากลุม่ เป็นการรบัฟังความคดิเหน็ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทั้งใน

ส่วนของภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม มูลนิธิ องค์กร

เพื่อสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นถึงประเด็นความคาดหวัง สภาพปัญหา  

และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในการจัดการสนทนากลุ่มดังกล่าว ได้ด�าเนินการรวม 

๑7 ครั้ง

3. การจดัเวทสีาธารณะเพือ่รบัฟังความคดิเหน็สาธารณะต่อประเดน็เรือ่งความคาดหวงัต่อรฐัธรรมนญู 

สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุแก้ไขรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2๕๖๐  

ในการจัดเวทีสาธารณะฯ เป็นการจัดเวทีใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี 

พระนครศรีอยุธยา และ สงขลา โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดเวทีสาธารณะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2๐๐ คน 

ในทุกเวที 
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๑๑2

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวิกฤติการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ ๑๙ ในปีงบประมาณ 2๕๖3 นี ้ถอืเป็น 

ความท้าทายใหม่ครั้งส�าคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานด้านพิพิธภัณฑ์  

จ�าเป็นต้องมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน และพัฒนางานให้เร็ว

มากยิ่งขึ้น การเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” ส่งผล

ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม และมีการน�าดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น  

จงึท�าให้พพิธิภณัฑ์ฯ เร่งพฒันาการเผยแพร่ความรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา

aw_annual2563_p2.indd   112 25/8/2564 BE   13:23



๑๑3รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยเน้น

ประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง online มากขึน้ และเน้นการจดักจิกรรมผ่านทางออนไลน์แทนการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์จรงิ  

เพื่อส่งต่อความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ถึงแม้จะ

อยู่ภายใต้มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ก็ตาม

ในปีนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา และ

พฒันาการด้านการเมอืงการปกครองไทย ส�าหรบังานนทิรรศการหมนุเวยีน งานสมัมนา งานเสวนา และการเปิดให้ 

เข้าชมนิทรรศการภายในอาคารอนุรักษ์นั้น ความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าชม และบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ฯ  

เป็นหัวใจส�าคัญที่ได้ค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก พิพิธภัณฑ์ฯ มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางกายภาพ และการให ้

บริการ มีมาตรการเรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การจ�ากัดคนให้มีความเหมาะสม 

เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม ในส่วนของการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา  

(Mobile Museum) เพื่อขยายโอกาสการศึกษาสู่ต่างจังหวัด ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน

ในพื้นที่ 

จากการด�าเนินการอย่างจริงจังด้านต่างๆ ท�าให้ผลงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบัน 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้  

(องค์การมหาชน) ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับ 2 รางวัล คือ Museum Thailand 

Award 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและ 

สร้างประสบการณ์ และรางวลั ๑ ใน ๑๐ Museum Thailand Popular Vote 2020 จากคะแนนความนยิมของ

ประชาชนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์

พพิธิภณัฑ์ฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา  

โดยยึดหลักในการให้บริการ คือ การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับบริการทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  

ด้วยความเสมอภาค และทัว่ถงึ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางด้านการศกึษาและการรบับรกิาร 

ของรัฐต่อไป
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๑๑4

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Museum Thailand Award 2020 ประเภท

พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รางวัลดีเด่น 

ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ และ  

Museum Thailand Popular Vote 2020 จาก 

คะแนนความนิยมของประชาชนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

มิวเซียมไทยแลนด์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

(สพร.) พิพิธภัณฑ์ฯ เป็น ๑ ใน ๑๐ พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ

รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020 จากคะแนนความนิยมของประชาชนในการลงคะแนนจาก

ประชาชนทีช่ืน่ชอบพพิธิภณัฑ์ผ่านเวบ็ไซต์มวิเซยีมไทยแลนด์ ซึง่ 2 รางวลัดงักล่าวจดัโดย จากสถาบนัพพิธิภณัฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๕รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

กิจกรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙

พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์แทนการเข้าชม 

สถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้าชมยังคงเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ

๑. “Virtual Museum Quiz ท่องพิพิธภัณฑ์ไม่หวั่น COVID” ระหว่างวันที่ 7 เมษายน –  

๑3 พฤษภาคม 2๕๖3 เป็นการร่วมสนกุตอบค�าถามลุน้รางวลั จากการทายภาพวตัถจุดัแสดงจากค�าใบ้  

และภาพโครงร่างวัตถุ ว่าคือวัตถุอะไร และจัดแสดงอยู่ที่ใด ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

๒. “KPM Quiz : รู้จริงหรือไม่” ระหว่างวันที่ 3๐ พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2๕๖3 (จัดกิจกรรม 

วนัเสาร์) เป็นกจิกรรมตอบค�าถามชงิรางวลั และร่วมแลกเปลีย่นภาพทีช่ืน่ชอบจาก Virtual Museum 

๓. กิจกรรม “จาก Online สู่ Onsite เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยวิถีใหม่ New Normal” ระหว่างวันที่  

2๖ – 27 กันยายน 2๕๖3 จัดขึ้นเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เริ่มคลี่คลาย 

เพื่อเชิญชวนให้ผู้เข้าชมที่เคยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านทาง Online ได้เข้ามาชมในสถานที่จริง  

ซึง่เป็นการเทีย่วพพิธิภณัฑ์ไทยวถิใีหม่ New Normal พร้อมกจิกรรมสนกุ ๆ คอื การตามหาวตัถชุิน้ที ่

ท่านอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนกับ “WHERE IS IT ? 7 สิ่งที่นึกไม่ถึง” และร่วมสัมผัสบรรยากาศ 

การเข้าชมแบบมีวิทยากรน�าชม

๔. ผลติรายการ Meet us @ Muse ระหว่างเดอืนมถินุายน - กนัยายน 2๕๖3 เป็นรายการทีจ่ดัท�าขึน้ 

พเิศษในช่วงโควดิ-๑๙ เกดิขึน้จากการร่วมแรงร่วมใจของบคุลากรในพพิธิภณัฑ์ฯ ทีร่่วมกนัสรรสร้าง 

รายการในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การก�าหนดเรื่อง การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทบรรยาย  

การถ่ายท�า และการตดัต่อรายการ ซึง่มนีกัวชิาการ พนกังานจดหมายเหต ุและพนกังานภณัฑารกัษ์ 

ของพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในแง่มุมใหม่ให้ผู้ชมทางสื่อออนไลน์ รวม 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑  จากห้างฝรั่ง...สู ่พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7 โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร  

นักวิชาการผู ้ช�านาญการ “กรอบหน้าต่างที่สวย จากอดีตห้างฝรั่งชื่อดัง 

ย่านผ่านฟ้าลีลาศกับห้างยอนแซมสันแอนด์ซัน ที่สร้างขึ้นในปลายรัชสมัย 

รัชกาลที่ ๕ และปัจจุบันห้างฝรั่งแห่งนี้ก็ยังคงอยู ่ และเป็นพิพิธภัณฑ์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เปิดรอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม”
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๑๑๖

ตอนที่ 2 ประชาธปิกกาลสมยัในสมัพนัธ์สยาม – ฝรัง่เศส โดย นางสาวแพรวชมพ ูชณุหอไุร  

พนกังานภณัฑารกัษ์ “ก่อนทีจ่ะมาเป็นนทิรรศการหมนุเวยีนประชาธปิกกาลสมยั 

ในสัมพันธ์สยาม - ฝรั่งเศส ภัณฑารักษ์ (Curator) ต้องท�าอะไรบ้าง” 

ตอนท่ี 3 24 มหาศรีสวัสดิ์ปฐมฤกษ์ของรัฐธรรมนูญของไทย โดย นางสาวปฐมาวดี  

วเิชยีรนติย์ นกัวชิาการ “ร่วมเรยีนรูก้บัเหตกุารณ์ส�าคญัทางการเมอืงในรชัสมยั

พระปกเกล้าศึกษา คือ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 247๕ ว่าเกิดอะไรขึ้นในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ตอนที่ 4 พระปกเกล้าทีเ่ล่าจากหนงั โดย นางสาวศริเิพญ็ วรปัสส ุพนกังานจดหมายเหตุ 

“หนัง (ภาพยนตร์) ในสมัยรัชกาลที่ 7 ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียว  

แต่เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ชัน้เยีย่ม ซึง่เมือ่น�ามาประกอบกบัเอกสารชัน้ต้น  

และภาพถ่ายแล้ว ยิ่งท�าให้เติมเต็มเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีตอันงดงาม 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ล้วนได้ถูกน�ามาเรียบเรียง ร้อยเรียง และ

ถ่ายทอดไว้ภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”
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๑๑7รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง  
(Virtual Museum)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum) เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทุกคนที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จริง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา ตามความสนใจของตนเอง ซึ่งใน 

ปี 2๕๖3 ได้เพิม่เตมิเนือ้หานทิรรศการหมนุเวยีนตัง้แต่ปี 2๕๖๐ จนถงึปัจจบุนั ไว้ให้บรกิารในพพิธิภณัฑ์พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง (Virtual Museum) อีกด้วย

aw_annual2563_p2.indd   117 25/8/2564 BE   13:23



๑๑๘

งานวิชาการด้านพระปกเกล้าศึกษา

๑. การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว:  
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายศราวุฒิ วิสาพรม อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดทางการเมือง เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างปี พ.ศ. 24๖๘ - พ.ศ. 2477 ของบุคคล กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในวงศูนย์กลางแห่งอ�านาจทั้งรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัฐชาติภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 247๕ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ร่างพระราชบญัญตัเิทศบาล พทุธศกัราช 2473 กบัพระราชบญัญตักิารจดัระเบยีบเทศบาล พทุธศกัราช 247๖ 

ผลการศึกษาพบว่า แนวความคิดการจัดตั้ง “เทศบาล” ระหว่าง พ.ศ. 24๖๘ - พ.ศ. 2477 มีจุดร่วมกัน  

คือ เปรียบเทียบเสมือนกระแสความปรารถนาชุดหนึ่งของสังคม ซึ่งรัฐสยามได้ริเริ่มโครงการในช่วงปลาย 

ทศวรรษ 24๖๐ เป็นต้นมา แม้ว่าจะไม่ส�าเร็จในสมัยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ก็มีส่วนเป็นพลังหนึ่งที่ท�าให้ 

เกิดการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาได้ส�าเร็จในสมัยรัฐชาติช่วงปลายทศวรรษ 247๐ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวความคิด

เกี่ยวกับเทศบาลในช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 247๕ มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอยู่มาก 

ประการสดุท้าย ในกระแสความปรารถนาจดัตัง้เทศบาลขนาดใหญ่กม็แีนวความคดิทีแ่ตกต่างกนัอยูด้่วย 

ภายใต้บรบิททางภมูปัิญญาโดยเฉพาะแนวคดิเรือ่งการปกครอง และบรบิททางเศรษฐกจิสงัคมเป็นเงือ่นไขส�าคญั

ทีท่�าให้การจดัตัง้เทศบาลสมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย์ไม่บรรลคุวามปรารถนาของชนชัน้น�า ขณะทีก่ารปลดเงือ่นไข

เชิงโครงสร้างทางการเมือง และความปรารถนาที่มีความหวังในปลายทศวรรษ 247๐ เป็นปัจจัย ส�าคัญที่ท�าให้

การจัดตั้งเทศบาลในขั้นแรกเริ่มส�าเร็จลุล่วง 

๒. สัตตมรัช พัสตราภรณ ์: สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ ๗ กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยาม 
ดร.ศิบดี นพประเสริฐ อาจารย์ประจ�าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบแผนการแต่งกายในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั มรีปูแบบทีค่ล้ายคลงึกบัชาวตะวนัตก 

มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต สตรีชั้นสูงและชั้นกลางนิยมสวมเสื้อผ้าแบบตะวันตก สะท้อนให้เห็นได้จากการแต่ง 

พระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ที่นอกจากจะทันกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตก 
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ในช่วงทศวรรษ ๑๙2๐ และ ๑๙3๐ แล้ว ยังทรงผสมผสานเอกลักษณ์การแต่งกายแบบดั้งเดิมของสตรีสยาม  

นัน่คอื การสวมผ้าซิน่เข้ากบัเสือ้แบบฝรัง่ได้อย่างพอเหมาะและกลมกลนื ซึง่หากเป็นการปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ในประเทศ ทรงฉลองพระองค์แบบผสมผสานระหว่างแบบแผนไทยกบัตะวนัตก ส่วนการเสดจ็ฯ เยอืนต่างประเทศ

อย่างเป็นทางการ ทัง้ฉลองพระองค์ชดุกลางวนัและฉลองพระองค์ชดุราตรทีีเ่ป็นไปตามธรรมเนยีมสากลนยิม รปูแบบ 

เรียบง่ายไม่หรูหรามากนัก 

นอกจากนี้ ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ที่อนุวัตรไปตามแบบแผน

แฟชัน่การแต่งกายของสตรตีะวนัตก ด้วยพระราชสถานะทีท่รงเป็นสมเดจ็พระบรมราชนิแีห่งกรงุสยาม และสยาม

เริม่เป็นทีรู่จ้กัในสมาคมระหว่างประเทศ (international society) จงึกล่าวได้ว่าแบบแผนการแต่งพระองค์ยงัช่วย

ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของสยามประเทศ ในขณะเดยีวกนั ภาพลกัษณ์แห่งความเป็นสมเดจ็พระราชนิสีมยัใหม่ทีท่รง

มบีทบาทในพืน้ทีส่าธารณะเช่นเดยีวกบัสมเดจ็พระราชนิใีนโลกตะวนัตกผ่านฉลองพระองค์แบบสากลทีเ่หมาะสม 

สง่างาม เป็นที่ชื่นชมของบรรดาผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รวมไปถึงเป็นที่ชื่นชมของสื่อมวลชนตะวันตกในสมัยนั้น

ผ่านการรายงานข่าวการเสด็จฯ เยือนนานาประเทศ 

๓. ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร: กรณีศึกษากลุ่ม
ส่ีทหารเสือและพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
พ.ศ. ๒๔๗๕  
นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ช�านาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูมิหลังชีวประวัติเป็นรากฐาน และองค์ประกอบส�าคัญที่อาจสร้างสรรค์และผลักดันให้บุคคลก้าวสู่

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้ การศึกษาถึงภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของแกนน�า

คณะราษฎรกลุ่มสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงคราม อาจน�าไปสู่การอธิบายถึงเหตุการณ์ในการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 247๕

จากการศกึษาพบว่าถงึแม้คณะราษฎรจะมอีดุมการณ์ทางการเมอืงทีเ่หมอืนกนัในการเปลีย่นแปลงประเทศ

ไปสู่ระบอบใหม่ แต่ภูมิหลังและแนวความคิดทางการเมืองที่มีความแตกต่าง ท�าให้สิ่งที่สะสมและประสบการณ์

ของแต่ละคนนั้นมีวิธีในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เหล่านี้ล้วนส่งผลให้การท�าการในนามของคณะราษฎร 

ไม่ประสบความส�าเร็จในระยะยาว
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๔. การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังการ
ปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ – การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร  

นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่มุ ่งศึกษาและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 247๕ จนกระทั่งถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยจะพิจารณาบทบาทของ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในแง่การต่อรองและการประนีประนอมทางการเมือง เป็นการศึกษาผ่าน

เอกสารจากหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิหนงัสอืพมิพ์เก่า หนงัสอืเก่า บนัทกึความทรงจ�า และหนงัสอืงานศพ เป็นต้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาและอธิบายสภาพสังคม บรรยากาศ 

หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 247๕ และประการที่สองเพื่ออธิบายเหตุการณ์และบทบาทการประนีประนอม 

ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่หัวกับคณะราษฎร ตั้งแต่หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 247๕  

จนกระทั่งถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ผลจากการศึกษาพบว่า ในการตัดสินพระทัยประนีประนอมของ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการปฏิวัตินั้น มีความเป็นไปได้ว่าพระองค์ทรงตัดสินพระทัยใน 

รปูแบบดงักล่าวโดยมปัีจจยัสามประการ คอื ทรงเลง็เหน็ว่าไม่สามารถต้านกระแสความต้องการรฐัธรรมนญูในสยาม

ได้เนือ่งจากมกีารกล่าวถงึมาหลายทศวรรษ แต่รฐัธรรมนญูในอนาคตจะมรีปูแบบเช่นใดนัน้จ�าต้องไปตกลงทหีลงั  

ดังจะเห็นได้จากการเติมค�าว่า “ชั่วคราว” ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่คณะราษฎรถวายขึ้นไปเพื่อให้พระองค ์

ลงพระปรมาภิไธย ประการต่อมา เรื่องการแทรกแซงของต่างชาติ (Intervention) และประการสุดท้ายคือ

สถานการณ์ในขณะนั้นไม่มีผู้ใดทราบถึงเพดานหรือจุดของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงอาจจะจ�าเป็นที่จะ

เลือกทางที่จะสูญเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือการยอมประนีประนอม

งานสัมมนา เสวนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา

งานสัมมนา เสวนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา  

รวมถึงพัฒนาการประชาธิปไตยไทย โดยในปี 2๕๖3 จัดขึ้น ๖ ครั้ง 

“สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ ๗” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง สาระ

ส�าคัญโดยสรุปของงานสัมมนา คือ ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีนโยบายใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การตั้งสภาจัดบ�ารุงสถานที่ 

ชายทะเลทิศตะวันตก พ.ศ. 24๖๙ การตั้งคณะกรรมการวางแผนผังพระนคร พ.ศ. 247๐ (Town-planning 
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Committee) การยกร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2473 การออกพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง 

ในเขตต์เพลงิไหม้ทีบ่รเิวณระวางถนนเจรญิกรงุ เยาวราช และปทมุคงคา กบัทีต่�าบลถนนเยาวราช ตอนคลองศาล

เจ้าใหม่ถม จงัหวดัพระนคร พ.ศ. 247๕ เป็นต้น นโยบายและกลไกทางกฎหมายหลายประการยงัคงส่งผลกระทบ 

สืบเนื่องอย่างลึกซึ้งและยาวนานมาจนปัจจุบัน 

“การสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ ๗” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร ที่ปรึกษา

คณะแพทย์ศาสตร์ศริริาชพยาบาล และ ดร.ชาตชิาย มกุสง อาจารย์ประจ�าภาควชิาประวตัศิาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์สาโรจน์ จิตติบพิตร อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นผู้ด�าเนินรายการ  

สาระส�าคัญโดยสรุปของงานสัมมนา คือ การน�าเสนอพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ต่อการแพทย์การพยาบาล และการวางรากฐานงานด้านสาธารณสขุในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

รวมถึงเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ 7 
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“เรือ่งเก่า เล่าใหม่ : สงัคมไทยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั” จากการตัง้ข้อสงัเกตว่า 

เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์มักมุ ่งไปที่ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ ที่ให้ความส�าคัญแก่บุคคลที่มีชื่อเสียง  

มหาวีรบุรุษ และเหตุการณ์ต่างๆ แต่แท้จริงแล้วในอดีตนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนอกเหนือไปจากเรื่องราว 

ที่ประชาชนทั่วไปรับรู้กัน ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคม อันเป็น

เรื่องที่น่าสนใจและถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเก่าๆ ที่ควรถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นแง่มุมเล็กๆ ในอดีต  

จึงน�าไปสู่การจัดสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ แง่มุมใหม่ๆ ในอดีต  

และเผยแพร่เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์  

นายอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นางสาวณัฐธิดา ทองเกษม และนางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ 

พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

“ราชพัสตราภรณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗” โดย อาจารย์ 

เผ่าทอง ทองเจอื ผูเ้ชีย่วชาญด้านพสัตราภรณ์ งานสมัมนาครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืระหว่างพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีสาระส�าคญัโดยสรปุของงานสมัมนา คอื การบรรยาย

ถงึพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีประกอบกบัการน�าเสนอ

ภาพถ่ายเกีย่วกบัฉลองพระองค์ตัง้แต่ทรงพระเยาว์ จนกระทัง่ได้รบัการสถาปนาเป็นสมเดจ็พระบรมราชนิใีนพระบาท

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่ปี พ.ศ. 24๖๘ ทรงเป็นผูน้�าแฟชัน่ในสมยันัน้ โดยมห้ีองเสือ้ “อาแลง็ เดอลอง” จาก

ปารสี เป็นผูท้�าฉลองพระองค์ถวาย การแต่งฉลองพระองค์ทนัสมยั ตามแบบสากลของโลกตะวนัตกในช่วงทศวรรษ 

๑๙2๐-๑๙3๐ พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศเคียงพระยุคลบาท

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเลอืกทรงฉลองพระองค์แบบไทยและแบบตะวนัตกอย่างเหมาะสม ซึง่เป็นการเสรมิ 
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ภาพลกัษณ์ของประเทศสยามให้มคีวามเป็นอารยะ นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณไีด้น�าฉลองพระองค์ 

ของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ เมื่อครั้งทรงประทับ ณ วังสวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี มาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ได้ชื่นชมอีกด้วย

งานเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” เรื่อง “ผ่านฟ้า  

ณ อิตาลี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล และ ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร สาระส�าคัญ

ของงานสมัมนา คอื รองศาสตราจารย์ ดร.หนึง่ฤด ีโลหผล น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ประเทศอติาลี 

การขึ้นมามีอ�านาจของผู้น�าฟาสซิสต์ อย่างเบนิโต มุสโสลินี ซึ่งน�าไปสู่การฟื้นฟูประเทศหลังจากได้รับผลกระทบ

จากสงครามโลกครัง้ที ่๑ และบรบิทของประเทศอติาลใีนช่วงทีถ่กูปกครองโดยระบอบฟาสซสิต์ และศาสตราจารย์ 

พรสรรค์ วฒันางกรู น�าเสนอประเดน็การเสดจ็ประพาสราชอาณาจกัรอติาลขีองพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

และสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีเมือ่ พ.ศ.247๖ - 2477 รวมไปถงึประเดน็การเสดจ็ประพาส

ยุโรปในช่วงปีเดียวกันโดยสังเขป
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งานเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” เรื่อง  

“พระปกเกล้า เมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส” โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 

ประธานสมาคมฝรั่งเศส และรองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ เตชานันท์ อดีตประธานอนุกรรมการนิทรรศการ 

พิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2๕๖3 ประเด็นในการเสวนา ได้กล่าวถึง สาเหตุที่เจ้าฟ้าสยามต้องเรียน 

วิชาทหาร การวางแผนการศึกษาส�าหรับสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก การศึกษาการทหารที่ต่างประเทศของ 

สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปก และประวัติโรงเรียนเอกอลมิลิแตร รวมถึงบรรยากาศการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส  

โดยสรุป คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา ณ ฝรั่งเศส สองช่วงด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อพระองค์ 

ผ่านพระราชพธิโีสกนัต์แล้วเสดจ็ฯ ไปทรงศกึษาต่อ ณ ทวปียโุรป เมือ่กรกฎาคม พ.ศ. 244๙ ทรงศกึษาวชิาพืน้ฐาน  

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 4 เดือน ก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษต่อไป ครั้งที่สอง 

ในปี พ.ศ. 24๖4 พระองค์ได้เสดจ็ฯ ยงัประเทศฝรัง่เศสเพือ่รกัษาพระวรกาย รวมทัง้ทรงศกึษาต่อวชิาการทหาร

ขั้นสูงในโรงเรียนเสนาธิการทหารเอกอล เดอ แกร์ ซึ่งเป็นสถาบันทางการทหารที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งหนึ่ง

ของฝรั่งเศส

นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม – ฝรั่งเศส” น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสและสยามตลอดช่วงพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ผ่านการจดันทิรรศการหมนุเวยีนด้วยสือ่ และจดัแสดงโบราณวตัถทุีส่�าคญัและทรงคณุค่า อนัได้แก่ อลับัม้ภาพถ่าย

เมื่อคราวรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ ทอดพระเนตรการทหาร ณ เมืองน็องซี ประเทศฝรั่งเศส เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เลจองดองเนอร์ ชัน้ที ่๑ ประเทศฝรัง่เศส และสมดุตารางเสดจ็อนิโดจนีแห่งฝรัง่เศส ๑4 เมษายน - ๘ พฤษภาคม 

