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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาประชาธิปก  

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๑๐

aw_annual2562_p1.indd   4 8/25/2020   11:01:36 AM



aw_annual2562_p1.indd   5 8/25/2020   11:01:38 AM



6

สารจากเลขาธิการ 
สถาบันพระปกเกล้า 

	 ในป ี	 2562	 นับเป ็นป ีมหามงคลที่สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร 

เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นพระมหากษตัรย์ิ	ล�าดบัท่ี	10 

แห่งราชวงศ์จักรี	และสถาบันได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

และแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดปาฐกถาพิเศษ 

อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เพ่ือเผยแพร่ 

องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต ้การด�าเนินงานของสถาบันที่ต ้องเผชิญต ่อ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสงัคม	ควบคู่ 

ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 

อันมีพระมหากษัตริย ์ทรง เป ็นประมุขตามกรอบ 

การด�าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์สถาบันเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เกิดขึ้น

	 ปี	2562	เป็นปีที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปครัง้แรก	หลงัมกีารประกาศ 

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	ดังน้ัน 

สถาบันในฐานะสถาบันวิชาการจึงได้ให้ความส�าคัญกับ

สถานการณ์การเลือกตั้งท่ีเกิดขึ้น	โดยริเริ่มโครงการจับตา

การเลอืกตัง้	2562	(KPI	Election’62	Watch)	ซึง่เป็นพืน้ที ่

ส�าหรับการให้ความรู้	การติดตามสถานการณ์การเลือกต้ัง 
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7รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ในแต่ละช่วงเวลา	รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคให้ร่วมขับขานและแสดง 

ศิลปะพื้นบ้าน	 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้มีการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	อีกทั้งยังมีการส�ารวจความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการเลือกต้ัง	(Quick	Survey)	ที่สะท้อนปรากฏการณ์อันเป็นผลมาจากระบบเลือกตั้ง 

ที่ถูกออกแบบไว้	และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่กรณีศึกษา	และประการส�าคัญ

สถาบันได้จัดให้มีการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาปัญหาของกลไกต่างๆ	ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งที่ได้ถูกออกแบบไว ้

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	 เพื่อน�ามาสู ่การออกแบบระบบการเลือกตั้ง 

ที่เหมาะสมต่อไป	

	 ในส่วนของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ	ของสถาบันนั้น	สถาบันยังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็ง	และยั่งยืน	โดยในส่วนของการศึกษาวิจัยนั้น	 

มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริง	และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย	 

การจัดการศึกษาอบรมในฐานะสถาบันฝึกอบรมผู้น�าที่มุ่งพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างาน

เพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย	และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกระบวนการและเทคนิค 

การจดัการศึกษาอบรมทีห่ลากหลายและทนัสมยั	การเสรมิสร้างและพฒันาความเป็นพลเมอืงและการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน	สถาบนัมุง่กระตุน้และเสรมิสร้างให้เกดิความตระหนักรูแ้ละปฏิบติัตนในฐานะ	“พลเมอืงประชาธปิไตย”	

งานด้านการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาในปี	2562	มุ่งเน้นการสนับสนุนสารสนเทศที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	และ 

เข้าถึงได้โดยสะดวกของสมาชิกรัฐสภา	นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	ให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา	และสถาบนัจดัให้มศีนูย์การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย	

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตย	การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	ด�าเนินงานบนพื้นฐานของ 

ข้อเทจ็จริงและให้ความส�าคญักบัการจัดการความรูแ้ละผลิตผลงานวชิาการทีม่คีณุภาพ	น�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุ 

การปฏิบัติงานและการให้บริการวิชาการ	และมุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

	 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	แม้จะต้องเผชญิกบัวกิฤตการณ์และกระแสความเปลีย่นแปลง

ทีแ่วดล้อม	สถาบนัยงัคงมุง่มัน่ในการด�าเนินงานตามแนวนโยบาย	และคงรกัษามาตรฐานของสถาบนัทางวชิาการ

ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธ	ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป
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สถาบัน 
พระปกเกล้า

• สภาสถาบันพระปกเกล้า

• คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันพระปกเกล้า

• คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า

• คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

• คณะกรรมการบริหารกองทุน  
การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน

• คณะกรรมการกลั่นกรอง 
การบริหารงานบุคคล

• คณะกรรมการวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า

• คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		วิชิตชลชัย
รองประธานสภาสถาบัน

นายชวน		หลีกภัย
ประธานสภาสถาบัน

สภาสถาบันพระปกเกล้า
(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน)
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พลเอก	นิพัทธ์		ทองเล็ก
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.บวรศักดิ์		อุวรรณโณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพงษ์		อมรวิวัฒน์
กรรมการสภาสถาบัน

นายเดชาภิวัฒน์		ณ	สงขลา
กรรมการสภาสถาบัน

นายสรศักดิ	์	เพียรเวช
กรรมการสภาสถาบัน	

นายนัฑ		ผาสุข
กรรมการสภาสถาบัน

นายเทพรักษ์		เหลืองสุวรรณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพิชญ์		มูลพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ		เศรษฐบุตร
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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11รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

นายประเสริฐ		บุญสัมพันธ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย์		ยอดมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย	์ดร.สมคิด		เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์อนันต์		อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต		สุขัคคานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย
กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ
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ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		วิชิตชลชัย
ประธานสภาสถาบัน

12

นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภาสถาบัน

นายพีระศักดิ์		พอจิต
รองประธานสภาสถาบัน

สภาสถาบันพระปกเกล้า
(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
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13รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

นายกล้านรงค์		จันทิก
กรรมการสภาสถาบัน

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที	่7	พฤษภาคม	2562)

นายตวง		อันทะไชย
กรรมการสภาสถาบัน

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	7	พฤษภาคม	2562)

นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์
กรรมการสภาสถาบัน

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	7	พฤษภาคม	2562)

นายเดชาภิวัฒน์		ณ	สงขลา
กรรมการสภาสถาบัน

นายสรศักดิ์		เพียรเวช
กรรมการสภาสถาบัน	

นายนัฑ		ผาสุข
กรรมการสภาสถาบัน

นายธนพิชญ์		มูลพฤกษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.บวรศักดิ	์	อุวรรณโณ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	7	พฤษภาคม	2562)
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นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุวิทย	์	ยอดมณี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร		เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561)

นายแพทย์อนันต์		อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาต		สุขัคคานนท์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย
กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์		สามโกเศศ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	20	เมษายน	2562)

ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด		เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย		แสวงการ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

(ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่	7	พฤษภาคม	2562)
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คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันพระปกเกล้า

15รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย
ประธานกรรมการ

ดร.ชิงชัย		หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

พลเอก	ศิรินทร์		ธูปกล�่า
กรรมการ

ศาสตราจารย	์ดร.สุชัชวีร์		สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ
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นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ
กรรมการ

นางสาวสุพรรณ	ี	งามวุฒิกุล
เลขานุการ

นายเสถียร		เศรษฐสิทธิ์
กรรมการ

นางสาวอรนุช		ไวนุสิทธิ์
กรรมการ

นายวิษณุ		วงศ์สมบูรณ์
กรรมการ
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17รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ของสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย	์ดร.สมคิด		เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย	์ดร.วรากรณ	์	สามโกเศศ
ประธานกรรมการ

(14	ธันวาคม	2558	-	7	กรกฎาคม	2562)
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นายมนัส		แจ่มเวหา
กรรมการ

นายมนูญ		สรรค์คุณากร
กรรมการ

นางสาวสุวิภา		สุขวณิชนันท์
กรรมการ

นายพงษ์อาจ		ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ

aw_annual2562_p1.indd   18 8/25/2020   11:01:57 AM



คณะผู้บริหาร 
สถาบันพระปกเกล้า

19รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย
เลขาธิการ

นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ
รองเลขาธิการ

รองศาสตราจารย	์ดร.อรทัย		ก๊กผล
รองเลขาธิการ
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.ไชยวัฒน	์	ค�้าชู
ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รองศาสตราจารย	์ดร.อรทัย		ก๊กผล
รักษาการผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

รองศาสตราจารย	์ดร.อรทัย		ก๊กผล
รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ดร.ถวิลวดี		บุรีกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิจัยและพัฒนา

นางกาญจนา		ศรีปัดถา
ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวสุพรรณ	ี	งามวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเลขาธิการ
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21รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

พลเอก	เอกชัย		ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

นายศุภณัฐ		เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการ

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

นายณัฐพงศ์		รอดมี
ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริการวิชาการ

ดร.สติธร		ธนานิธิโชติ
รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย
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คณะกรรมการบริหารกองทุน  
การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน

1. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร		วิชิตชลชัย ประธานกรรมการ

2. นายพีระศักดิ์		พอจิต ประธานกรรมการ	 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

3. ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย รองประธานกรรมการ

4. นายสุนทร		อรุณานนท์ชัย กรรมการ

5. นายแพทย์อนันต์		อริยะชัยพาณิชย์ กรรมการ

6. นายเสถียร		เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ

7. นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย		ก๊กผล กรรมการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประวิตร		นิลสุวรรณากุล กรรมการ

10. นายพหล		จินดากุล กรรมการ

11. นายวรัชญ์		เพชรร่วง กรรมการ

12. นายเกียรติศักดิ์		จีรเธียรนาถ กรรมการ 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

13. นางสาวอรนุช		ไวนุสิทธิ์ กรรมการ 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

14. นางสาวสุพรรณี		งามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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23รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
การบริหารงานบุคคล

1. นายอภิชาต		สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย รองประธานกรรมการ

3. นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย		ก๊กผล กรรมการ

5. นายธนพิชญ์		มูลพฤกษ์ กรรมการ

6. นายปรีชา		วัชราภัย กรรมการ

7. ดร.เลิศพร		อุดมพงษ์ กรรมการ

8. นายวิศิษฎ		ชัชวาลทิพากร กรรมการ

9. นางสาวกิตติมา		บุนนาค กรรมการ 

(8	กรกฎาคม	2562	–	24	มกราคม	2563)

10. นายเทพรักษ์		เหลืองสุวรรณ กรรมการ 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

11. ดร.สติธร		ธนานิธิโชติ กรรมการ 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

12. นายภควัต		อัจฉริยปัญญา กรรมการ 

(9	มิถุนายน	2560	–	8	มิถุนายน	2562)

13 นางสาวสุพรรณี		งามวุฒิกุล กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า

1. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ		เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย รองประธานกรรมการคนที่	1

3. ดร.ชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการคนที่	2

4. รองศาสตราจารย์	ดร.เจษฎ์		โทณะวณิก กรรมการ

5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.ไชยวัฒน์		ค�้าชู กรรมการ

6. ศาสตราจารย์	ดร.ธีรภัทร์		เสรีรังสรรค์ กรรมการ

7. พลเอก	นิพัทธ์		ทองเล็ก กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์	ดร.ปณิธาน		วัฒนายากร กรรมการ

9. ศาสตราจารย์	ดร.บรรเจิด		สิงคะเนติ กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพร		อิสรชัย กรรมการ

11. รองศาสตราจารย์	ดร.ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย์		 กรรมการ

12. ศาสตราจารย์	ดร.สกนธ์		วรัญญูวัฒนา กรรมการ

13. ดร.สมเกียรติ		ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการ

14. ศาสตราจารย์	ดร.สมบูรณ์		สุขส�าราญ กรรมการ

15. รองศาสตราจารย์	ดร.สุรพล		ราชภัณฑารักษ์ กรรมการ

16. ศาสตราจารย์	ดร.อุดม		รัฐอมฤต กรรมการ

17. ดร.ถวิลวดี		บุรีกุล กรรมการ

18. พลเอก	เอกชัย		ศรีวิลาศ กรรมการ

19. นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์ กรรมการ 

(13	กรกฎาคม	2560	–	12	กรกฎาคม	2562)

20. นายสมชาย		แสวงการ กรรมการ 

(13	กรกฎาคม	2560	–	12	กรกฎาคม	2562)

21. รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย		ก๊กผล กรรมการและเลขานุการ
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25รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการที่ปรึกษา

2. ดร.สุวิทย์		ยอดมณี กรรมการที่ปรึกษา

3. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง		จันทรางศุ ประธานกรรมการ

4. นายวิทวัส		ชัยภาคภูมิ รองประธานกรรมการ

5. อธิบดีกรมศิลปากร	หรือผู้แทน	 กรรมการ

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หรือผู้แทน

กรรมการ

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

หรือผู้แทน

กรรมการ

8. ผู้อ�านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์

หรือผู้แทน

กรรมการ

9. ดร.สุวิชญ์		รัศมิภูติ กรรมการ

10. ดร.โสมสุดา		ลียะวณิช กรรมการ

11. นายกู้เกียรติ		ภูมิรัตน์ กรรมการ

12. นายธนภณ		วัฒนกุล	 กรรมการ

13. นายสาคร		ชนะไพฑูรย์ กรรมการ

14. ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สารบัญ

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ๒๗

ส่วนที่ ๒  ผลงานส�าคัญ ๔๘ 
 ในรอบปี ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๓  รายงานการตรวจสอบ ๑๘๒ 
 ติดตามและประเมินผล 

 ข้อเสนอแนะของ ๑๘๘ 
 สมาชิกรัฐสภา 

ส่วนที่ ๔  รายงานการเงิน ๒๐๒

ส่วนที่ ๕  ภาคผนวก ๒๑๐
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27รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ประวัติการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้า
  

ในวโรกาสครบรอบ	100	ปี	แห่งวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาประชาธปิก	พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั		เมือ่วนัที	่8	พฤศจกิายน		2536	ศาสตราจารย์

มารตุ	บนุนาค		ประธานรัฐสภาในขณะนัน้ได้แตง่ตั้งคณะกรรมการศกึษาความเป็นไปได้ 

ในการจดัตัง้สถาบนัพฒันาประชาธิปไตยเพ่ือเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	จนในที่สุดได้มีการจัดตั้ง		“สถาบันพระปกเกล้า”	ซ่ึงได้รับพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9 

ให้เชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	เป็นช่ือสถาบันและใช้ชื่อ 

ภาษาอังกฤษว่า	“King	Prajadhipok’s	Institute”	และมีคณะกรรมการสถาบัน 

พระปกเกล้า	และคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดูแล

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป
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ต่อมาในวนัที	่6	มิถนุายน		2540	นายวนัมหูะมดันอร์	 

มะทา	ประธานรัฐสภา	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�า

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	เพื่อด�าเนินการ 

ยกร่างพระราชบญัญตัสิถาบนัพระปกเกล้า	ตามหลกัการ 

ที่คณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบ	 

และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ได้ผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	

2541	ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	และน�า

ขึ้นทูลเกล้าฯ		ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้

เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันท่ี	 

4	 กันยายน	 2541	 จึ งมีผลให ้สถาบัน 

พระปกเกล้า	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู ่ใน 

การก�ากับดูแลของประธานรัฐสภา	นับต้ังแต่ 

วันที่	5	กันยายน	2541	เป็นต้นมา	

โดยม	ีนายวันมูหะมัดนอร์	มะทา	ประธานรัฐสภา 

เป็นประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า	คนแรก 

และมีศาสตราจารย์	ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	

เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนแรก	

(5	มกราคม	2542	–	4	มกราคม	2546)	

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ		เศรษฐบุตร	ด�ารง

ต�าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าล�าดับ 

ที่สอง	(5	กุมภาพันธ์	2546	-	15	พฤศจิกายน	

2549)	และเมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2549	ศาสตราจารย	์ดร.บวรศักดิ	์	อุวรรณโณ		ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

สถาบนัพระปกเกล้าล�าดบัทีส่าม	และเมือ่วนัที	่22	ธนัวาคม	2557	ศาสตราจารย์วฒุสิาร	ตันไชย	ด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าจนถึงปัจจุบัน
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๕  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันวิชาการชั้นน�า 
ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย  

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี  
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
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พันธกิจ (Missions)

1.	 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	

2.	 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ	ให้ค�าปรึกษา	ให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

3.	 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

4.	 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

5.	 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

6.	 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ด้านพระปกเกล้าศึกษา

7.	 บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

ศึกษา 
วิจัย

บริการ
วิชาการ

ส่งเสริม 
วิชาการ 
รัฐสภา

ส่งเสริม
พิพิธภัณฑ์

เผยแพร่
ความรู้

ส่งเสริม
ความร่วมมือ

บริหารงาน
กองทุน
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ค่านิยมร่วม  
(Shared values)

KPI-D
K: Knowledge 
บุคลากรที่มีความรู้และความรอบรู้	ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง	

ให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้	และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มี

คุณภาพ

P: Professionalism 
บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ	ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา	พัฒนาตนเอง 

ตลอดเวลา	ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลความซือ่ตรง	และการตรงต่อเวลา

I: Innovation
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค	์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

D: Democratic governance
บุคลากรมีจริยธรรม	ยึดหลักการท�างานอย่างเสมอภาค	เปิดโอกาส 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategies) 

1.	 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

2.	 การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างานเพื่อเผยแพร่การพัฒนาประชาธิปไตย	

ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

3.	 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	

4.	 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

5.	 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ด้านพระปกเกล้าศึกษา

6.	 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล
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โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 

 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ  

๓ คณะ ประกอบด้วย

 นอกจากคณะกรรมการ ๓ คณะดงักล่าวแล้ว สภาสถาบนัพระปกเกล้ายงัได้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการส�าคัญอีก ๔ คณะ ได้แก่

คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน
พระปกเกล้า

สภาสถาบัน
พระปกเกล้า

คณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 
พระปกเกล้า

๑.
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน  

การเงิน  
การงบประมาณ 
และทรัพย์สิน

๓. 
คณะกรรมการ

วิชาการ 
สถาบัน 

พระปกเกล้า

๒. 
คณะกรรมการ 

กลั่นกรอง 
การบริหาร 
งานบุคคล

๔. 
คณะกรรมการ
พิพิธภัณฑ์ 

พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั

๑. ๒. ๓.
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สภาสถาบันพระปกเกล้า