2473 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2๕๖3 – 3๑ มกราคม 2๕๖4
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นิทรรศการเคลื่อนที ่

นทิรรศการเคลือ่นที ่“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จดัขึน้ เพือ่เป็นการบอกเล่าเรือ่งราวการพฒันา

ประเทศตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ รวมไปถึงสภาพเหตุการณ์

บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคม 

ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร�าลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย  

สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการฯ อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เข้าชม คือ ชุดนิทรรศการความรู้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบบ  

QR Code ส�าหรับศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม อาทิ เนื้อหาเชิงลึก วีดีโอ หรือภาพถ่าย นอกจากนี้ ได้จ�าลองวัตถุ 

จัดแสดงไว้ในนิทรรศการ คือ อาคารอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาเฉลิมกรุง  

เครือ่งบนิทิง้ระเบดิบรพิตัร สะพานพระพทุธยอดฟ้า และกล้องถ่ายภาพยนตร์ Filmo B&H 16 mm พร้อมเลนส์ 

Taylor Hobson Cooke ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มมุม Play & Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ โดยมีสมุดกิจกรรม เกมจับคู่  

เกมปริศนาสายฟ้าแลบ และการถ่ายภาพสามมิติซึ่งออกแบบโดยการน�าจุดเด่นของพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด  

ให้ผู ้เข้าชมได้ร่วมถ่ายภาพ และแชร์ภาพความทรงจ�าในระหว่างการเข้าชมนิทรรศการด้วย ในทุกจังหวัด 

ได้จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  

ในวนัพธิเีปิดนทิรรศการ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมงานในจงัหวดัได้เข้าใจถงึประวตัศิาสตร์ในช่วงรชัสมยั และประวตัศิาสตร์

ของแต่ละจังหวัดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในปีนี้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

aw_annual2563_p2.indd   125 25/8/2564 BE   13:23



๑2๖

คร้ังท่ี ๑  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์การค้าบูลพอร์ต หัวหิน ระหว่างวันที่  

3 มีนาคม – 3๑ กรกฎาคม 2๕๖3 จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าบูลพอร์ต หัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครั้งท่ี 2  จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑3 มีนาคม – 

3๑ กรกฎาคม 2๕๖3 จัดแสดง ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park 

Narathiwat) จังหวัดนราธิวาส  

ครั้งที่ 3  จงัหวดัล�าปาง ร่วมกบั เทศบาลนครล�าปาง ระหว่างเดอืนสงิหาคม – พฤศจกิายน 

2๕๖3 จัดแสดง ณ มิวเซียมล�าปาง (Museum Lampang ) จังหวัดล�าปาง 

ครั้งที่ 4  จงัหวดัตรงั ร่วมกบั หอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2๕๖3 

จดัแสดง ณ หอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ตรัง จังหวัดตรัง 
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๑27รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือต่างๆ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา 

๑. สารคดี “สยามสถาปัตย์รัชกาลพระปกเกล้า” 

สารคดีชิ้นนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากวิจัย เรื่อง พัฒนาการสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาท 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 24๖๘ - พ.ศ. 2477) มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที เป็นการเล่าเรื่อง 

ในเชิงสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของสถาปัตยกรรมในไทย สถาปนิกสยามผู้สร้างงานอย่างสยาม  

สมัยใหม่ ศาลาเฉลิมกรุงภาพสะท้อนสยามสมัยใหม่ รวมถึงกษัตริย์ผู้รักษาสมดุลระหว่างศิลปะคลาสสิกและ

ความโมเดิร์น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลา ๙ ปีแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ท่ามกลางวกิฤตเศรษฐกจิทีย่งัคงด�าเนนิอยู ่แต่พระองค์ยงัทรงให้การสนบัสนนุวงการสถาปัตยกรรมไทยอย่างต่อเนือ่ง  

การรักษาสมดุลระหว่างการสืบทอดวัฒนธรรมเดิมกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ยาก แต่พระองค์ก็ทรงท�า 

และยงัผลกัดนัให้เกดิสถาปนกิสยาม และสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทีส่ร้างผลงานอนัมคีณุค่า 

เป็นเอกลักษณ์และคุณูปการแก่สังคมมากว่า ๘๖ ปี 

๒. หนังสือ “สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ”

หนังสือเล่มนี้พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 24๖๘ - พ.ศ. 2477)” เพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสถาปัตยกรรม

ไทยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านพัฒนาการวิชาชีพสถาปัตยกรรม แนวความคิดในการออกกฎหมาย
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ควบคุมอาคารและการวางผังเมือง และพัฒนาการในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ทัง้ในเทคนคิวทิยาการก่อสร้าง ตลอดจนรปูแบบสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ 

รวมถงึอาคารสาธารณะ อาคารพกัอาศยั และศาสนสถาน ซึง่สะท้อนถงึบรบิท

ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงผลกระทบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการพิพิธภัณฑ์สาระภัณฑ์

จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี และความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 

อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มผู้เข้าชมกลับมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในปีนี้ มีกิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรม Night at the museum 

“Trio in Museo สามเกลอพาเธอ 

เทีย่วพพิธิภณัฑ์ฯ” ในปีนี ้พพิธิภณัฑ์ฯ 

ยังคงร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 

อีก ๙ แห่ง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ 

ใ ห ้ กั บ ก า ร เ ที่ ย ว ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ  ์

ยามค�่าคืน ปีละครั้ง โดยผู้เข้าชมจะได ้

ร่วมสนุกกับการตามหาของที่ซ่อนอยู ่

ตามจุดต่างๆ ผ่านค�าใบ้ที่ได้รับ และ 

มรีอบน�าชมพเิศษให้ผูเ้ข้าชมในช่วงเวลา 

๑๙.๐๐ น. อีกด้วย
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๑2๙รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

๒. กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ๒๕๖๓ “A ‘muse’ ment พพิธิภณัฑ์หรรษา” วนัที ่๑๑ มกราคม 2๕๖3 

๓. กิจกรรมเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ วันที่ ๑๐ กันยายน 2๕๖3 กิจกรรมจัดขึ้น 

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในโรงเรียนได้รู้จัก 

พพิธิภณัฑ์ฯ มากขึน้ และเชญิชวนให้ใช้พพิธิภณัฑ์ฯ เป็นแหล่งเรยีนรูข้องการศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเอง

นอกห้องเรยีนอกีแห่งหนึง่ ภายในงานมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย คอื เกมปรศินาสายฟ้าแลบ การเข้าชม 

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) และกิจกรรมบัตรแลกของรางวัล 

โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ
รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ

พิพิธภัณฑ์ฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาโบราณวัตถุให้คงสภาพเดิม ลดความเสียหายและ 

การเสือ่มสภาพให้ได้มากทีส่ดุ รวมทัง้ศกึษาขยายความโบราณวตัถ ุส�าหรบัเกบ็เป็นแหล่งข้อมลูประกอบทะเบยีน

โบราณวัตถุ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับศึกษาค้นคว้าหรือประกอบนิทรรศการ การจัดแสดง ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2๕๖3 ได้มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร 2 รายการ คือ ไฟแช็คตั้งโต๊ะ 

รูปรถเปิดประทุน และไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปบุคคลชายชาวต่างชาติ และมีการอนุรักษ์เบื้องต้นโดยภัณฑารักษ์  

ในส่วนของเอกสารและฟิลม์เนกาทีฟ รวม 4๐ รายการ นอกจากนี้ ได้จัดท�าการศึกษาขยายความโบราณวัตถุ  

จ�านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่องสุริยุปราคา คราสโคกโพธิ์ ปัตตานี พ.ศ. 2472 
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กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือพันธมิตรของพิพิธภัณฑ์

๑. ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในโครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยว

พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู ้กจิกรรม Muse Pass 2๕๖2 - 2๕๖4 ของสถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีน

รู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อสร้าง Museum Culture ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมกับพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ 

ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณเีพือ่สร้างเครอืข่ายและประสานความร่วมมอืทางด้านวชิาการและวจิยั 

เพื่อสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์  

นกัวชิาการและนกัศกึษา รวมถงึเพือ่แลกเปลีย่นและเผยแพร่งานศลิปวฒันธรรมอนัน�าไปสูก่ารอนรุกัษ์

พัฒนาส่งเสริมงานวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย โดยพิพิธภัณฑ์ฯ ให้ความอนุเคราะห์ภาพ

ไปรษณยีบตัรถวายพระพร ข้อมลูและภาพถ่ายเพือ่ประกอบการจดันทิรรศการ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศอินเดีย เกี่ยวกับการเยือนสยามในปี พ.ศ. 247๐ (คศ. ๑๙27) ของ  

รพิทรนาถ ฐากูร ชาวเบงกอลผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมเป็นคนแรกของอินเดีย และ 

ผู้ที่ได้เคยเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ และได้กล่าว

ปาฐกถาพเิศษถวาย เมือ่วนัที ่๑2 ตลุาคม 247๐ โดยนทิรรศการดงักล่าวจดัขึน้ที ่สถานกงสลุใหญ่  

ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2๕๖3
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4. บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้

โครงการ “อลิอันซ ์ อยุธยา 

พาน้องเที่ยวบางกอก ปี ๑4” 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก

ปีงบประมาณ 2๕๖2 จัดใน

ช่วงทุกเสาร์ - อาทิตย์ ในเดือน 

มิถุนายน - พฤศจิกายน 2๕๖2 

เพือ่พาเดก็นกัเรยีนระดบัประถม

ศึกษาปีที่ ๕ และคณะครูจากสังกัดกรุงเทพมหานครจ�านวนกว่า 3,๖๘๙ คน (2๑7 โรงเรียน)  

มาศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี 

๕. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ : ภาพยนตร์สนทนา: รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ 

เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 24๖๙ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว และ  

นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ นักจดหมายเหตุจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พร้อมฉายภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง พ.ศ. 247๐ เรือ่ง “การเสดจ็ 

เลยีบเมอืงเหนอื” ณ โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ 

2๕๖3 

การเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ 

๑. รายการโทรทัศน์ WHEEL GO (วิลโก) ตอน Go พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๕ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2๕๖2 ระหว่างเวลา ๑๑.๐๕ – 

๑๑.3๐ น. เป็นรายการโทรทศัน์ส�าหรบัผูพ้กิาร น�าเสนอเรือ่งราวการใช้ชวีติของผูพ้กิารในการท่องเทีย่ว  

เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการออกสู่สังคมได้อย่างเสมอภาค
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2. รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ออกอากาศเกี่ยวกับพระราชประวัติ  

พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เวลา ๑๖.4๕ น. ทางทวีดีจิทิลัช่อง 33 

HD รวม ๖ ตอน ความยาวตอนละ 2 นาท ีออกอากาศ วนัที ่3๑ กรกฎาคม 2๕๖3 วนัที ่3 4 ๕ 7  

และ ๑๐ สิงหาคม 2๕๖3 

3. เพจ Curious People เป็นเพจที่น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดดีๆ ที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สังคม ได้ท�าคลิปแนะน�าพิพิธภัณฑ์ฯ และการน�าชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดย นายสาโรจน์ จิตติบพิตร  

อาสาสมัครวัยเก๋า ที่น�าชมให้แก่พิพิธภัณฑ์ฯ มานานเกือบ 2๐ ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

ให ้แก ่ผู ้สูงวัยคนอื่นๆ ให ้มีจิตอาสาสร ้างสาธารณประโยชน์ให ้กับสังคม เผยแพร ่เมื่อ 

วันที่ 2๙ กรกฎาคม 2๕๖3 

การอ้างอิงหรือเผยแพร่งานวิชาการด้านพระปกเกล้าศึกษา

๑. การอ้างอิงงานวิจัย

• การอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง “บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาสหกรณ ์

ภาคเหนือ ประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ในงานวิทยานิพนธ์

ของคุณอรวรรณ ณานศรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

• การอ้างอิงงานวิจัย เรื่อง “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”  

โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร ในวารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 4๑ ฉบับที่ ๙ กรกฎาคม 2๕๖3  

หน้า ๑24 - ๑4๑ บทความเรือ่ง “เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ยโุรปในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั :  

ข้อค้นพบจากงานวิจัย”

• การอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 247๖ - 

2477” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วฒันางกรู ในงานเสวนา เรือ่ง ผ่านฟ้า ณ อติาล ีวนัเสาร์ที่  

๑ กุมภาพันธ์ 2๕๖3

• การอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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๑33รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

ดร.พีรศรี โพวาทอง ในงานสัมมนา เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7” ในวันที่  

2๙ กมุภาพนัธ์ 2๕๖3 และในรายการ “จามจรุมีเีรือ่งเล่า กบัหอประวตัจิฬุาฯ” ของสถานวีทิยจุฬุาฯ 

วันเสาร์ที่ 3๐ พฤษภาคม 2๕๖3 เวลา ๐๘.3๐ - ๐๙.๐๐ น. ในหัวข้อ “วังที่เป็นสถาปัตยกรรม

สมัยรัชกาลที่ 7”

๒. เผยแพร่งานวิจัยทางรายการ “วิทยุรัฐสภา มุ่งสู่ประชาธิปไตย” ไปกับ
สถาบันพระปกเกล้า 

• วันที่ ๑๕ ตุลาคม 2๕๖2 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไข

การสมรส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม

• วันที่ ๑๕ มกราคม 2๕๖3 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง

• วนัที ่๕ กมุภาพนัธ์ 2๕๖3 เผยแพร่งานวจิยั เรือ่ง ศลิปกรรมในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สุธีรางกูร

• วนัที ่๑๕ เมษายน 2๕๖3 เผยแพร่งานวจิยั เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบโรงเรยีนจนีกบัโรงเรยีนครสิต์ 

ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี สัจจโสภณ
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๑34

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะ 
และสากล

อีกหนึ่งเป้าหมายที่ส�าคัญของสถาบัน คือ การเป็นองค์กรที่มี

ศกัยภาพ ขบัเคลือ่นองค์กรด้วยระบบทีแ่ขง็แกร่ง พร้อมทีจ่ะรบัมอืกบั

ทกุสถานการณ์ มกีารเตบิโตและปรบัตวั พฒันาตวัเองอยูเ่สมอ ให้ก้าว

ทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละยคุ ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันได้มุ่งมั่น

พัฒนาองค์ประกอบหลักส�าคัญ 3 ด้าน ดังนี้

ร 
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๑3๕รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การบริหาร 
จัดการระบบ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

การพัฒนา 
กิจกรรม 

ความร่วมมือ 
กับเครือข่าย

การจัดการ 
องค์ความรู้ 
สู่สาธารณะ 
และบริหาร 

จัดการภายใน 
องค์กร

องค์ความรู้สู่สาธารณะและบริหารจัดการภายใน 
องค์กร

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ

หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 เพื่อเป็น

ส่วนหนึง่ในการส่งเสรมิการบรหิารราชการเป็นไปอย่างมคีณุธรรมและความโปร่งใส โดยมสี�านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ส�านกังาน ป.ป.ช.) เป็นศนูย์กลางในการประเมนิในภาพรวม ตามกรอบ

แนวทางการประเมนิ รายละเอยีด วธิกีารประเมนิทีม่กีารปรบัปรงุและพฒันาให้ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้ 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้สะท้อนมุมมองอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถ 

ในการเข้าถงึข้อมลูสาธารณะได้อย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ จากการประเมนิ 3 ส่วน ได้แก่ การประเมนิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

ภายใน (IIT) การประเมนิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT) และการประเมนิจากการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 

(OIT) ซึง่มหีน่วยงานภาครฐัเข้ารบัการประเมนิ จ�านวน ๘,3๐4 หน่วยงาน โดยจากการประเมนิ ITA ในปีงบประมาณ 
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๑3๖

พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันได้รับผลคะแนน เท่ากับ ๙๒.๒๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A (ระดับดี) 

ซึง่ด้านทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมลูและด้านการป้องกนัการทจุรติ ดงันัน้ จงึเป็นการยนืยนั

ได้ว่าสถาบนัได้ปฏบิตังิาน โดยยดึมัน่ด้านคณุธรรมและความโปร่งใส ตามหลกัธรรมาภบิาล ทีผู่บ้รหิารฯ พนกังาน 

และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันธ�ารงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา ตลอดระยะเวลากว่า 2๐ ปี

๒. การบริหารความเส่ียงและโอกาส

สถาบนัพระปกเกล้า ได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและโอกาสทัง้ในระดบัองค์กร และ

ระดบัโครงการ หรอืกระบวนงาน โดยมกีารพฒันาแนวทางการบรหิารความเสีย่งและโอกาสมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ 

การบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

สถาบนัพระปกเกล้า มุง่เน้นให้ทกุส�านกั วทิยาลยั และหน่วยงานต่างๆ พจิารณาวเิคราะห์ ค้นหาสาเหตหุรอืปัจจยั

ทีแ่ท้จรงิของเหตกุารณ์ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพือ่น�าไปสูแ่นวทางการจดัการความเสีย่งทีส่ามารถป้องกนัหรอื 

ลดผลกระทบความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัต�า่ลง สามารถยอมรบัได้ นอกจากนี ้เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลาย

พื้นที่ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส�าคัญในการประเมินความเสี่ยง ทั้งในระดับ

องค์กร และระดับโครงการ หรือกระบวนงาน และการด�าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�าหนดไว้  

เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้และส่งผลให้การด�าเนนิงานไม่บรรลคุวามส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้
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๑37รายงานประจ�าป ๒๕๖๓

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลย ี

๑. การจัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  
(Video Conference System)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ท�าให้ 

การด�าเนินการจัดการเรียนการสอน และการประชุมของสถาบันพระปกเกล้า ไม่สามารถด�าเนินการจัดการ 

ตามปกติได้ สถาบันพระปกเกล้า จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและ

การประชุมของสถาบันพระปกเกล้า ให้มีความสามารถรองรับกับความต้องการ และรูปแบบการเรียนการสอน

และการประชุมแบบออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อให้การด�าเนินการจัดการเรียนการสอนและ 

การประชุมแบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศนูย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ จงึได้มกีารพฒันาระบบการเรยีนการสอนทีส่ามารถสือ่สารแบบสองทางได้  

และจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาทิ อุปกรณ์ถ่ายภาพ และอุปกรณ์ 

บันทึกเสียง และขยายห้องเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ จาก 3 ห้อง ได้มากกว่า 

๑๐ ห้อง โดยผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธ์กนั ผูส้อนสามารถเหน็หน้าผูเ้รยีนและผูเ้รยีนสามารถเหน็หน้า

ผู้สอน อีกทั้ง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้เสมือนเรียนที่ห้องเรียนจริง และสามารถปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่งกลุ่มของผู้เรียน (Breakout 

Room) การยกมือเพื่อถาม-ตอบค�าถาม (Raise Hand) การท�าแบบส�ารวจความเห็น (Poll) การท�าระบบ 

สองภาษา (Bilingual) โดยสามารถปรับเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ 

ระบบดังกล่าวสามารถบันทึกภาพและเสียงเพื่อน�าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือน�าไปใช้ในกิจกรรมอื่นต่อไป

๒. การถ่ายทอดสดออนไลน์ (LIVE)

สถาบันพระปกเกล้ามีการจัดการประชุมหรือการสัมมนาอยู่เป็นประจ�า โดยจัดให้มีการลงทะเบียน

เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ตามสถานที่ที่สถาบันได้จัดเตรียมส�าหรับการสัมมนา แต่ในสภาพการณ์

ปัจจบุนัเทคโนโลยแีละการสือ่สารได้พฒันาขึน้อย่างรวดเรว็ ประกอบกบัการเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ (COVID-19) ท�าให้ไม่สามารถจัดการสัมมนาแบบเดิมได้ สถาบันพระปกเกล้า 

จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมหรือการสัมมนาแบบออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของสถาบันขึ้น
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ส่วนงานโสตทศันศกึษา ศนูย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ได้สนบัสนนุบคุลากรและโสตทศันปูกรณ์ เพือ่ใช้

ในการถ่ายทอดสดการสัมมนาและการประชุมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีการขอใช้บริการจากส่วนงานอื่นๆภายใน

สถาบันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังให้บริการหน่วยงานภายนอกสถาบัน (ส�านักกรรมาธิการ 2 ส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา) ด้วย

๓. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าได้ปรับรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-๑๙ โดยการให้บริการงานวิจัย และสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Book) มากกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ที่สามารถอ่านได้ผ่านแอปพลิเคชัน KPI eBooks โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งท�าให้ 

ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถงึผลงานวชิาการของสถาบนัได้อย่างไม่จ�ากดัสถานทีแ่ละเวลา ห้องสมดุสถาบนัพระปกเกล้า 

เข้าร่วมโครงการจดัท�าเอกสารฉบบัเตม็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (TDC) ภายใต้โครงการพฒันาเครอืข่ายห้องสมดุ 

ในประเทศไทย (ThaiLIS) เพือ่ให้บรกิารวชิาการของสถาบนัภายใต้แนวคดิ Digital Organization โดยการเผยแพร่ 

ผลงานวิชาการของสถาบันตั้งแต่ปี 2๕42 - 2๕๖3 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จ�านวน  

๖73 เรื่อง โดยสามารถอ่านผ่านแอปพลิเคชัน KPI eBooks 
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ในปี 2๕๖3 สร้างหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) จ�านวนทัง้สิน้ 2๙๙ เรือ่ง สิง่พมิพ์สถาบนัพระปกเกล้า  

จ�านวน 2๘๐ เรื่อง พระปกเกล้าศึกษา จ�านวน ๙ เรื่อง ผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์สถาบัน 

พระปกเกล้าผ่านแอปพลเิคชนั KPI eBooks จ�านวน ๑,๖๑๘ ครัง้ ผูใ้ช้บรกิารดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ จ�านวน 

7,424 ครั้ง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน ๕๖2,๙๙4 ครั้ง

การพัฒนากิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย 
สถาบนัพระปกเกล้าได้รบั พระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุา โปรดเกล้าฯ 

ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

เสด็จแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ 

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 2๕๖3 ภายใต้หัวข้อ “จินตภาพใหม่การกระจายอ�านาจ 

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้: บทเรยีนจากโควดิ-๑๙” (Reimagining Decentralization to Reduce Inequality: 

Lessons Learned from the COVID-19 Crisis) และทรงเปิดนทิรรศการ “ลดความเหลือ่มล�า้ สูค่วามเสมอภาค 

และเท่าเทียม”

จากนัน้ เป็นการแสดงปาฐกถาน�า เรือ่ง “Demonopolize, Decentralize to Recover” โดย Dr.Chris 

Baker ผูเ้ชีย่วชาญด้านประวตัศิาสตร์และการเมอืงไทย กล่าวว่า “วกิฤตโควดิท�าให้โลกเปลีย่นแปลงอย่างพลกิผนั 

โควิดก็ได้ท�าให้โอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีไปบ้างแล้ว การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยหลังโควิด

ต้องมาจากข้างในไม่ใช่ข้างนอก และจากล่างสูบ่น ไม่ใช่บนลงล่าง” ต่อด้วยเวทอีภปิรายมมุมองและประสบการณ์

จากต่างประเทศในหัวข้อ “Democracy, Decentralization and Inequality Reduction: Comparative 

Perspectives” 
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Mr.James Andersen กล่าวถึง การลดความเหลื่อมล�้าของประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจาก 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเมื่อนิวซีแลนด์ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ นโยบายส�าคัญของประเทศ

นิวซีแลนด์คือการสนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และมาตรการที่ท�าให้เมื่อเปิดการค้าเสรีจะต้องครอบคลุม 

ถงึทกุกลุม่ประชากร การสร้างงาน สร้างอาชพี การเปลีย่นทศิทางจากธรุกจิภาคการท่องเทีย่วไปสูอ่ตุสาหกรรมอืน่ๆ 

ด้วยการปรับทักษะใหม่ (reskill) แก่แรงงานที่เคยอยู่ในภาคการท่องเที่ยว

Mr.Tsukasa Omori กล่าวในส่วนของประเทศญีปุ่น่หลงัจากเกดิวกิฤตโควดิ-๑๙ นัน้ รฐับาลได้มมีาตรการ

รับมืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมีการประกาศแถลงการณ์ร่วมมือกัน 

โดยให้รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีอ�านาจตัดสินใจร่วมกัน

Mr Jens Petter Olsen อภปิรายในประเดน็ความท้าทายทีป่ระเทศนอร์เวย์ต้องเผชญิในช่วงการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ และแนวทางแก้ไขวกิฤตผ่านความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัและฉนัทามตขิองส่วนร่วมและได้อธบิาย

ถึงความส�าเร็จในการลดผลกระทบในเชิงลบทางเศรษฐกิจด้วยการน�าเสนอพื้นฐานตัวแบบทางเศรษฐกิจและ

การเมอืงของประเทศนอร์เวย์ซึง่เป็นรฐัสวสัดกิารทีส่ร้างขึน้บนพืน้ฐานของฉนัทามตทิางสงัคมและระบบการเมอืง

บนพื้นฐานของหลักการสัดส่วนที่ค�านึงถึงความหลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ในหัวข้อ “จินตภาพใหม่ 

ของประเทศไทยหลงัวกิฤต” และการอภปิราย เรือ่ง “การกระจายอ�านาจ ประชาธปิไตยและการลดความเหลือ่มล�า้” 

โดย ศาสตราจารย์วฒุสิาร ตนัไชย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นริาทร ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์ และนางเรวดี 

ประเสริฐเจริญสุข ก่อนจะน�าเข้าสู่การประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม เพื่อน�าเสนอประเด็นส�าคัญๆ คือ 
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กลุ่มย่อยที่ ๑  การเมืองเรื่องการกระจายอ�านาจเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

กลุ่มย่อยที่ 2 ผู้น�ากับการบริหารภาครัฐหลังวิกฤต

กลุ่มย่อยที่ 3 การกระจายทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

กลุ่มย่อยที่ 4 สร้างพลังหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล�้า  

กลุ่มย่อยที่ ๕ พลังพลเมืองเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

ซึ่ง ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยังกล่าวถึงความส�าคัญของประเด็น

งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า “หัวใจส�าคัญของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า คือ การให้ความส�าคัญกับ 

การกระจายอ�านาจทีน่�าไปสูก่ารแก้ปัญหาอย่างได้ผลนัน้ ท�าให้สามารถจดัการกบัภาวะวกิฤตโดยเฉพาะการแก้ปัญหา 

ในเชงิพืน้ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและตอบโจทย์การแก้ปัญหามากกว่าการรวมศนูย์อ�านาจ 

ไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงกับนโยบายและแนวทางอันเป็นศูนย์กลางเพื่อการประสานงาน 

อย่างเป็นระบบ น�าไปสู่การลดช่องว่างให้แคบลง สร้างคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม”

๒. กิจกรรมโครงการแข่งขัน “Hackathon การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสนอนโยบาย” ครั้งที่ ๑ 

ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบัน

พระปกเกล้า ร่วมมือกับทางโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Thailand สถาบนั 

ศึกษาพัฒนาประชาธิปไตย Opendream และ

รัฐธรรมนูญก้าวหน้า (Conlab) ร่วมกันจัดกิจกรรม

โครงการแข่งขัน “Hackathon การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการแก้ไขรฐัธรรมนญูและเสนอนโยบาย” 

ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2๖ กันยายน 2๕๖3 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการระดมความคิดเห็น และการสร้างข้อเสนอโดยภาคสังคมและประชาชน กิจกรรมนี้เป็นรูปแบบ 

การจัดการแข่งขันเข้ามาร่วมออกแบบและหาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสนอแนะนโยบายโดยเน้น 

อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาโจทย์ที่ได้รับ 
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สามารถน�าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งทีมชนะประเภทออฟไลน์ คือ  

ทีมโฟร์ฮอร์สเมน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าเสนอเรื่อง สภาเด็กและเยาวชน (The Children and 

Youth Council) และทมีประเภทออฟไลน์ คอื ทมีอนิทเิกรต นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประเภทออนไลน์ 

น�าเสนอเรือ่ง “รฐัธรรมนญูทีห่่างไกลผูค้น” น�าเสนอรปูแบบแอปพลเิคชนั กระบวนการของการแก้ไขรฐัธรรมนญู 

การท�าให้ประชาชนทุกคนเข้ามีสิทธิมีเสียงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

๓. การพัฒนากิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

 การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศ

สถาบันพระปกเกล้าตระหนักถึงความส�าคัญของการร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  

เพือ่แลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการ การวจิยั โดยในปี 2๕๖3 สถาบนัพระปกเกล้าสามารถด�าเนนิการตามตวัชีว้ดั

ที่ก�าหนดได้ส�าเร็จ โดยมีจ�านวนเครือข่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 เครือข่าย ได้แก่

The Friedrich Naumann Foundation: มูลนิธิเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาด้านการเมือง

การปกครองจากประเทศเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชนและสังคม ผ่านกิจกรรม

การสนับสนุนด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
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The Center for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria: ศูนย์การศึกษาเพื่อการวิจัย 

จากประเทศแคนาดา โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นด้านเอเชีย-แปซิฟิก ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการ  

ภาคประชาสังคม และนักวิชาการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยอันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมโลก

 กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ

สถาบันพระปกเกล้ามีการด�าเนินการท�าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรต่างประเทศ 

จ�านวน ๑๕ องค์กร ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 สถาบันพระปกเกล้าได้ด�าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ  

๘ องค์กรเครือข่าย

• Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS), Ho Chi Minh 

National Academy of Politics (HCMA), The Parliamentary Institute of Cambodia 

(PIC), Pakistan Institute for Parliamentary Services (PIPS) เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๑ ระหว่างวันที่ ๑ – 3 พฤศจิกายน 2๕๖2 ณ ห้องประชุม องค์การ

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมประชุม ทั้งองค์กรเครือข่าย 

ต่างประเทศเข้าร่วมประชมุ ร่วมถงึสถานทตูต่างประเทศประจ�าประเทศไทย จ�านวน ๑2 หน่วยงาน 

• University of Victoria, Canada หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการวิจัยและพัฒนา ประเทศ

แคนาดา ซึง่ได้ส่งวทิยากรร่วมให้ความรูใ้นการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การสร้างวฒันธรรมธรรมาภบิาล 
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สูส่งัคมคณุธรรม : จากแนวคดิสูก่ารปฏบิตั”ิ วทิยากรประกอบด้วย Adjunct Prof. Catherine Morris 

Professor, Human Rights and Equality จาก University of Victoria, Canada ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์วนัชยั วฒันศพัท์ อาจารย์ สจุนินัท์ หรสทิธิ ์เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐั ทัง้ในระดบัผูก้�าหนด

นโยบาย และผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน 

การน�าแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ 

สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรมในท้ายที่สุด

• National Democratic Institute (NDI) องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่ท�างานร่วมกับเครือข่าย

ทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างสถาบันประชาธิปไตย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา สมาชิกรัฐสภา

กับบทบาทของผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย ประจ�าปี 2๕๖3 ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัล

ปริน๊เซส หลานหลวง กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่๑3 กรกฎาคม 2๕๖3 เพือ่เป็นเวทกีารพดูคยุแลกเปลีย่น 

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะวิธีการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างสมาชิกรัฐสภา 

หรือบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือของไทยและต่างประเทศ 

• East Asia Institute (EAI) สถาบันนโยบายชั้นน�าตั้งอยู ่ที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  

ที่จัดกิจกรรมและให้การสนับสนุน สมาชิก Asia Democracy Research Network (ADRN)  

หน่วยงานทีก่่อตัง้ขึน้เพือ่ด�าเนนิงานก้านการวจิยัเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย รวมถงึ 

ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนในทวีปเอเชีย โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานร่วมกันในฐานะสมาชิก

จัดกิจกรรมสัมมนา “ Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Second 

Regional Forum 2018” เพื่อน�าเสนอความก้าวหน้าการด�าเนินงานวิจัย และประชุมวางแผน 

การด�าเนินงานวิจัย (ADRN BALI WORKSHOP)
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• Nanyang Technological University 

(NTU) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่

แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า 

ได้ร่วมกับ หน่วยงานย่อย Nanyang Centre 

for Public Administration (NCPA) และมูลนิธิ 

เทมาเสค็ (Temasek Foundation) เป็นผูส้นบัสนนุ

หลักด�าเนินโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้น�าภาครัฐ 

แห่งอนาคตส�าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยหลังจากที่ผู้เข้าร่วม 

โครงการได้กลับมายังประเทศไทยก็ได้น�าความรู ้

ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรมาเผยแพร่ พัฒนา  

และต่อยอดอย่างเป็นรปูธรรม และได้มกีารน�าเสนอ 

ผลการด�าเนินงานผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์จากบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ 

ในองค์กรและการประเมนิผลสมัฤทธิห์ลกัสตูรพฒันา

ผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต 

• Beijing Chinese Language and Culture 

College, CHINA และ Thai-Chinese Cultural 

& Relationship Council, THAILAND ร่วมกบั 

สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการเรียนภาษาจีน

ส�าหรับข้าราชการเส้นทางสายไหมหนึ่งแถบ 

หนึ่ ง เส ้นทาง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ซึ่งในระหว่างการศึกษาได้เกิดการแพร่ระบาด 

ของไวรสัโควดิ-๑๙ ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการจ�าเป็น 

ต้องเดินทางกลับมายังประเทศไทยและศึกษาต่อ 

ตามหลกัสตูรผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมผีูส้�าเรจ็

การศึกษาจ�านวน 32 คน 
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๔. การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย และความเปน็พลเมือง

 การผลิตรายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว”

รายการโทรทัศน ์ที่ สถาบันพระปกเกล ้า  

ผลิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในรูปแบบวาไรตี้ เพื่อน�าเสนอ 

ความรูท้างการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

การมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างจิตส�านึกพลเมือง การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ธรรมาภิบาลและ

สันติวิธี ตลอดจนความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย

มีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มาร่วมให้ความรู ้  

ช่วยไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้เข้าใจโดยง่าย รายการ 

“The Key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว” ออกอากาศ

ทางสถานโีทรทศัน์ TNN24 ดจิทิลัทวีช่ีอง ๑๖ ทกุวนัเสาร์  

เวลา 2๐.๐๐ – 22.3๐ นาฬิกา

 การผลิตรายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า”

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยออกสู่สาธารณชน นับเป็น 

หนึง่ในพนัธกจิทีส่�าคญั สถาบนัพระปกเกล้าจงึร่วมมอืกบัสถานวีทิยรุฐัสภา จดัรายการวทิย ุ“มุง่สูป่ระชาธปิไตย 

ไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางคลื่น FM 87.5 MHz., AM 1071 Khz. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 2๐.๐๐ - 

2๑.๐๐ น. ซึ่งในแต่วันจะมีการน�าเสนอเนื้อหา ประเด็นส�าคัญที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันผ่านมุมมอง 

ความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

วันจันทร์ ประเดน็ทางด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย รวมถงึประเดน็และ

สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรมในปัจจุบันและอนาคต

วันอังคาร  ประเดน็การเมอืงภาคพลเมอืง การปกครองท้องถิน่ ความเป็นพลเมอืง การพฒันา 

การปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศ

วันพุธ ประเด็นการส่เสริมวิชาการรัฐสภา การให้ความรู้ด้านกฎหมาย และพระปกเกล้า

ศึกษา 
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วันพฤหัสบดี ประเด็นสันติศึกษา และธรรมาภิบาล ว่าด้วยเรื่องของสันติวิธี การจัดการ 

ความขัดแย้ง มุมมองการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการ 

สันติวิธี

วันศุกร์  การแนะน�างานวิจัยและหนังสือทางด้านการเมืองการปกครองและงานวิจัย 

ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่อีกหนึ่งมุมมองส�าหรับผู้ที่รักในการอ่าน

 การผลิตส่ือรณรงค์สร้างความเปน็พลเมือง 

การผลิตสื่อรณรงค์สร้างความเป็น

พลเมอืง ชดุ “ต่อมส�านกึอกัเสบหรอืไง” ภายใต้ 

โครงการผลิตสื่อหนังสั้นเพื่อสร้างจิตส�านึก

พลเมอืงเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจและ

ความส�าคญัของความเป็นพลเมอืงทีม่จีติส�านกึ

ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

และผู ้อื่น อันจะน�าไปสู ่การสร้างค่านิยม 

ของพลเมอืงและรากฐานประชาธปิไตย ภายใต้ 

กรอบรากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย 

ทั้งความมีวินัย ความซื่อสัตย ์ มี เหตุผล  

ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ ผ่านการ

ผลิตสื่อที่จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่บอกเล่า 
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เรื่องราว ประสบการณ์ หรือข้อคิดเตือนใจ ให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนักและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเป็น 

พละก�าลงัของสงัคมและประเทศในการป้องกนั จดัการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทัง้นี ้สถาบนัได้ผลติสือ่ในรปูแบบ 

ของหนงัสอืสัน้ประกอบเพลง (Music Film) ซึง่มแีนวคดิว่า “อย่าท�าตวัให้สงัคมรงัเกยีจ” การขาดความซือ่สตัย์ 

ขาดวินัย ขาดเหตุผล ขาดความรับผิดชอบ ก็คือ การขาดจิตส�านึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ท�าได้ง่ายแต่ท�าแล้วเป็น 

สิ่งที่เบียดบังคนในสังคมและฉุดรั้งประเทศชาติไม่ให้เจริญรุ่งเรือง น�าเสนอผ่านเพลง “ต่อมส�านึกอักเสบ” 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม
กฐินพระราชทาน ประจ�าป ี๒๕๖๓

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  

ให้สถาบันพระปกเกล้า ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมน�าไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส  

ณ พระอารามหลวง วัดพุทไธศวรรย์ ต�าบลส�าเภาล่ม อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในวันที่ ๑7 ตุลาคม 2๕๖3 โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน 

ในพิธี อีกทั้งได้รับเกียรติจาก กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  

คณะผูบ้รหิาร นกัศกึษา พนกังานของสถาบนัพระปกเกล้า และประชาชนผูม้จีติศรทัธา ขอปวารณาถวายจตปัุจจยั 

ถวายพระราชกุศล เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,๘22,๑22.34 บาทถ้วน 
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ประมวลกจิกรรมสถาบนัพระปกเกลา้กบัการกา้วผา่นวกิฤตการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมต่อประเทศไทย การรับมือด้วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา 

รวมถึงการปรับตัวขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ สถาบันตระหนักถึงความส�าคัญในการรับมือและรองรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในองค์กร รวมถึงเกิดการร่วมมือร่วมใจกับศิษย์สถาบันพระปกเกล้า 

ในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งการให้การช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในส่วนกลาง

และกระจายสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ ์

ดังกล่าว  
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ส่วนที่ ๓ รายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของสถาบันประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓

• ส่วนที่ 1 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตามฯ : ไม่คิดค่าคะแนน

• ส่วนที่ ๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบัน 
พระปกเกล้า : ค่าน�้าหนักคะแนน ร้อยละ ๗๐

• ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของเลขาธิการ: ค่าน�้าหนักคะแนน  
ร้อยละ ๓๐

• การด�าเนินงานตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของสมาชิกรัฐสภา
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของสถาบัน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้ติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของสถาบนัพระปกเกล้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ซึง่มุง่เน้น  

และให้ความส�าคญักบัการประเมนิผลสมัฤทธิก์ารด�าเนนิงานในเชงิผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ 

(Impact) โดยผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที ่๑ การตดิตามการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามฯ: ไม่คิดค่าคะแนน

สถาบันได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานจากการประเมินในรอบ

ครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 จ�านวน 1 เรื่อง คือ การทบทวนตัวชี้วัด และก�าหนด 

ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 เพือ่ให้เกดิความท้าทายมากยิง่ขึน้กว่าเดมิเพือ่ก่อให้เกดิ

การพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวสถาบันได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยตั้งแต ่

ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
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ส่วนที ่๒ การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลส�าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตร์ 
ของสถาบันพระปกเกล้า: ค่าน�้าหนักคะแนน ร้อยละ ๗๐

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลส�าเร็จตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และเกณฑ์การประเมิน 

ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (1 ตุลาคม 25๖2 – 3๐ กันยายน 25๖3) สถาบันได้ คะแนนรวมทั้งสิ้น  

๖๙.4๙ คะแนน สรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่เกิดจริง
ณ ๓๐ กันนยายน ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

ตัวชี้วัด 1/1 จ�านวนครั้งการอ้างอิงผลงานวิจัย 5๐ ครั้ง ขึ้นไป ๖5 ครั้ง

ตวัชีว้ดั 1/2 จ�านวนหน่วยงานทีน่�าผลงานวจิยัไปประยกุต์ใช้ 25 หน่วยงาน ขึ้นไป 3๐ หน่วยงาน

ตัวชี้วัด 1/3 ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 1๐๐

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 2๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ได้รับ 2๐.๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิด และการท�างาน 
เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

ตัวชี้วัด 2/1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ 1๐๐

ตัวชี้วัด 2/2 ร ้อยละของผู ้ เข ้ารับการศึกษาอบรม 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ร้อยละ ๗5 ขึ้นไป ร้อยละ ๙5.๐1

ตัวชี้วัด 2/3 ร ้อยละของผู ้ เข ้ารับการศึกษาอบรม 
ที่น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 5๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.35

ตวัชีว้ดั 2/4 จ�านวนผูไ้ด้รบัประโยชน์จากการจดักจิกรรม
ของนักศึกษาสถาบัน

มากกว่า  
1๐,๐๐๐ คน

22,๗๘๐ คน

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้รับ 2๐.๐๐ คะแนน
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่เกิดจริง
ณ ๓๐ กันนยายน ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 

ตวัชีว้ดั 3/1 ร้อยละของโครงการอบรมทีผู่เ้ข้ารบัการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ร้อยละ 1๐๐

ตัวชี้วัด 3/2 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีพฤติกรรม 
ความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๙๘.25

ตวัชีว้ดั 3/3 ร้อยละของกลุม่เป้าหมายได้ร่วมกนัน�าเสนอ
ในระดบันโยบาย หรอืร่วมกนัด�าเนนิการกจิกรรม/โครงการ

ศูนย์พัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมืองและโรงเรียน

พลเมือง ร้อยละ 2๐ ขึ้นไป 
และโรงเรยีนร้อยละ ๖5 ขึน้ไป

ศูนย์พัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมืองและโรงเรียน

พลเมือง ร้อยละ 31.1๖ และ
โรงเรียน ร้อยละ ๖๘.๗5

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ได้รับ 2๐.๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 

ตวัชีว้ดั 4/1 จ�านวนรายงานศกึษาวเิคราะห์ร่างกฎหมาย/
ผลงานวจิยั/ผลงานวชิาการ/การให้บรกิารทางวชิาการ เพือ่
สนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ

15 เรื่อง ขึ้นไป 4๗ เรื่อง

ตวัชีว้ดั 4/2 ร้อยละของผูช่้วยและผูป้ฏบิตังิาน/ผูเ้ชีย่วชาญ
และผู ้ช�านาญการ ประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภาที่เข้ารับ 
การอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๗5 ขึ้นไป ร้อยละ ๘๘.43

ตัวชี้วัด 4/3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการทาง
วิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

ค่าเฉลี่ย  
4.21-5.๐๐

- ให้บริการด้านการจัดการ
ศกึษาอบรม ค่าเฉลีย่ 4.๖1

- ให้บริการจัดประชุม/
สัมมนา ค่าเฉลี่ย 4.31

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 15 คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ได้รับ 15 คะแนน
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่เกิดจริง
ณ ๓๐ กันนยายน ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

ตวัชีว้ดั 5/1 จ�านวนด้านขององค์ความรูเ้กีย่วกบัพระปกเกล้า
ศกึษาทีเ่พิม่ขึน้

3 ด้าน (งานวิจัย 3 เรื่อง) 3 ด้าน (งานวิจัย 4 เรื่อง)

ตัวชี้วัด 5/2 จ�านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบเข้าชมเอง 
(Walk-in) และเข้าชมเป็นหมู่คณะ

1๗,๐๐๐ คน ขึ้นไป  
และมีกิจกรรมดึงดูด

ความสนใจผูเ้ข้าชม 1 กจิกรรม

1๗,๐๗๖ คน
และจัดกิจกรรมดึงดูด

ความสนใจผูเ้ข้าชม 1 กจิกรรม

ตัวชี้วัด 5/3 จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ 5,๐๐๐ คน ขึ้นไป 4,22๖ คน

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 1๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ได้รับ ๙.4๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

ตัวชี้วัด ๖/1 ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO

1. ได้รับการประเมิน “ผ่าน”
2. ไม่ได้รับ NC

3. ได้รับ PI ไม่เกิน  
5 กระบวนงาน

4. ได้รับ GP อย่างน้อย  
1 กระบวนงาน

1. ได้รับการประเมิน “ผ่าน”
2. ไม่ได้รับ NC

3. ได้รับ PI 11 กระบวนงาน
4. ได้รับ GP 5 กระบวนงาน

ตวัชีว้ดั ๖/2 ร้อยละความผกูพนัของบคุลากรทีม่ต่ีอองค์กร ร้อยละ ๗๖.21 ขึ้นไป ร้อยละ ๘1.๐๐

ตัวชี้วัด ๖/3 ร้อยละของหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศ 
ที่จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน 

ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
และมีเครือข่ายประเทศ 
ที่จัดกิจกรรมร่วมกับ 
สถาบันในปี 25๖4  

อย่างน้อย 1 เครือข่าย

ร้อยละ ๙๐ และ 
มีเครือข่ายใหม่ 

ที่ยังไม่เคยด�าเนินการ  
จ�านวน 1 เครือข่าย

ตัวชี้วัด ๖/4 จ�านวนกิจกรรมที่ด�าเนินการเป็นภาษา 
ต่างประเทศ

1๖ กิจกรรม ขึ้นไป 1๗ กิจกรรม

รวม  ค่าน�้าหนักคะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 15.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่ได้รับ 14.๘๘ คะแนน
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่เกิดจริง
ณ ๓๐ กันนยายน ๒๕๖๓

รวมคะแนนที่ได้รับทั้งสิ้น ๙๙.2๘ คะแนน

สรุปคะแนนส่วนที่ 2 (สัดส่วน ๗๐ คะแนน) ๖๙.4๙

ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของเลขาธิการ: 
ค่าน�้าหนักคะแนน ร้อยละ ๓๐

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (1 ตุลาคม 25๖2 - 3๐ กันยายน 25๖3) คณะกรรมการติดตามฯ 

ด�าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน ซึ่งได้รับ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น 2๙.๗๐ คะแนน โดยผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการ Flagship 1๐.๐๐ 1๐.๐๐

2. ระดบัความส�าเรจ็ของการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ และการด�าเนนิงานโครงการ 

  2.1 ระดับความส�าเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 5.๐๐ 5.๐๐

  2.2 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการ 5.๐๐ 4.๐๐

3. การประเมินบทบาทและภาวะผู้น�า 

  3.1 ประเมินบทบาท และภาวะผู้น�าองค์กรเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทาง และ

การน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ 

4๐.๐๐ 4๐.๐๐

  3.2 การประเมินบทบาท และภาวะผู้น�าองค์กรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

4๐.๐๐ 4๐.๐๐

รวมคะแนนการประเมินเลขาธิการ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๐๐

สรุปคะแนนส่วนที่ ๓ (สัดส่วน ๓๐ คะแนน) ๒๙.๗๐
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โดยผลการประเมินบทบาท และภาวะผู้น�าของเลขาธิการสถาบัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. การประเมินบทบาท และภาวะผู้น�าของเลขาธิการสถาบัน องค์กรเกี่ยวกับการก�าหนด
ทิศทาง และการน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ : เลขาธิการสถาบันได้ก�าหนดทิศทาง และเป้าหมายท้าทาย 

(Challenge) ส�าหรับการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน 2 เรื่อง คือ การผลักดัน และ 