คณะกรรมการติดตาม             
และประเมินผลฯ

ผู้ตรวจสอบภายใน

• วิทยาลัยการเมือง            
การปกครอง

• วิทยาลัยพัฒนา 
การปกครองท้องถิ่น

• ส�านักวิจัยและพัฒนา

• ส�านักสันติวิธ ี
และธรรมาภิบาล

• ส�านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

• ส�านักนวัตกรรม 
เพ่ือประชาธิปไตย

หนว่ยขึน้ตรงตอ่เลขาธิการ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

รองเลขาธิการ                        
สถาบันพระปกเกล้า 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล)

ผู้ช่วยเลขาธิการ                        
สถาบันพระปกเกล้า                  

• ศูนย์เทคโนโลยี 
และสารสนเทศ

• ศูนย์สื่อสารองค์กร 
และนักศึกษาสัมพันธ์

• งานติดตาม 
และประเมินผล

• งานวิเทศสัมพันธ์

• ส�านักงานเลขาธิการ

• ส�านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

• พิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว

• ส�านักบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาธิการ 
สถาบันพระปกเกล้า
(นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ)
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ส่วนงานภายในสถาบันพระปกเกล้า 
แบ่งออกเป็น	11	หน่วยงาน	

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานด้านจัดการศึกษา

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง 

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิาร

ระดับสูง	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงอื่น	และ

หลักสูตรประกาศนียบัตร	จัดการฝึกอบรมประชุม	

สัมมนา	บรรยายทางวิชาการ	ศึกษาวิเคราะห์วิจัย 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	รวมท้ังเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาประชาธิปไตย	และรับผิดชอบงานอื่นตามที่

เลขาธิการมอบหมาย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา

ประชาธิปไตย	โดยการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู	หลกัสตูรประกาศนียบตัร	และ

วฒุบิตัร	จดัการศกึษาอบรม	งานวจิยั	สัมมนา	บรรยาย

ทางวิชาการ	ศึกษาวิเคราะห์เพือ่พฒันาประชาธปิไตย

และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการ
แก่สมาชกิรฐัสภาและประสานงานกบัหน่วยงานของ
รัฐสภา	เพื่อท�าการศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	รวบรวม
ข้อมลู	จดัการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	การบรรยาย
ทางวชิาการ	การให้ค�าปรกึษาและให้บรกิารแก่สมาชิก
รัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในวงงานของรัฐสภา	ตลอดจน 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	การเสรมิสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	และรับผิดชอบ 
งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบงานจัดการศกึษาอบรมหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรชั้นสูง	ประกาศนียบัตร	สัมฤทธิบัตร	

และวฒุบิตัร	จัดการฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	บรรยาย

ทางวิชาการ	ศึกษาวิเคราะห์วิจัย	ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กบัสันตวิธีิ	การจดัการความขดัแย้งและธรรมาภบิาล	

การให้บริการและค�าปรึกษาด้านสันติวิธี	รวมทั้ง 

เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย	สันติวิธี	 

การจัดการความขัดแย้งและธรรมาภิบาลและ 

รับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักวิจัยและพัฒนา

มหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบงานศึกษา	วเิคราะห์	วจิยั	

ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย	

จัดระบบการศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบ	น�าเสนอและ

เผยแพร่ผลการศกึษาวิจยั	รวมทัง้เสรมิสร้างเครอืข่าย 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	และรับผิดชอบงานอื่น 

ตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตร	สัมฤทธิบัตร	วุฒิบัตร	จัด

สมัมนาเกีย่วกับการเผยแพร่ความรูด้้านประชาธปิไตย	

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	(ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมอืง	จ�านวน	51	ศูนย์)	รวมไปถึงการศกึษาอบรม	

และฝึกอบรมในโครงการสร้างส�านกึพลเมอืง	(Project	

Citizen)	และงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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พิพิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ 
เจา้อยู่หวั

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว	การจัด

นทิรรศการหรอืกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่วกบั 

พพิิธภณัฑ์	งานศกึษาวจัิยเกีย่วกบัพระปกเกล้าศึกษา

และพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย	รวมทั้ง 

งานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา	และจดหมายเหต	ุ 

การให้บริการประชาชน	ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 รวมท้ังเสริมสร้างเครือข่ายกับ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วั	รวมถงึพพิธิภณัฑ์และอืน่ๆ	และรบัผิดชอบ

งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักงานเลขาธิการ  

มีหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการเงิน	การบัญช	ี 

งานงบประมาณ	พัสดุ	 การบริหารความเสี่ยง	 

การควบคุมภายใน	งานสาธารณูปโภค	งานอาคาร 

สถานท่ีและสภาพแวดล ้อม	 งานยานพาหนะ	 

งานธุรการส่วนกลาง	งานส่งเอกสาร	งานพัสดุและ

ไปรษณีย	์งานประสานงานองค์กรอิสระ	งานบริหาร

ทัว่ไป	งานบรหิารงานบคุคล	งานกฎหมาย	นติกิรและ

ธรรมาภิบาล	นิติกรรมและสัญญา	งานระบบบริหาร

คุณภาพ	งานศึกษาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบงาน	

งานประสานงานทั่วไป	และรับผิดชอบงานอื่นตามที่

เลขาธิการมอบหมาย

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

มหีน้าทีแ่ละรับผิดชอบงานด้านการสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ

การพฒันาประชาธปิไตยให้บรรลตุามพนัธกจิหลกัของ

สถาบนั	โดยมีหน่วยงานภายในอยูใ่นความรับผดิชอบ

ของหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	ดังนี้

1.	 ศนูย์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ	มหีน้าทีแ่ละรบัผิดชอบ 

ในงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ	งานคอมพวิเตอร์	

งานโสตทศันศกึษา	งานห้องสมุด	และงานอืน่ตามที่

เลขาธิการมอบหมาย

2.	 ศนูย์สือ่สารองค์กรฯ	มีหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในงาน

ประชาสัมพันธ์	นักศึกษาสัมพันธ์	ส่ือสิ่งพิมพ์	และ

งานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

3.	 งานตดิตามและประเมนิผล	มีหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ 

เกี่ยวกับการติดตามการด�าเนินงานตามแผนงาน	

โครงการของสถาบนั	รวมถึงการประเมนิความส�าเรจ็ 

ของการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์	ตลอดจน 

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประสานงานของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

งานของสถาบัน

4.	 งานวิเทศสัมพันธ์	มีหน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับ 

งานด้านการต่างประเทศ	ประสานงาน	วางแผน

และช่วยขับเคลือ่นสนบัสนนุงานระหว่างสถาบนักบั 

เครอืข่ายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	บริหารงานเกีย่วกับ

บนัทกึข้อตกลง	ความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิความร่วมมอื

ทางวิชาการ	และเป็นศูนย์กลางในการจัดท�าข้อมูล

เครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนงาน

ของสถาบนัและงานอืน่ตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย

aw_annual2562_p1.indd   37 8/25/2020   11:02:07 AM



38

ส�านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย 

มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบส่งเสรมินวตักรรมเชงิยทุธศาสตร์

โดยศึกษาวิจัย	ออกแบบ	พัฒนาองค์ความรู ้และ 

เครื่องมือต ่างๆ	 เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย	 

ธรรมาภิบาล	ตลอดจนการพฒันาและสร้างความเป็น

พลเมือง	สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง	การร่างกฎหมาย	ตลอดจนการให้บริการ

ทางวิชาการ	ให้ค�าปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการ 

บูรณาการองค์ความรู้	และผลักดันให้น�าผลงานและ

เครื่องมือต่างๆ	ไปปฏิบัติเพื่อจัดการปฏิรูปประเทศ

ด้านการเมือง	และพัฒนาประชาธิปไตย	เผยแพร่ 

องค์ความรู้ให้กับผู้ก�าหนดนโยบาย	นักวิชาการและ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุระดับสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ	 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ส�านักบริการวิชาการ

มีหน ้าท่ีและความรับผิดชอบบริหารหลักสูตร 

ฝึกอบรม	เช่น	หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ 

กฎหมายมหาชน	 (ปรม.)	หลักสูตรการบริหาร

เศรษฐกิจสาธารณะ	(ปศส.)	ตลอดจนหลักสูตร 

ที่หน่วยงานภายนอกมาขอรับบริการจากสถาบัน 

สร้างระบบกลางในการให้บริการวิชาการส�าหรับ 

หลักสูตรฝึกอบรม	และงานวิจัยให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	 ให ้บริการวิชาการในเชิงรุกในฐานะ

หน่วยบริการวิชาการสาธารณะ	 (Extension	 

Service)	เป็นศูนย์รายได้	(Revenue	Center)	 

เพื่อการต่อยอดงานวิชาการเผยแพร่ความรู ้ไปสู ่

สังคม	และปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย
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อัตราก�าลัง 

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จ�าแนกตามสังกัด

หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

จ�านวน (คน) จ�านวน (คน)

พนกังาน ลูกจ้าง รวม พนักงาน ลูกจ้าง รวม

1. ผู้บริหาร 3 - ๓ 3 - ๓

2. ส�านักงานเลขาธิการ 22 10 ๓๒ 26 9 ๓๕

3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 8 1 ๙ 10 - ๑๐

4. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 7 3 ๑๐ 9 - ๙

5. ส�านักวิจัยและพัฒนา 14 - ๑๔ 13 - ๑๓

6. พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว 9 - ๙ 14 1 ๑๔

7. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 5 1 ๖ 7 - ๗

8. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 10 - ๑๐ 10 - ๑๐

9. ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 10 1 ๑๑ 14 1 ๑๕

10. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 30 6 ๓๖ 32 6 ๓๘

11. ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย - - - 8 - ๘

12. ส�านักบริการวิชาการ - - - 9 1 ๑๐

รวมทั้งหมด ๑๑๘ ๒๒ ๑๔๐ ๑๕๔ ๑๘ ๑๗๓
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๒
๕๖

๑

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

พนักงาน     ลูกจ้าง
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ตารางที ่๒ แสดงวฒุกิารศกึษาของบคุลากรสถาบนัพระปกเกลา้ จ�าแนกตามวฒุกิารศึกษา

หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา

ป. 
เอก

ป. 
โท

ป. 
ตรี

ต�า่กว่า
ป.ตรี

รวม ป. 
เอก

ป. 
โท

ป. 
ตรี

ต�า่กว่า
ป.ตรี

รวม

1. ผู้บริหาร 1 2 - - 3 1 2 - - ๓

2. ส�านักงานเลขาธิการ - 11 11 10 32 - 9 16 10 ๓๕

3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1 6 2 - 9 1 5 4 - ๑๐

4. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 0 7 3 - 10 - 7 2 - ๙

5. ส�านักวิจัยและพัฒนา 3 10 1 - 14 2 9 2 - ๑๓

6. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว

- 6 3 - 9 - 7 8 - ๑๕

7. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา - 4 2 - 6 - 3 4 - ๗

8. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล - 6 4 - 10 2 4 4 - ๑๐

9. ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 1 7 3 - 11 1 10 4 - ๑๕

10. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ - 11 22 3 36 - 15 20 3 ๓๘

11. ส�านักบริการวิชาการ - - - - - - 5 5 - ๑๐

12. ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย - - - - - 1 5 2 - ๘

รวมทั้งหมด ๖ ๗๐ ๕๑ ๑๓ ๑๔๐ ๘ ๘๑ ๗๑ ๑๓ ๑๗๓
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๖

๗๐๕๑

๑๓

๘

๘๑๗๑

๑๓

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  ต�่ากว่าปริญญาตรี
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สรุปภาพรวมงบประมาณ  
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
แยกตามพันธกิจ

ล�าดับที่ พันธกิจ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน 

พันธกิจที่	1 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

24,574,510 31 7.02%

พันธกิจที่	2 ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทาง

วิชาการให้ค�าปรกึษา	ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	และบริการ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง 

	ในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

39,178,220 10 11.19%

พันธกิจที่	3 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 8,720,320 9 2.49%

พันธกิจที่	4 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ

และการใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย

40,975,100 19 11.70%

พันธกิจที่	5 ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์การทัง้ในและต่างประเทศ	เพ่ือ

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

16,007,810 3 4.57%

พันธกิจที่	6 ส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

82,835,200 13 23.66%

พันธกิจที่	7 บรหิารงานกองทนุเพือ่การพฒันาและเผยแพร่ประชาธปิไตย 137,845,900 18 39.37%

รวม ๓๕๐,๑๓๗,๐๖๐ ๑๐๓ ๑๐๐.๐๐%
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนต่าง 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน  จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน 

30,046,417 26 9.07% 5,471,907 -5 22.27%

41,167,980 14 12.42% 1,989,760 4 5.08%

8,389,530 9 2.53% -330,790 0 -3.79%

30,133,000 15 9.09% -10,842,100 -4 -26.46%

15,204,810 3 4.59% -803,000 0 -5.02%

47,010,475 9 14.19% -35,824,725 -4 -43.25%

159,414,458 17 48.11% 21,568,558 -1 15.65%

๓๓๑,๓๖๖,๖๗๐ ๙๓ ๑๐๐.๐๐% -๑๘,๗๗๐,๓๙๐ -๑๐  

หมายเหตุ: 

1.	ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	

				ปี	พ.ศ.	2561	ได้รับจ�านวนเงิน	
299,973,600	บาท	และใช้เงิน
สมทบจากรายได้ดอกผลของเงิน
กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผย
แพร่ประชาธิปไตยสะสม	จ�านวน
เงิน	50,163,460	บาท	รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	350,137,060	บาท	

				ปี	พ.ศ.	2562	ได้รับจ�านวนเงิน	
267,096,300	บาท	และใช้เงิน
สมทบจากรายได้ดอกผลของเงิน
กองทนุเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ 
ประชาธิปไตยสะสม	จ�านวนเงิน	
64,270,370	บาท	รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น	331,366,670	บาท

2.	พันธกิจที่	6	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า	
ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค
พิ พิ ธ ภั ณฑ ์ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว	และค่าใช้จ่าย 
ลงทุน	 “การจัดท�าศูนย ์ เรียนรู ้
ประชาธิปไตย”

3.	พันธกิจที่	7	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า	
ประกอบด้วยค่าสาธารณูปโภค	 
เงินเดือน	และสวัสดิการพนักงาน
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สรุปภาพรวมงบประมาณ  
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
จ�าแนกตามพันธกิจ (เฉพาะค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน)

ล�าดับที่ พันธกิจ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน 

พันธกิจที่	1 ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

24,574,510 31 7.02%

พันธกิจที่	2 ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูปของการศึกษาอบรมทาง

วชิาการให้ค�าปรกึษา	ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และบรกิาร

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง	 

ในระบอบประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

39,178,220 10 11.19%

พันธกิจที่	3 ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 8,720,320 9 2.49%

พันธกิจที่	4 เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ

และการใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย

40,975,100 19 11.70%

พันธกิจที่	5 ส่งเสริมความร่วมมอืกบัองค์การทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

16,007,810 3 4.57%

พันธกิจที่	6 ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

27,288,300 12 7.79%

พันธกิจที่	7 บริหารงานกองทนุเพ่ือการพฒันาและเผยแพร่ประชาธปิไตย 137,845,900 18 39.37%

รวม ๒๙๔,๕๙๐,๑๖๐ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐%
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47รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ส่วนต่าง  

 จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน  จ�านวนเงิน  จ�านวน
โครงการ 

 สัดส่วน 

30,046,417 26 9.07% 5,471,907 -5 22.27%

41,167,980 14 12.42% 1,989,760 4 5.08%

8,389,530 9 2.53% -330,790 0 -3.79%

30,133,000 15 9.09% -10,842,100 -4 -26.46%

15,204,810 3 4.59% -803,000 0 -5.02%

23,749,500 8 7.17% -3,538,800 -4 -12.97%

159,414,458 17 48.11% 21,568,558 -1 15.65%

๓๐๘,๑๐๕,๖๙๕ ๙๒ ๑๐๐.๐๐% ๑๓,๕๑๕,๕๓๕ -๑๐  

หมายเหตุ: 

1.	ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 
(เฉพาะค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน)

	 	 	 -	 ป ี	 พ.ศ.	 2561	 ได ้รับจ�านวนเงิน	
244,426,700	บาท	และใช้เงินสมทบ
จากรายได้ดอกผลของเงนิกองทนุเพือ่การ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม	
จ�านวนเงิน	50,163,460	บาท	รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	294,590,160	บาท	

	 	 	 -	 ป ี	 พ.ศ.	 2562	 ได ้รับจ�านวนเงิน	
247,576,300	บาท	และใช้เงินสมทบ
จากรายได้ดอกผลของเงนิกองทนุเพือ่การ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม	
จ�านวนเงิน	60,529,395	บาท	รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	308,105,695	บาท

2.	พนัธกจิที	่6	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า	ประกอบ
ด้วยค่าสาธารณปูโภคพพิธิภณัฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.	พนัธกจิที	่7	เป็นค่าใช้จ่ายประจ�า	ประกอบ
ด้วยค่าสาธารณูปโภค	เงินเดือน	และ
สวัสดิการพนักงาน

4.	ไม่รวมค่าใช้จ่ายงลงทุน	“การจัดท�าศูนย์
เรียนรู้ประชาธิปไตย”

				--	ปี	พ.ศ.	2561	พ.ศ.	2561	ได้รบัจ�านวน
เงิน	55,546,900	บาท	

	 	 	 -	 ป ี	 พ.ศ.	 2562	 ได ้รับจ�านวนเงิน	
19,520,000	บาท	และใช้เงินสมทบ
จากรายได้ดอกผลของเงนิกองทนุเพือ่การ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม	
จ�านวนเงิน	3,740,975	บาท	รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	23,260,975		บาท
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Highlights 
ผลงานเด่น
•	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต	ิ	 	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

•	 รางวัลแห่งความภูมิใจ

•	 ผลงานวจิยั	สู่การประยกุตใ์ชใ้นสถาบนั
การศกึษา	เพ่ือเสรมิสรา้งความซือ่ตรง
ในเยาวชน

•	 การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๑

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๒

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๓

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๔

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๕

•	 ยุทธศาสตร์ที่	๖
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49รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย

เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระมหากษัตรย์ิ ล�าดับที ่๑๐ แห่งราชวงศ์จกัร ีโดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบนัพระปกเกล้า 

ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

ส่วนที่	๒	ผลงานเด่น
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• การจัดปาฐกถาพิเศษ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความรู้ที่ปวงชนชาวไทยควรทราบ”   

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) มาเป็น 

องค์ปาฐก เพือ่ให้ความรู้อนัเก่ียวเน่ืองกับพระราชพธิบีรมราชาภเิษกในรชัสมยักรงุรัตนโกสนิทร์

เป็นต้นมา 

• โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลมิพระเกยีรตฯิ ครัง้ที ่๗ จงัหวดัเพชรบุร ี 

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวง

สาธารณสขุ นกัศกึษาหลกัสตูรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่๗ 

(ปธพ.๗) และภาคเีครอืข่าย จดัโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” 

ในระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม          หน่วยแพทย์อาสาฯ
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๕๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

• เสวนา “พิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั จดัเสวนา “พธิพีราหมณ์ในงานพระราชพธีิ

บรมราชาภเิษก” โดยจดัข้ึนเพือ่ประกอบนทิรรศการหมนุเวียน “สปัดมราชา บรมราชาภเิษก” 

ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก พระมหาราชครพูธิศีรวีสิทุธคิณุวบิลุย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์  

ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพิธีพราหมณ์ งานเสวนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

อาทิ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีท่างด้านศลิปวฒันธรรมตลอดจนประชาชนทัว่ไปทีใ่ห้ความสนใจ

• การผลิตรายการโทรทัศน์ตอนพิเศษ

 ผ่านรายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเมอืง... เร่ืองใกล้ตวั” ปี ๓ ตอน พระราชพธิบีรมราชาภิเษก  

โดยมี The Key Man : ศาสตราจารย์พเิศษธงทอง จนัทรางศ ุประธานกรรมการพพิธิภณัฑ์

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว เป็นแขกรบัเชญิ ออกอากาศ ทางสถานโีทรทศัน์ TNN 

ช่อง ๑๖

  งานเสวนาในนิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชา บรมราชาภิเษก   รายการโทรทัศน์ The Key
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. รางวัล Museum Thailand Awards 2019 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ดีเด่น 

ด้านการจดัแสดง จาก สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิโดย นางสวุรรณ ีค�ามัน่ เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม เป็นประธานในพธิกีารมอบรางวลั ณ ห้องประชมุ  

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศก กรุงเทพฯ

2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 

2019 จากคะแนนความนิยมของประชาชน 

ผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ สถาบัน

พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พพิธิภณัฑ์ฯ เป็น ๑ ใน 

๑๐ พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand  

Popular Vote 2019 จากคะแนนความนิยม

ของประชาชนในการลงคะแนนจากประชาชนที่ 

ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์  
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๕๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การขึ้นทะเบียนภาพยนตร์รัชกาลที่ ๗ เรื่อง 

“พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว

เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒4๖9”  

ให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ คร้ังที่ 9  

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ในฐานะ 

ผู ้อนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

ถื อ เป ็ นภาพยนตร ์ ที่ มี ค ว ามส� าคัญทาง 

ประวัติศาสตร์และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดแรกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  

ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือหลังเสด็จขึ้นครองราชย์

3. การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) สถาบนัเข้าร่วม 

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and Transparency  

Assessment : ITA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ออกแบบเครื่องมือ 

การประเมิน เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี (Good)  

การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) และการประเมินจาก 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ซึ่งสถาบันได้รับผลคะแนนจาก

การเข้ารับประเมินในปีแรก จากทั้ง ๓ ส่วน เท่ากับ 9๐.๓๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A 

โดยด้านที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและด้านการป้องกันการทุจริต 
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๕4

ดังนั้น จึงเป็นการยืนยันได้ว่าสถาบันได้ปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ที่ผู ้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันธ�ารงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา  

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี

ผลงานวิจัย	สู่การประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา	 
เพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรงในเยาวชน

การมีการเมืองทีม่คีวามซือ่ตรงถอืว่าเป็นประเดน็ส�าคญัของการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในสงัคมไทย สถาบนั

พระปกเกล้า โดยส�านักวิจัยและพัฒนา ตระหนักถึงความส�าคัญของความซ่ือตรงจึงได้ริเริ่มด�าเนินโครงการวิจัย

เรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” ขึ้นในปี ๒๕๕4 จากนั้นจึงได้น�าผลงานวิจัยและตัวชี้วัด 

มาจดัท�าเป็นหนงัสือเล่มเลก็ในชือ่เรือ่ง มารูจ้กักบัค�าว่า “ความซือ่ตรง” กนัเถอะ และน�ามาปรบัใช้ร่วมกับกระบวนการ

ระดมความคิดเห็นและการจัดท�าแผนเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความซื่อตรงใน 

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย ตลอดจนเผยแพร่ไปยังเครือข่ายและผู้สนใจอื่นๆ งานวิจัยจึงได้รับ 

การพัฒนาและน�าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง 

โครงการน้ีใช้การถ่ายทอดความรูผ่้านการให้ความรูพ้ืน้ฐาน มกีารท�ากิจกรรมร่วมกนั การระดมความคดิเห็น

ด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น บัตรความคิด และน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดท�าแผนงาน แล้วน�า

ไปรณรงค์ภายในโรงเรียนเป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน จากน้ันจึงสรุปผลการท�ากิจกรรม พร้อมทั้งน�าผลงานมาเสนอ

ให้เพื่อนๆ และคณะกรรมการได้ฟัง และถอดบทเรียนการท�ากิจกรรมร่วมกันอีกคร้ังเมื่อสิ้นสุดโครงการ ส�าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งความซื่อตรงร่วมกับสถาบันการศึกษา ๓ แห่ง คือ 

๑. โรงเรียนบ้านสารจิตร จังหวัดสุโขทัย มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมจ�านวน ๕๗ คน  

แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย กิจกรรมเด็กดีไม่เลี้ยงแกะ กิจกรรมสารจิตรร่วมใจสร้างวินัยการทิ้งขยะ 

กจิกรรมชิดขวาหน้าตรง กจิกรรมเข้าเรยีนตรงเวลาเพือ่พฒันาตนเอง กจิกรรมเดก็ไทยห่างไกลอบายมขุ 

และ กิจกรรม ส.จ.รักษ์สิ่งแวดล้อม

๒. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, 4 และ ๕  

เข้าร่วมจ�านวน ๕๐ คน แบ่งการด�าเนินกิจกรรมเป็น ๑๐ กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กิจกรรมส่งงาน 

ตรงเวลาน่าชืน่ชม กจิกรรมเพือ่นช่วยเพ่ือนติวเตอร์มอืโปร กจิกรรมเพ่ือนซ่ือตรง สร้างสามคัคี เขตพืน้ที่
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๕๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

รับผิดชอบความสะอาด กิจกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเรียน กิจกรรมถูกระเบียบแล้วสบาย 

กจิกรรมมวีนิยัใส่ใจลงถงั กิจกรรมแค่ยาวก็หล่อแล้ว กิจกรรมนิทานเตอืนใจ กิจกรรมสร้างระเบยีบวนิยั 

ในตนเองด้านการแต่งกาย และกิจกรรมสร้างเด็กใหม่

๓. โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน ๖๐ คน แบ่งการท�ากิจกรรมออกเป็น ๖ กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กิจกรรม Tomorrow 

by Together กิจกรรม Nothing Impossible กิจกรรมเกษมพอเพียงคงความซื่อตรง กิจกรรม 

เกษมศรัทธาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเยาวชนช่วยกันน�าประเทศสู่ความซ่ือตรง และกิจกรรม

ตรงต่อเวลา 

ผลของโครงการนี้ คือ ตัวแบบของการน�าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง โครงการที่เยาวชนสามารถคิดและ

ปฏิบัติได้เอง ตลอดจนจิตส�านึกเรื่องความซื่อตรงในหมู่เยาวชน เกิดส�านึกรับผิดชอบในฐานะพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยและเป็นการฝึกน�าแนวคดิประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมมาสูก่ารปฏบิตั ิโดยไม่ต้องสอนว่าประชาธปิไตย

คืออะไร แต่เยาวชนจะเข้าใจด้วยตนเองผ่านการร่วมกิจกรรมกับโครงการนี้

การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ได้ยกระดับการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองจากพลเมืองที่ตระหนักรู้  

(Concerned Citizen) สู่พลเมืองที่กระตือรือร้น โดยเน้นให้มีการลงมือท�า (Active Citizen) ผ่านโครงการและ 

เครือข่ายต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า 

1. โครงการ New Voters เป็นโครงการดีเด่นในปี ๒๕๖๒ ซึ่งออกแบบเนื้อหาและกระบวนการ

อบรมให้เหมาะสมกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังครั้งแรก โดยเน้น การสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

ในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้ระบบใหม่อย่างมี

คุณภาพในวันที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการ New Voters เริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ 

และเจตคติที่ดีต่อการเลือกตั้ง โดยจัดขึ้นใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวนกว่า ๕๐,๐๐๐ คน  

ซึ่งหลังจากการอบรม พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่อย่างดี  

มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและชุมชนหลายแห่งยังได้น�าโครงการนี้ 

ไปขยายผลอีกเป็นจ�านวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น
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๕๖

2. โครงการจับตาการเลอืกต้ัง 2๕๖2 (KPI Election’62 Watch) เป็นอกีโครงการดเีด่นทีด่�าเนนิการ 

ควบคู่ไปกับโครงการ New Voters ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  

๕1 จงัหวดั ซึง่เป็นเครอืข่ายของสถาบนัพระปกเกล้า ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูชดุความรู ้ความเข้าใจ และเสยีงสะท้อน

จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ครั้งละ ๑,๕4๐ ตัวอย่าง ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

ที่เรียกว่า (Quick Survey) นั้น เป็นการรวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งยังสะท้อนข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบ

การเลอืกตัง้เพือ่พฒันากระบวนการเลอืกต้ังทีม่ปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ในอนาคต โดยด�าเนนิการส�ารวจความคดิเหน็

ของประชาชนจ�านวน ๕ ครั้ง ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งมีผลการศึกษาท่ีน่าสนใจและสามารถน�าไปพัฒนา

ระบบการเลือกตั้งให้มีคุณภาพได้ต่อไป 

3. ผลการด�าเนินงานของศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ไม่เพียงความส�าเร็จในช่วงการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปในช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า ท้ัง ๕๑ จังหวัด ยังได้จัดท�าโครงการต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง ส่งผลให้เกิด 

ความส�าเร็จอื่นๆ ไม่ว ่าจะเป็นการป้องกัน หรือการแก้ปัญหาของชุมชน และที่ส�าคัญได้มีส ่วนร่วม 

ในการพัฒนาและเสนอนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน ท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวได้ว่า ปี ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

เป็นเครือข่ายท่ีส�าคัญในการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งได้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

รวมทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ ตั้งแต่การให้ความรู ้ความเข้าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข การจัดเวทีสาธารณะ การลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือแก้ปัญหา และการเสนอนโยบายสาธารณะแบบ

มีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง จนเกิดเป็นแผนพัฒนาจังหวัดฉบับประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

จงัหวดันครศรธีรรมราช จังหวัดร้อยเอด็ และจงัหวัดสพุรรณบุรี นอกจากนี ้ศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง ยงัให้ 

ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
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๕๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ต�าบลม่วงกลวง จงัหวดัระนอง และต�าบลบาโหย จงัหวดัสงขลา เกดิศนูย์เรยีนรูป่้าต้นน�า้ และศนูย์เรยีนรูท้รพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเครือข่ายเยาวชนติดตามตรวจสอบคุณภาพอ่างเก็บน�้า จังหวัด

ระยอง และเครือข่ายเฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน และเพชรบุรี และ 

เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ๗ ชุมชน ในจังหวัดตราดในประเด็นของการศึกษา ศูนย์พัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมือง จังหวัดเลยได้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง จังหวัดเลย เป็นต้น

เพื่อให้เห็นภาพรวมผลการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  

ทั้ง ๕๑ จังหวัด สามารถจัดกลุ่มการด�าเนินงานและความส�าเร็จได้เป็น ๖ ด้าน ได้แก่

1. ความส�าเรจ็ในการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจและการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้มวีถิวีฒันธรรม

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ซึง่จดัขึน้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พะเยา แพร่ พษิณโุลก ขอนแก่น 

อุดรธานี บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม และสตูล 

2. ความส�าเรจ็ในการสร้างธรรมาภบิาล การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั และการลดความเหลือ่มล�้า

ในสังคม ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดล�าพูน กาฬสินธุ์ เลย ตราด และปัตตานี 

3. ความส�าเร็จในการเสนอนโยบายสาธารณะและกฎหมายโดยภาคประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัด

ล�าปาง ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองคาย สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

๔. ความส�าเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีตัวอย่าง 

ในจังหวัดน่าน นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ระยอง นครนายก สมุทรสาคร ชุมพร กระบี่ และ

สุราษฎร์ธานี

๕. ความส�าเร็จในการส่งเสริมสุขภาวะและการมีคุณภาพชีวิตที่ด ีซึ่งด�าเนินการในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อุบลราชธานี สระแก้ว เพชรบุรี ระนอง และพัทลุง

๖. ความส�าเรจ็ในการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและเครอืข่ายภาคพลเมอืง ซึง่มตีวัอย่างในจงัหวัด

ก�าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน เชียงราย ศรีสะเกษ นครพนม ชัยนาท ราชบุรี จันทบุรี ปทุมธานี และสงขลา

ผลการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า 2๕๖2
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๕8

ผลงานเด่น 
จ�าแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย	 
ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

ในปี ๒๕๖๒ สถาบันได้ศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู ้ในหลายด้านที่ส�าคัญ ได้แก่  

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในแต่ละพืน้ที ่ซึง่การเลอืกตัง้ 

ในป ี ๒๕๖๒ นับเป ็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญยิ่งใน

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย กล่าวคือ การเลือกตั้ง 

ในครั้งนี้ เป ็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี  
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๕9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีการเลือกตั้งมายาวนาน เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยระยะ

เวลายาวนานดังกล่าวได้เกดิการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางอ�านาจ และโครงสร้างของสถาบนั

การเมอืง อกีทัง้มกีารบงัคบัใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ ซึง่ส่งผลต่อระบบการเลอืกตัง้ และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ซึ่งเป็น 

กตกิาทีส่่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างยิง่ การศึกษาจะท�าให้ทราบถงึพฤตกิรรม ความคดิเหน็

ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนีไ้ด้มีการศึกษาในเรือ่งสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาค การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร 

การจัดบริการสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าโดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ  

ตลอดจนการบริหารท้องถิ่น และการบริหารโครงการ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าโดยศึกษา 

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ตลอดจนการบริหารท้องถิ่น และการบริหารโครงการ 

การศกึษาวิจยัของสถาบนันอกจากเป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่ ต่อยอดองค์ความรูเ้ดมิ  

อันเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยผลงานวิชาการของสถาบันได้เผยแพร่ 

ในเวทีวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านความเป็นพลเมือง 

และส่งเสริมพลเมืองที่กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ส�านักส่งเสริมการเมือง

ภาคพลเมืองให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมของพลเมืองทั้งในระดับพื้นที่ในการเข้ามีส่วนร่วม 

และการพัฒนาพฤตกิรรมพลเมอืงทีก่ระตอืรอืร้น และค�านงึถงึการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Technology Disruption) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ

พลเมอืงทีม่เีทคโนโลยแีละสือ่สงัคมออนไลน์เป็นเครือ่งมอื งานศกึษาของส�านกัส่งเสรมิการเมอืง

ภาคพลเมืองในปี ๒๕๖๒ จึงเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ของพฤติกรรมพลเมืองในการมีส่วนร่วม 

ท้ังส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและการมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อน�าไปสู ่

การออกแบบกลไกที่เหมาะสมและพัฒนาการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมต่อไป

งานวิจัยเชิงส�ารวจได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยด้านสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับ 

ความสนใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน 

แนวทางการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ต่อคณะรัฐบาล มากไปกว่านั้นคณะพูดคุยเพื่อ 

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ น�าโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ ได้เข้ารับฟังผลการวิจัย  

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อน�าข้อมูลไปประกอบการด�าเนิน
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๖๐

กระบวนการพูดคุยเพื่อเจรจาสันติสุขต่อไป ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ขับเคลื่อนนโยบาย  

ผู้ท�างานด้านสันติภาพ และภาคประชาสังคมที่ท�างานด้านการสร้างสันติภาพ/สันติสุขในสามจังหวัด 

ชายแดนใต้ นอกจากนี้ ยังน�าไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น  

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  

สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ท้ังหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ  

และได้น�าเสนอเวทีสาธารณะ “จับชีพจรสังคมไทย ประเด็นท้าทายและโอกาสในการสร้างสันติสุข 

ในสังคม” วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ อีกทั้ง น�าเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ครัง้ที ่4๒ หวัข้อ “ชวีติทีเ่หลือ่มล�า้ : เหลือ่มล�า้ตลอดชวีติ”  

วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการท�างานร่วมกับเครือข่ายด้านสันติภาพ 

ในประเทศไทย นอกจากนัน้สภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้น�าผลของการศกึษาวจิยัไปประกอบการจดัท�า 

ตัวชีว้ดัด้านความมัน่คงแห่งชาต ิและการวจัิยเชิงปฏบิตักิารและวจิยัถอดบทเรยีน เพือ่แสวงหาองค์ความรู้ 

จากการปฏิบัติจริงและน�าความรู้ ไปใช้จริงในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และ 

คณุภาพประชาธปิไตยเพือ่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นข้อมลูในการออกแบบนโยบายทีส่อดคล้อง

กับการปฏิบัติงานต่อไป 

การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

งานวิจัย 
สร้างองค์ความรู้

งานวิจัย 
เชิงส�ารวจ

งานวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ
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๖๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

งานวิจัยสร้างองค์ความรู้

๑.	ชุดโครงการวิจัยการศึกษาความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	๒๕๖๒

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒4 มีนาคม 

๒๕๖๒ เป็นการเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากที่ประเทศไทยมิได้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นระยะเวลาเกือบ 8 ปี  