ขับเคลื่อน KPI DNA และ การพัฒนาสถาบันให้เป็น Digital Organization ผลงานที่ส�าคัญ มีดังนี้

การขับเคลื่อน KPI DNA 

• สื่อสาร และสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารหลักสูตร เพื่อ 

ขับเคลื่อน KPI DNA ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของการท�าความเข้าใจกับ 

ค�านยิามและความหมายของ KPI DNA ตลอดจนวธิกีารหรอืแนวทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

• ก�าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน KPI DNA ส�าหรับแต่ละหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ และ

ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

• พฒันาเจ้าหน้าทีห่ลกัสตูรให้มคีวามพร้อมทัง้ความรู ้ความเข้าใจ การใช้เครือ่งมอืสร้าง KPI DNA 

• ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายความรับผิดชอบ และหน้าที่ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กรรมการบรหิารหลกัสตูรมหีน้าทีอ่อกแบบปรบัเนือ้หา และกระบวนการเรยีนการสอน,  

ผูจ้ดัการหลกัสตูรมหีน้าทีจ่ดักระบวนการ รปูแบบ วธิกีาร กจิกรรมเพือ่สร้าง KPI DNA เป็นต้น

• การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การพัฒนาองค์กรไปสู่ Digital Organization

• พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบงานสนับสนุนส่วนกลาง 

โดยจดัเตรยีมโครงสร้างพืน้ฐาน วสัด ุอปุกรณ์ เพือ่ให้เกดิความพร้อมรองรบัการพฒันาระบบ

ดิจิทัลส�าหรับสนับสนุนงานตามภารกิจหลัก และงานสนับสนุน, การจัดท�าแผนแม่บทไอที 

เพือ่การพฒันาระบบเทคโนโลยขีองสถาบนั, ปรบัปรงุระบบ Facility ให้พร้อมรองรบัระบบ

ดิจิทัลที่น�ามาประยุกต์ใช้, พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน

ระบบไอที และพัฒนาระบบไอทีส�าหรับงานสนับสนุนส่วนกลางให้เกิดประสิทธิภาพ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 15๙

• พฒันาระบบดจิทิลัเพือ่ขบัเคลือ่นงานตามภารกจิหลกัในการให้บรกิารทางวชิาการ โดยพฒันา

ระบบดจิทิลัเพือ่การจดัการศกึษาอบรมและงานเผยแพร่ ได้แก่ การปรบัปรงุห้องเรยีนให้เป็น 

Smart Classroom การน�าเครื่องมือ ระบบไอทีมาใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาอบรม 

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการผ่าน E-Book การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

แก่สมาชิกรัฐสภาผ่าน Mobile Application (KPI Link) เป็นต้น  

๒. การประเมนิบทบาท และภาวะผูน้�าองค์กรโดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายใน และภายนอก
องค์กร : คณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดท�าแบบสอบถามเพื่อประเมินบทบาทและภาวะผู้น�าของเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า และด�าเนินการส�ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย 

สภาสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน 

การงบประมาณและทรัพย์สิน จ�านวน 2๗ คน ตลอดจนผู้บริหารในระดับผู้อ�านวยการ จ�านวน 1๐ คน รวม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 3๗ คน ผลคะแนนประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.๗๖ ซึ่งความพึงพอใจอยู่

ในระดับดีมาก 

ผลสรุปคะแนนการประเมินสถาบันประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จากคะแนนเต็มร้อยละ 1๐๐ 

สถาบันได้รับ คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๙.1๙  ดังนี้

  รายการประเมิน ค�าแนนเต็ม 
(ร้อยละ)

คะเนนที่ได้
(ร้อยละ)

1. การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลส�าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตร์
ของสถาบันพระปกเกล้า

๗๐.๐๐ ๖๙.4๙

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของเลขาธิการ 3๐.๐๐ 2๙.๗๐

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๑๙

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน จ�านวน 1 

เรื่อง คือ ควรเร่งด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของปัจจัยที่ได้รับคะแนนความผูกพันของพนักงาน 

ต่อสถาบันค่อนข้างน้อย คือ ภาวะผู้น�า การสรรหา พัฒนาและรักษาพนักงาน และวัฒนธรรมและค่านิยม  

เพื่อลดโอกาสของการเกิด Regrettable Loss ในกลุ่มพนักงานที่เป็นก�าลังหลักของสถาบัน ที่อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อการด�าเนินงานของสถาบันในภาพรวม
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1๖๐

การด�าเนนิงานตามข้อคดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะของสมาชกิรฐัสภา

ตามที่ สมาชิกรัฐสภาได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการด�าเนินงานของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น สถาบันได้ด�าเนินการเพื่อการพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ 

และวางแผนการด�าเนนิปฏบิตังิานเพือ่เพือ่ให้เกดิการพฒันาประชาธปิไตยอย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้จากการชีแ้จงรายงาน

ประจ�าปี 25๖2 ของสถาบันพระปกเกล้าที่ผ่านมานั้น สมาชิกรัฐสภาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ด�าเนินงานของสถาบันในหลากหลายประเด็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันพระปกเกล้า

การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน และคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ตลอดจนการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย  

การสรุปและน�าเสนอประเด็นทางสังคมที่ทันต่อสถานการณ์ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมิติ  

ทัง้ยงัจะมกีารพฒันารปูแบบการเผยแพร่งานวชิาการของสถาบนัทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ ซึง่สถาบนัได้ด�าเนนิการ

พัฒนาองค์ความรู้ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ 

การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย

• สถาบนัได้พฒันารปูแบบการเผยแพร่งานวจิยั โดยจดัท�าเป็นบทสรปุ

ประมาณ 1 - 2 หน้า เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

 • ในอดีตที่ผ่านมาสถาบันได้เผยแพร่งานวิจัยโดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

และมอบให้กบัสมาชกิรฐัสภาโดยใส่ในตูเ้อกสาร ซึง่พบว่า ช่องทาง 

ดังกล่าวอาจไม่สะดวกต่อสมาชิกรัฐสภา จึงปรับเปลี่ยนวิธ ี

เป็นการเผยแพร่ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และสามารถ

ดาวน์โหลดได้ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันได้พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการ 

ด้วยการเผยแพร่ผ่าน Mobile application : KPI – Link เพื่อ 

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการทางวิชาการแก่

สมาชิกรัฐสภาทั้ง ๗5๐ ท่าน

ประเด็นที่ ๒ 

การศึกษาวิจัยที่สะท้อนต่อ 

การพัฒนาประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

• สถาบันได้ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยทั้งด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย อาทิ การระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ 

(Creative Sandbox Method) ทีไ่ม่ใช่เพยีงแต่งานวจิยัเชงิวชิาการ

แต่สามารถน�าไปสู่กิจกรรมที่เสริมสร้างประชาธิปไตยในมุมมอง 

ของประชาชน

• ทัง้นี ้ยงัมกีารศกึษาวจิยัทีมุ่ง่เน้นการสร้างความซือ่ตรงในกลุม่เยาวชน

ซึ่งเป็นต้นแบบในการน�าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง และงานศึกษา 

วิจัยด้านบทบาทของพลเมืองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย
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ด้านการจัดการศึกษาอบรม

การจัดการศึกษาอบรมของสถาบัน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล และสันติวิธีให้แก่ผู้ศึกษา

อบรม ซึ่งสถาบันได้ด�าเนินการด้านการจัดการศึกษาอบรมตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ 

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

และการจัดสรรสัดส่วนจ�านวน 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

• สถาบนัก�าหนดองค์ประกอบของผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมจากหลาย

ภาคส่วนทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ องค์การ

มหาชน ยกเว้นองค์กรอิสระเนื่องจากรัฐธรรมนูญก�าหนดเป็น 

ข้อห้ามไว้

• สถาบนัได้ก�าหนดคณุสมบตัขิองนกัศกึษาทีจ่ะเข้ารบัการศกึษาอบรม

อย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร ปปร. ได้ก�าหนดคุณสมบัติว่าผู้เรียน

หลักสูตรอื่นมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียน เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดการคัดเลือกนักศึกษาเรียนซ�้ากันหลายหลักสูตร

ประเด็นที่ ๒ 

การจัดสรรจ�านวนผู้เรียนส�าหรับ

สมาชิกรัฐสภา เพื่อเข้ารับ 

การศึกษาอบรมรับการศึกษา

อบรม

• สภาสถาบันพระปกเกล้าได้ก�าหนดสัดส่วนของผู้เรียนในหลักสูตร 

ได้แก่ หลกัสตูร ปปร. ผูเ้รยีนจ�านวน 12๐ - 14๐ คน จะมสีดัส่วน 

ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ�านวน 2๘ คน และ 

สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) จ�านวน 4๐ คน และการคดัเลอืกผูแ้ทนจาก

สมาชกิรฐัสภาเป็นหน้าทีข่องส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

และส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา อกีทัง้ สถาบนัได้จดัสรรงบประมาณ

ส�าหรบัทนุอดุหนนุแก่ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา 

ส�าหรับเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สถาบัน 

ไม่สามารถก�าหนดได้ว่าในแต่ละปีจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาสนใจขอรับทุนอุดหนุนจ�านวนเท่าไร
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๖3

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๓  

การจัดอบรมหลักสูตร 

ในค่ายทหาร

• สถาบันได้ร่วมหารือกับกองทัพ และจัดท�าหลักสูตรส�าหรับทหาร  

โดยเฉพาะทหารใหม่ ซึง่ได้จดัส่งหลกัสตูรไปยงักองทพัเรยีบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้สถาบนัจะด�าเนนิการพจิารณาเพิม่ทนุสนบัสนนุส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาเพือ่เข้ารบัการศกึษาอบรมใน

แต่หลักสูตร เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงการพิจารณาระบบบริหารจัดการในการควบคุม

ให้สามารถสร้างคณุภาพให้กบัผูท้ีเ่ข้ามาศกึษาอบรมสามารถน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัไปสูก่ารปฏบิตัใินอนาคตต่อไป

ด้านการส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

การมุง่ให้ความส�าคญัและพฒันารปูแบบและวธิกีารในการส่งเสรมิงานวชิาการของรฐัสภา เพือ่สนบัสนนุ

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานและข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องตามความต้องการ 

ของสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ สถาบันได้พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่คณะกรรมาธิการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะ สามารถสรุปรายละเอียดการด�าเนินการ ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ 

การให้บริการทางวิชาการแก่

คณะกรรมาธิการ และสมาชิก

รัฐสภา

•  สถาบันได้ท�างานร่วมกับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

และส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา เพือ่ไม่ให้งานเกดิความซ�า้ซ้อนกนั  

โดยสถาบนัได้ประสานไปยงัคณะกรรมาธกิารทกุคณะเพือ่ให้สถาบนั

ด�าเนินการวิจัยตามการร้องขอ (Quick Research) เพื่อน�าไปใช้

ประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ เช่น บทวิเคราะห์

กฎหมายที่ก�าลังจะน�าเข้าพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ 

เป็นต้น โดยสถาบนัจะสนบัสนนุงานวจิยัชิน้ดงักล่าวตามทีไ่ด้ร้องขอ 

 ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งานของคณะกรรมาธิการ
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1๖4

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

บการศึกษาอบรม • สถาบันจะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ 

ทีเ่กีย่วข้องทางด้านกฎหมาย และสร้างฐานข้อมลูเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญ 

ผูท้รงคณุวฒุแิต่ละด้าน เพือ่ร่วมมอืในการศกึษาวเิคราะห์ร่างกฎหมาย 

ประเดน็การพจิารณาต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อ

การใช้ประโยชน์ของสมาชกิรฐัสภา และการพจิารณาในกระบวนการ

นติบิญัญตัไิด้อย่างรวดเรว็ ทนัการณ์ และเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ประเด็นที่ ๒ 

การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรม

• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 สถาบนัได้จดัหลกัสตูรการศกึษาอบรม

แก่ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา และผู้เชี่ยวชาญและ 

ผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจัดอบรมไปแล้ว จ�านวน 

1๐ รุน่ อกีทัง้ สถาบนัได้มกีารประเมนิการน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของผู้ช่วย และผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา 

และผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ได้วางแผนจดัอบรมหลกัสตูรดงักล่าว 

หลักสูตรละ 2 รุ่น รวม 4 รุ่น รุ่นละ ๙๐ คน

ด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมือง

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองไปยังกลุ่มเป้าหมายและขยายผล 

สู่ชุมชนและท้องถ่ิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสถาบันได้ด�าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๖5

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ 

การส่งเสริมและสนับสนุน 

ความเป็นพลเมือง

• สถาบันให้ความส�าคัญกับงานด้านพลเมือง ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

สร้างความเป็นพลเมือง โดยมีทั้งโครงการจัดการอบรมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับพลเมือง โครงการโรงเรียนพลเมือง และการเผยแพร่ 

ความรูค้วามเป็นพลเมอืงผ่านระบบ e-Learning การส่งเสรมิความเป็น 

พลเมืองถือเป็นการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เกิดการพัฒนา 

อย่างยัง่ยนื ทีผ่่านมาสถาบนัได้ยกระดบัการพฒันาและสร้างความเป็น 

พลเมืองจากพลเมืองที่ตระหนักรู ้สู ่พลเมืองที่กระตือรือร ้น  

โดยเน้นให้มกีารลงมอืปฏบิตัผ่ิานโครงการและเครอืข่าย เพือ่ขยายผล 

สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 สถาบนัขบัเคลือ่นการสร้างความเป็น

พลเมืองในระดับพื้นที่ ผ่านโครงการชุมชนพลเมืองต้นแบบ โดย

ได้พัฒนาเกณฑ์การพิจารณาชุมชนพลเมืองต้นแบบ และคัดเลือก 

ชุมชนมพลเมืองต้นแบบเพื่อน�าไปสู่การขยายผลต่อไป

ประเด็นที่ ๒ 

การประเมินศูนย์พัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง

• ปัจจุบันสถาบันได้ประเมินศักยภาพ และจัดระดับเกรดของ 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ทั้งจากการจัดกิจกรรมโครงการ

ภายในพื้นที่และการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายในแต่ละพื้นที่
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1๖๖

ส่วนที่ ๔ รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานของผู้สอบบัญชี
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สถาบันพระปกเกล้า 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

        
( หน่วย : บาท ) 

    
หมายเหตุ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๒ 

สินทรัพย์ 
     

 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

     

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ 

 
๓๑๓,๕๑๗,๐๒๗.๔๘ 

 
๓๔๑,๐๒๓,๕๑๙.๒๖  

  
ลูกหนี้ระยะสั้น ๖ 

 
๑๑,๐๒๗,๖๔๒.๓๘ 

 
๑๐,๓๓๑,๔๗๖.๐๙  

  
เงินลงทุนระยะสั้น ๗ 

 
๒๔๐,๐๓๐,๙๕๖.๕๙ 

 
๒๑๐,๗๓๐,๖๓๔.๓๘  

  
สินค้าคงเหลือ ๘ 

 
๔,๒๐๙,๔๒๙.๘๓ 

 
๔,๓๔๐,๓๒๒.๗๗  

  
วัสดุคงเหลือ ๙ 

 
๒,๘๘๔,๔๖๑.๓๗ 

 
๒,๘๖๖,๒๐๗.๑๓  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๐ 

 
๔๙๖,๐๐๕.๓๕ 

 
๒๖๕,๙๙๐.๓๕  

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
๕๗๒,๑๖๕,๕๒๓.๐๐ 

 
๕๖๙,๕๕๘,๑๔๙.๙๘  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

     

  
เงินลงทุนระยะยาว ๑๑ 

 
๑,๕๕๖,๖๓๒,๓๒๓.๒๑ 

 
๑,๕๕๖,๖๓๒,๓๒๓.๒๑  

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ๑๒ 

 
๑๗๔,๕๐๑,๖๙๖.๕๕ 

 
 ๑๐๑,๙๔๑,๐๖๖.๓๓  

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๓ 

 
๒๗,๖๘๗,๕๘๑.๘๑ 

 
 ๑๓,๘๖๐,๓๑๖.๘๙  

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  
๔,๙๙๗,๖๑๐.๗๓ 

 

๔,๙๙๗,๖๑๐.๗๓  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
๑,๗๖๓,๘๑๙,๒๑๒.๓๐ ๑,๖๗๗,๔๓๑,๓๑๗.๑๖ 

รวมสินทรัพย์ 
  

๒,๓๓๕,๙๘๔,๗๓๕.๓๐ ๒,๒๔๖,๙๘๙,๔๖๗.๑๔ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
 
 
       (ล 
งชื่อ)         สุพรรณี  งามวุฒิกุล     (ลงชื่อ)            วุฒิสาร ตันไชย 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๖๗

aw_annual2563_p3-5.indd   167 25/8/2564 BE   13:38



1๖๘

 - ๕ - 

 
สถาบันพระปกเกล้า 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

        
( หน่วย : บาท ) 

    
หมายเหตุ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๒ 

หนีสิน 
  

    

 
หนีสินหมุนเวียน 

 
    

  
เจ้าหนี้ระยะสั้น ๑๔  ๓๗,๑๘๖,๔๗๙.๔๙  

 
๒๑,๔๒๔,๑๘๕.๘๖  

  
เงินรับ ากระยะสั้น ๑๕       ๒๑,๖๕๒,๒๙๗.๑๘  

 
๑๖,๖๗๕,๕๙๓.๕๙  

  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
           ๖๘๗,๖๕๒.๗๑  

 
๔๖๑,๕๐๖.๔๓  

  
รวมหนีสินหมุนเวียน 

 
 ๕๙,๕๒๖,๔๒๙.๓๘ 

 
 ๓๘,๕๖๑,๒๘๕.๘๘  

 
หนีสินไม่หมุนเวียน 

 
  

  

  
รายได้รอการตัดบั ชี ๑๖       ๙๑,๓๑๗,๙๓๑.๗๘  

 
๙๐,๘๑๖,๘๐๕.๕๓  

  
สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้ 

 
             ๗๑,๕๔๑.๐๗  

 
๑๐๘,๙๗๐.๕๑  

  
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 

 
       ๙๑,๓๘๙,๔๗๒.๘๕  

 
 ๙๐,๙๒๕,๗๗๖.๐๔  

รวมหนีสิน 
 

     ๑๕๐,๙๑๕,๙๐๒.๒๓  
 

 ๑๒๙,๔๘๗,๐๖๑.๙๒  

สินทรัพย์สุท ิ ส่วนทุน 
 

    ๒,๑๘๕,๐๖๘,๘๓๓.๐๗  
 
๒,๑๑๗,๕๐๒,๔๐๕.๒๒  

     
 

   
สินทรัพย์สุท ิ ส่วนทุน 

 
 

   

  
ทุน 

  
 ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

  
ส ารองเพ่ือ ารกิจพิเศ  ๑๘  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

  
รายได้สูงกว่าค่า ช้จ่ายสะสม 

     

  
 กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ๑,๓๕๘,๔๒๘,๕๐๕.๑๔  ๑,๒๙๑,๘๖๑,๗๖๓.๘๓ 

   กองทุนส่งเสริมพิพิธ ัณ ์พระบาทสมเดจพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพระปกเกล้าศึก า 
๗๐,๖๔๐,๓๒๗.๙๓  ๖๙,๖๔๐,๖๔๑.๓๙ 

  
รวมรายได้สูงกว่าค่า ช้จ่ายสะสม 

 
 ๑,๔๒๙,๐๖๘,๘๓๓.๐๗  ๑,๓๖๑,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 

รวมสินทรัพย์สุท ิ ส่วนทุน 
 

 ๒,๑๘๕,๐๖๘,๘๓๓.๐๗  ๒,๑๑๗,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

      (ลงชื่อ)         สุพ 

รรณี  งามวุฒิกุล     (ลงชื่อ)            วุฒิสาร ตันไชย 
(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล)
ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๖๙

สถาบันพระปกเกล้า 
งบแสดง ลการดาเนินงานทางการเงิน 

สาหรับปสินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

       ( หน่วย : บาท  

   หมายเหตุ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๒ 

รายได้  
      

 รายได้จากงบประมาณ ๑๙ 
 

๒๙๔,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ 
 

๒๖๗,๐๙๖,๓๐๐.๐๐ 

 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

  ๕๗๒,๐๙๓.๔๐ 
 

๗๓๕,๓๒๒.๓๓  

 
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

  ๓๗,๔๗๑.๙๖ 
 

๖๒,๒๒๔.๘๒  

 
รายได้เงินอุดหนุนเ พาะกิจจากแหล่งทุน ายนอก ๒๐ 

 
๗๒,๖๓๗,๙๕๑.๐๒ 

 
๑๐๑,๔๓๑,๒๐๘.๐๙  

 
รายได้จากงานพิพิธ ัณ ์พระบาทสมเดจพระปกเกล้า 

 
๑,๑๖๙,๒๕๔.๗๓ 

 
๑,๐๗๐,๐๙๗.๕๐ 

 
รายได้อ่ืน 

 
๒๑ 

 
๔๑,๒๙๕,๘๑๕.๗๓ 

 

๔๐,๕๓๑,๘๑๑.๐๘ 

รวมรายได้    ๔๐๙,๗๕๙,๔๘๖.๘๔ ๔๑๐,๙๒๖,๙๖๓.๘๒ 

     

่า ้ ่าย      

 ค่า ช้จ่ายบุคลากร ๒๒ 
 

๙๙,๖๑๒,๖๐๒.๔๑ 
 

๙๑,๕๑๘,๓๗๒.๓๐ 

 
ค่าตอบแทน 

 
๒๓ 

 
๙,๔๔๐,๔๕๐.๓๙ 

 
๘,๑๕๘,๕๔๐.๗๕ 

 
ค่า ช้สอย 

 
๒๔ 

 
๑๑๖,๓๒๕,๐๓๑.๗๕ 

 
๓๕๗,๔๕๖,๓๒๐.๐๙ 

 
ค่าวัสดุ 

 
๒๕ 

 
๙,๓๒๘,๐๕๔.๘๑ 

 
๗,๒๙๗,๗๐๓.๐๒ 

 
ค่าสาธารณูป ค ๒๖ 

 
๑๔,๐๒๘,๙๐๗.๗๔ 

 
๑๓,๓๘๕,๘๓๕.๙๗ 

 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ๒๗ 

 
๒๒,๗๗๐,๖๗๖.๒๑ 

 
๒๐,๔๓๖,๔๐๓.๐๖ 

 
ค่า ช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๘ 

 
๑๒,๙๕๖,๔๒๑.๒๒ 

 
๑๔,๖๙๓,๕๗๓.๘๐  

 
ค่า ช้จ่ายเงินอุดหนุนเ พาะกิจจากแหล่งทุน ายนอก    ๒๙ 

 
๕๙,๔๔๒,๑๖๙.๒๙ 

 
๘๖,๖๖๔,๙๖๖.๔๖  

 
ค่า ช้จ่ายจากงานพิพิธ ัณ ์พระบาทสมเดจพระปกเกล้า 

 
๑๖๙,๕๖๘.๑๙ 

 
๑๙๕,๑๒๔.๖๕ 

รวม ่า ้ ่าย 
  

 
๓๔๔,๐๗๓,๘๘๒.๐๑    

 

๕๙๙,๘๐๖,๘๔๐.๑๐ 

รายได้สง ต่า กว่า ่า ้ ่ายสุท ิ ๓๐ ๖๕,๖๘๕,๖๐๔.๘๓ (๑๘๘,๘๗๙,๘๗๖.๒๘  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
 

       (ลงชื่อ)         สุพรรณี  วุฒิกุล     (ลงชื่อ)            วุฒิสาร ตันไชย 
(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ      เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล)

ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันพระปกเกล้า 

ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่3๐ กนัยายน 25๖3 และงบแสดงผลการด�าเนนิงาน 

ทางการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ 

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน

ของสถาบันพระปกเกล้า ณ วันที่ 3๐ กันยายน 25๖3 และผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 

การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๗1

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น           

ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินได ้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ได ้กล ่าวไว ้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ ์

มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ และข้อก�าหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน  

และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่อรายงานการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด และรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการเงินที่ปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�ารายงานการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน 

ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์  

การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่มข้ีอก�าหนดในกฎหมายหรอืเป็นนโยบายรฐับาลทีจ่ะเลกิหน่วยงาน 

หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ของหน่วยงาน

- ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน         

การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินมีวัตถุประสงค ์ เพื่อให ้ ได ้ความเชื่อมั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

และมาตรฐานการสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ในรายงานการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม 

วธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ 

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ความเสี่ยงที่ไม ่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก 

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 

การสมรู ้ร ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีาร

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล 

ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของ

ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ

ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

ความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย 

ข้อมลูในรายงานการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหต ุ

ให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูว่า รายงานการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลู

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ  

ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบ  

จากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

   (นางสาววิมลวรรณ  ชื่นชม)

   ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1๘ 

 (นางปรียาภา  เกื้อสกุล)

 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25๖4

- ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -

aw_annual2563_p3-5.indd   174 25/8/2564 BE   13:38



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๗5

aw_annual2563_p3-5.indd   175 25/8/2564 BE   13:38



1๗๖

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก

พันธกิจที่ 1  การศึกษา วิจัยทางวิชาการ 
เพื่อการสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ 
พระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการ 
ทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ  
ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ 
ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
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พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน 
ความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งใน 
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา

พันธกิจที่ ๗ บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนา 
และเผยแพร่ประชาธิปไตย
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พันธกิจที่ ๑  

การศึกษา วจิยัทางวชิาการเพ่ือการสรา้งองคค์วามรู ้

และเสนอแนะการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการพัฒนาการเมอืง 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็น

ประมขุและพระปกเกลา้ศึกษาอยา่งเป็นระบบ

งานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา

1. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดสงขลา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ

2. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดกาฬสินธุ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

3. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2  จังหวัดขอนแก่น” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

4. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดกาญจนบุรี” โดย รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

5. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 กรุงเทพมหานคร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

๖. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2  จังหวัดร้อยเอ็ด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิกานต์ มีจั่น

๗. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดแพร่” โดย อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
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๘. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดก�าแพงเพชร” โดย อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา

๙. งานวิจัย เรื่อง “การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 25๖๐ ที่มีผลต่อรูปแบบ วิธีการ และพฤติกรรม 

การหาเสียงเลือกตั้งของผู ้สมัครสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. 25๖2 จังหวัดเชียงใหม่”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

1๐. งานวิจัย เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: กรณีศึกษาอิทธิพล 

ของเงิน ผลประโยชน์ และเครือข่ายอุปถัมภ์ในการเลือกตั้ง 25๖2 จังหวัดนครศรีธรรมราช”  

โดย ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์

11. งานวิจัย เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: กรณีศึกษาอิทธิพล 

ของเงนิ ผลประโยชน์ และเครอืข่ายอปุถมัภ์ในการเลอืกตัง้ 25๖2 สรุนิทร์” โดย ดร.พสิมยั ศรเีนตร 

และ ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

12. งานวิจัย เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเมือง บทสะท้อนจากการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 25๖2 จังหวัดสุรินทร์” โดย ดร.พิสมัย ศรีเนตร และ ดร.จันทรา  

ธนะวัฒนาวงศ์

13. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 25๖2 จังหวัดสุพรรณบุรี” โดย รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์

14. งานวิจัย เรื่อง “ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: กรณีศึกษาอิทธิพล 

ของเงิน ผลประโยชน ์ และเครือข ่ายอุปถัมภ ์ในการเลือกตั้ ง 25๖2 จังหวัดชลบุรี”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล

15. งานวิจัย เรื่อง “ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง: โอกาสสู่ความเสมอภาค” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

และ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

1๖. งานวิจัย เรื่อง “ความเหลื่อมล�้าทางสังคมและความไว ้วางใจในทัศนะของประชาชน”  

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
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1๗. งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”  

โดย ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์  

1๘. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูป 

ที่เกี่ยวข้อง” โดย ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี       

1๙. งานวจิยั เรือ่ง “งานวจิยั เรือ่ง สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและชมุชนกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐั

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน

และชุมชน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค

2๐. งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”  

โดย ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์

21. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูป 

ที่เกี่ยวข้อง” โดย ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี    

22. งานวิจัย เรื่อง “หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

25๖๐” โดย อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ และคณะ

23. งานวจิยั เรือ่ง “หน้าทีข่องพลเมอืงกบัการเสรมิสร้างสทิธเิสรภีาพสูค่วามเป็นพลเมอืงตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 25๖๐” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนาชยั สนุทรอนนัตชยั และคณะ

24. งานวิจัย เรื่อง “การติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย และการเลือกตั้งทั่วไป”  

โดย สถาบันพระปกเกล้า

25. งานวิจัย เรื่อง “การนับคะแนนการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Pararell Vote Tabulation: PVT)  

การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย” โดย สถาบันพระปกเกล้า

2๖. งานวิจัย เรื่อง “รายงานศึกษาพัฒนาการของการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและ 

ผู ้รับบริการ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และพัฒนาต้นแบบ 

การสร้างการมีส่วนร่วมในระดับเขต” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นางณัชชาภัทร อมรกุล และ 

นางสาวขวัญข้าว คงเดชา

2๗. งานวิจัย เรื่อง “การสร้างตัวแบบผู้น�าที่ทรงภูมิปัญญา: กรณีศึกษา นายอาทิวราห์ คงมาลัย”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
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2๘. งานวิจัย เรื่อง “การสร้างตัวแบบผู้น�าที่ทรงธรรมปัญญา: กรณีศึกษา นายมีชัย วีระไวทยะ”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม

งานวิจัย เรื่อง “การสร้างตัวแบบผู ้น�าที่ทรงธรรมปัญญา: กรณีศึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ  

ดร. เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเฉลิมศรี ภุมมางกูร 

และ เภสัชกรชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

2๙. งานวิจัย เรื่อง “การสร้างตัวแบบผู ้น�าทรงภูมิปัญญา: กรณีศึกษานายศุภชัย พานิชภักดิ์”  

โดย นางณัชชาภัทร อมรกุล

3๐. งานวิจัย เรื่อง “การสร้างตัวแบบผู้น�าทรงภูมิปัญญา: กรณีศึกษานายอานันท์ ปันยารชุน”  

โดย นายสมเกียรติ นากระโทก

31. งานวิจัย เรื่อง “การสร ้างตัวแบบผู ้น�าทรงภูมิป ัญญา: กรณีศึกษานายเนวิน ชิดชอบ”  

โดย นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

32. งานวจิยั เรือ่ง “จากมวลชนปฏวิตัสิูม่วลชนประชาธปิไตยกบัพระมหากษตัรย์ิ: การศกึษาพระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร

33. งานวิจัย เรื่อง “การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม: นัยยะของการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล�้า-บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์

34. งานวิจัย เรื่อง “ความเหลื่อมล�้ากับประชานิยม: กรณีศึกษาไทย ฟิลิปปินส์ เปรู และอาร์เจนตินา” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจ�านงค์

35. งานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน” 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

3๖. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ ง 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 25๖2 กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น” โดย รองศาสตราจารย์  

ดร.ศิวัช ศรีโภคางกูล
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3๗. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบ วิธีการและผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่:  

กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดเลย จังหวัดสระแก้ว  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนด�ารงค์  

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณวุฒิ ไชยรักษา

3๘. งานวิจัย เรื่อง “การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย อาจารย์อ�าพร  

ปวงรังษี และคณะ

3๙. งานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทาง 

ด้านเศรษฐกิจสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล

4๐. งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี

41. งานวิจัย เรื่อง “อปท.กับการบริหารจัดการขยะ (ภายใต้โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง)”  

โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

42. งานวิจัย เรื่อง “รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจสู ่ท ้องถิ่น ประจ�าป ี 25๖2”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ

43. งานวิจัย เรื่อง “วิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับให้ค�าปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น:  

กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์

44. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของกลุ่มประเทศรายได้

ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล�้า 

ในประเทศไทยตามหลักสากล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ

45. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 

ทรพัยากรในชมุชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนอย่างยัง่ยนื กรณศีกึษาต�าบลบางตะบนูออก 

อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ

4๖. งานวจิยัชมุชน เรือ่ง “ชมุชนท้องถิน่กบัการจดัการปัญหาความเหลือ่มล�า้เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” 

โดย ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
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4๗. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคง 

ชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อลดความเหลื่อมล�้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  แสนภูวา

4๘. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “ความเหลื่อมล�้าของเกษตรกรชาวนา อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา”   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง และคณะนักวิจัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

4๙. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนมัธยม

ประจ�าจงัหวดักบัโรงเรยีนมธัยมประจ�าอ�าเภอในจงัหวดันครศรธีรรมราช” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย

5๐. รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทเรียนจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

51. ผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace 

Survey) โดย นางสาววิลาสินี โสภาพล

52. โครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index)  

โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ง และ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

53. โครงการวิจัยติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู ่การปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 

สมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน และคณะ

54. โครงการวจิยัฐานข้อมลูแผนทีค่วามขดัแย้งจากการด�าเนนิโครงการตามแนวนโยบายของรฐั (Conflict 

Mapping) โดย ดร.อลิสา หะสามู

55. โครงการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping)  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
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พันธกจิที ่๒ 

ใหบ้รกิารทางวชิาการทัง้ในรปูของการศึกษาอบรม 

ทางวชิาการ ใหค้�าปรกึษา ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย และ 

บรกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความรูท้างการเมอืงการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสันตวิธิี

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

1. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ ่นที่ 23  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 14๙ คน

2. หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่1๙ ผูผ่้านการศกึษาอบรม จ�านวน 14๘ คน

3. หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่1๘ ผูผ่้านการศกึษาอบรม 

จ�านวน 11๗ คน

4. หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1๐ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๘๙ คน

ระดับประกาศนียบัตร

1. หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 13๗ คน

2. หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ ่นที่ ๙ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน ๖๖ คน

3. หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๙ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 5๖ คน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๘5

4. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (นบส.) รุ ่นที่ 12  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๙๖ คน

5. หลักสูตรธรรมาภิบาล ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ผู้ผ่านการศึกษา

อบรม จ�านวน ๘๐ คน

๖. หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน 14๘ คน

๗. หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ ่นที่ 4 ผู ้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน 4๖ คน

๘. หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 1๐๖ คน

ระดับสัมฤทธิบัตร

1. หลกัสตูรการวางแผนพฒันาท้องถิน่แบบบรูณาการ รุน่ที ่4 ผูผ่้านการศกึษาอบรม จ�านวน ๖๗  คน

2. หลกัสตูรการให้บรกิารสาธารณะด้วยการมส่ีวนร่วมของประชาชน รุน่ที ่24 จ�านวน ผูผ่้านการศกึษา

อบรม 3๘ คน

ระดับวุฒิบัตร

1. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 25๖3  

รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 53 คน

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 25๖3  

รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 1๐1 คน

3. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 35 คน

aw_annual2563_p3-5.indd   185 25/8/2564 BE   13:38



1๘๖

4. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล  

(Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 31 คน

5. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการแลผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล  

(Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 22 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 34 คน

๖. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๘3 คน

๗. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖5 คน

๘. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 3 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖๖ คน

๙. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 4 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖2 คน

1๐. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 5 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖3 คน

11. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖ ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 1๐5 คน

12. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 1 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗2 คน

13. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 2 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖๗ คน

14. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 3 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗๖ คน
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15. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 4 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 5๘ คน

1๖. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 5 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖๖ คน

1๗. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ ๖ ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗3 คน

ใบรับรอง

1. หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารมอือาชพีทางการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ รุน่ที ่3 ผูผ่้านการศกึษา

อบรม จ�านวน 3๙ คน

2. หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารมอือาชพีทางการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ รุน่ที ่4 ผูผ่้านการศกึษา

อบรม จ�านวน 4๐ คน

หลักสูตร E-Learning

1. หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเมอืงระดบัชาต ิE-Learning for National politicians (ENP) 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 1,1๙2 คน

2. หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเมอืงระดบัท้องถิน่ E-Learning for Local politicians (ELP) 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน ๖๗๖ คน

3. หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 

3,๙3๐ คน

aw_annual2563_p3-5.indd   187 25/8/2564 BE   13:38



1๘๘

พันธกจิที ่๓  

ส่งเสรมิงานวชิาการของรฐัสภา

งานด้านการศึกษาอบรม

1. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๘3 คน

2. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖5 คน

3. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 3 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖๖ คน

4. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 4 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖2 คน

5. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 5 ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๖3 คน

๖. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๖ ประจ�าปี 25๖3 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 1๐5 คน

๗. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 1 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗2 คน

๘. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 2 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖๗ คน

๙. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 3 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗๖ คน
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1๐. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 4 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 5๘ คน

11. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ 5 ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖๖ คน

12. หลักสูตรผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ ่นที่ ๖ ประจ�าปี 25๖3  

ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๗3 คน

งานผลิตหนังสือ

1. หนังสือเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดท�า 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

2. หนังสือเรื่อง “อ่านให้รู้ดูให้เป็น : งบประมาณรายจ่าย ปี 25๖3 (โดยสรุป)” จ�านวน 2,๐๐๐ เล่ม

3. หนังสือเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจองที่พักระยะสั้น” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

4. หนังสือเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

5. หนงัสอืเรือ่ง “บทเรยีนและสภาพปัญหาเกีย่วกบัเสรภีาพในการชมุนมุเพือ่การปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ 

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 255๘” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

๖. หนงัสอืเรือ่ง “การศกึษาและจดัท�าร่างแก้ไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522” 

จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

๗. หนังสือเรื่อง “รากฐานประชาธิปไตย เพื่อ พลเมืองไทยที่พึงปรารถนาจ�านวน ๘๐๐ เล่ม

งานสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย

1. ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

พ.ศ. .... โดย นายณวฒัน์ ศรปัีดถา เพือ่สนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
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2. ข้อสังเกตต่อพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2๐1๙ พ.ศ. 25๖3  

โดย ชมพูนุท  ตั้งถาวร 

3. บทวิเคราะห์ พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2๐1๙ พ.ศ. 25๖3 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภาวิน  ศิริประภานุกูล 

4. ข้อพิจารณาเชิงวิชาการต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร  บุญอร่ามเรือง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

5. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์ พันต�ารวจโท  

ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ  

ของสมาชิกรัฐสภา

๖. บทวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดอีาญา พ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์ พนัต�ารวจโท  

ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ  

ของสมาชิกรัฐสภา

๗. รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ศิริประภานุกูล และคณะ

งานการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย

1. งานวิจัย เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการท�าสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจาก

ความไม่เสมอภาคของคูส่ญัญา” โดย ดร.ปิต ิเอีย่มจ�ารญูลาภ คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2. งานวิจัย เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดย ดร.วิสาขา ภู่ส�ารวจ 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3. งานวิจัย เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการก�าหนดโทษทางอาญา” โดย ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. งานวิจัย เรื่อง “รายงานการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐสภาไทย (สมาชิกสภานิติบัญญัติ)” 

โดย ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ

5. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาและจัดท�าร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....” 

โดย ดร.สาธิตา  วิมลคุณารักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๖. งานวิจัย เรื่อง “บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. 

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 255๘” โดย รองศาสตราจารย์สมชาย  ปรีชาศิลปกุล และคณะ  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๗. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร  เลิศธรรมเทวี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

งานการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม

1. นางสาวสุพัตร วรรณศิริกุล ผู ้อ�านวยการส�านักงานการพิมพ์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  

รุ่นที่ 1๙  

2. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร

ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1๙

3. นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล ในการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1๙

4. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1๙

5. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ส.ว.หมายเลข ๐๖๐ ในการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1๙
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งานด้านการจัดสัมมนาและอบรมระยะส้ัน

1. การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Do & Don’t กับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีฯ”  

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 25๖2 

2. การเสวนา เรือ่ง “คูช่วีติ = คูส่มรส ?” เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 25๖2 ณ ศนูย์เพชรตันนติทิรพัยากร 

(ห้องสมุด) อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การสัมมนาวิชาการเรื่อง “รังสรรค์อนาคตท้องถิ่นไทยสู่การกระจายอ�านาจที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่  

2๖ พฤศจิกายน 25๖2 ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง  

4. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร ?  

จะไปอย่างไรต่อ?” เมื่อวันที่ 1๗  ธันวาคม 25๖2 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  

(Swissotel Bangkok Ratchada)

5. การสมัมนาโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” หวัข้อ “การจดัวางต�าแหน่งประเทศไทย :  

สู่ Brand Thailand และ Soft Power” ครั้งที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1๗ มกราคม 25๖3  

ณ สถาบันพระปกเกล้า

๖. การสมัมนาโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” หวัข้อ“การจดัวางต�าแหน่งประเทศไทย :  

สู่ Brand Thailand และ Soft Power” ครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 25๖3  

ณ สถาบันพระปกเกล้า

๗. การสมัมนาโครงการ “Parliamentary Commission 4.0” หวัข้อ“การจดัวางต�าแหน่งประเทศไทย :  

สู่ Brand Thailand และ Soft Power” ครั้งที่ 3 สัมมนาระดมสมองเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้

จากงานวิจัยแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2๘ สิงหาคม 25๖3 ณ สถาบันพระปกเกล้า

๘. โครงการสมัมนา “สมาชกิรฐัสภากบับทบาทของผูแ้ทนตามระบอบประชาธปิไตย” ประจ�าปี 25๖3 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 25๖3 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
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๙. เวทีสัมมนาระดมความเห็น “รังสรรค์อนาคตท้องถิ่นไทยสู่การกระจายอ�านาจที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่  

14 กรกฎาคม 25๖3 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

1๐. โครงการสัมมนา “ก้าวข้ามโควิด-1๙ : ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในโลกยุคใหม่” เมื่อ 

วันที่ ๖ สิงหาคม 25๖3 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

11. สมัมนา Focus Group Discussion กบัคณะอนกุรรมาธกิารประชาสมัพนัธ์และรบัฟังความคดิเหน็ 

ของประชาชน ในคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปัญหา หลกัเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข 

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1  

จงัหวดัเชยีงใหม่ ครัง้ที ่2 จงัหวดัขอนแก่น ครัง้ที ่3 จงัหวดัชลบรุ ีครัง้ที ่4 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

และครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

การให้บริการด้านเอกสารและหนังสือ

1. จัดท�าเอกสารทางวิชาการ เรื่อง ระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม

การร้องขอของคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�า 

และด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน วุฒิสภา โดยเป็นการร้องขอการบริการผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  

รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะ “อนกุรรมาธกิารฯ” ในการประชมุคณะอนกุรรมาธกิาร

ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ

2. จดัท�าเอกสารทางวชิาการ เรือ่ง ระบบการเมอืงการปกครองของประเทศสงิคโปร์ ตามการร้องขอของ

คณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและด�าเนนิการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วฒุสิภา โดยเป็นการร้องขอการบรกิารผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั ก๊กผล รองเลขาธกิารสถาบนั 

พระปกเกล้า ในฐานะ “อนุกรรมาธิการฯ” ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

3. จดัท�าเอกสารทางวชิาการ เรือ่ง ระบบการเมอืงการปกครองของสหราชอาณาจกัร ตามการร้องขอของ

คณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและด�าเนนิการ 
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ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วฒุสิภา โดยเป็นการร้องขอการบรกิารผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั ก๊กผล รองเลขาธกิารสถาบนั 

พระปกเกล้า ในฐานะ “อนุกรรมาธิการฯ” ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

4. จัดท�าเอกสารทางวิชาการ เรื่อง เปรียบเทียบรูปแบบการเมืองการปกครอง ระบบการเลือกตั้ง  

และระบบเศรษฐกจิ ของ สหราชอาณาจกัร สาธารณรฐัสงิคโปร์ และสาธารณรฐัประชาชนจนี ตาม

การร้องขอของคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�า 

และด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน วุฒิสภา โดยเป็นการร้องขอการบริการผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  

รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะ “อนกุรรมาธกิารฯ” ในการประชมุคณะอนกุรรมาธกิาร

ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ  

5. จดัท�าเอกสารทางวชิาการ เรือ่ง แนวปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ผ่านการเลอืกตัง้ 

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First time voters) ตามการร้องขอของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ในคณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมส่ีวนร่วมของประชาชน วฒุสิภา โดยเป็นการร้องขอ

การบริการผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะ  

“อนุกรรมาธิการฯ” ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดท�าและการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

๖. จัดท�าเอกสารทางวิชาการ การประกาศสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกในประเทศอินเดีย ตาม

การร้องขอของคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�า 

และด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน วุฒิสภา โดยเป็นการร้องขอการบริการผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  

รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ในฐานะ “อนกุรรมาธกิารฯ” ในการประชมุคณะอนกุรรมาธกิาร

ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ และการจดัท�าและการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ  

๗. จัดท�าสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ข้อมูลประเภทสินทรัพย์  

เพือ่พจิารณาถงึทรพัยากรทีอ่ยูใ่นความควบคมุของกจิการกองทนุฯ โดยด�าเนนิการจดัส่งสรปุข้อมลู  

ตามการร้องขอของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีบ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 1๙5

๘. จัดท�าเอกสารวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายอื่น ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง 

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ โดยน�าเสนอในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 2๙ มกราคม 25๖3

๙. จัดท�าเอกสารวิชาการ เรื่อง “อ่านให้รู ้ ดูให้เป็น : งบประมาณรายจ่ายปี 25๖3 (โดยสรุป)  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนิการของคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู ้ในวงงานนิติบัญญัติ ใน 

คณะกรรมการวิชาการ วุฒิสภา โดยจัดส่งหนังสือไปยังประธานอนุกรรมาธิการเสริมสร้างความรู ้

ในวงงานนิติบัญญัติ (นายจเด็จ อินสว่าง)

1๐. จัดส่งหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศฯ  จ�านวน ๗5๐ เล่ม แก่สมาชิก

รัฐสภา (พป ๐๐๐๘/252๙ ลว. 31 ตุลาคม 25๖2)

11. จัดส่งวารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 1๗ ฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม 25๖2 จ�านวน  

๗5๐ เล่ม แก่สมาชิกรัฐสภา (พป ๐๐๐๘/3๘๐-3๘1 ลว. 1๙ กุมภาพันธ์ 25๖3)

12. จัดส่งหนังสือ เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะฯ  

จ�านวน ๗5๐ เล่ม แก่สมาชิกรัฐสภา (พป ๐๐๐๘/2๘๐๐-2๘๐1 ลว. 2 พฤศจิกายน 25๖2)

13. จัดส่งหนังสือ เรื่อง KPI YEARBOOK 25๖2 ก้าวข้ามความเหลื่อมล�้า : ความท้าทายของสังคมไทย   

จ�านวน 4๐ เล่ม แก่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาสของวุฒิสภา (พป ๐๐๐๘/2๘๖2 ลว. ๖ ธันวาคม 25๖2) 

14. จดัส่งหนงัสอื เรือ่ง รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจบทส�ารวจความเป็นประชาธปิไตยท้องถิน่ฯ  

จ�านวน 4๐ เล่ม แก่คณะกรรมาธิการการกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร

ราชการรูปแบบพิเศษของสภาผู้แทนราษฎร (พป ๐๐๐๘/2๘๘๙  ลว.11 ธันวาคม 25๖2)  

15. จัดส่งหนังสือ เรื่อง รางวัลพระปกเกล้า 25๖2 จ�านวน 4๐ เล่ม แก่คณะกรรมาธิการการกระจาย 

อ�านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาผู้แทนราษฎร  

(พป ๐๐๐๘/2๘๘๙ ลว.11 ธันวาคม 25๖2) 
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1๖. จัดส่งหนังสือ เรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ จ�านวน 4๐ เล่ม แก่คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา (พป ๐๐๐๘/2๙42   

ลว.1๘ ธันวาคม 25๖2) 

1๗. จัดส่งหนังสือ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายแรงงานไทยให้สอดคล้องกับ 

หลักสากล และแนวทางปฏิรูปประเทศ แก่คณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา จ�านวน ๖ เล่ม และ 

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู ้แทนราษฎร จ�านวน 4 เล่ม (พป ๐๐๐๘/2๙๗๘-๗๙ ลว.  