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้เกิดการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างของความ

สัมพันธ์ทางอ�านาจของประเทศไทยหลายประการ รวมถึงโครงสร้าง

ของสถาบันการเมืองไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การเลือกตั้ง ผ่านการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก  

๓ ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายทั้งส่ีฉบับนี้ ได้ส่งผลให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาต้ังแต่ 

หลังปี ๒๕44 หลายประการ เช่น การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว โดยใช้การค�านวณคะแนนแบบ “จัดสรร 

ปันส่วนผสม” ซึ่งก่อเกิดกติกาหรือบทบัญญัติใหม่ที่จะส่งผลต่อโครงสร้างการเมือง สถาบันการเมืองและองค์กร

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

สถาบนัพระปกเกล้าจงึได้จดัท�าชดุโครงการวิจยัเกีย่วกับการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๒๕๖๒ ขึน้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชน ศึกษา 

ผลของการน�าระบบการเลอืกตัง้แบบใหม่ไปใช้ ปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้และข้อเสนอแนะท่ีพึงม ีโดยเป็นกรณศึีกษา 

รายจังหวัดที่อาจมีประเด็นความน่าสนใจที่โดดเด่นแตกต่างกันไป อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สุรินทร์ สุพรรณบุรี  

ชลบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ภาพปกส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย
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๖๒

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในระดับพื้นที่ และมีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการส�ารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนทั้งก่อนและหลังการเลือกต้ัง จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือผู้ที่มีอายุ ๑8 ปี 

ขึน้ไป จ�านวน ๑,๕๓๗ ตวัอย่าง ทีจ่ะท�าให้รบัทราบความเหน็ของประชาชนในประเด็น อาท ิปัจจัยส�าคญัทีจ่ะท�าให้

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การรบัรูแ้ละความพงึพอใจต่อนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมอืง การตดิตามและแหล่ง

ของข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองโดยทั่วไป ตลอดจนปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจ

เลือกผู้สมัครและพรรคการเมืองของประชาชน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ท�าการศึกษาในประเด็นเฉพาะ เช่น ระบบตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกต้ังท่ี 

เที่ยงธรรมและน่าเชื่อถือ เป็นต้น ผลการศึกษาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบการเลือกต้ัง 

แบบใหม่ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยอีกด้วย

๒.	เครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๕๑	

การศึกษาวิเคราะห์ระบบการรับรองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และกลไกการปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ ที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยศกึษาวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบัระบบของต่างประเทศ  

อีก ๗ ประเทศ ได้แก่ สเปน เม็กซิโก โคลอมเบีย เปรู เอลซาวาดอร์ เอกวาดอร์ และชิลี เพื่อให้เห็นมิติ 

เปรียบเทียบ รวมทั้งประเมินผลการบังคับใช้ระบบและกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนหรือชุมชน 

ในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐด�าเนินการ 

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางส�าคัญที่อาจจะน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง

และศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย การยื่นค�าร้องต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

คดทีีจ่ะรบัไว้พจิารณาต้องไม่ใช่คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจชีข้าดข้อพิพาทขององค์กรอืน่ และหากเป็นกรณเีกิดความทบัซ้อน 

เกีย่วกับอ�านาจจะพิจารณาจากความมุง่หมายของผลผกูพนัค�าวนิจิฉยัทีจ่ะเกิดขึน้จากค�าพพิากษา อกีทัง้ค�าวินจิฉยั
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๖๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ก�าหนดให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐที่สัมพันธ์กับ

การใช้จ่ายหรือลงทุนด้วยงบประมาณแผ่นดิน และผู้ถูกร้องในศาล

ที่นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐแล้ว จะรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในฐานะทีเ่ป็นผู้น�าและผู้มบีทบาทอ�านาจส�าคัญ โดยให้ความส�าคญักบั

การด�าเนินการตามหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม (หรือด�าเนินการ

ตามหน้าที่ในเชิงรุก) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ตามวัตถปุระสงค์ ผลการศกึษาสามารถน�าข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทาง 

การพัฒนาระบบและกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓.	การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม:	กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐั” เป็นหน่ึงในนโยบายทีไ่ด้รับการกล่าวถงึอย่างเป็นรปูธรรมว่าเกดิขึน้เพือ่

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม และสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงบรกิารของรฐั โดยมรีปูแบบคล้าย

กับโครงการสวัสดิการส่วนใหญ่ในอดีต โดย

เจาะจงทีค่นจน มจีดุยนืส�าคญัคอื ประสิทธิภาพ 

การใช้จ่ายของรัฐ หลีกเลี่ยงการบิดเบือน 

ตลาดเสรี และการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 

แต่ยังขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมล�้า การใช้เงินจากงบกลาง และ 

การวางแผน รวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 
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ระยะยาว งานวจัิยนีจึ้งมุง่ศกึษาท่ีมา แนวคดิและปัญหาของโครงการบัตรสวสัดกิารแห่งรฐั ตลอดจนแนวคดิและ

กรณีศึกษาของการจัดสวัสดิการในประเทศก�าลังพัฒนา ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย ประเทศพัฒนาแล้ว 

ได้แก่ สหราชอาณาจักรและสวีเดน เพื่อเทียบเคียงและทบทวนข้อสังเกตเพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า การใช้นโยบายสวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจน ทั้งในประเทศก�าลังพัฒนาและ 

ประเทศพัฒนาไม่ได้น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาการเหลือ่มล�า้ แต่กลบัเพิม่ต้นทนุในการคดักรองและบรหิารฐานข้อมูล 

และการใช้อ�านาจบดิเบอืนกระบวนการจดัสรรประโยชน์ จนท�าให้นโยบายถกูใช้ผดิวตัถปุระสงค์ ข้อค้นพบท้ังหมด 

ยงัสะท้อนให้เหน็ว่า ควรมกีารทบทวนโครงการตัง้แต่ฐานคิดจนถึงกระบวนการด�าเนนิงาน และวางแผนการจดัวาง 

สวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนกับภาพใหญ่ของระบบสวัสดิการของประเทศไทยด้วยความระมัดระวัง

๔.	จุดเริ่มต้นสถาปนา	“การปกครองประชาธิปไตย	มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง  

“จากมวลชนปฏิวัติสู ่มวลชนประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์:  

การศกึษาพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

ศึกษาที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดล�าดับความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันการเมืองของระบอบใหม่ในช่วง

ระยะเวลาที่ส�าคัญมาก คือ ในช่วงต่อเนื่องระหว่างรัชกาลที่ 8 กับ 

รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งทางการเมือง

มีโอกาสได้ปรับตัวและต้ังต้นการจัดบทบาทและพระราชอ�านาจของ

พระมหากษัตริย์ และจดัความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

กับสถาบันการเมือง  ซึ่งการท�าความเข้าใจเก่ียวกับที่มาของแนวคิด

ดังกล่าวท�าให้สามารถท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด�าริทาง 
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การเมืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในระยะเวลาต่อมา รายงานการวิจัยดังกล่าวพบว่า ที่มา

ของแนวคดิทีส่่งผลต่อการจดัล�าดบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัพระมหากษตัรย์ิกบัสถาบันทางการเมอืงในระบอบ

รัฐธรรมนูญ และการสร้างหรือฟื้นฟูสิทธิอ�านาจของพระมหากษัตริย์ มาจากแหล่งที่มา ๖ แหล่งท่ีส�าคัญ ได้แก่  

๑. ข้อเสนอเดมิในการปรับระบอบราชาธิปไตยสยามเพ่ือแก้ไขข้อจ�ากดัท่ีมีอยูใ่นตัวระบบเอง  และเพ่ือตอบสนอง

ต่อข้อเรียกร้องเร่ืองความเจริญ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ๒. ความคิดเกี่ยวกับบทบาท

และสิทธิอ�านาจของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชานุกิจประจ�าที่ทรงปฏิบัติอยู่ในระบอบเดิม ๓. การอบรม

เรียนรู้ในช่วงเวลาการเตรียมพระองค์ให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ภายใต้การเล้ียงดูและ

อบรมดูแลอย่างใกล้ชดิของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี4. ข้อเสนอของฝ่ายราชานภุาพทีป่ระกอบด้วย

คณะบุคคลอาวุโสที่ท�าหน้าที่ถวายค�าปรึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕. แนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เกี่ยวกับพระราชานุกิจของพระมหากษัตริย์ที่เหมาะสมกับระบอบใหม่ และ  

๖. แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต้ังแต่เมื่อคร้ังยังเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช  

ที่ทรงเตรียมบทบาทสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

๕.	ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล�้า

ความจ�าเป็นในการท�าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงต่อความหมายและ

บทบาทของ “ประชานิยม” และความเชือ่มโยงทีมี่ต่อ “ความเหลือ่มล�า้”  

ทั้งในมิติของประเทศไทยและต่อนานาชาติ ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ค้นพบว่า  

ประชานิยมคือรูปแบบวิธีการทางการเมืองที่อยู่บนฐานของการสร้าง

ความแตกต่างทางศีลธรรมระหว่างประชาชนผู้เป็นฐานความชอบธรรม

ทางการเมืองเพียงแหล่งเดียวกับชนชั้นน�าที่มักจะถูกให้ภาพว่าเป็น 

ตัวแสดงทีฉ้๋อฉล บดิเบอืนเจตนารมณ์ท่ัวไปของประชาชน และการจัดสรร

ทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมไม่ได้เป็นที่มาของการเกิดขึ้นของประชานิยม  

ซึง่ข้อค้นพบทัง้สองประการนีท้�าให้สามารถน�ามาสู่ข้อสรปุได้ว่า การเกิดขึน้ 
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ของประชานิยมไม่จ�าเป็นว่าจะต้องน�าไปสู่การเรียกร้องของประชาชนให้สามารถกระจายทรัพยากรซึ่งน�าไปสู ่

การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจได้ เพราะข้ึนอยู่กับศักยภาพของรัฐในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท้ังนี้

กุญแจส�าคัญในการต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล�้านั้นอยู่ที่ “การพัฒนาขีดความสามารถของรัฐ” ทั้งในแง่ของ

อ�านาจในการดึงทรัพยากรและการน�าทรัพยากรน้ันไปด�าเนินนโยบายในการพัฒนา และการกระจายทรัพยากร

ไปปฏิบัติ ซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ทางการเมืองในระยะสั้น

งานวิจัยเชิงส�ารวจ
๑.	โครงการส�ารวจความคดิเหน็ประชาชนตอ่กระบวนการสนัตภิาพจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	(Peace	Survey)	ครั้งที่	๕

ภายใต้บริบทโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วนั้น องค์ความรู ้ที่มีอยู ่จึงต้องได้รับการทบทวน และ 

สร้างองค์ความรูใ้หม่ๆ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลันอยู่ตลอดเวลา โดย

ส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบันพระปกเกล้า มคีวามมุง่หมายทีจ่ะพฒันาองค์ความรูด้้านสนัตวิิธทีีท่นัสมัย 

และสร้างงานวจิยัทีเ่กิดผลประโยชน์ต่อทกุกลุม่องค์กร เพือ่ให้งานถกูน�าไปใช้ในการน�าเสนอทิศทางของสถานการณ์

และประเด็นสาธารณะในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ความขัดแย้งยังด�ารงอยู่ เช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ (Peace Survey)  

เป็นโครงการวิจัยเพื่อส�ารวจทิศทางสถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิสังคมและประเด็นการเมืองที่ส�าคัญ  

ทีม่วีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่รบัทราบข้อคดิเหน็และพฒันาการทางความคดิของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

อนัเป็นหลกัพืน้ฐานของสนัตภิาพและประชาธปิไตยใช้วิธวีทิยาเชงิส�ารวจในการศกึษา ทีม่ขีัน้ตอนการสุม่ตวัอย่าง

อย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนน้ีมีการท�ามาต้ังแต่ 

ปี ๒4๕8 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีจ�านวน 

กลุม่ตวัอย่าง ๑,๖๓๗ ตวัอย่าง จาก ๑๖4 หมูบ้่าน ในจงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธวิาส และสงขลาในอ�าเภอจะนะ 

เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ทัง้นีง้านวจิยัดังกล่าวมคีวามน่าสนใจเนือ่งจากเป็นงานวิจยัทีร่่วมมอืกนัในลกัษณะของ
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๖๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

องค์กรเครอืข่าย Peace Survey ทีร่วมองค์กรทีท่�างานด้าน

สันติภาพทั้งองค์กรวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม 

ทั้งนอกและในพื้นที่ชายแดนใต้ จ�านวน ๒4 องค์กร  

นบัเป็นด่ังพืน้ทีก่ลางในการระดมสมองเพือ่หาทางออกจาก 

ปัญหาโดยสันติวิธีท่ีหน่วยงานต่างๆ น�าเอาไปท�าแผน 

และน�าไปอ้างอิงในที่ต่างๆ

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่น 

ต่อรฐับาลมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างมนียัส�าคญั 

กล่าวคอืนบัตัง้แต่ปี ๒๕๕๖ เหตุการณ์ความไม่สงบและระดบั 

ความรุนแรงของเหตุการณ์ในชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม

ลดลง แต่จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ได้พบว่าร้อยละ ๗๒.8 มองว่า สถานการณ์ความไม่สงบ 

ยังเป็นเช่นเดมิหรอือาจจะแย่ลง อย่างไรกต็ามแม้ความรูส้กึ 

ต่อสถานการณ์จะยงัเป็นเช่นเดมิหรอือาจจะแย่ลง แต่ทศันคติ

ของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพนั้นส่วนใหญ่ยังคง 

สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีอยู่ โดยร้อยละ ๕๕.๑ มองว่า การพูดคุยสันติภาพนั้นคือทางออก 

ของปัญหา แม้จะมีข้อกังวลว่าการพูดคุยอาจจะไม่สามารถยุติความรุนแรงได้แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังม ี

ความหวังต่อกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ว่าจะเกิดขึ้นได้จริง 

ทั้งนี้ เสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่นับเป็นหัวใจส�าคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การขับเคล่ือนสันติภาพได้มีข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มและน�าไปประกอบการตัดสินใจ 

ในระดับนโยบาย ตลอดจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขยายพื้นท่ีทางการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตนเอง โดยรายงานวิจัยช้ินนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ต่อ

คณะรัฐบาลมากไปกว่านั้นคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ น�าโดย  

พลเอก วลัลภ รกัเสนาะ ได้เข้ารบัฟังผลการวจิยัฉบบันี ้ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี เพื่อน�าข้อมูลไปประกอบการด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

บนโต๊ะเจรจาต่อไปอันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ผู้ท�างานด้าน

สนัติภาพ และภาคประชาสงัคมทีท่�างานด้านการสร้างสนัตภิาพ สนัตสิขุ และประชาชน 

ในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างแท้จริง
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๒.	โครงการดัชนีชี้วัดด้านสันติภาพของสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพ	
(Thai	Peace	Index)

การวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยจะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายเพื่อสร้างสันติภาพหรือ

สันติสุขในสังคมไทย โดยเป็นประโยชน์ท้ังในการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและจัดการกับความรุนแรง 

ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ส�ารวจองค์ความรูเ้กีย่วกับดชันแีละตวัชีว้ดัด้านสนัติภาพทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึพฒันาตวัช้ีวดั  

ด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และวัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพ่ือน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ 

ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน มีตัวชี้วัดย่อย ๒๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

๑. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ๒. ความปลอดภัยและ

ความมัน่คงในสงัคม ๓. การยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  

การไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิการเคารพสทิธมินษุยชน 4. มคีวาม

เหลื่อมล�้าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่ 

เป็นธรรม มกีารเกบ็ข้อมลูทีม่าจากแหล่งข้อมลูท่ีแตกต่างกัน 

ทั้งข้อมูลทุติยภูมิที่มีหน่วยงานอื่นได้ส�ารวจไว้อยู่แล้ว และ

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนา

ขึ้นมาโดยได้รับความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ จ�านวน ๓๓,4๒๐ ตัวอย่าง 

ผลการศึกษา พบว ่า ระดับดัชนีสันติภาพ

ของประเทศไทยส�าหรับปี ๒๕๖๑ มีค่าเท่ากับ ๓.๒๓  

คะแนน ถือว่า อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของคะแนน

ดชันย่ีอยทัง้ 4 ด้าน ด้านทีม่ค่ีาคะแนนสนัตภิาพต�า่ทีส่ดุคอื  

ความเหล่ือมล�า้ในสงัคมน้อยและมกีารกระจายทรพัยากรที่

เป็นธรรม (๒.๗๕ คะแนน) ส่วนด้านทีไ่ด้คะแนนมากทีส่ดุ คอื 

การไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ได้คะแนน (๓.๖๐ คะแนน) การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ระดับสันติภาพ

ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง และหากพจิารณาในระดบัจงัหวดัจะพบว่ามทีัง้พืน้ทีท่ีม่รีะดบัสนัติภาพทีสู่ง  

และกลุม่ทีม่รีะดบัสนัตภิาพทีต่�า่ ความแตกต่างในลกัษณะนีส้ะท้อนให้เหน็ว่า การแก้ปัญหาระดบัสนัตภิาพ ไม่ควร 

ด�าเนินการโดยมองจากภาพรวมเพียงอย่างเดียว การแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ก็มีระดับความส�าคัญเช่นกัน ผลจาก 

การศึกษาได้น�าไปใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหดิล หลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก สาขาสนัติศกึษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  
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ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ น�าเสนอเวทีสาธารณะ “จับชีพจรสังคมไทย ประเด็นท้าทายและโอกาส 

ในการสร้างสันติสุขในสังคม” เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ อีกทั้ง น�าเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ 4๒ หัวข้อ ชีวิตที่เหลื่อมล�้า : เหล่ือมล�้า 

ตลอดชวีติ ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ รวมถึงเป็นข้อมลูประกอบการท�างานร่วมกบัเครอืข่ายด้านสนัตภิาพในประเทศไทย 

นอกจากนัน้ สภาความมัน่คงแห่งชาตไิด้น�าผลการศกึษาวจิยัไปประกอบการจดัท�าตวัชีวั้ดด้านความมัน่คงแห่งชาติ

๓.	การส�ารวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งของประเทศไทย	(Conflict	Mapping)

การส�ารวจข้อมูลจัดท�าวิจัยแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping) เปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐาน 

ทีใ่ช้ในการวางแผนการจดัการความขัดแย้งด้วยการรวบรวมข้อมลูแต่ละจงัหวดั เพือ่สร้างกระบวนความเข้าใจในมิติ

และประเภทความขดัแย้ง ประเดน็การขัดแย้ง การแจกแจงคู่ขัดแย้ง ระดบัการรบัรู้ของสังคม สาเหตคุวามขดัแย้ง  

คูข่ดัแย้งหลกัและจดุยนื ผูเ้กีย่วข้องอืน่ ระยะเวลา สถานะ พลวตั ระดบัความรนุแรงและวธิกีารแก้ไขสถานการณ์

ความขัดแย้ง และสิ่งส�าคัญคือการเข้าใจในการสร้างทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็น

ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งในในประเทศเป็นภาพที่ตรงกัน ซ่ึงจะน�ามาเป็นข้อมูลในการหาทางออก

ร่วมกันในอนาคต แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยได้ส�ารวจและจัดเกบ็สถานการณ์ข้อมลูแผนทีค่วามขดัแย้ง 

ของประเทศ ในทุกๆ ๒ ปี เริ่มท�าคร้ังแรกตั้งแต่ปี ๒๕๕8 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาข้อมูลและรูปแบบให้ทันสมัย  

เพือ่เป็นการส�ารวจเชงิคณุภาพ โดยแบ่งด้วยมิติความขัดแย้ง (Conflict Dimension) 4 มิติ คือ มิติความขัดแย้ง 

ทางการเมือง มิติความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ มิติความขัดแย้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  

มิติความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การส�ารวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งของประเทศไทย ในต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  

เนือ่งจากสภาวะการเข้าใจความขัดแย้งทีย่งัด�ารงอยูค่ลีค่ลายด้วยพลวัตทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส�าคญัต่อกระบวนการ

เรยีนรู้และเข้าใจความขดัแย้งในบรบิทท่ีต่างกนั และจากการท่ีส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล สถาบันพระปกเกล้า 

ได้ให้นักวิจัยในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ซ่ึงผู้วิจัย
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จึงได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าว เพ่ือส�ารวจ ศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลประเด็นความขัดแย้งที่เกิดหรือ 

มผีลมาจากการด�าเนนิโครงการพฒันาต่างๆ ตามแนวนโยบายของรฐั ในทกุภมูภิาคของประเทศ โดยสรปุประเดน็

ความขดัแย้งทีเ่ป็นปัญหาทีส่�าคญัในแต่ละภมูภิาค และความเร่งด่วนของแต่ละพืน้ทีต่ลอดจนร่วมกนัต่อยอดและ

สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ และพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้  

เมือ่การส�ารวจเสรจ็สิน้ในรอบปี ส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล ได้น�าข้อมลูเข้าสูร่ะบบดจิทิลั โดยท่านสามารถเข้าชม 

ได้ท่ี https://conflictmapping-th.com/ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจประเดน็การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

ในประเทศไทย

๔.	การส�ารวจข้อมูลธรรมาภิบาลในประเทศไทย	 
(Good	Governance	Mapping)

การส�ารวจข้อมูลแผนที่ธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping) เป็นนวัตกรรมเครื่องมือพื้นฐาน 

ที่ใช้เป็นมุมมองในการจัดระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ธรรมาภิบาล เป็นกรอบการท�างานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  

ของประเทศ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมได้ใช้หลกัธรรมาภบิาล เป็นกรอบในการท�างาน 

และในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ด�าเนินการให้ “รางวัลธรรมาภิบาล” อาทิ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  
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๗๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

(Best Practices) ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวลัองค์กรโปร่งใส ของส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวลัพระปกเกล้า ทีม่อบให้แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และรางวัล Thailand NGO Awards ขององค์กรพัฒนาเอกชน จัดรางวัลโดย The Resources  

Alliance เป็นต้น ซึ่งการมอบรางวัลเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้เกิดความตื่นตัว และพยายามพัฒนา

หน่วยงานตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการภายใต้หลักคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส  

ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

สถาบนัพระปกเกล้า จดัท�าโครงการส�ารวจข้อมูลธรรมาภบิาลในประเทศไทย หรือ Good Governance  

Mapping โดยโครงการนี้รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ที่ให้รางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทยและหน่วยงาน 

ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลในรูปแบบคลังข้อมูลแผนที่ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Digital Based)  

ซึง่เป็นการรวบรวมข้อมลูธรรมาภบิาลตามองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม  โดยข้อมลูจะปรากฏ

โดยละเอียดว่าหน่วยงานต่างๆ ได้รางวัลด้านธรรมาภิบาลประเภทใดบ้างและได้จากหน่วยงานใด เพื่อน�าไปสู ่

การสร้างฐานแท่น (Platform) ซึ่งเป็นรูปแบบของ Good Governance Mapping ของสถาบันพระปกเกล้า 

เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์กรในประเทศไทยต่อไป  

โดยส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนได้น�าข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยท่านสามารถ 

เข้าชมได้ที่ https://www.goodgovernance.kpi.ac.th/th/home
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๕.	 โครงการศึกษาวิจัยประเมินการกระจายอ�านาจท้องถิ่น	ประจ�าปี	๒๕๖๑	 
(Decentralization	Report)	

การศกึษาสถานการณ์การกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิน่ทีเ่กดิขึน้ในรอบ ๒ ทศวรรษทีผ่่านมา 

และส�ารวจระดับความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นของประเทศในปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ค้นพบ

จากการส�ารวจระดับประชาธิปไตยท้องถ่ิน ตลอดจน

รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจผ่านข้อมูลเชิง

สถิติท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยน�าเสนอเน้ือหาออกเป็น  

๒ ส่วน คอื ส่วนที ่๑ ว่าด้วยเรือ่ง ประชาธิปไตยท้องถิน่ :  

บทส�ารวจความเป็นประชาธปิไตยท้องถิน่ไทย ซึง่น�าเสนอ 

ภาพรวมความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นในฐานะ 

กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่รากฐานประชาธิปไตย 

ในระดับประเทศ และส่วนท่ี ๒ ว่าด้วยเรื่อง สถิติ 

และข้อมูล : สถานการณ์การกระจายอ�านาจและ

การปกครองท้องถิ่น เป็นการน�าเสนอทิศทางและ

แนวโน้มของสถานการณ์การกระจายอ�านาจและ

การปกครองท้องถิ่นผ่านข้อมูลสถิติต่างๆ ต่อไปใน

อนาคต ผลการศึกษาวิจัยสามารถน�ามาพัฒนาให้เป็น 

ฐานข้อมูลที่ส�าคัญระดับประเทศ เกี่ยวกับการกระจาย 

อ�านาจและการปกครองท้องถ่ินไทยในอนาคต โดยสะท้อน 

ให้เห็นถงึศกัยภาพของท้องถิน่ไทย ซึง่ผูก้�าหนดนโยบาย

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นสามารถน�าข้อมูลไปใช้

ประกอบการก�าหนดนโยบายการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นได้
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๗๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
๑.	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพลเมืองสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล

Digital Disruption หรือ สภาวะทีน่วัตกรรมหรอืเทคโนโลยีดจิิทลัส่งผลกระทบและสร้างการเปลีย่นแปลง

อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังพฤติกรรมของพลเมืองท่ีเติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน�าไปสู่การปรับตัวและการสร้างโอกาสใหม่ของการพัฒนา

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองเช่นกัน 

งานด้านการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในสภาวะใหม่ต้องการข้อมลูพืน้ฐานท่ีส�าคัญ

ซึง่ยงัไม่มกีารศกึษาในประเทศไทย ได้แก่ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองยคุดจิทิลั เทคโนโลยี

ที่ใช้และภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยฉบับดังกล่าวจึงค้นหา 

ค�าตอบและน�าผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบกลไกที่เหมาะสมกับการน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ผลการศกึษาพบว่า เทคโนโลยดีจิิทลัเป็นเครือ่งมอืและตวักลางทีส่ามารถใช้ประโยชน์โดยพลเมอืงและรฐั  

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วมต้องเป็นพ้ืนท่ีเปิด มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผู้ใช้งานในหลายมิติ  

ด้านพลเมืองต้องพัฒนาจากการตั้งรับ (Passive) เพียงการไลก์ (Like) และแชร์ (Share) ไปสู่การมีส่วนร่วม

อย่างกระตือรือร้น (Active) ด้วยการริเริ่ม ลงมือท�า ต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วม 

ด้วยความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) มีวิจารณญาณและใช้ดิจิทัล

เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในการติดตามตรวจสอบในด้านของรัฐ ต้องมีการบริหารจัดการ

แบบรัฐเปิด (Open Government) เพื่อเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึง

และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน ท�าให้เสียง

ของประชาชนได้รับฟังด้วยการมีปฏิสัมพันธ์สะท้อนกับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ต้องสร้าง 

ความไว้วางใจและมัน่ใจในความปลอดภยัของประชาชนต่อการใช้เทคโนโลย ีด้วยการปรบัปรงุกฎหมายและบงัคบั

ใช้กฎหมายให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วม และการปรับโครงสร้างและการท�างานของรัฐให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงผ่านเทคโนโลยดิีจทิลัของประชาชน โดยสรปุคอืรฐัยังคงเป็นกลไกหลกัท่ีส�าคญั ท่ีต้องขบัเคลือ่นด้วย

แนวคิดและวธีิการการท�างานแบบรัฐเปิดและให้ความส�าคัญกบัการมส่ีวนร่วม พลเมอืงคอื

ฟันเฟืองในการขบัเคลือ่นให้การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงบรรลเุป้าหมายของการเสรมิพลงั 

พลเมือง (Empowerment) ส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฟันเฟืองย่อยที่พลเมืองใช้ 

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและรัฐใช้เป็นช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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๒.	โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย	(Gender	Responsive	Participatory	 
Budgeting:	GRPB)

เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย ในปี ๒๕๕๖ สถาบันพระปกเกล้า โดย  

ส�านักวิจัยและพัฒนา ด้วยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลัง

ของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิหรอืทีรู่จั้กกันในนาม UN Women ร่วมกับ กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด�าเนินโครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น�าของผู้หญิงและ 

การวางแผนและจัดท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติหิญงิชาย (Promoting Women’s Empowerment in Thailand 

through Women’s Leadership & Participation and Gender Responsive Planning and Budgeting) 

ซ่ึงเป็นการน�าเอาแนวคิดการจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติหิญงิชาย (Gender Responsive Budgeting: GRB) 

มาศกึษาวจิยัเพือ่ประยกุต์ใช้ในประเทศไทย GRB ถอืได้ว่าเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารพฒันาการจัดท�างบประมาณ 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการน�ามิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนาและน�าไปสู่การมีความเสมอภาค 

ในการบรหิารงบประมาณมติหิญงิชาย และส่งผลให้เกดิการพฒันาประเทศอย่างมปีระสิทธผิลต่อไป ซึง่สอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) อันเป็นกรอบการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ ๕ ที่ว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างทางเพศอีกด้วย 

ผลจากการด�าเนนิโครงการวิจยัข้างต้น เป็นส่วนหนึง่ทีผ่ลกัดนัให้เกดิการน�าแนวคดินีม้าบรรจใุนรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยค�านึงถึงความแตกต่างของเพศ

และวัยไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๗๑ วรรค 4 

“...ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�านึงถึง 
ความจ�าเป็นและความต้องการทีแ่ตกต่างกันของ 

เพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี ้เพ่ือความเป็นธรรม”

สถาบันได้ท�าการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากศึกษาวิจัยจนได้องค์ความรู้และแนวทางที่เหมาะสม

กับบริบทไทย จึงท�าการออกแบบหลักสูตรที่ให้เกิดการน�าไปใช้ให้เป็นจริงโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

มาผสมผสานเข้ากบัแนวคดิการจดัท�างบประมาณทีค่�านึงถึงมติหิญงิชาย เป็นการจดัท�างบประมาณแบบมส่ีวนร่วม 

ทีค่�านงึถงึมติิหญิงชาย (Gender Responsive Participatory Budgeting: GRPB) และน�าไปใหก้ารศกึษาอบรม

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่มคัรใจโดยด�าเนนิงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารภายใต้ชือ่ โครงการวจิยัถอดบทเรยีน 

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ค�านึงถึงมิติหญิงชาย มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี 
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เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีงบประมาณเพ่ือพัฒนาในพื้นที่ของตน ซึ่งประชาชนย่อมมีความคาดหวังว่า

จะมีโอกาสได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม โครงการนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ

กระบวนการจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึมติิความเสมอภาคทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของประเทศไทยสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในปี ๒๕๖๒ โครงการยังคงด�าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยใช้รูปแบบของ 

การวจิยัเชิงปฏบิตักิาร (Action Research) โดยน�ารปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Training Module) ทีค่ณะผูว้จิยั 

พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

จากนัน้กต็ดิตามผลและถอดบทเรยีนผ่านเครือ่งมอืแบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชงิลกึและการวิเคราะห์ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ เพือ่สรปุผลและปรับปรงุรปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิารให้มคีวามเหมาะสมและใช้ได้จรงิกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยต่อไป ซ่ึงพื้นที่เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้มีด้วยกัน ๕ พื้นที่ ได้แก่ 

เทศบาลต�าบลกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั เทศบาลต�าบลบางน�า้เปรีย้ว เทศบาลต�าบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เทศบาลต�าบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนต�าบลต�านาน จังหวัดพัทลุง 

ผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิารได้รบัความรู ้มคีวามเข้าใจและตระหนกัต่อแนวคิด

การจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมมากขึน้ และคาดว่า

จะสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการจดัท�าแผนชมุชนและแผนงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ท้ังนี ้ปัจจยัทีเ่อือ้

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถน�าแนวคดิ GRPB ไปประยกุต์ใช้ในการจดัท�างบประมาณ ได้คอื นโยบายของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนงบประมาณ นอกจากนี ้บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูเ้กีย่วข้อง

ในการจัดท�าแผนงบประมาณก็จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด GRPB อย่างชัดเจน และมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส�าคญั ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของประชาชนกลุม่ต่างๆ ทีห่ลากหลาย 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมอีปุสรรคหลายด้านในการน�าเอาแนวคดิ GRPB ไปใช้ส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ

เช่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ GRPB ในส่วนของ 

บุคลกรที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจก็ยังขาดประสบการณ์ในการคิดประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะ 

ยังคุ้นชินกับการคิดและการจัดท�างบประมาณแบบเดิม จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเผยแพร่แนวคิด GRPB  

ในวงกว้างและในเชิงลึก ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อให้ GRPB 

เป็นที่รู้จักในทุกพ้ืนที่ ด้วยเหตุน้ี สถาบันพระปกเกล้า จึงจะด�าเนินการศึกษาการจัดท�าเครื่องมือในการอบรมที่

สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และผู้สนใจได้เข้าถงึเพือ่เรียนรู้และสามารถปฏิบัตไิด้จริง ด้วยการขยายผล

เป็นการจัดท�าชดุความรูท้ีส่ามารถเรยีนรูผ่้านระบบดิจิทัลและมคีลนิกิช่วยแนะน�าเสรมิความรูใ้นปีงบประมาณต่อมา
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRPB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของ   

เทศบาลต�าบลกงไกรลาศ จังหวัดพิษณุโลก 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRPB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของ 

เทศบาลต�าบลบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของ 

เทศบาลต�าบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของ 

เทศบาลต�าบลอุ่มเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน�าเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�างบประมาณของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลต�านาน จังหวัดพัทลุง
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๓.	โครงการวจิยัการบริหารงานทีเ่ปน็เลศิของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่	ประจ�าป	ี๒๕๖๑

โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ได้ถอดบทเรียน 

การบริหารงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดท�า 

บรกิารสาธารณะทีโ่ดดเด่น และการรเิริม่นวตักรรมทีส่ร้างสรรค์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อนัดบัต้นของประเทศ จ�านวนมากกว่า ๒๐ แห่ง เพือ่เผยแพร่

องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป 

โดยผลของการศึกษาวิจัยนี้ได้น�ามาจัดท�าเป็นหนังสือที่อ่าน

เข้าใจได้ง่าย และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้

องค์ความรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด อาทิ ห้องสมุดของ

สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ เวบ็ไซต์ของสถาบนัพระปกเกล้า  

และการจัดส่งหนังสือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น โดยสถาบันได้ด�าเนินการตีพิมพ์เป็น 

หนงัสอื “บนัทกึเร่ืองเด่นรางวลัพระปกเกล้า: เหลยีวหลงั แลหน้า ท้องถ่ินไทยกบัการจดัท�าบรกิารสาธารณะ” 

หนงัสอืเล่มนีน้�าเสนอตวัอย่างการจดัท�าบรกิารสาธารณะท่ีโดดเด่นในประเภทต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี ๒๕๖๐ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และ 

ผู้สูงอายุ ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านชุมชน 

เข้มแข็ง เพื่อยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและจุดประกายความคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปสามารถ

สร้างสรรค์บริการสาธารณะหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจรตั้งแต่ครรภ์มารดา 

สู่เชิงตะกอน นอกจากนี้ หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายมุมมองและปรับกลยุทธ์การท�างานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด�าเนินงานเท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงรุกและรับ เพื่อลด 

ผลกระทบและสร้างโอกาสท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง  

ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รเิริม่การจดัท�าบริการสาธารณะ

ทีเ่ป็นนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในพ้ืนทีแ่ละเพ่ือสร้างประโยชน์สขุ

ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงช่วยตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพและ

การท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรียกได้ว่า เป็นหนังสือห้ามพลาดส�าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
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๔.	โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองในสังคมไทย

งานวิจัยด้านความเป็นพลเมืองและส่งเสริมพลเมือง และส่งเสริมพลเมืองที่กระตือรือร้น 

ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองศึกษาวิจัยบนฐานความคิดว่า  

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Participatory Public Policy) สามารถสร้างการเรียนรู้ 