2 พฤศจิกายน 25๖2) 

1๘. จัดส่งหนังสือ เรื่อง คู ่มือการจัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน  

จ�านวน 4๐ ชุด  และ เรื่อง คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณส�าหรับ

ท้องถิ่น จ�านวน 4๐ ชุด แก่ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา (พป ๐๐๐๘/4๗  

ลว. ๗ มกราคม 25๖3)  

1๙. จัดส่งเอกสารงานวิจัย เรื่อง “โครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยศึกษากรณ ี

การด�าเนนิงานของรฐัสภา ตามเกณฑ์และตวัชีว้ดัของสหภาพรฐัสภา (Inter-Parliamentary Union :  

IPU) จ�านวน 1 ชดุ แก่คณะกรรมการข้าราชการรฐัสภา (พป ๐๐๐๘/๘๙ ลว.13 มกราคม 25๖3)   

2๐. จัดส่งหนังสือ เรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย  

จ�านวน 1๐๐ ชดุ แก่คณะกรรมาธกิารการพฒันาการเมอืงและการมส่ีวนร่วมของประชาชน วฒุสิภา 

(พป ๐๐๐๘/211 ลว. 2๘ มกราคม 25๖3) 

21. จดัส่งวารสารสถาบนัพระปกเกล้า ปีที ่1๘ ฉบบัเดอืน มกราคม - เมษายน 25๖3 จ�านวน 5๐๐ เล่ม 

แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหนังสือ พป ๐๐๐๘/๘๙๘ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 25๖3 

22. จัดส่งหนังสือ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จ�านวน ๗5๐ เล่ม แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา ตามหนังสือ พป ๐๐๘/12๐3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 25๖3 และ พป ๐๐๐๘/12๐4 

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 25๖3
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23. จัดส่งหนังสือ “กฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจองที่พักระยะสั้น” หนังสือ “การวิเคราะห์ร่าง  

พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี พ.ศ. 25๖4” และหนังสือ “KPI YEAR BOOK 2020 จาก

วิกฤติสู่โอกาสของสังคมไทยในยุค Covid-19” แก่สมาชิกรัฐสภา จ�านวน ๗5๐ เล่ม ตามหนังสือ 

พป 1544-45 ลงวันที่ ๙ กันยายน 25๖3

24. จัดส่งหนังสือ เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ไปยังคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า วุฒิสภา จ�านวน 2 เล่ม  

ตามการร้องขอ (หนงัสอืที ่สว (กมธ3) ๐๐1๙/22๗๖ ลงวนัที ่2๖ พฤษภาคม 25๖3) ตามหนงัสอื

น�าส่งที่ พป ๐๐๐๘/๘34 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 25๖3 

25. “จัดส่งเอกสารรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ “ปัญหาที่ดินและเอกสารสิทธิ”” ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ตามการร้องขอของคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและ 

การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐1๙.๐3/4๗๐2  

ลงวนัที ่23 มถินุายน 25๖3) ตามหนงัสอืน�าส่งที ่พป ๐๐๐๘/1๐1๙ ลงวนัที ่3๐ มถินุายน 25๖3

2๖. จัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ 

สภาผู้แทนราษฎร และ/หรือวุฒิสภา หรือไม่? เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการตาม 

การร้องขอจาก นายเสรี  สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ตามหนังสือที่ พป ๐๐๐๘/๙2๗ ลงวันที่ 

1๘ มิถุนายน 25๖3 

2๗. จดัส่งเอกสารข้อมลูเกีย่วกบับทบาทของวฒุสิภากบัการเข้าสูต่�าแหน่งของนายกรฐัมนตรใีนต่างประเทศ 

เพือ่สนบัสนนุการให้บรกิารทางวชิาการตามการร้องขอจากนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั สมาชกิวฒุสิภา 

ตามหนังสือ พป ๐๐๐๘/134๐ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 25๖3
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พันธกจิที ่๔ 

เผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์และสนบัสนนุความรูค้วามเขา้ใจ 

และการใชสิ้ทธหินา้ทีข่องพลเมอืงตามรฐัธรรมนญู 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย

หนังสือ

1. วารสาร King Prajadhipok’s Institute Journal of Democracy and Governance จ�านวน 

5๐๐ เล่ม

2. หนังสือเรื่อง “จากวิกฤติสู่โอกาสของสังคมไทยในยุค Covid-19” จ�านวน 1,5๐๐ เล่ม

3. หนงัสอืเรือ่ง “การอภบิาลบนฐานความร่วมมอื : สภาวะสงัคมไร้ศนูย์กลาง การแตกกระจายในระบบ

บริหารราชการแผ่นดินและแสดงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

4. หนังสือเรื่อง “หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

5. หนงัสอืเรือ่ง “รฐักบัการแก้ไขปัญหาความยากจนในบรบิทของจนี: ภายใต้กรอบการด�าเนนิงานของ

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

๖. หนังสือเรื่อง “การเมืองไทยร่วมสมัย” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๗. หนังสือเรื่อง “กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะฮ์ อินโดนีเซีย” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๘. หนังสือเรื่อง “กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

๙. หนังสือเรื่อง “กระบวนการสันติภาพในรวันดา” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

1๐. หนังสือเรื่อง “เราจะท�าให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปอย่างไร” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

11. หนังสือเรื่อง “Participatory Process, Platform and practices in Thailand and Vietnam” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม
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12. หนังสือเรื่อง “ผู้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: พี่ตูนกับก้าวที่กล้าของเขา” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

13. หนังสือเรื่อง “ผู ้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: กฤษณา ไกรสินธุ ์ ผู ้สร ้างความมั่นคงของมนุษย์”  

จ�านวน ๖๐๐  เล่ม

14. หนังสือเรื่อง “ผู้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: มีชัย  วีระไวทยะ ผู้น�าแห่งการพัฒนาประชากรและชุมชน

สากล” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

15. หนังสือเรื่อง “ผู้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: ลุงเนวิน  ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ด้วยกีฬา” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

1๖. หนังสือเรื่อง ผู้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย”  

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

1๗. หนังสือเรื่อง “ผู้น�าปัญญาเชิงปฏิบัติ: แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

1๘. หนังสือเรื่อง “ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล�้า” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

1๙. หนังสือเรื่อง “จุดเริ่มต้นสถาปนา “การปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

2๐. หนงัสอืเรือ่ง “ความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายนติบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิารภายใต้รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

21. หนังสือเรื่อง “นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล�้า: บทเรียนจากเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

22. หนังสือเรื่อง “ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม  

พ.ศ. 25๖2 ใน ๗ จังหวัด” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

23. หนังสือเรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

24. หนังสือเรื่อง “ท้องถิ่นกับการบริหารจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

25. หนงัสอืเรือ่ง “เมอืงเปลีย่น ประเทศเปลีย่น : เมอืงกบัฉากทศัน์ของการพฒันา” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

2๖. หนงัสอืเรือ่ง “คูม่อืการบรหิารจดัการขยะแบบ “พลเมอืงยคุใหม่ ชมุชนไร้ถงั” (ฉบบัปรบัปรงุใหม่)” 

จ�านวน 1,5๐๐ เล่ม
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2๗. หนังสือเรื่อง “รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจประจ�าปี พ.ศ. 25๖2: บทส�ารวจการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

2๘. หนงัสอืเรือ่ง “จดุจบความขดัแย้ง: คูม่อืไกล่เกลีย่ข้อพพิาทส�าหรบัผูน้�าท้องถิน่” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม 

2๙. หนังสือเรื่อง “การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพ 

การควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก” จ�านวน 3๐๐ เล่ม

3๐. หนังสือเรื่อง “บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า สมรรถนะองค์กรกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ท้องถิ่น” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

31. หนังสือเรื่อง “Smart City Guide book II: นวัตกรรมการบริหารกับการพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

32. หนังสือเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองส�าหรับสังคมไทย” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

33. หนงัสอืเรือ่ง “ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพงึพอใจต่อการบรกิารสาธารณะ พ.ศ. 25๖2 

และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. 2545 – 25๖2” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

34. หนงัสอืเรือ่ง “รายงานการประเมนิสถานการณ์ความเป็นประชาธปิไตยของประเทศไทย พ.ศ. 25๖2” 

จ�านวน 1,5๐๐ เล่ม

35. หนงัสอืเรือ่ง “เรือ่งเด่นอยากเล่า 5 การมส่ีวนร่วมของประชาชน (People’s Audit) จ�านวน 3๐๐ เล่ม 

3๖. หนังสือเรื่อง “ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

3๗. หนงัสอืเรือ่ง “การรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพือ่การเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

3๘. หนังสือเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

3๙. หนังสือเรื่อง “ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณี

พรรคการเมอืงไทยภายใต้ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 25๖๐” 

จ�านวน ๗๐๐ เล่ม
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4๐. หนังสือเรื่อง “สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๐ ประจ�าปี 25๖1  

ประชาธปิไตยไทย : ก้าวย่างเพือ่การพฒันา (Thai Democracy on the move)” จ�านวน 2๐๐ เล่ม

41. หนังสือเรื่อง “สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 25๖2 ลดช่องว่าง 

ความเหลื่อมล�้า สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” จ�านวน 5๐๐ เล่ม

42. หนังสือเรื่อง “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิด 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน”  

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

43. หนังสือเรื่อง “คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน” จ�านวน 1,5๐๐ เล่ม

44. หนังสือเรื่อง “กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

45. หนังสือเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจองที่พักระยะสั้น ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

4๖. หนังสือเรื่อง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 25๖4” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

4๗. หนังสือเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

4๘. หนังสือเรื่อง “การศึกษาและจัดท�าร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

4๙. หนงัสอืเรือ่ง “บทเรยีนและสภาพปัญหาเกีย่วกบัเสรภีาพในการชมุนมุเพือ่การปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ 

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 255๘” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

5๐. หนงัสอืเรือ่ง “ความเหลือ่มล�า้ในกระบวนการยตุธิรรมกบัการพฒันาประชาธปิไตย” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

51. หนังสือเรื่อง “เส้นทางประชาธิปไตย” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

52. หนังสือเรื่อง “คนการเมือง เล่ม ๖” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

53. หนังสือเรื่อง “เครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม
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54. หนังสือเรื่อง “1๐ ปัญหาสู่นโยบายสาธารณะ” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

55. หนังสือเรื่อง “1๐ จังหวัด พลังพลเมือง” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

5๖. หนังสือเรื่อง “คู่มือการจัดหลักสูตร We are Citizen” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ตัวแบบท�านายผลการเลือกตั้งของไทย : การวิเคราะห ์

ระดับเขตเลือกตั้งและระดับบุคคล” จ�านวน 5 เล่ม

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู ่ความเป็นเลิศ”  

จ�านวน 5 เล่ม

3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Smart City เมอืงอจัฉรยิะ : แนวคดิพืน้ฐานและระบบปฏบิตัิ

การส�าหรับเมืองในยุคดิจิทัล” จ�านวน 5 เล่ม

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ :  

การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตุรกี  

มอลโดวา และบทเรียนส�าหรับประเทศไทย” จ�านวน 5 เล่ม

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “๗ ข้อเสนอประชาชน สู่นโยบายชายแดนใต้ / ปาตานี :  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อพรรคการเมือง” จ�านวน 5 เล่ม

๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล” จ�านวน 

5 เล่ม

๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 1” จ�านวน 5 เล่ม

๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม
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๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การกระจายอ�านาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย” 

จ�านวน 5 เล่ม

1๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อ 

การบริการสาธารณะ พ.ศ. 255๙ และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. 2545 - 255๙” จ�านวน 5 เล่ม

11. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Social capital-based development plan and budget 

allocation manual” จ�านวน 5 เล่ม

12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นจีน” จ�านวน 5 เล่ม

13. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ก้าวข้ามความเหลื่อมล�้า : ความท้าทายของสังคมไทย :  

KPI Yearbook 2562” จ�านวน 5 เล่ม

14. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย” จ�านวน 5 เล่ม

15. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการก�าหนดให้รัฐเข้าถึงหรือได้มาซึ่ง 

ข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : กรณีศึกษาต่างประเทศ” จ�านวน 5 เล่ม

1๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 

ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส” จ�านวน 5 เล่ม

1๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 

ในสหพันธรัฐเยอรมนี” จ�านวน 5 เล่ม

1๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 

ในสหรัฐอเมริกา” จ�านวน 5 เล่ม

1๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน 

ในสหราชอาณาจักร” จ�านวน 5 เล่ม

2๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทย 

ในอดีตและปัจจุบัน” จ�านวน 5 เล่ม
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21. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Economic Crisis and Political Crisis in Thailand: 

Past and Present” จ�านวน 5 เล่ม

22. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “แม่บทการเมืองไทย” จ�านวน 5 เล่ม

23. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “หลักการปกครองด้วยกฎหมาย : ศาสตร์พระราชาว่าด้วย

การปกครองด้วยกฎหมายตามแนวพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” จ�านวน 5 เล่ม

24. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง การขบัเคลือ่นรฐัธรรมนญู’5๐ 

สู่การปฏิบัติ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

25. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิน่ : ความก้าวหน้า

หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 254๐” จ�านวน 5 เล่ม

2๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน : ปาฐกถา

พิเศษ” จ�านวน 5 เล่ม

2๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คดีทางปกครอง” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๘. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การตรวจสอบการด�าเนนิงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่  

โดยการควบคุมของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” จ�านวน 5 เล่ม

2๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น” จ�านวน 

5 เล่ม

3๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นในประเทศนอร์เวย์” จ�านวน 5 เล่ม

31. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อ 

การบริการสาธารณะ พ.ศ. 25๖1 และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. 2545 - 25๖1” จ�านวน 5 เล่ม

32. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษาจากคดีปกครองในศาลปกครอง” จ�านวน 5 เล่ม
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33. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ประจ�าปี 25๖1 : 

บทส�ารวจความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

34. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคและ

เอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล” จ�านวน 5 เล่ม

35. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยียม”  

จ�านวน 5 เล่ม

3๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “คูม่อืการเสรมิสร้างสขุภาพทางการคลงัขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

3๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่าน 

การเลือกตั้ง : กรณีศึกษา อบต.ยม จังหวัดน่าน และ อบต. แม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย”  

จ�านวน 5 เล่ม

3๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ” จ�านวน 5 เล่ม

3๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดราชบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

4๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่” จ�านวน 5 เล่ม

41. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จ�านวน 5 เล่ม

42. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดยะลา” จ�านวน 5 เล่ม

43. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม” จ�านวน 5 เล่ม

44. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดกระบี่” จ�านวน 5 เล่ม

45. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ” จ�านวน 5 เล่ม

4๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร” จ�านวน 5 เล่ม

4๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

4๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม” จ�านวน 5 เล่ม
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4๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครนายก” จ�านวน 5 เล่ม

5๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดล�าปาง” จ�านวน 5 เล่ม

51. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด” จ�านวน 5 เล่ม

52. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครสวรรค์” จ�านวน 5 เล่ม

53. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนราธิวาส” จ�านวน 5 เล่ม

54. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรินทร์” จ�านวน 5 เล่ม

55. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จ�านวน 5 เล่ม

5๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

5๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสระแก้ว” จ�านวน 5 เล่ม

5๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรินทร์” จ�านวน 5 เล่ม

5๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม” จ�านวน 5 เล่ม

๖๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดจันทบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

๖1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดระยอง” จ�านวน 5 เล่ม

๖2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี” จ�านวน 5 เล่ม

๖3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครพนม” จ�านวน 5 เล่ม

๖4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

๖5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา” จ�านวน 5 เล่ม

๖๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

๖๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น” จ�านวน 5 เล่ม

๖๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดล�าพูน” จ�านวน 5 เล่ม

๖๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี” จ�านวน 5 เล่ม
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๗๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสตูล” จ�านวน 5 เล่ม

๗1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดภูเก็ต” จ�านวน 5 เล่ม

๗2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สื่อสารยุคดิจิทัลส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

จ�านวน 5 เล่ม

๗3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รางวัลพระปกเกล้า : เกียรติภูมิท้องถิ่น ส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ปี 25๖2” จ�านวน 5 เล่ม

๗4. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “บนัทกึเรือ่งเด่นรางวลัพระปกเกล้า : “เหลยีวหลงั แลหน้า” 

ท้องถิ่นไทยกับการจัดท�าบริการสาธารณะ” จ�านวน 5 เล่ม

๗5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

๗๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ส�าหรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

๗๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เมืองสร้างสรรค์ : แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์

สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย” จ�านวน 5 เล่ม

๗๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ธรรมราชา : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  

ครั้งที่ 15 (Dharmaraja)” จ�านวน 5 เล่ม

๗๙. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Dharmaraja : KPI Congress XIV [15th]” จ�านวน 5 เล่ม

๘๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด : บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กับประชาชนและชุมชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

๘1. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การวเิคราะห์สถานการณ์การคลงัของประเทศและข้อเสนอ

แนะการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3” จ�านวน 

5 เล่ม
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๘2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตย

ของประเทศไทย พ.ศ. 25๖2” จ�านวน 5 เล่ม

๘3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การพฒันาต้นแบบการจดัสภาพแวดล้อมร่วมกบัชมุชนเพือ่

ลดความเสี่ยงการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานที่ศึกษา : กรณีศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา : รายงานวิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

๘4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นสีเขียว”  

จ�านวน 5 เล่ม

๘5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “สนัตวิฒันธรรมในพรรคการเมอืง : กรณศีกึษาพรรคเพือ่ไทย

และพรรคประชาธิปัตย์” จ�านวน 5 เล่ม

๘๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณ

ส�าหรับท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

๘๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Policy Forum Legal Framework on ASEAN Mutual 

Recognition Arrangements (MRAs) : The Need for National Regulatory Change” จ�านวน 

5 เล่ม

๘๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง (Peace in Spite of 

Differences) พิมพ์ปี 25๖2” จ�านวน 5 เล่ม

๘๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร” จ�านวน 5 เล่ม

๙๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ” จ�านวน 5 เล่ม

๙1. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Parliamentary reform : comparative perspectives : 

KPI Congress XIV [14th]” จ�านวน 5 เล่ม

๙2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมาย 

การค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ” จ�านวน 5 เล่ม
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๙3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการเงิน 

การคลังของรัฐ พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙4. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานสรปุและวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม 

(ฉบับที่..) พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ 

การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานสรปุและวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตักิารให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

๙๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2552” จ�านวน 5 เล่ม

1๐๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2554” จ�านวน 5 เล่ม

1๐1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 255๐” จ�านวน 5 เล่ม

1๐2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ความชอบธรรมทางการเมือง : เอกสารประกอบ 

การอภิปรายและระดมความคิดเห็น (Political legitimacy)” จ�านวน 5 เล่ม

1๐3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย : คู่มือปฏิบัติ”  

จ�านวน 5 เล่ม

1๐4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทบาทนานาชาติต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ 

ในชายแดนใต้ของไทยและมุมมองต่อภาพอนาคต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม
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1๐5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม :  

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๐๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์  

การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๐๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที ่

ตรวจสอบได้ : กรณคีณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตแิละคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๐๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “จดหมายเหตุ เสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป  

พ.ศ. 24๗๖ - 24๗๗ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)”  

จ�านวน 5 เล่ม

1๐๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Social quality in Asia : Moving from concept to 

practice : International conference” จ�านวน 5 เล่ม

11๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “La sua visita il re Prajadhipok in Europa,  

1933 - 1934 (Repubblica Italiana)” จ�านวน 5 เล่ม

111. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Archives of the Official Visit to Europe, During 

1933 - 1934, of the King Rama VII (only in Italy)” จ�านวน 5 เล่ม

112. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การพฒันาและปรบัปรงุบทบญัญตักิฎหมายแรงงานไทย

ให้สอดคล้องกับหลักการสากลและแนวทางปฏิรูปประเทศ” จ�านวน 5 เล่ม

113. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ศลิปกรรมในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั” 

 จ�านวน 5 เล่ม

114. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “คนการเมือง 5” จ�านวน 5 เล่ม

115. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เรื่องเด่นอยากเล่า 4 (People’s Audit Outcome  

& Impact)” จ�านวน 5 เล่ม
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11๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Support for True Democracy in Thailand :  

A Community Perspective” จ�านวน 5 เล่ม

11๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ความหวงัและความน่าจะเป็น : ฉากทศัน์พรรคการเมอืงไทย 

ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25๖๐” จ�านวน 5 เล่ม

11๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข” จ�านวน 5 เล่ม

11๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน :  

กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์” จ�านวน 5 เล่ม

12๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทาง

ปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : การเสริม

ประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองของผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระท�าที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและการใช้อ�านาจไม่ถูกต้องซึ่งประทบต่อประโยชน์สาธารณะ” จ�านวน 5 เล่ม

121. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “หนูดีท�าได้ : Noo Dee can do” จ�านวน 5 เล่ม

122. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 255๐ : จังหวัดบุรีรัมย์ : รายงานวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

123. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้ 

อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 

พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม

124. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เส้นทางทุนมนุษย์ไทย : โอกาสและจุดเปลี่ยนของมุสลิม

ไทยในประชาคมอาเซียน (Annual Muslim world conference 2012 : pathway of Thai 

human capital opportunity and challenge for Muslim in the ASEAN community)” 

จ�านวน 5 เล่ม

125. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานโครงการเพื่อสังคม 2555 - 255๖ สถาบัน 

พระปกเกล้า” จ�านวน 5 เล่ม

12๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Exploring sufficiency economy : Ethics, practices, 

challenges” จ�านวน 5 เล่ม
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12๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานผลการศกึษาชดุการถอดบทเรยีนชมุชนเข้มแขง็” 

จ�านวน 5 เล่ม

12๘. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานการวจิยัเชงิปฏบิตักิารโครงการประเมนิโครงการ

สร้างส�านึกพลเมือง” จ�านวน 5 เล่ม

12๙. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “งานสมัมนาแถลงผลงานวชิาการเพือ่การปฏริปูประเทศไทย” 

จ�านวน 5 เล่ม

13๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “พลเมอืงและชมุชนุ : พลงัเพือ่การพฒันาประชาธปิไตยไทย 

เอกสารประกอบการสัมมนา เล่ม 1” จ�านวน 5 เล่ม

131. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “พลเมอืงและชมุชนุ : พลงัเพือ่การพฒันาประชาธปิไตยไทย 

เอกสารประกอบการสัมมนา เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม

132. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชียงใหม่” จ�านวน 5 เล่ม

133. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดล�าปาง” จ�านวน 5 เล่ม

134. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดตาก” จ�านวน 5 เล่ม

135. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพะเยา” จ�านวน 5 เล่ม

13๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพิษณุโลก” จ�านวน 5 เล่ม

13๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชียงราย” จ�านวน 5 เล่ม

13๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไก

ประชารฐัเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในชมุชน : กรณบีรษิทัประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั” จ�านวน 5 เล่ม
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13๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย” จ�านวน 5 เล่ม

14๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “หน้าที่และสิทธิของผู ้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 25๖๐ : รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการวจิยั” จ�านวน 5 เล่ม

141. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพ 

สู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ : รายงานวิจัย” 

จ�านวน 5 เล่ม

142. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานของโรงเรยีนครสิต์

และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

143. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

144. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน : รายงานฉบับสมบูรณ์” 

จ�านวน 5 เล่ม

145. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดแพร่” จ�านวน 5 เล่ม

14๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดชุมพร” จ�านวน 5 เล่ม

14๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดสุราษฎร์ธานี” จ�านวน 5 เล่ม

14๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพัทลุง” จ�านวน 5 เล่ม

14๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดนครศรีธรรมราช” จ�านวน 5 เล่ม
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15๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดสงขลา” จ�านวน 5 เล่ม

151. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดบุรีรัมย์” จ�านวน 5 เล่ม

152. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดศรีสะเกษ” จ�านวน 5 เล่ม

153. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดสกลนคร” จ�านวน 5 เล่ม

154. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดขอนแก่น” จ�านวน 5 เล่ม

155. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดชัยภูมิ” จ�านวน 5 เล่ม

15๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดชลบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

15๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดปทุมธานี” จ�านวน 5 เล่ม

15๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จ�านวน 5 เล่ม

15๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดกรุงเทพมหานคร” จ�านวน 5 เล่ม

1๖๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดสุพรรณบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

1๖1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดสุพรรณบุรี” จ�านวน 5 เล่ม
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1๖2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดสงขลา” จ�านวน 5 เล่ม

1๖3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดกาญจนบุรี” จ�านวน 5 เล่ม

1๖4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 กรุงเทพมหานคร” จ�านวน 5 เล่ม

1๖5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดกาฬสินธุ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๖๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดร้อยเอ็ด” จ�านวน 5 เล่ม

1๖๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดขอนแก่น” จ�านวน 5 เล่ม

1๖๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดสุรินทร์” จ�านวน 5 เล่ม

1๖๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 จังหวัดเชียงใหม่” จ�านวน 5 เล่ม

1๗๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ธรรมนูญชีวิต” จ�านวน 5 เล่ม

1๗1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เอกสารประกอบนิทรรศการเรื่อง “มรดกพระปกเกล้า” 

(2542 : สถาบันพระปกเกล้า) มรดกพระปกเกล้า” จ�านวน 5 เล่ม

1๗2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “คู่มือสมาชิกวุฒิสภา เล่ม 1” จ�านวน 5 เล่ม

1๗3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “คู่มือสมาชิกวุฒิสภา เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม

1๗4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับการปฏิบัติภารกิจ 

ตามพระราชบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม
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1๗5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “สรปุสาระส�าคญัของร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

(ฉบับลงประชามติ) แบบเรียงหมวด” จ�านวน 5 เล่ม

1๗๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. .... (ฉบับออกเสียงประชามติ)” จ�านวน 5 เล่ม

1๗๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “1๐ ปัญหาสู่นโยบายสาธาณะ” จ�านวน 5 เล่ม

1๗๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255๐ 

พร้อมสรุปสาระส�าคัญ : การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมการปรับระบบการเงิน การคลังและ 

งบประมาณของรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.255๐”  

จ�านวน 5 เล่ม

1๗๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ 

มีส่วนร่วม” จ�านวน 5 เล่ม

1๘๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “บทบาทของสถาบนัการศกึษาตามแผนพฒันาการเมอืง” 

จ�านวน 5 เล่ม

1๘1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ท�าเนียบนักวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และการเมือง 

การปกครองไทย” จ�านวน 5 เล่ม

1๘2. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การถอดบทเรยีนชมุชนเพือ่การปฏริปูกระบวนการจดัการ

ทรัพยากร : พลวัตแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่ ต�าบลหนองพันจันทร์ 

อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี : รายงายวิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

1๘3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกระจายรายได้ของ 

กลุม่ประเทศรายได้ปานกลางและความเกีย่วข้องของดชันตีวัชีว้ดัธรรมาภบิาล : การสร้างแนวทาง

ลดความเหลื่อมล�้าในประเทศไทยตามหลักสากล” จ�านวน 5 เล่ม

1๘4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การส�ารวจข้อมูลธรรมาภิบาลในประเทศไทย  

(Good Governance Mapping) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1” จ�านวน 5 เล่ม

1๘5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การศกึษากระบวนการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาตามบทบญัญตัิ

ที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255๐” จ�านวน 5 เล่ม
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1๘๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 

หลักสูตรและคู่มือความซื่อสัตย์” จ�านวน 5 เล่ม

1๘๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 

หลักสูตรและคู่มือความรับผิดชอบ” จ�านวน 5 เล่ม

1๘๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 

หลักสูตรและคู่มือจิตสาธารณะ” จ�านวน 5 เล่ม

1๘๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 

หลักสูตรและคู่มือความมีวินัย” จ�านวน 5 เล่ม

1๙๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา 

หลักสูตรและคู่มือความมีเหตุผล” จ�านวน 5 เล่ม

1๙1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอ�านาจ

รัฐสภา” จ�านวน 5 เล่ม

1๙2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อการส่งเสริม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิเสรีภาของประชาชน” จ�านวน 5 เล่ม

1๙3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 

ต�าบลบางตะบูนออก อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : รายงานวิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

1๙4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลาง

สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย : โครงการรายงาน” จ�านวน 5 เล่ม

1๙5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้า 

เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน : โครงการวิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

1๙๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การบรหิารงานทีเ่ป็นเลศิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ปี 25๖2 (Best Practices) กรณศีกึษา การอนรุกัษ์เมอืงเก่า เทศบาลเมอืงล�าพนู จงัหวดัล�าพนู : 

โครงการศึกษาวิจัย รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม
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1๙๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ : รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๙๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25๖2 กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น : รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

1๙๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่ม 

ผู้ร่วมพัฒนาความมมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : โครงการวิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

2๐๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสร้างส�านึกพลเมือง 

ระหว่าง พ.ศ. 2555-25๖๐ : รายงานวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

2๐1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

จ�านวน 5 เล่ม

2๐2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ในระดับสูง : ในอ�านาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.” จ�านวน 5 เล่ม

2๐3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “โครงการฟ้ืนฟเูมอืงชมุชนดนิแดง : รายงานฉบบัสมบรูณ์” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๐4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

2๐5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ทศิทางการจดัการศกึษาขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั :  

เวทีท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

2๐๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ประวตัแิละผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกลุ 

จากบันทึกเหตุการณ์และค�าบอกเล่า” จ�านวน 5 เล่ม
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2๐๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ชนกลุม่น้อยตามกฎหมายระหว่างประเทศ” จ�านวน 5 เล่ม

2๐๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมการเมืองไทย เล่มที่ 3” จ�านวน 5 เล่ม

2๐๙. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “วฒันธรรมการเมอืงท้องถิน่กบัการพฒันาประชาธปิไตย :  

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

21๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ส�าหรับการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 

(พ.ศ. 254๙ - 255๐)” จ�านวน 5 เล่ม

211. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย” 

จ�านวน 5 เล่ม

212. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้เคยด�ารงต�าแหน่งทาง 

การเมอืงต่อประเดน็ในการร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ....” จ�านวน 5 เล่ม

213. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็น 

ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....” จ�านวน 5 เล่ม

214. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิของกองทนุเพือ่การพฒันา

พรรคการเมือง ประจ�าปี 254๘ : บทสรุปผู้บริหาร : รายงานการวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

215. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “International experiences on people’s audit 

methodologies” จ�านวน 5 เล่ม

21๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การเผยแพร่ประชาธปิไตยสูท้่องถิน่ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ :  

กรณีศึกษาการอบรมลักษณะผู้น�าท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” จ�านวน 5 เล่ม

21๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “แผนพฒันาประชาธปิไตย : ประเดน็ส�าคญัทีต้่องบรรจไุว้

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255๐” จ�านวน 5 เล่ม

21๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “จดหมายเหตุกิจกรรม 1๐๐ ปี พระราชสมภพ  

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗” จ�านวน 5 เล่ม
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21๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั่วราชอาณาจักร (จ�าแนกเป็น 

รายภาค)” จ�านวน 5 เล่ม

22๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ข้อมูลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” จ�านวน 5 เล่ม

221. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ และข้อเสนอเกีย่วกบัรฐัธรรมนญู

ฉบับแรก พ.ศ. 242๗” จ�านวน 5 เล่ม

222. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การตรวจสอบโดยประชาชน : การวดัระดบัการให้บรกิาร

สาธารณะ” จ�านวน 5 เล่ม

223. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร : ปัญหากฎหมาย 

และอธิปไตยของชาติ : เอกสารประกอบโครงการอภิปรายทางวิชาการ” จ�านวน 5 เล่ม

224. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโน้มบรบิทการเปลีย่นแปลง

สังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์” จ�านวน 5 เล่ม

225. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การส�ารวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง ความขัดแย้ง 

ในประเทศไทย : รายงาน” จ�านวน 5 เล่ม

22๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การเสรมิสร้างระบบก�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล” จ�านวน 5 เล่ม

22๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 

จ�านวน 5 เล่ม

22๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย : เอกสาร

ประกอบการสัมมนา” จ�านวน 5 เล่ม

22๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดทั่วไป : พระมหากษัตริย์” จ�านวน 5 เล่ม

23๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดทั่วไป : การปฏิรูปราชการตามรัฐธรรมนูญ” จ�านวน 5 เล่ม
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231. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดสทิธเิสรภีาพ : หลกัพืน้ฐานของสทิธเิสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์” 

จ�านวน 5 เล่ม

232. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพ 

ในคดีอาญา” จ�านวน 5 เล่ม

233. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดสทิธเิสรภีาพ : สทิธเิสรภีาพและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน” 

จ�านวน 5 เล่ม

234. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดสิทธิเสรีภาพ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” จ�านวน 5 เล่ม

235. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดองค์การทางการเมือง : รัฐสภา” จ�านวน 5 เล่ม

23๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดองค์การทางการเมือง : ระบบการเลือกตั้ง” จ�านวน 5 เล่ม

23๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดองค์การทางการเมือง : ระบบการเลือกตั้ง” จ�านวน 5 เล่ม

23๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดองค์การทางการเมือง :การอภิปรายไม่ไว้วางใจ” จ�านวน 5 เล่ม

23๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบรัฐสภา” จ�านวน 5 เล่ม

24๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ. 254๐) : หมวดการตรวจสอบ : การถอดถอนจากต�าแหน่ง” จ�านวน 5 เล่ม

241. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Citizen Participation in Politics : The Senate 

Election 2000 Case” จ�านวน 5 เล่ม
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242. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่น : ประชาชนได้อะไร :  

สรุปผลการสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2545” จ�านวน 5 เล่ม

243. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “แนวคดิใหม่ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ : การบรรยาย

พิเศษ” จ�านวน 5 เล่ม

244. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปฏิรูปพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

หลังค�าวินิจฉัยสถานภาพ 12 ส.ส. พรรคประชากรไทย : รายงานการสัมมนา” จ�านวน 5 เล่ม

245. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส” จ�านวน 5 เล่ม

24๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน” จ�านวน 5 เล่ม

24๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ : รายงานผลการส�ารวจ” 

จ�านวน 5 เล่ม

24๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการนิติบัญญัติ :  

การบรรยายพิเศษ” จ�านวน 5 เล่ม

24๙. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การแก้ทกุข์ของราษฎรโดยผูต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภา 

: ความส�าเร็จและปัญหา” จ�านวน 5 เล่ม

25๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Conflict resolution in the decision to build the 

Trans-Thai-Malaysia pipline” จ�านวน 5 เล่ม

251. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน :  

ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน” จ�านวน 5 เล่ม

252. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บ้านเขา บ้านเรา” จ�านวน 5 เล่ม

253. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ฤาษีกับลิง เล่ม 1 ตอน ปราบลิง” จ�านวน 5 เล่ม

254. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ฤาษีกับลิง เล่ม 3 ตอน หัวหน้าใหม่” จ�านวน 5 เล่ม

255. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชน” จ�านวน 5 เล่ม
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25๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การน�าเสนอ  

การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : ภาคผนวก เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม

25๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา :  

สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๐ ประจ�าปี 25๖1” จ�านวน 5 เล่ม

25๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การน�าเสนอ  

การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : ภาคผนวก เล่ม 3” จ�านวน 5 เล่ม

25๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ทางออกการบริหารงานบุคคลของ อบต. : เวทีท้องถิ่น” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๖๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การน�าเสนอ  

การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : รายงาน” จ�านวน 5 เล่ม

2๖1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๖2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา 

ต�าบลปากแจ่ม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

2๖3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การต้านคอร์รัปชั่นของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ

และยัง่ยนืกบัการพฒันาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม : รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์” จ�านวน 5 เล่ม

2๖4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและ 

ธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 254๘ - 254๙” จ�านวน 5 เล่ม

2๖5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ภาพรวมรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

พทุธศกัราช 254๙ และ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 254๙” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๖๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ระบบการเมืองที่พึงปรารถนาของคนไทยในอีก 1๐ ปี

ข้างหน้า : เน้นผู้น�า” จ�านวน 5 เล่ม
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2๖๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “องค์ความรู้ : ระบบการเมืองที่พึงปรารถนาในอีก 1๐ ปี

ข้างหน้า : เน้นพรรคการเมือง” จ�านวน 5 เล่ม

2๖๘. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “โครงการสนทนาประชาคม ระบบการเมอืงทีพ่งึปรารถนา

ของคนไทยในอีก 1๐ ปีข้างหน้า เน้นการผสมผสานทั้งพรรคการเมือง ภาคประชาชน และ 

ผู้น�ารัฐบาล” จ�านวน 5 เล่ม

2๖๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทบาทของพรรคการเมืองแบบมีสมาชิกมากและ 

ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง” จ�านวน 5 เล่ม

2๗๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระบวนการตรากฎหมาย” จ�านวน 5 เล่ม

2๗1. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “War and Peace @ Southern Border” จ�านวน 5 เล่ม

2๗2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ผลสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม/

เสวนาและการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานใน

การพัฒนาระบบราชการ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสวนาระดมความคิดเห็นและติดตาม

ผลการพัฒนาระบบราชการ” จ�านวน 5 เล่ม

2๗3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “คู่มือพลเมืองยุคใหม่” จ�านวน 5 เล่ม

2๗4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการฐานข้อมูลองค์ความรู้การจัดการความขัดแย้ง 

ที่เกิดจากการด�าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ ภาคเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์”  

จ�านวน 5 เล่ม

2๗5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและ 

ธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2552 - 2553” จ�านวน 5 เล่ม

2๗๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุม

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ” จ�านวน 5 เล่ม

2๗๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง” จ�านวน 5 เล่ม

2๗๘. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “Thai politics and governance during the 60 year 

reign of King Bhumibol Adulyadej” จ�านวน 5 เล่ม
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2๗๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เราจะสร้างกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไป 

ได้อย่างไร?” จ�านวน 5 เล่ม

2๘๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เจรจาไกล่เกลี่ยไม่เกลี้ยกล่อม” จ�านวน 5 เล่ม

2๘1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ท้องถิ่นดีดี ทั่วไทยทั่วโลก” จ�านวน 5 เล่ม

2๘2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ระบบรัฐสภาและหน่วยงานสนับสนุนรัฐสภาของ 

ต่างประเทศ : ศึกษากรณีรัฐสภาออสเตรเลีย” จ�านวน 5 เล่ม

2๘3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ประเดน็หลกัในการจดัท�ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช 255๐ : องค์กรตรวจสอบอิสระและศาล” จ�านวน 5 เล่ม

2๘4. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รฐัประศาสนศาสตร์พลเมอืง : รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๘5. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ความขดัแย้งเหนอืดนิแดนปราสาทพระวหิารระหว่างไทย

และกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้มหลังค�าพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 255๖” จ�านวน 5 เล่ม

2๘๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น ครั้งที่ 1 - 5 : รวมปาฐกถาน�า จากการประชุมระดม 

ความเห็น” จ�านวน 5 เล่ม

2๘๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและ 

ความคิดเห็นต่อการท�างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

จ�านวน 5 เล่ม

2๘๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การน�าเสนอ  

การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : ภาคผนวก เล่ม 1” จ�านวน 5 เล่ม

2๘๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การมีส่วนร่วม รูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมและปัจจัย 

เกื้อหนุนในการด�าเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงอวนรุนและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั่งโดยองค์กรชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี” จ�านวน 5 เล่ม
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2๙๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “สนัตวิถิกีบัความยัง่ยนืของประชาธปิไตย : สรปุการประชมุ

วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๖” จ�านวน 5 เล่ม

2๙1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “คู ่มือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน”  

จ�านวน 5 เล่ม

2๙2. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ทนุทางสงัคมของผูห้ญงิ : ความยัง่ยนืของประชาธปิไตย” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๙3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 255๐” 

จ�านวน 5 เล่ม

2๙4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทบาทสื่อบุคคลในการจัดการเสริมสร้างสุขภาวะ

ชุมชนในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กรณีศึกษาบทบาท 

อาสาสมคัรนกัสือ่สารชมุชน (อสช.) จงัหวดัฉะเชงิเทรา : รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษา

วิจัยชุมชน” จ�านวน 5 เล่ม

2๙5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการ

สนัตภิาพจงัหวดัชายแดนใต้ [Peace Survey] ครัง้ที ่5 กนัยายน - ตลุาคม 25๖2” จ�านวน 5 เล่ม

2๙๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตต�าบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน  

อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่ม 2” จ�านวน 5 เล่ม

2๙๗. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “คูม่อืปฏบิตัเิกีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร : 

เอกสารประกอบการสัมนา” จ�านวน 5 เล่ม

2๙๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เพิ่มพลังพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” จ�านวน 

5 เล่ม

2๙๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง” จ�านวน 5 เล่ม

3๐๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “บทวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั

และสร้างสรรค์ พ.ศ. ....” จ�านวน 5 เล่ม
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3๐1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคม” จ�านวน 5 เล่ม

3๐2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “Rodemap การจัดการขยะ” จ�านวน 5 เล่ม

3๐3. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การเสรมิสร้างความซือ่ตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :  

กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง เทศบาลปอภารและเทศบาลต�าบลโพนสูง 

จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

3๐4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการ

น�า้อย่างยัง่ยนื : กรณศีกึษาชมุชนลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา : รายงานฉบบัสมบรูณ์” จ�านวน 5 เล่ม

3๐5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ : บทวเิคราะห์มาตรา ๗ จากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

254๐ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)” จ�านวน 5 เล่ม

3๐๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการ

ข้อมลูสารสนเทศของเครอืข่ายการท่องเทีย่วโดยชมุชนในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี: ผลงานวชิยัชมุชน

ฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

3๐๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “วิวัฒนาการของอาเซียนและความเปลี่ยนแปลงด้าน 

การผนึกก�าลัง” จ�านวน 5 เล่ม

3๐๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย : รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

3๐๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เรื่องเด่นอยากเล่า 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชน” 

จ�านวน 5 เล่ม

31๐. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การมีส่วนร่วมในงานยุติธรรมชุมชน จังหวัดราชบุรี: 

รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

311. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “โครงการวจิยัการปฏริปูการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ :  

ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร : รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 

5 เล่ม
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312. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การเสรมิสร้างแนวคดิกระบวนการยตุธิรรมชมุชนภายใต้

บริบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ : รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

313. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมือง 

ด้วยการสื่อสารสาธารณะในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์”  

จ�านวน 5 เล่ม

314. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม (พร้อมร่างกฎหมาย) : รายงานวิจัย” 

จ�านวน 5 เล่ม

315. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและ 

จัดท�ายุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู ่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  

รายงานฉบับสมบูรณ์” จ�านวน 5 เล่ม

31๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “สันติวิถี : ผู้หญิงพุทธ - มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ : 

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม

31๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “รายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของ 

ทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... : เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของ 

สมาชิกรัฐสภา” จ�านวน 5 เล่ม

31๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “ภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254๐” จ�านวน 5 เล่ม

31๙. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “5 ปีแห่งการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ฉบับปัจจุบัน” จ�านวน 5 เล่ม

32๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “การประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ

ด้านความโปร่งใสและการมส่ีวนร่วมของประชาชน ประจ�าปี 254๖ : รายงานวจิยั” จ�านวน 5 เล่ม

321. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : 

รายงานผลการวิจัย” จ�านวน 5 เล่ม
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322. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย ” จ�านวน 5 เล่ม

323. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย ภาคผนวก (เล่ม 2)” จ�านวน 5 เล่ม

324. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การวิจัยประเด็นหลักในการจัดท�ารัฐธรรมนูญ :  

สถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ของสถาบันการเมือง : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

จ�านวน 5 เล่ม

325. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานบทเรยีนจากการด�าเนนิงานรบัฟังความคดิเหน็ต่อ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” จ�านวน 1 เล่ม

32๖. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ (ร่าง) พ.ร.บ. หลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” จ�านวน 1 เล่ม

32๗. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากร่างพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....” จ�านวน 1 เล่ม

32๘. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “การประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐสภาไทย (สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดของ Inter-Parliamentary Union (IPU)  

จ�านวน 1 เล่ม

32๙. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “แนวพืน้ฐานเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจและการปกครอง

ท้องถิ่น” จ�านวน 1 เล่ม

33๐. หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-Book) เรือ่ง “ประชาธปิไตยท้องถิน่ (Local Democracy) จ�านวน 1 เล่ม

ส่ืออื่นๆ 

1. หนังสั้น Music Short film: ชุดต่อมส�านึกอักเสบ จ�านวน 1 เรื่อง

2. คลิปสั้นรณรงค์เพื่อสร้างวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ชุด “ภูมิคุ้มกันสังคมไทย” จ�านวน 1 เรื่อง

aw_annual2563_p3-5.indd   229 25/8/2564 BE   13:38



23๐

3. เอกสารวิชาการ แผ่นพับ จดหมายข่าว

4. รายงานประจ�าปี 25๖2 จ�านวน 1,5๐๐ เล่ม

5. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาไทย จ�านวน 12 ฉบับ

๖. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาอังกฤษ จ�านวน 3 ฉบับ

๗. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 1๗ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 25๖2) จ�านวน 4,5๐๐ เล่ม

๘. วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 1๘ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 25๖3) จ�านวน 4,๐๐๐ เล่ม

๙. วารสารสถาบนัพระปกเกล้า ปีที ่1๘ ฉบบัที ่2 (พฤษภาคม - สงิหาคม 25๖3) จ�านวน 4,๐๐๐ เล่ม

1๐. แผ่นพับเอกสารแนะน�าโครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning เพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย จ�านวน 2,๐๐๐ ใบ

การจัดประชุมและสัมมนา

1. สัมมนาพิเศษ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�ากรณีศึกษา “ผู ้น�าทรงภูมิปัญญา” (The Wise  

Leadership) เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม 25๖3 ณ ห้องประชุมย่อย 1 - 2 ฝั ่งห ้องอบรม  

สถาบันพระปกเกล้า 

2. เสวนาวิชาการครบรอบ 24 มิถุนายน 24๗5 “๘๘ ปี ประชาธิปไตย คนไทย “พร้อม” หรือยัง?” 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25๖3 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. เสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ “จุดเริ่มต้นสถาปนา การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข” เมื่อวันที่ 1๖ กรกฎาคม 25๖3 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 25๖2 เมื่อวันที่  1๖ สิงหาคม 25๖3  

ณ สถาบันพระปกเกล้า 
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5. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1๘ ธันวาคม 25๖2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จังหวัดสงขลา

๖. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning  

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1๙ ธันวาคม 25๖2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

จังหวัดสงขลา 

๗. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2๗ มกราคม 25๖3 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 

๘. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning  

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2๘ มกราคม 25๖3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25๖3 ณ เทศบาลนครเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย 

1๐. กิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning 

เพือ่พฒันาประชาธปิไตย ครัง้ที ่๖ เมือ่วนัที ่2๖ กมุภาพนัธ์ 25๖3 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

จังหวัดเชียงราย 

11. เสวนาวิชาการ “ภูมิทัศน์การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 25๖2 วิกฤติศรัทธาและความท้าทายต่อ

สถาบันการเมืองไทย” เมื่อวันที่ 1๐ ธันวาคม 25๖2 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว

12. เวทีสาธารณะ “Section 77 of the 2017 Constitution: Ways to Improve Law-Making 

Process Quality” และการเปิดตวัหลกัสตูรวฒุบิตัร “การรบัฟังความคดิเหน็และศกึษาผลกระทบ

ก่อนการเสนอกฎหมาย” เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 25๖3 ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส 

หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 
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13. โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ “Facilitator Workshop” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

25๖3 ณ ห้องประชุม The Brick X (Co-Working space) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. เวทีรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และพัฒนาต้นแบบการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับเขต เมื่อวันที่  

24 กรกฎาคม 25๖3 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

15. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom แบบ Hybrid ในระหว่าง 

วันที่ 2๖ - 2๗ สิงหาคม 25๖3 ณ จังหวัดเชียงราย ล�าปาง พะเยา และกรุงเทพมหานคร

1๖. อบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิดการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย  