ให้ประชาชนมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองและสร้างชุมชนพลเมืองได้ โดยน�ากระบวนการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะดังกล่าวไปสู ่การปฏิบัติจริงใน 4 พื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัด 

กาฬสินธุ ์ อ่างทอง สิงห์บุรี และกระบี่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู ้เกิดขึ้นผ่านการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในชุมชนของตนด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  

ร่วมท�า ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริม 

ความเป็นพลเมืองและการแสดงออกของพฤติกรรมความเป็นพลเมือง ทั้งในด้านความเป็นพลเมือง 

ทางการเมือง (Political Citizen) การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพทางการเมือง (Political Efficacy)  

ท�าให้ประชาชนมีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เข้ามีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นในระดับที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลทางนโยบาย ซ่ึงน�าไปสู่ข้อเสนอที่ส�าคัญในระดับนโยบาย

ว่าการก�าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ 

ทางการเมอืงและเพ่ิมโอกาสให้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอนโยบายความต้องการต่อภาครฐั หน่วยงานของรฐั 

อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
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๕.	โครงการแนวทางการขับเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ	ด้านการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	

ในปี ๒๕44 - ๒๕49 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ

เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์  

แผน โครงการและกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ

สขุภาพทีค่วรให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้ โดยผลการศกึษา 

ท่ีผ่านมาพบว่า การให้ข้อมลูข่าวสารด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

แก่ประชาชนยังประสบปัญหาความสับสนในการให้ข้อมูล 

ข่าวสาร งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนวทาง 

การขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

งานวิจัยที่ศึกษาเพื่อจัดท�าข้อเสนอ แนวทางการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

โดยมขีอบเขตและวธิกีารศกึษาในประเดน็การทบทวนประเภท และรายการข้อมลูข่าวสารทีค่วรจัดไว้ให้ประชาชน

ตรวจดูได้ โดยประเมนิความต้องการของผูใ้ช้ การศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ การให้ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานภาครฐั 

และกรณีศึกษาที่ดีในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โดยหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบข้อมลู ให้จดับรกิารให้สามารถเข้าถงึและน�าไปใช้ได้ ตลอดจนเพือ่จดัท�าข้อเสนอ

แนวทางปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  

ยังเผยแพร่ข้อมูลเชิงคุณภาพไม่เพียงพอ ไม่มีหลักการในการเผยแพร่ที่ชัดเจน ข้อมูลมีข้อจ�ากัดไม่สมบูรณ ์ 

ขาดการวิเคราะห์ผล ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ท�าให้ผู้ใช้ไม่สามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้ นอกจากนี้ 

ยังพบข้อจ�ากัดด้านผู้ใช้ การศึกษานี้ท�าให้เกิดข้อเสนอด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านหลักการ 

ด้านข้อมูล และด้านผู้ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
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๖.	โครงการวิจยัถอดบทเรยีนและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่และชมุชน	(Guidebook	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัการขบัเคลือ่น
การจัดการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า)

การถอดบทเรียนด้านการศึกษาเพื่อลดความ

เหลื่อมล�้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นและ

น่าสนใจ จ�านวน ๖ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาและต่อยอด 

การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้ดียิ่งข้ึน  

โดยน�าเสนอเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑) สะท้อนมมุมอง 

นักคิดต่อการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า  

น�าเสนอสถานการณ์โลกจนถงึสถานการณ์ของประเทศไทย 

และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัด 

การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ๒) บริบท นโยบาย  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้า น�าเสนอนโยบาย กฎหมาย ปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และแนวทางการจัด 

การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในท้องถ่ิน และ ๓) ๖ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการถอด 

บทเรยีนกรณศึีกษาจ�านวน ๖ แห่ง ทีด่�าเนนิการจัดการศึกษาเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพืน้ที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานเป็นรูปธรรม และแก้ปัญหาด้านความเหล่ือมล�้าในประเด็นที่ 

แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสงัคมทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาน�าไปประยกุต์ใช้และพัฒนาต่อยอดการจดัการศกึษาเพ่ือลด 

ความเหลือ่มล�า้และสร้างความเท่าเทยีมในพืน้ทีไ่ด้ดยีิง่ขึน้ และประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนืโดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั
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๗.	โครงการพลเมืองยุคใหม่	ชุมชนไร้ถัง

งานวิจัยถอดบทเรียนการด�าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่ง ที่ได้น�าความรู้และแนวคิด

จาก “โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ของวิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิน่ ซึง่รเิริม่โครงการมาตัง้แต่ปี ๒๕๕๒ 

เพื่อน�าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการขยะ ด้วยการ

ท�างานเป็นเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที ่

ถูกต้องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ส่งเสริมให้ประชาชนมจีติสาธารณะ และมส่ีวนร่วมในการดแูล

จัดการปัญหาขยะของชมุชนท้องถิน่ตนเอง ซึง่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้น�าหลกัคิดและแนวทางของ

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ไปพัฒนากลยุทธ์และ

แนวทางการด�าเนนิงานตามบรบิทของท้องถิน่ตนเอง จนสามารถ 

ลดปรมิาณขยะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการขยะลงได้ 

อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ และคิดถึง 

ผลประโยชน์ส่วนรวม และได้จัดท�าเป็นคูม่อืการบรหิารจดัการขยะแบบ “พลเมอืงยคุใหม่ ชมุชนไร้ถงั” ในรปูแบบ

ที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและชุมชนท้องถ่ิน  

ทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการขยะแบบมส่ีวนร่วมของประชาชน อนัเป็นจุดเริม่ต้น 

ของความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น 
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นอกจากนี้ สถาบันยังศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยโครงการผลิตบทความและเอกสาร 

ทางวิชาการ 

โดยมุ ่งหวังท่ีจะพัฒนาและศึกษาองค์ความรู ้ต ่างๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ และ 

การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในยคุดจิทิลัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่มุง่เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ โดยการผลิตบทความและ

เอกสารทางวิชาการเป็นหนังสือที่เน้นข้ันตอนและกระบวนการด�าเนินงานที่ง่ายต่อการน�าไปใช้ (How to) เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะและการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

๑.	ปรับเมืองเพ่ือคนทั้งมวล	(Universal	Design)	ส�าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุมเขต	แสวงเจริญ

น�าเสนอแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและ

ส่ิงอ�านวยความสะดวก ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ โดยมีหลัก

ในการออกแบบเพ่ือการใช้งานท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย 

ครอบคลุมส�าหรับทุกคน และต้องไม่มีการดัดแปลงพิเศษ

หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สอดคล้องกับ

บรบิท วฒันธรรม ทีแ่ตกต่างหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการ 

และการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมสร้างสรรค์ และ 

การออกแบบนั้น ต้องไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ กีดกันใคร 

คนใดคนหนึ่งออกจากสังคม 
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๒.	Design	Thinking	:	กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น	 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.พีรดร		แล้วลาย	

“กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Design Thinking)” เป็นเครื่องมือที่ท�าให ้

ทุกคนสามารถใช้วิธีคิดของนักออกแบบในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้เหมือนกับนักออกแบบ การตั้งโจทย์และ 

การท�าความเข้าใจกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การค้นหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การหาทางออกท่ีสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ความยากง่ายของทางเลือกจนถึงการพัฒนาต้นแบบเพื่อการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งาน  

ทีน่�าไปสู่ความล้มเหลวของโครงการอย่างรวดเรว็เพ่ือน�าความล้มเหลวมาตัง้เป็นโจทย์ใหม่ทีม่คีวามแม่นย�ามากย่ิงขึน้  

การท�ากระบวนการซ�้าๆ จนลดความล้มเหลว จนสามารถน�าแนวคิดไปท�าเป็นโครงการจริง โดยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบมีการใช้อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ และในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมามีการใช้

เครื่องมือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างกว้างขวางในต่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
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๓.	สือ่สารยคุดจิทิลัส�าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน”	โดย	ดร.มานะ	ตรรียาภวิฒัน์

น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของภูมิทัศน์สื่อจากสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 

วทิย ุโทรทศัน์ เป็นสือ่ดจิทิลั ท�าให้การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ขององค์กรส่วนท้องถิน่จ�าต้องปรบัเปลีย่นตามไปด้วย 

การบอกเล่าเร่ืองราวดีๆ มากมายในชุมชนท้องถิ่น ไม่จ�าเป็นต้องสื่อสารผ่านทางสื่อสารมวลชนเพียงอย่างเดียว 

อกีต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเรยีนรูก้ารวางแผนการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่ โดยใช้

ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครือ่งมอืบอกเล่าข่าวสาร เร่ืองราวต่างๆ ของท้องถิน่ รวมถงึการท�างานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้สาธารณชนได้รับรู้จากกรณตีวัอย่างและรูปภาพเพือ่ให้ง่ายต่อความเข้าใจ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิด	
และการท�างานเพ่ือเผยแพร่การพัฒนา
ประชาธิปไตย	ธรรมาภิบาล	และสันติวิธี

“มิติใหม่”	ของการจัด
หลกัสตูรการเรยีนการสอน
ของสถาบัน

นับเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ที่สถาบัน 

พระปกเกล้า ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนมา 

อย่างต่อเนือ่ง นบัแต่ปี ๒๕4๒ เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันไม่หยุดน่ิงท่ีจะ
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พฒันาการด�าเนนิงานด้านการจดัหลกัสตูรการศกึษาอบรม ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ เพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการของสังคม การปรบัปรงุเนือ้หาการเรยีนการสอนให้สอดรบักบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน  

อกีทัง้ การปรบักระบวนการ วธิกีารเรยีนการสอนเพือ่ให้การจดัหลกัสตูรการศกึษาอบรมของสถาบันเกิดประสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

ในปี ๒๕๖๒ เป็นอีกหน่ึงก้าว ที่สถาบันพยายามขับเคลื่อนภารกิจอันส�าคัญในการผลิตนักศึกษา 

ที่มีความเป็นผู้น�าตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ในการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยได้พัฒนางานด้านการจัดการศึกษาอบรมตามทิศทาง 

ที่ได้วางไว้ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้

การขับเคลื่อน	KPI	DNA	และ	Wise	Leadership	 
เพ่ือพัฒนาผูน้�าตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	

การจดัการเรยีนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันไม่เพียงแต่มุ่งให้ความรูท้างวชิาการแต่เพียงอย่างเดยีว  

แต่การจดัการเรยีนการสอนของสถาบัน ต่างมุง่เน้นทีจ่ะให้นกัศกึษาได้รบัทัง้ความรูต้ามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 

และสามารถน�าความรูสู้ก่ารปฏิบติัจรงิ และปรบัเปลีย่นทศันต ิพฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัการเป็นผูน้�าตามระบอบ

ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยน�าเครือ่งมือทีส่ถาบันได้พฒันาข้ึนในปี ๒๕๖๑ มาขบัเคลือ่น 

การพัฒนาผู้น�าอย่างต่อเนื่อง 

KPI DNA เป็นกรอบการคิดที่มาจากการระดมสมองระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรวบรวมคุณลักษณะร่วมกันท่ีเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาท่ีเรียนจบจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน 

พระปกเกล้า ซึ่งสถาบันประสบความส�าเร็จในการออกแบบชุดแบบสอบถามเรื่อง KPI DNA ซึ่งช่วยให้นักศึกษา 

ใน ๓ หลกัสตูรน�าร่อง ได้แก่ หลกัสตูรประกาศนียบตัรไทยและประชาคมอาเซยีนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุน่ที ่9  

(TAG 9) หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเสรมิสร้างสงัคมสนัตสิขุ รุ่นที ่9 และ รุน่ที ่๑๐ (สสสส.9 และ สสสส.๑๐)  

และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ ๒๑ (ปธก.๒๑) และยังอยู่ในช่วงของ

พัฒนาแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบโต้ตอบ (Interactive) โดยมีการพัฒนาเกม KPI - DNA จ�านวน ๓ กิจกรรม  

aw_annual2562_p2.indd   89 8/25/2020   10:57:09 AM



9๐

ได้แก่ ๑. กิจกรรม Perspective ๒. กิจกรรม KPI Idol และ ๓. กิจกรรม Perspective Link เพื่อให้เกิด 

ค่านยิมอนัเป็นเอกลกัษณ์ทัง้ในมติขิองการเป็นผูมี้ความรู ้มีความคิดเพ่ือส่วนรวม มีความซือ่สตัย์ทัง้ต่อตวัเองและ

ส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีธรรมาภิบาล 

และมุ่งเน้นการท�าเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

การสร้าง KPI DNA แก่นักศึกษาสถาบันอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่สถาบันคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับ

นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน อันประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

K – Knowledge  ความรู้ทีม่าจากการเรยีนรูร่้วมกัน นอกเหนือจากความรูใ้นห้องเรยีน รวมถงึ 

การแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ซึ่งหัวใจส�าคัญ คือ Knowledge  

Co - Creation

P – Publicness  การคดิถงึส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การสร้างประโยชน์ให้เกดิแก่สาธารณะ 

และสังคมโดยส่วนรวม

I – Integrity  ความถูกต้องชอบธรรม ความซ่ือสัตย์ รู้ว่าส่ิงใดควรท�าไม่ควรท�า ปฏิบัติ 

ในสิ่งที่ถูกต้อง สุจริต และโปร่งใส

Wise Leadership คือ ตัวแบบผู้น�าทรงภูมิปัญญาที่มีปัญญาเชิงปฏิบัติ (Phronesis หรือ Practical 

Wisdom) โดย อิกูจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และฮิโรทากะ ทาเคะอุชิ (Hirotaka Takeuchi) เพื่อสร้าง 

ตัวชี้วัดให้เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างลึกซึ้ง รอบคอบ และทันเวลาว่าอะไรคือสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง ในสถานที่ 

และสถานการณ์ทีเ่หมาะสม และเลอืกทางปฏิบัตท่ีิเกิดประโยชน์ต่อคนจ�านวนมาก Wise Leadership เป็นตวัแบบ 

ที่สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังให้นักศึกษาในหลักสูตรที่ตั้งเป้าหมายไว้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหน้าที่ 

การงาน และการด�ารงชีวิต ซ่ึงสถาบันประสบความส�าเร็จในการออกแบบชุดแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัด

ลกัษณะของ Wise Leadership ซ่ึงช่วยให้นกัศกึษาใน ๒ หลักสูตรน�าร่อง ได้แก่ ประกาศนียบัตรชัน้สูงการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่๒๓ และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูน้�ายคุใหม่ 

ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าตัวแบบนี้ไปประยุกต์ปฏิบัติได้ โดยได้มี 

การออกแบบหลกัสตูรทัง้ในส่วนของเนือ้หาวชิาการ กระบวนการเรยีนการสอน และการศกึษาดงูาน ทีส่อดคล้อง

กับตัวแบบดังกล่าว โดยด�าเนินการพัฒนาต่อยอดกับการน�าไปใช้กับหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบัน ได้แก่ 
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การสร้างสมรรถนะความเป็นผู้น�าตามคุณลักษณะผู้น�า ๖ ด้าน (Wise Leadership) ได้แก่

๑. ความสามารถในการก�าหนดเป้าหมายท่ีดแีละตดัสนิใจเพ่ือสิง่ทีด่งีาม (Ability to Make Judgment 

on Goodness)

๒. ความสามารถในการรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน (Ability to Grasp the Essence of 

Particular Situations/Things)

๓. ความสามารถในการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Ability to Create “BA”)

4. ความสามารถในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจง่าย (Ability to Articulate the Essence)

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

๖. ความสามารถในการสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ (Ability to Foster Phronesis in Other)

การสร้างผู้น�าที่มี	KPI	DNA	และ	Wise	Leadership
๑.	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเสรมิสรา้งสังคมสนัตสิขุ	รุน่ที	่๙	(สสสส.๙)

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 9 ด�าเนินกิจกรรมหลักสูตรตั้งแต ่

เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเดอืนกมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซ่ึงการเรยีนการสอนของหลกัสตูรเน้นการเรยีนการสอนแบบ  

Case Based โดยมีการเรียนสอนในห้องเรียนในแต่ละวิชาจะใช้เวลาแค่ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และอีก ๑ ชั่วโมง 

๓๐ นาที จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและนักศึกษา อีกทั้งเมื่อจบแต่ละกลุ่มวิชาจะให้โอกาส

นกัศึกษาได้แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการประยกุต์ใช้จากวิชาทีไ่ด้เรยีนรูต้ลอดกลุม่วชิานัน้ๆ นอกจากนี้  

หลักสูตรได้จัดการศึกษาดูงานตามภูมิภาค จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งพื้นที่ดูงานจะขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะศึกษาเป็นหลัก 

(Issue - Oriented) โดยมีความมุ่งหมายส�าคัญที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริง และได้ถอดบทเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักศึกษา 
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กจิกรรมส�าคัญอีกอย่างหนึง่ของหลกัสตูร คอื การให้นกัศกึษาได้น�าความรู้จากในห้องเรียน นอกห้องเรยีน 

จัดท�าโครงการเพ่ือการเสรมิสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยการศกึษาประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถทีจ่ะน�าไป

ขับเคล่ือนได้จรงิ สร้างผล Impact ให้กบัสงัคม และน�าเสนอสู่สาธารณะ ซึง่ส�าหรบัหลักสูตรประกาศนยีบตัรชัน้สงู 

การเสรมิสร้างสงัคมสนัติสขุ รุน่ที ่9 นกัศกึษาสามารถเสนอเป็นกฎหมายบญัญัตใินพระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตราที่ ๖4 และ ๖๕ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เสริมสร้างกระบวนการต่างๆ  

ให้นกัศกึษามีความรอบรู ้ความเข้าใจ มีความร่วมมอื มกีารประสานงาน และมปีระสบการณ์ในการจดัการความขดัแย้ง  

การนึกถึงส่วนรวม การท�าประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง การเคารพตนเอง และเคารพซึ่งกันและกัน แม้จะมี

ความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการสร้างนักศึกษาที่มีความเป็น KPI DNA อย่างแท้จริง 

๒.	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	 
รุ่นที่	๑๘	(ปรม.๑๘)

การจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

นอกจากความมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรม ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนที่ผ่านหลักสูตรน้ี  

มคีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถท่ีจ�าเป็นของการเป็นผูน้�าในด้านการเสนอแนะนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบตัิ 

และการเป็นแบบอย่างทีด่ใีนวงการต่างๆ เพ่ือทีจ่ะได้น�าพาประเทศชาตใิห้พฒันาก้าวหน้า สิง่ส�าคัญประการหนึง่

ที่มุ่งหวังและสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คือ การปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม “คิด” และ “ท�า” เพ่ือสาธารณะ 

Publicness ผ่านการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งสอดแทรกในระหว่างการศึกษาอบรม หรือการศึกษาดูงาน 

โดยให้ความส�าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม และสงัคม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างสรรค์สิง่ดงีาม ส่งเสรมิให้เกิด

ความเท่าเทียม เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น และไปสู่สังคมที่สันติสุขต่อไป 

ส�าหรับการศึกษาอบรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge) ที่สถาบันมุ ่งส่งเสริมความรู ้ 

ด้านการบริหารงานภาครฐั แนวนโยบายสาธารณะ การบริหารจดัการกฎหมายมหาชน ร่วมถงึการเสริมสร้างทศันคตแิละ

มมุมองเกีย่วกับวฒันธรรมและวถิชีวีติท่ีสอดรบักบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

ทรงเป็นประมขุ รวมถึงการสร้างเครอืข่ายในการปฏริปูกิจการบ้านเมอืงทีย่ัง่ยนืทัง้จากภายในห้องเรยีนทีส่ามารถ

สร้างการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ระหว่างผู้เรียนกบัวทิยากรและเปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่าง

ผูเ้รยีนทีม่ปีระสบการณ์มาร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรูโ้ดยนกัศกึษาจะต้องค�านงึถงึการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทีส่ถาบนัให้ความส�าคญัในการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีรับผิดชอบต่อบ้านเมอืงโดยยึดหลักธรรมาภบิาล นอกจาก

การศึกษาภายในห้องเรียน หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ 

ในการท�าความดีผ่านกจิกรรมทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยการประสานงานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ  

ที่แต่ละคนมีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในย่างก้าวของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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๓.	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๘	(ปนป.๘)

หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรท่ีถือเป็นกุญแจส�าคัญ 

ทีน่�าไปสูก่ารสร้างผูน้�าภายใต้กรอบแนวคิด “ผูน้�ากบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม” คอื การก�าหนดให้นกัศกึษาจดัท�า 

โครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการ Project Base Learning เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยนักศึกษา 

ในกลุ่มจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการ และด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร ปนป.8  

ได้จัดท�าโครงการและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ จ�านวน ๑๐ โครงการ ส�าหรับโครงการที่มีความโดดเด่น ดังนี้

• กิจกรรม Democ Day (โดยนักศึกษากลุ่มนกเค้าแมว) เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อ

กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนและกลุ่มผู้มสิีทธเิลอืกต้ังครัง้แรก (First Time Voter)  

ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญให้มีกระตอืรอืร้นทางการเมอืง ซึ่งเป็นก�าลงัส�าคญัอย่างยิง่ในการ 

ขบัเคลือ่นประชาธปิไตย ให้เป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพซึง่รูร้บัผดิชอบในสทิธิและหน้าทีข่องตน 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ ผ่านการจดักจิกรรม “วนัส่งเสรมิ 

ประชาธปิไตย (Democ Day)” ในวันที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ โดยจดัการประกวดโครงงาน

ประชาธปิไตย (Democ Day Contest) อกีทัง้ ได้ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง  

จดัเสวนา “วยัแรกโหวต - กาบตัรหวงัสิง่ใด” เป็นการกระตุน้ให้คนรุ่นใหม่ตระหนกัรู้ถงึความส�าคญั  

และส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศการเมือง

การปกครองของประเทศไทย 
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• กิจกรรม Voter Run วิ่งไปโหวต (โดยนักศึกษากลุ่มสิงโต) กับการจัดกิจกรรม “VOTER 

RUN 2019 วิ่งไปโหวต” ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว  

เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับคนรุ่นใหม่ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะกับ 

คนรุ่นใหม่ที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกและยังน�ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย 

มอบให้มลูนธิโิรงพยาบาลศรธีญัญา ซึง่ภายในงานมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัการไปใช้สทิธเิลอืกตัง้  

การจัดท�าคูหาจ�าลองการเลือกตั้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ และท�าความเข้าใจการเลือกตั้ง 

ซึง่ศลิปินและดาราจากค่ายต่างๆ มาร่วมวิง่ในฐานะคนรุน่ใหม่ทีเ่ป็นสือ่น�าในการใช้สทิธขิอง

คนรุ่นใหม่ได้อย่างดี
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• โครงการเปิดโลกประชาธปิไตยให้บคุคลออทสิตกิ (โดยนกัศกึษากลุม่ไก่ฟ้า) เป็นโครงการ

เพื่อให้บุคคลออทิสติกได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย และการรู้จัก 

การเลอืกตัง้ จนกระทัง่สามารถเดินเข้าคหูา และปฏบิตัไิด้จรงิ และไม่ก่อให้เกดิบัตรเสีย โดย

การสร้างสือ่ประสม (Toolkit) ทีเ่หมาะสมกบับคุคลออทสิตกิ ซึง่จดัท�าเป็นสือ่ทีห่ลากหลาย 

รูปแบบ ได้แก่ การใช้ Flashcard เป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง สิทธิ และหน้าท่ี 

การใช้ Motion Graphic ถ่ายทอดเรื่องการเลือกตั้ง และการใช้ Music VDO สร้าง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปเลือกตั้ง 

๔.	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	๒๑	 
(ปธก.๒๑)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑ ด�าเนินกิจกรรมหลักสูตรตั้งแต่

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นรูปแบบการบรรยาย 

และกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ทั้งการถกแถลง การสัมมนาสังเคราะห์ และการโต้วาที โดยเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและนักศึกษา อีกท้ังเมื่อจบแต่ละกลุ่มวิชาจะให้โอกาส 

นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการประยุกต์ใช้จากวิชาที่ได้เรียนรู้ตลอดกลุ่มวิชานั้นๆ นอกจากนี้  
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หลกัสตูรก�าหนดให้มกีารศกึษาดงูานจากพืน้ทีจ่รงิ เพือ่ศกึษาและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิติังาน 

โดยตรง โดยมีความมุ่งหมายส�าคัญที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียน

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง ในปี ๒๕๖๒ การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

เป็นช่วงเดียวกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ที่ศึกษาดูงาน นักศึกษาได้ตระหนักถึงการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม  

จึงได้ร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ โดยระดมทุนซื้ออาหาร ยา และสิ่งของเครื่องใช้จ�าเป็น 

ไปมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อด�าเนินการส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว

อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญ คือ การจัดท�าเอกสารวิชาการกลุ่มและการจัดท�าเอกสารวิชาการ 

ส่วนบุคคลซ่ึงผู้เข้าอบรมจะต้องถ่ายทอดว่าได้น�าความรู้ท่ีจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปด�าเนินการปรับใช้ หรือ

น�าไปแก้ปัญหาของหน่วยงานตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของสถาบันพระปกเกล้าในการสร้าง 

นักศึกษาให้มี KPI DNA (Knowledge, Publicness, Integrity) โดยสะท้อนผ่านการประเมินนักศึกษา 

ทีม่ต่ีอหลกัสตูร และผลงานของนักศึกษาหลักสตูรทีม่ต่ีอองค์กรและสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหลกัสตูรนี้  

มีจุดเด่นโดยธรรมชาติของนักศึกษา คือ เป็นผู้ซ่ือตรงต่อตนเองและผู้อื่น คือ มีวินัยเร่ืองการเข้าศึกษาตามเวลา 

ที่ก�าหนดและตรงต่อเวลา ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการต้องลางานเพื่อมาอบรม โดยสามารถ 

ดูจากผลการเข้าเรียนของนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการเข้าศึกษาอบรมเป็นอย่างดี

๕.	หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	
(People’s	Audit)

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)  

ความเป็น KPI DNA ของสถาบันทีนั่กศกึษาได้รบัจากการศกึษาอบรมในหลกัสตูรของสถาบนัและน�าความรูท่ี้ได้รบั 

ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนคือใจความส�าคัญ 

ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ในการบริหารรัฐกิจแนวใหม่รวมทั้งในยุคของ 

การปรับเปลี่ยนสู่การด�าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้บริการ

สาธารณะเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้ประชาชน องค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตาม

หลักสูตร มีความรู้ เจตคติ และทักษะ ในเรื่องการให้บริการสาธารณะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

(People’s Audit) อนัน�าไปสูก่ารส่งเสรมิจติส�านกึเรือ่งความเป็นประชาธิปไตย และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิด 

ความตระหนกั และเข้าใจถึงความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมในด้านการบรกิารสาธารณะ การยกระดบัการให้บรกิาร 

และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
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สถาบันได้มีการตดิตามประเมนิผลการฝึกอบรมจากผูผ่้านการอบรมอย่างต่อเนือ่ง พบว่า ผูผ่้านการอบรม

ทีไ่ด้น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ส่งผลให้เกดิการพฒันาและยกระดบัการให้บรกิารสาธารณะในเรือ่งต่างๆ ไม่เพยีงแต่ 

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเท่านั้น หากแต่ยังม ี

ภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานภาคเอกชนทีไ่ด้น�าความรูจ้ากโครงการ People’s Audit ไปประยุกต์

ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการท�างานได้ ทัง้นี ้ในปี ๒๕๖๒ สามารถยกตวัอย่างการน�าความรูจ้ากศกึษาไปประยกุต์ใช้ 

ภาคประชาสังคม การน�าองค์ความรู้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมที่

เรยีนรูม้าและน�าไปใช้ในเรือ่งการสร้างการมส่ีวนร่วม ใช้ในกจิกรรมหลาย

ประการ อาทิ

• การจัดท�าแผนพัฒนาป่าชุมชน - การร่วมกันปลูกป่า รักษาป่า และ

ติดตามประเมินผล

• จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา “๑ ต�าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

• การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก

• จดักจิกรรม “การเลอืกตัง้ท้องถิน่ซือ่ตรง โปร่งใส สจุรติ” ทีจ่ะมใีนอนาคต

ผลการน�าเทคนิคการมส่ีวนร่วมไปใช้ ในกิจกรรมข้างต้นท�าให้บรรลุวตัถปุระสงค์

ของกจิกรรมด้วยการมส่ีวนร่วมของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�า 

แผนแบบมีส่วนร่วมท้ังแผนการพัฒนาป่าชุมชนซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 

มผีลเชงิรปูธรรม แผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาทีไ่ด้มาจากการจดัท�าของ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น  

หรือการจัดเตรียมการเลือกตั้ง โดยใช้เทคนิคบัตรความคิดเพื่อให้ทุกคน 

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

การน�าความรู้ในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม ไปใช้ในโครงการส่งเสริม

พลเมืองดิจิทัลและการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ที่โรงเรียนฝั่งแดง นครพนม ด้วยเทคนิค ORID 

เชิงประยุกต์ร่วมกับบัตรความคิด ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงได้

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ในมุมมองของนักเรียน ด้วยความกระตือรือร้นและตั้งใจ 
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การใช้ความรู้จากการอบรมไปจัดท�าเวทีการมีส่วนร่วม “พรรษาสงบ” 

โดยผู้เข้าร่วมเป็น นาคที่จะอุปสมบทและจ�าพรรษา ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

รวม 4๐ ท่าน เพ่ือลดกรณีพิพาทต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยใช้เทคนิค ORID 

ผลที่ได้คือ ได้ท�าให้นาคที่จะอุปสมบทร่วมกันมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ป้องกนัปัญหาความขดัแย้งของการอยูร่่วมกนัของผูท้ีม่าจากทีต่่างกนัในการ

อปุสมบทครัง้นี ้และระลึกถงึเป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนัของการมาอปุสมบท

ภาครัฐวิสาหกิจ การท�ากจิกรรมการมส่ีวนร่วมด้วยการประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพสินเชื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย เพือ่มุง่เน้นการบรกิารท่ีดี รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ ลูกค้าและ

คูค้่าทางธรุกิจ เกิดความพงึพอใจในการได้รับบรกิารมากทีส่ดุ โดยให้ทกุคน 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการให้บริการที่ดีและ 

ข้อควรระวงัในการท�างาน เพือ่เป็น “ สญัญาใจร่วมกนั” มุง่เน้นการบรกิารทีด่ี  

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เกิดความพึงพอใจ 

ในการได้รับบริการมากที่สุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบของธนาคาร ส่งผลให้ 

ทมีงานกล้าแสดงความคดิเหน็ เกดิการมส่ีวนร่วมภายในสาขา ทมีงานมโีอกาส

สื่อสารและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกันมากขึ้น ทีมงานแต่ละสายงาน

มีความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของแต่ละสายงานท�าให้เกิดความร่วมมือ 

พร้อมช่วยกนัแก้ไขท�าให้ทกุสายงานบรรลเุป้าหมายไปพร้อมๆ กนัได้รวดเรว็ขึน้  

เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี เกิดความรักและสามัคคี

หน่วยงานรัฐและองค์การมหาชน  

การต่อยอดความเป็นเครอืข่ายนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าและต่อความรู้ 

ด้วยการสร้างการมส่ีวนร่วมท�าโครงการ “ช่วยชาวบ้านบนดอย... สูช่าวเขา  

๔.๐ ...ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ของสถาบนัวิจัยแสงซนิโครตรอน  

และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง โดย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 

aw_annual2562_p2.indd   98 8/25/2020   10:57:15 AM



99รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

วิธีควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษในดิน และน�้า ในการจัดการด้วย  

Smart Farming จากการศกึษาเปรยีบเทยีบด้านคณุภาพผลผลติด�าเนนิการ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการ Partnership หรือหุ้นส่วนการมี 

ส่วนร่วม ผลที่ได้น�าไปสู่งานวิจัยเพ่ือประโยชน์ของการบริการสาธารณะ 

ให้แก่ภาคประชาชน ทั้งในส่วนเกษตรกร และผู้บริโภค

 การมีส่วนร่วมในส่วนงานท่ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร 

กบัการให้บรกิารสงัคม ด้วยการจดัท�าโครงการสร้างสขุให้ชมุชน ณ องค์การ 

บรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคยีนบอน จังหวัดสระแก้ว ด้วยเทคนิคการเข้าถึง 

ประชาชนเชิงบวก ผลทีไ่ด้รับคือ ประชาชนรูสึ้กมคีวามเป็นเจ้าของในโครงการ

ด้วยการเสนอแนะความคดิเหน็ต่างๆ ในการด�าเนนิโครงการและประชาชน

เกดิความกระตอืรอืร้นอยากมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการ ท�าให้โครงการ

มีการก้าวหน้าในการด�าเนินงานได้ดี

 การใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น วิธีการสนทนาแบบ 

มีส่วนร่วม (ORID Method) ของกรมชลประทาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

มโีอกาสแสดงความคดิเหน็เพือ่คดัเลอืกเกษตรกรท่ียากจน ในเวทปีระชาคม

ระดับหมู่บ้าน ในโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต�าบลลานตากฟ้า อ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลท่ีได้คือ การจัดท�ารายช่ือเกษตรกรยากจน 

ที่มาจากการร่วมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบ 

มีส่วนร่วมโดยทุกคนมีความเห็นร่วมกันไม่เกิดความขัดแย้ง

 การน�าวิชาการประเมินผลการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ไปใช้ในหลังจาก 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจดัการขยะมลูฝอยพืน้ทีเ่ทศบาลนครภูเก็ต ผลทีไ่ด้รบัคอื ผูเ้ข้าร่วมประชมุ  

เกิดการเข้าใจในกระบวนการพัฒนาความรู้ท่ีได้รับอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

และเหน็คณุค่าของตนเองทีม่ส่ีวนร่วมในการสร้างความส�าเรจ็ของการอบรม 

ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดการขยะอย่างได้ผลในอนาคต
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นกัศกึษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้เข้ารับศึกษาอบรมและน�าความรู้ 

ไปปรับใช้ในการท�างานเพื่อประชาชน อาทิ

 การใช้ความรูก้ารสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยเทคนคิกระดานบัตรความคดิ  

ในการระดมความคดิเหน็พนกังาน เจ้าหน้าทีใ่นองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

เพ่ือพัฒนาการให้บริการในการจัดท�าโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชน จังหวัดชลบุรี ผลท่ีได้รับคือทราบจุดอ่อนจุดแข็งของการจัดท�า

โครงการทีม่าจากการระดมความคดิเหน็ เพือ่น�าไปพฒันาปรบัปรงุการด�าเนิน 

โครงการต่อไป

 การใช้เทคนิคกระบวนการถอดประเด็น ถอดบทเรียน และการประชุม

แบบมีส่วนร่วม พร้อมน�าเสนอผลการด�าเนินงานและหาแนวทางพัฒนา

ร่วมกันในการจัดการขยะในพื้นที่ เทศบาลต�าบลบางน�้าเปรี้ยว ผลที่ได้รับ 

คือ เกิดความร่วมมือของประชาชนในการจัดการปัญหาขยะอย่างจริงจัง  

ลดปัญหาขยะส่วนเกินและการทิ้งขยะจากนอกเขตลงอย่างได้ผล

 การน�าความรู้การมีส่วนร่วมไปจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน โดยใช้ตัวแบบของ People’s Audit มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

เพ่ือประเมนิผลความพึงพอใจแบบมส่ีวนร่วมในการท�ากระบวนการประชมุ

ประชาคมต�าบลส�าโรง เพื่อทบทวนแผน ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

• จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย โดยใช้เทคนิค 

การสนทนาแบบมีส่วนร่วม (ORID Method) เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

และได้ข้อสรุปในเวลาจ�ากัด

• ใช้เคร่ืองมือประชาเสวนาของ PA จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนชราและผู้พิการใช้เคร่ืองมือ เทคนิคการสนทนาแบบมีส่วนร่วม  