(GRPB) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของเทศบาลต�าบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

ณ โรงแรมทองเพกา อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1๗. อบรมเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิดการจัดท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย  

(GRPB) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

1๘. อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดการจัดท�าแผนงบประมาณที่ค�านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” (Gender Responsive Participatory Budgeting: GRPB) 

GRPB zoom online training workshop 

1๙. โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ 2๙ มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 

25๖3 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

2๐. อบรมโครงการสร้างส�านึกพลเมือง ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1   

ระหว่างวันที่ 24 - 2๗ พฤศจิกายน 25๖2 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

21. อบรมโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่  4 - ๖ กุมภาพันธ ์ 25๖3  

ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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22. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 

25๖3 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์

23. โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง สร้างพลังพลเมืองสู ่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25๖3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

24. อบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1๘ - 2๐ สิงหาคม 

25๖3 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

25. อบรมพฒันาศกัยภาพศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง ภาคกลาง ระหว่างวนัที ่25 - 2๗ สงิหาคม 

25๖3 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

2๖. อบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง 

วันที่ ๘ - 1๐ กันยายน 25๖3 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

2๗. อบรมพฒันาศกัยภาพศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง ภาคเหนอื ระหว่างวนัที ่15 - 1๗ กนัยายน 

25๖3 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

การจัดรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ

1. รายการโทรทัศน์ The Key ไขการเมือง... เรื่องใกล้ตัว (ปี 4) สถานีโทรทัศน์ TNN24  

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.๐๐ - 22.3๐ น. จ�านวน 4๐ ตอน

2. รายการโทรทัศน์ The Key ไขการเมือง... เรื่องใกล้ตัว (ปี 5) สถานีโทรทัศน์ TNN24  

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.๐๐ - 22.3๐ น. จ�านวน 4 ตอน

3. รายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางสถานีวิทยุรัฐสภา คลื่นความถี่ 

๘๗.5 FM  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 2๐.๐๐ - 21.๐๐ น. จ�านวน 2๖๐ ตอน
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ฐานข้อมูลและสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า

1. จ�านวนผู ้เข้าใช้บริการเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน  

๖๙5,๖๙4 คน

2. จ�านวนการดาวน์โหลดเอกสารบนเว็บไซต์สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน  

15๘,๘๐๙ คน

3. จ�านวนผู ้ใช้บริการฐานข้อมูลการเมืองการปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน  

2,152,24๘  ครั้ง

งานบริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน 4,๙๖3 คน

2. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน 544,31๘ ครั้ง

3. ผู้ใช้บริการยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จ�านวน 1,434 คน
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พันธกจิที ่๕ 

ส่งเสรมิความรว่มมอืกบัองคก์ารทัง้ในและ 

ตา่งประเทศเพ่ือการพัฒนาการเมอืงการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสันตวิธิี

องค์กรและภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ

เครือข่ายต่างประเทศ

1. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ University of Michigan, USA  และ University at Albany, USA 

จดัเสวนา เรือ่ง “การเมอืงไทยหลงัการเลอืกตัง้ ปี ๖2” เมือ่วนัที ่1๐ ธนัวาคม 25๖2 ณ พพิธิภณัฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Nanyang Technological University (NTU) ในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรและการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตร

พฒันาผูน้�าภาครฐัแห่งอนาคต ส�าหรบัเครอืข่ายศษิย์เก่าสถาบนัพระปกเกล้า เมือ่วนัที ่1๐ ธนัวาคม 

25๖2 ณ เทศบาลเมืองล�าพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Institute of Sociology Slovak Academy of Sciences ในการ

ประชมุคณะท�างานยกร่างแบบสอบถามโครงการนานาชาตว่ิาด้วยการส�ารวจด้านสงัคม (ISSP) ระหว่าง 

วันที่ 2๙ - 3๐ มกราคม 25๖3 ณ Institute of Sociology Slovak Academy of Sciences 

กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

4. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Ministry of Attorney General, Canada จดัเวทสีาธารณะ “Section 77 

of the 2017 Constitution: Ways to Improve Law-Making Process Quality” เมื่อวันที่  

๖ กุมภาพันธ์ 25๖3 ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
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5. สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาชนจีนจากวิกฤติ COVID-19  

จ�านวน 2๐๐,๐๐๐ บาท เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 25๖3 ณ สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี  

ประจ�าประเทศไทย

๖. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ University of the Philippines Diliman (UP) ในการสัมมนา

ออนไลน์ International Webinar หวัข้อ Governance and Public Administration Issues and  

Concerns Amidst COVID-19 Pandemic: Country Experiences and Imperatives For 

Regional Cooperation ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 25๖3 

หน่วยงานที่สถาบันพระปกเกล้าไปศึกษาดูงาน

1. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Dujiangyan Irrigation System ในการศกึษาดงูานต่างประเทศ หลกัสตูร

ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 หัวข้อ “Study Visit 

and briefing on “2000 Years Civilization for Water Conflict Resolution on Dujiangyan 

Irrigation System” การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�า้ด้านรายได้และการเข้าถึง

บริการ” ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 25๖3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu Administration Institute (CAI) ในการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 

หวัข้อ Study Visit and briefing on “Conflict Management and Inequality Resolution in 

Incomes and Service Accessibility” ปลดล็อคเฉิงตู เมืองท่าฝั่งตะวันตกที่ไม่มีทางออกทะเล” 

ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 25๖3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu International Railway Port and Free Trade Zone 

ในการศกึษาดงูานต่างประเทศ หลกัสตูรประกาศนยีบตัรแนวคดิพืน้ฐานการจดัการความขดัแย้งด้วย

สันติวิธี รุ่นที่ 4 หัวข้อ “Study Visit and briefing on “Unlock the Chengdu International 

Railway Port, Land LockedWestern China Provinces” ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 

25๖3 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

aw_annual2563_p3-5.indd   236 25/8/2564 BE   13:38



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 23๗

4. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Xinjia Sichuan Agricultural Science Park ในการศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 

หัวข้อ Study Visit and briefing on “Successful Factors of Poverty Reduction in Local-

Village by Agriculture Sustainable Development” ระหว่างวนัที ่11 - 15 มกราคม 25๖3 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

5. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ International OVOP Exchange Committee ในการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ OVOP : Community Participation in Local Economy 

ระหว่างวันที่ 12 - 1๗ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

๖. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Start up Café, Fukuoka’s Geowth Next ในการศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ Fukuoka’s Promotion of Start ups and Job Creation 

ระหว่างวันที่ 12 - 1๗ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

๗. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกูโอกะ ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคกิวชู ระหว่างวันที่ 12 - 1๗ ธันวาคม 25๖2 

ณ ประเทศญี่ปุ่น

๘. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Sendai Arahama Elementary School ในการศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ Crisis Management : The Aftermath of Tsunami 2011 

ระหว่างวันที่ 15 - 1๗ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

๙. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั National Graduate for Policy Studies (GRIPS) ในการศกึษาดงูาน

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ Direction of RCEP and Regional Cooperation in East 

Asia amid the Trade War between the US and China ระหว่างวันที่ 15 - 1๗ ธันวาคม 

25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น
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1๐. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Metropolitan Area ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง  

รุ่นที่ 23 หัวข้อ Under ground Temple Course ระหว่างวันที่ 15 - 1๗ ธันวาคม 25๖2  

ณ ประเทศญี่ปุ่น

11. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Hokaido Prefecture Government ในการศกึษาดงูานต่างประเทศ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร 

ระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ Japan Edication System and Town Planning ระหว่างวันที่  

1๘ - 1๙ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

12. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chitose City Hokoku Elementary School ในการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ Visit Elementary School and Child Center ระหว่างวันที่ 

1๘ - 1๙ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น

13. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Supporo Jikeikai ในการศกึษาดงูานต่างประเทศ หลกัสตูรประกาศนยีบตัร

ชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 หัวข้อ 

Welfare facilities fielder ระหว่างวันที่ 1๘ - 1๙ ธันวาคม 25๖2 ณ ประเทศญี่ปุ่น
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พันธกจิที ่๖ 

ส่งเสรมิและพัฒนาพิพิธภณัฑ์ 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู้ 

ดา้นพระปกเกลา้ศึกษา

การให้บริการน�าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัมีจ�านวนผูเ้ช้าชม ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 25๖2 -  กนัยายน 

25๖3 รวมทั้งสิ้น 1๗,๐๗5 คน โดยแยกตามประเภทผู้เข้าชม ดังนี้

1. บุคคลทั่วไป       จ�านวน ๙,๗๗4 คน

2. ผู้เข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ เป็น หมู่คณะ  จ�านวน ๗,3๐1 คน

บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

การให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ในรัชสมัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25๖2 - กันยายน 25๖3 รวมทั้งสิ้นจ�านวน 33 ราย และมีผู้เข้าใช้บริการ  

Virtual Museum จ�านวน ๗,24๐ คน
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24๐

งานอนุรักษ์และจัดหาโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ ๗  
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ

 งานอนุรักษ์ โดยหน่วยงานภายนอก จ�านวน ๒ ชิ้น

1.   ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะรูปรถเปิดประทุน

2.   ไฟแช็คตั้งโต๊ะรูปบุคคลชายชาวต่างชาติ

 งานอนุรักษ์ภายใน โดยภัณฑารักษ์ จ�านวน ๔๐ ชิ้น

1. ซองใส่ฟิล์มเนกาทีฟ “ฟิล์มในงานชุมนุมลูกเสือ พ.ศ. 24๗3” (งานแสดงต�านาน)

2. ซองใส่ฟิล์มเนกาทีฟ “ฟิลม์ในงานชุมนุมลูกเสือ พ.ศ. 24๗3” (งานแสดงยูยิตสู)

3. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลชายสาธิตการต่อสู้ยูยิตสู

4. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 

พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ประทับบนปะร�าพิธี (ฉายจากทางด้านขวาของปะร�าพิธี)

5. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลชายขณะต่อตัวและกลุ่มบุคคลชายขณะ 

ท�าการแสดง

๖. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลแต่งกายชุดลูกเสือและพวงมาลา

๗. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 

พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ประทับบนปะร�าพิธี (ฉายภาพจากทางด้านซ้ายของปะร�าพิธี)

๘. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลแต่งกายชุดทหาร มีม้า 2 ตัว

๙. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลถ่ายจากมุมสูง
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1๐. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลแสดงการสู้รบ

11. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลเดินขบวน ฉากหลังเป็นประตูมียอดแหลม

12. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลเดินขบวน มีป้าย “กรมอาสารอง”

13. ฟิล์มเนกาทฟีงานชมุนมุลกูเสอื ปี 24๗3 ภาพบคุคลรมิน�า้และชายแต่งกายชดุลกูเสอืขณะพายเรอื

14. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลหญิง 2 คน ยืนข้างบ่อน�้า

15. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลหญิงและชายยืนข้างบ่อน�้า

1๖. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลชายขณะท�าความเคารพ (3 คน)

1๗. ฟิล์มเนกาทฟีงานชมุนมุลกูเสอื ปี 24๗3 ภาพบคุคลแสดงการสูร้บและมบีคุคลแสดงเป็นผูบ้าดเจบ็

1๘. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลเดินขบวน ถืออาวุธคล้ายหอก

1๙. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลเดินขบวน หามท่อนไม้ 

2๐. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลชาย 2 คน ฉายระยะใกล้

21. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคล 2 คน แสดงการต่อสู้

22. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคล ผู้ชมการเดินขบวนข้างสนาม

23. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลนั่งคุกเข่าและพนมมือ

24. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลแต่งกายชุดลูกเสือ ยืนหันหลัง

25. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลขณะเดินขบวนและถือธง

2๖. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลยืนถืออาวุธและยืนตีกลองบนหอไม้

2๗. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลเดินขบวนในชุดลูกเสือถือไม้พลอง

2๘. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลแต่งกายชุดทหารขี่ม้า
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2๙. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลก�าลังท�าความเคารพ (4 คน)

3๐. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลในชุดลูกเสือยืนเข้าแถว มีป้าย “ค่ายลูกเสือ 

มณฑลอยุธยา”

31. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลบริเวณพระบรมรูปทรงม้า

32. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลในชุดลูกเสือ ท�าความเคารพวันทยาหัตถ์

33. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลท�าการแสดงการรบบริเวณริมรั้ว

34. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลก�าลังแสดงการสู้รบ (ฝ่ายใส่เสื้อและ 

ฝ่ายไม่ใส่เสื้อ) 

35. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลในชุดทหารถือหอกและดาบ

3๖. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพบุคคลชายในชุดทหาร ขี่ม้าและถือดาบ

3๗. ฟิล์มเนกาทฟีงานชมุนมุลกูเสอื ปี 24๗3 ภาพกลุม่บคุคลยนืต่อแถว ถอืหอก มป้ีาย “กรมอาสาจาม”

3๘. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพปะร�าพิธีและสนามหญ้า พร้อมกลุ่มบุคคลก�าลังเดิน

สวนสนาม (1 กลุ่ม)

3๙. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลหันหลังขณะเดินขบวน

4๐. ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 24๗3 ภาพกลุ่มบุคคลผู้ใหญ่และเด็ก ฉายภาพข้างรั้ว  

งานจัดหาวัตถุโบราณ จ�านวน ๗ ชิ้น

1. จานฉลองรัฐธรรมนูญ เนสเล่ 

2. กาน�้าฉลองรัฐธรรมนูญ เนสเล่ 

3. กาน�้าพร้อมฝาฉลองรัฐธรรมนูญ เนสเล่ (กา) 
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4. กาน�้าพร้อมฝาฉลองรัฐธรรมนูญ เนสเล่ (ฝา) 

5. ชามฉลองบรมราชาภิเษกพระเจ้าจอร์จที่ ๖ เนสเล่ 1๙3๗ 

๖. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี พร้อมกรอบ 

๗. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี พร้อมกรอบ

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. กิจกรรม Night at the museum ตอน “Trio in Museo สามเกลอพาเธอเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฯ” 

ระหว่างวันที่ 2๐ - 22 ธันวาคม 25๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๘๙3 คน

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25๖3 “A ‘muse’ ment พิพิธภัณฑ์หรรษา” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖3๙ คน

3. งานเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” เรื่อง “ผ่านฟ้า  

ณ อิตาลี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 3๘ คน

4. รวมนิทรรศการหมุนเวียน “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า” เรื่อง “ผ่านฟ้า ณ อิตาลี”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล ระหว่าง 

วันที่ 24 กันยายน 25๖2 - 2๘ กุมภาพันธ์ 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4๖4 คน

5. พธิเีปิดนทิรรศการหมนุเวยีน “ประชาธปิกกาลสมยัในสมัพนัธ์สยาม - ฝรัง่เศส” เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม 

25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖4 คน

๖. งานเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” เรื่อง  

“พระปกเกล้า เมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส” โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สนธ ิเตชานนัท์ ระหว่างวนัที ่1๐ กรกฎาคม 25๖3 - 31 มกราคม 25๖4 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน 2๖ คน
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๗. กิจกรรม “Virtual Museum Quiz ท่องพิพิธภัณฑ์ไม่หวั่น Covid” ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน –  

13 พฤษภาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 2๖๙ คน

๘. กิจกรรม “จาก Online สู่ Onsite เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยวิถีใหม่ New Normal” ระหว่างวันที่  

2๖ - 2๗ กันยายน 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1๐5 คน

๙. นทิรรศการเคลือ่นที ่เรือ่ง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวนัที ่3 มนีาคม - 31 กรกฎาคม 

25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 334 คน

1๐. พธิเีปิดและสมัมนานทิรรศการเคลือ่นที ่เรือ่ง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พเิศษ 

ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๙5 คน

11. นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม -  

31 กรกฎาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1๙๗๖ คน

12. พธิเีปิดและสมัมนานทิรรศการเคลือ่นที ่เรือ่ง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พเิศษ 

ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 1๗4 คน

13. สัมมนานิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๗๗ คน

14. นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม -  

3๐ พฤศจิกายน 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๙13 คน

15. พธิเีปิดและสมัมนานทิรรศการเคลือ่นที ่เรือ่ง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พเิศษ 

ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๙๙ คน

1๖. สัมมนานิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

ธงทอง จันทรางศุ “ ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 3๐ พฤศจิกายน 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 55๙ คน

1๗. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยาม ใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ ๗” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พีรศรี โพวาทอง เมื่อวันที่ 2๙ กุมภาพันธ์ 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖3 คน
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1๘. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ ๗” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ 

สรรใจ แสงวิเชียร และ ดร.ชาติชาย มุกสง เมื่อวันที่ 3๐ กรกฎาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 51 คน

1๙. สมัมนาวชิาการ เรือ่ง “เรือ่งเก่า เล่าใหม่ : สงัคมไทยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั”  

เมื่อวันที่ 2๖ สิงหาคม 25๖3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖๗ คน

2๐. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “ราชพัสตราภรณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี  

พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่๗” เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 25๖3 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 215 คน

21. กิจกรรม “KPM Quiz : รู้จริงหรือไม่” ระหว่างวันที่ 3๐ พฤษภาคม – 2๗ มิถุนายน 25๖3  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 212 คน

การผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1.   หนังสือที่ระลึกศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

2.   หนังสือเรื่อง “พัฒนาสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๗”

งานวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา

1. งานวิจัย เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษา

เปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายศราวุฒิ  วิสาพรม 

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. งานวจิยั เรือ่ง “สตัตมรชั พสัตราภรณ์ : สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิใีนรชักาลที ่๗  

กบัแบบแผนการแต่งกายของสตรสียาม” โดย ดร.ศบิด ีนพประเสรฐิ อาจารย์ประจ�าคณะอกัษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. งานวิจัย เรื่อง “ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษากลุ่ม 

สี่ทหารเสือ และพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 24๗5” โดย  

นางฉตัรบงกช  ศรวีฒันสาร นกัวชิาการผูช้�านาญการ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

4. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังการปฏิวัติ

สยาม พ.ศ. 24๗5 - การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร” โดย นางสาวปฐมาวดี  วิเชียรนิตย์  

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมกับเครือข่าย

1. พพิธิภณัฑ์ฯ ร่วมกบั บรษิทัอลอินัซ์ อยธุยาประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) จดัโครงการ “อลอินัซ์ อยธุยา 

พาน้องเที่ยวบางกอก ปี 14” ระหว่างเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 25๖2

2. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม Thailand museum pass 

3. พพิธิภณัฑ์ฯ ร่วมกบั สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิจดักจิกรรม พพิธิภณัฑ์ฯ ยามค�า่คนื Night 

at the Museum 2019 ระหว่างวันที่ 2๐ - 22 ธันวาคม 25๖2

4. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม Cultural District 2019 

เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 25๖2

5. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ “ภาพยนตร์

สนทนา: รชักาลที ่๗ เสดจ็ฯ เลยีบมณฑลฝ่ายเหนอื พ.ศ. 24๖๙” เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 25๖3

๖. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ ศูนย์การเค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จัดกิจกรรม นิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 

- 31 กรกฎาคม 25๖3

๗. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “มองสยาม  

ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 25๖3

aw_annual2563_p3-5.indd   246 25/8/2564 BE   13:38



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๓ 24๗

๘. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ เทศบาลนครล�าปางและมิวเซียมล�าปาง จัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง 

“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 3๐ พฤศจิกายน 25๖3

๙. พพิธิภณัฑ์ฯ ร่วมกบั หอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรตพิระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ ตรงั  

จดักจิกรรมนทิรรศการเคลือ่นที ่เรือ่ง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวนัที ่15 สงิหาคม 

- 3๐ พฤศจิกายน 25๖3

1๐. พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จัดสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา 

เรื่อง “ราชพัสตราภรณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗” เมื่อวันที่  

23 กันยายน 25๖3
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พันธกจิที ่๗ 

บรหิารงานกองทนุเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร ่

ประชาธปิไตย

การจัดฝึกอบรม

การจดัฝึกอบรมบคุลากรของสถาบนัมทีัง้การฝึกอบรมภายใน (In house Training) จ�านวน ๘ หลกัสตูร 

และการฝึกอบรบภายนอก (Public Training) จ�านวน ๙ หลักสูตร ตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ประจ�าปี 25๖3 ดังนี้

การจัดฝึกอบรมภายใน (In house Training)

การฝึกอบรมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานบริหารงานบุคคลด�าเนินการจัดหลักสูตรตามแผน 

พัฒนาบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรตามสมรรถนะ หลักสูตร 

ส�าหรับบุคลากรสายวิชาการและวิจัย และสายปฏิบัติการ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและ 

เพิ่มประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน จ�านวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรพื้นฐานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ�าปี 25๖3 และระบบการประเมินภายใน ระบบ 

การเบิกจ่าย ระบบพัสดุ รวมถึงค่านิยมร่วม KPI - D ระหว่างวันที่ 2๐ - 21 มกราคม 25๖3  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๘ คน 

2. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 1๗ - 1๘ มีนาคม 

25๖3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 14 คน 

3. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 12-13 

มีนาคม 25๖3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 3๐ คน
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4. หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 25๖3  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 13 คน 

5. หลักสูตรเทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 25๖3 ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม จ�านวน 4๙ คน

๖. หลกัสตูรการสือ่สารส�าหรบังานวจิยั เมือ่วนัที ่1๗ กนัยายน 25๖3 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 2๙ คน

๗. หลักสูตรการใช้งาน Application KPI KiT เมื่อวันที่ 24 กันยายน 25๖3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จ�านวน 25 คน 

๘. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับต้น ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 2๙ เมษายน 25๖3  

(อบรมทุกวันพุธ - พฤหัสบดี) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 22 คน

การขอรับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

การขอรับการฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานที่ขอรับการฝึกอบรมภายนอกและเข้าอบรมสัมมนา 

ในหลักสูตรต่างๆ จ�านวน ๙ หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการบริหารมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน จ�านวน 1 คน

2. หลักสูตร AX2009 Financial Statement จ�านวน 1 คน

3. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการแระเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

จ�านวน 1 คน

4. หลกัสตูรดจิทิลั : เครือ่งมอืสูก่ารเปลีย่นผ่านองค์กร” (Digital Transformation) จ�านวน 15๐ คน

5. หลักสูตรระบบ ThaiJO 2.0 ส�าหรับบรรณาธิการสารสาร จ�านวน 3 คน

๖. หลักสูตร Shaping the Research Plan สร้างแผนงานวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์และผลสัมฤทธิ์ 

จ�านวน 1 คน
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๗. หลกัสตูรการออกแบบระบบสายสญัญาณ และอปุกรณ์เนต็เวร์ิค ส�าหรบัชวีติวถิใีหม่ จ�านวน 2 คน 

๘. โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GOCC Essentials) จ�านวน 1 คน

๙. หลกัสตูร การด�าเนนิงานจดัท�าเอกสารฉบบัเตม็ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ โครงการพฒันาเครอืข่าย

ห้องสมุดในประเทศไทย จ�านวน 1 คน 

การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วมะโน ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  นางสาวรัชวดี  แสงมหะหมัด  ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในระดับดุษฎีบัณฑิต 

สาขาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวนิตยา  โพธิ์นอก ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดดล

4. นายสุขสันต์  สุภาพรหม ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าในระดับมหาบัณฑิตศึกษา  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนีย้งัมบีคุลากรทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาจากหน่วยงานภายนอก จ�านวน 1 ทนุ ได้แก่ นางสาวสรุย์ีพร  

ตั้งวิเศษทรัพย์ ได้รับทุนจากสภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ในการศึกษาอบรมในโครงการ

อบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานส�าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.  โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง การตรงต่อเวลา 

 โดยสถาบนัได้มกีารรณรงค์ในเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และน�าข้อมลูมาใช้ประกอบในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นประจ�าปี 

2.  การประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า

 เพือ่การสือ่สารภายในองค์และเพือ่การก�ากบัดแูลการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามพนัธกจิ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 มีการประชุม จ�านวน ๖ ครั้ง
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