(ORID Method) ในการจัดโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย

ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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๑๐๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ผลที่ได้รับคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสามกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

อย่างจริงจงัและรูสึ้กเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม ท�าให้มคีวามสนใจในเนือ้หา

ข้อมูลมากขึ้น

การน�าความรู้ไปใช้ในเทศบาลต�าบลอุ่มเม้า ให้ประชาชนเข้ามาเป็น 

หุ้นส่วนพลเมืองโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือบริหารจัดการขยะให้หมดไปจาก 

ต�าบลอุ่มเม้าด้วยวิธีการก�าจัดขยะของแต่ละครัวเรือนด้วยตัวเอง และ 

อกีเรือ่งหนึง่กค็อื การจดัท�าธรรมนญูการศึกษาซ่ึงเป็นการบันทึกข้อมูลตกลง 

ร่วมกันระหว่างเทศบาล โรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง  

ผลการด�าเนินงานส่งผลให้ปัญหาเรื่องขยะชุมชนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

ในส่วนของโรงเรียนประจ�าเทศบาลนั้น ได้เกิดการท�างานของคณะครูอย่าง

จริงจังเข้มแข็งเพ่ือให้เป็นไปตามธรรมนูญที่ต้ังไว้ พร้อมทั้งการเปิดโอกาส 

ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามส่ีวนในการตดิตามการเรยีนการสอนอย่างมส่ีวนร่วม

อีกด้วย

๖.	หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งให้เกิดการเรียนรู้  

เท่าทันโลก สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก น�าไปสู่การพัฒนายกระดับการท�างานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีนวัตกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าแล้วพลาดหวังการได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหล่านี้มุ่งจะพัฒนาการด�าเนินงานของตน ดังนั้น การอบรมหลักสูตรดังกล่าว  

จะช่วยยกระดับการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น และมีการต่อยอดการพัฒนาในมิติต่างๆ  

รวมถึงเข้ามาเป็นเครือข่ายรางวัลพระปกเกล้าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนกับสถาบัน ซึ่งในปี ๒๕๖๒  

ได้จัดอบรมจ�านวน ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวม ๖๕ แห่ง และจากการประมวลผลในโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๖๒ ร่วมด้วยพบว่า มีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่หน้าใหม่ทีไ่ด้รบัรางวลัพระปกเกล้าเป็นครัง้แรกประมาณร้อยละ ๕๐ และในร้อยละ ๕๐ นัน้  

มีสัดส่วนถึง ๓ ใน ๕ ท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ส�าเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว 

ในปีที่ผ่านมา
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๑๐๒

พัฒนาคน	ด้วยการพัฒนาความรู้	เสริมประสบการณ์	
และการสร้างแรงบันดาลใจ

๑.	โครงการรางวัลพระปกเกล้า	

โครงการรางวัลพระปกเกล้า เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนา ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองและส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาท้องถ่ิน ดังจะเห็นได้ว่า 

กว่าสองทศวรรษทีผ่่านมา รางวลัพระปกเกล้า มบีทบาทในการประกาศเกยีรตคิณุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ทีมี่ผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนและเป็นพลงัเสรมิแรงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ผลติผลงานคณุภาพมากมายผ่านโครงการ และกจิกรรมต่างๆ อนัน�าไปสูก่ารพฒันาท้องถ่ินในบรบิททีห่ลากหลาย
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๑๐๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศ

เกียรติคุณ มีดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีดังนี้

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน 13 แห่ง ได้แก่

๑. เทศบาลนครภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

๒. เทศบาลนครล�าปาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

๓. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. เทศบาลนครอุดรธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๕. เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

๖. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗. เทศบาลเมืองล�าพูน อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

8. เทศบาลต�าบลบางกะดี อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

9. องค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาดิน อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

๑๑. องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองมะเขือ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

๑๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลบางบัวทอง อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

๑๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพันสาม อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑. เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๒. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกตุ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
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๑๐4

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�านวน 1๖ แห่ง ได้แก่ 

๑. เทศบาลเมืองบ้านบึง อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

๒. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๓. เทศบาลเมืองกะทู้ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

4. เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๕. เทศบาลต�าบลท่าคันโท อ�าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖. เทศบาลต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร 

๗. เทศบาลต�าบลชมภู อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

8. เทศบาลต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

9. เทศบาลต�าบลห้วยข้าวก�่า อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

๑๐. เทศบาลต�าบลท่าสาป อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

๑๑. เทศบาลต�าบลก้อ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 

๑๒. เทศบาลต�าบลศรีเตี้ย อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน 

๑๓. เทศบาลต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล 

๑4. องค์การบริหารส่วนต�าบลดงขี้เหล็ก อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

๑๕. องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

๑๖. องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน 22 แห่ง ได้แก่ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. เทศบาลเมืองลพบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

4. เทศบาลเมืองไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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๑๐๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๕. เทศบาลต�าบลพระแท่นล�าพระยา อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

๖. เทศบาลต�าบลชะมาย อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗. เทศบาลต�าบลแม่ขรี อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

8. เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

9. เทศบาลต�าบลบ้านแป้น อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

๑๐. เทศบาลต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 

๑๑. เทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 

๑๒. เทศบาลต�าบลขุนหาญ อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 

๑4. องค์การบริหารส่วนต�าบลสวนหม่อน อ�าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

๑๕. องค์การบริหารส่วนต�าบลแก้วแสน อ�าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๖. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาไม้ไผ่ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๗. องค์การบริหารส่วนต�าบลนครสวรรค์ออก อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑8. องค์การบริหารส่วนต�าบลนาสะเบง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

๑9. องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยเกตุ อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๒๐. องค์การบริหารส่วนต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๑. องค์การบริหารส่วนต�าบลบางคนที อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลประดู่ยืน อ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑. องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองเก่าพัฒนา อ�าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลคูขุด อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๓. องค์การบริหารส่วนต�าบลประทัดบุ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวไผ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
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๑๐๖

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จ�านวน 12 แห่ง ได้แก่ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

๒. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

๓. เทศบาลเมืองหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. เทศบาลต�าบลเวียงสา อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

๕. เทศบาลต�าบลล�าลูกกา อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

๖. เทศบาลต�าบลควนขนุน อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

๗. เทศบาลต�าบลนาด้วง อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

8. องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกง อ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

9. องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้ อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๐. องค์การบริหารส่วนต�าบลพลูตาหลวง อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๑๑. องค์การบริหารส่วนต�าบลบัวตูม อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

๑๒. องค์การบริหารส่วนต�าบลร่องเคาะ อ�าเภอวังเหนือ จังหวัดล�าปาง
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๑๐๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.	โครงการสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	“Next	Station	ประชาธิปไตย
ไทย:	ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น”

โครงการสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๖๒ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู ้

ความเข้าใจ เรือ่งการปกครองท้องถิน่ ประชาธิปไตย และทิศทางการกระจายอ�านาจ ซึง่ในห้วงเวลาหลายปีทีผ่่านมา  

มเีหตกุารณ์ส�าคญัในประเทศทีท่�าให้ทศิทางการกระจายอ�านาจต้องหยดุชะงกัลงไปเน่ืองจากคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศหัวหน้า คสช. ท่ี 8๕/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการช่ัวคราว เน้ือความส�าคัญของประกาศและค�าสั่งท้ังสองฉบับคือ 

การให้หยุดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบจนกว่าประกาศนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ต่อมาได้มีสัญญาณตอบรับจากรัฐบาลที่เปิดให้เห็นถึงอนาคตของการกระจายอ�านาจและการปกครอง

ท้องถิน่ คอื วนัที ่๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มพีระราชกจิจานเุบกษาประกาศใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ�านวน ๖ ฉบับ ซึ่งฉบับที่มีความส�าคัญที่สุด คือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ก�าหนดให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลัง พ.ร.บ. นี้บังคับใช้จะเกิดขึ้นได ้
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๑๐8

ต่อเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควรให้มี โดย คสช. จะแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ทราบและก�าหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และให้ประกาศและค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการงด 

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจ�านวนเจ็ดฉบับจะถูกยกเลิกไป

ดังน้ัน เพื่อให้เป็นเวทีแห่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของการเลือกตั้งท้องถิ่น  

และการกระจายอ�านาจท่ีจะก้าวต่อไป สถาบันได้จัดสัมมนา ประเด็น Next Station ประชาธิปไตยไทย:  

ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์ในห้วงเวลาส�าคัญเน่ืองจากเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ 

เส้นทางการกระจายอ�านาจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น 

หน่วยงานหลักที่สามารถสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้ และ 

เสรมิสร้างแนวคดิ องค์ความรูด้้านการพฒันาการบรหิารงานกจิการสาธารณะให้มปีระสทิธภิาพ ความจ�าเป็นต้อง 

เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเลือกตัง้ระดบัท้องถิน่ รวมถงึการสะท้อนให้ถงึพลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ตลอดจนผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับการบรหิารงานในพืน้ทีท่ีต้่องการกระจายอ�านาจ และความมุง่มัน่ทีจ่ะให้การเมอืง

ระดับท้องถิ่นคือรากแท้ของการพัฒนาประเทศ

การจัดสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน ๗8๗ คน
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๑๐9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ขับเคลื่อนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์	 
e	-	Learning	ช่องทางใหม่แห่งการเรียนรู้

โครงการการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน	์e	-	Learning	เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย

สถาบันได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e - Learning ซึ่งนับได้ว่าเป็นการจัด 

การเรยีนการสอนผ่านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั นอกเหนอืจากการเรียนการสอนในห้องเรยีนปกต ิโดยเริม่เปิดหลกัสตูร 

การเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การเมืองระดับชาติ และหลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรับการเมืองระดับท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบนัได้พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e - Learning  

เพิ่มอีก ๑ หลักสูตร คือ “หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นหลักสูตร

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถศึกษาได้จากระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันพระปกเกล้า
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๑๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาและสร้าง 
ความเป็นพลเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างความเป็น

พลเมือง มีกลยุทธ์หลักคือ เน้นการศึกษาเพื่อสร้าง     

ความเป็นพลเมือง Civic Education ไปที่กลุ่ม 

เป้าหมายทุกระดบั ตัง้แต่ผูน้�าชมุชน ภาคประชาสงัคม 

ผู้น�านสิิต นกัศกึษา ครูผู้สอน นกัเรียน และเดก็ปฐมวยั 

เพราะการศึกษาวิจัยพบว่า การสร้างความตระหนัก 

ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้น

กับกลุ่มเป้าหมายถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการ

สร้างความเป็นพลเมอืงทีก่ระตอืรอืร้นและมส่ีวนร่วม

ในระบอบประชาธิปไตย 
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๑๑๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การค้นหาต้นแบบของความเป็นพลเมืองในระดับบุคคล และชุมชนเป็นอีกหนึ่ง

กลยทุธ์ทีส่ถาบนัพระปกเกล้าได้น�ามาใช้ในการพฒันาและสร้างความเป็นพลเมอืงเพือ่น�าเสนอ

พลเมืองหรือชุมชนพลเมืองตัวอย่างให้กับสาธารณะได้รับทราบ เรียนรู้ และน�าไปประยุกต์ 

ในพื้นที่ของตนเอง

การสร้างตัวคูณหรือตัวขยายผล เป็นกลยุทธ์ท่ีสถาบันพระปกเกล้าด�าเนินการ 

มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เป็นการสร้างวิทยากรหรือผู้ที่จะน�าความรู้ไปขยายผลต่อในชุมชน 

ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นพลเมืองที่มีความรู้ ตระหนักในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น และ 

มส่ีวนร่วมในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุต่อไป ซึง่ความส�าเรจ็ใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ด้าน ได้แก่

๑.
ด้านการศึกษาเพ่ือสร้าง 
ความเป็นพลเมือง	 
Civic	Education	 

การสร้างภาวะผู้น�า	และ 
ความมีจิตส�านึกสาธารณะ

๒.
ด้านการพัฒนา 
และการเสนอ 

นโยบายสาธารณะ 
Public	Policy

๓.
ด้านการพัฒนา 
พลเมืองต้นแบบ
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๑๑๒

๑.	ความส�าเร็จด้านการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง	
(Civic	Education)	การสรา้งภาวะผูน้�า	และความมีจติส�านกึ
สาธารณะ	

มุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการหลัก ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต 

โครงการสร้างส�านึกพลเมือง และโครงการสื่อเพื่อสร้างส�านึกพลเมือง มีรายละเอียดต่อไปนี ้

๑.	โครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต เป็นโครงการอบรมในลักษณะค่ายเยาวชน ซึ่งเน้น 

หลักการเปิดพื้นท่ีให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง 

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุ การศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมอืง (Civic Education) ซึง่โครงการนีจ้ะเสรมิสร้างและพฒันา

ทักษะการเป็นผู้น�าและภาวะผู้น�า กระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ ตลอดจนมีจิตส�านึกความเป็นพลเมืองและเป็น 

ต้นแบบที่ดีให้กับสังคม โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารุ่นละ ๖๐ คน ใช้ระยะเวลา 8 วัน 8 คืน  

ที่ผ่านมาจัดการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น ๖ รุ่น (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖๒) มีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน ๓๕๒ คน จาก ๕๗ 

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ความส�าเร็จของโครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า

๑.  ผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคตน�าความรู ้เทคนคิ กระบวนการ ขยายผลโดยไม่ขอรบัทนุสนบัสนนุ

จากสถาบันพระปกเกล้า จ�านวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ ซึ่งสามารถขยายความรู ้ไปยัง 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ทั้งสิ้น ๓,๗4๖ คน

๒.  ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคตผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น เผยแพร่ความรู ้ให้กับสาธารณะผ่าน 

สื่อสังคมออนไลน์ จ�านวน ๕ เรื่อง ได้แก่

๒.๑  โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ความจริงที่ผู้น�าต้องรู้
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๑๑๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.๒  ผู้น�าและภาวะผู้น�า

๒.๓  ผู้น�าในโลกเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.4  ประชาธิปไตย 

๒.๕  ความเป็นพลเมือง 
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๓.  ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะโดยการให้สัมภาษณ์ในรายการ

โทรทัศน์ จ�านวน ๕ คน 

4  ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคตได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการศนูย์พฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนั

พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จ�านวน ๑ คน

๒.	โครงการสรา้งส�านกึพลเมอืง (Project Citizen) เป็นโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารให้กบั 

ครูและอาจารย์ เกี่ยวกับการสร้างส�านึกความเป็นพลเมืองโดยใช้กระบวนการ ๖ ขั้นตอน และมอบหมายให้คร ู

น�าไปประยกุต์สอนนกัเรียนในห้องเรยีน และจดัท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาของโรงเรยีนและชมุชน 

ซึ่งความส�าเร็จของโครงการนี้พบว่า ครูและนักเรียนได้น�าความรู้ ทักษะและความมีจิตสาธารณะไปประยุกต์ใช้ 

ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนที่ชัดเจน เริ่มจากการร่วมกันระบุและค้นหาปัญหาสาธารณะ

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน ผ่านกระบวนการตัดสินใจที่เรียกว่า “ฉันทมติ” ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ปรึกษาหารือและพูดคุยกันโดยใช้เหตุผล ข้อมูลและข้อเท็จจริง จนน�าไปสู่การตัดสินใจ 

ที่ทุกฝ่ายยอมรับแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างก็ตาม และเมื่อได้ปัญหาสาธารณะท่ีนักเรียนต้องการ

แก้ไขแล้ว นักเรียนจะช่วยกันส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ใช้แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ ์

ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องว่าปัญหานี้ส�าคัญจริงหรือไม่ อะไรคือต้นเหตุของปัญหา มีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 
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๑๑๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

นโยบายสาธารณะอะไรบ้างที่เก่ียวข้อง เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และจัดท�าแนวทางแก้ไขปัญหาและ 

ลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองที่ตระหนักรู ้และกระตือรือร้น และท้ายที่สุดจึงได้น�าไปสู ่การพัฒนาเป็น 

นโยบายสาธารณะเพื่อน�าเสนอต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

๓.	โครงการ
สื่อเพ่ือสร้างส�านึก
พลเมือง	ผา่นนทิาน	
เรื่อง	หนูดี..ท�าได	้ 
เป็นส่ิงพิมพ์เล่มแรก และ

เล ่ม เดี ยว ในขณะนี้ ของ

สถาบัน ท่ี มี เ น้ือหา และ

การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ 

การป ลูกฝ ั ง วินั ย ให ้ แก  ่

กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กเล็ก 

อาย ุ๐ - ๓ ปี ซึง่เดก็สามารถ

จดจ�าและท่องเนื้อหานิทาน

ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมทั้ง

มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในด้านการช่วยเหลือตัวเอง สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตัวเองได้ และเสนอตัว 

ต่อผู้ปกครองเพื่อที่จะช่วยเหลืองานบ้าน นอกจากน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงคุณค่า จึงได้น�า

นิทานเล่มน้ีไปประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผลิตเป็น 
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๑๑๖

สื่อสิ่งพิมพ์นิทาน เรื่อง หนูดี..ท�าได ้จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ส�าหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ ๐ - ๓ ปี และเผยแพร่ไปยัง

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ๒9๒ ศนูย์ สงักัดส�านกัพัฒนาสังคม กรงุเทพมหานคร 4๕ เขตทัว่กรงุเทพฯ จ�านวน ๑๐๐ เล่ม 

โดยมจี�านวนเดก็เลก็รวมทัง้สิน้ ๒๒,๗๑๓ คน และ ๑๗ โรงเรยีนในเครอืข่ายของศนูย์คณุธรรม จ�านวน ๑๐๐ เล่ม  

โดยมจี�านวนนักเรยีนรวมทัง้ส้ิน ๒,9๓๖ คน รวมถงึ กรรมาธกิารศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๒๐ เล่ม และสถานศึกษา จ�านวน ๑๓ แห่ง ได้ท�าหนังสือร้องขอจ�านวน ๑๓๐ เล่ม  

โดยมีจ�านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๖ คน                                                                

๒.	ความส�าเร็จด้านการพัฒนาและการเสนอนโยบาย
สาธารณะ	Public	Policy

ผ่านโครงการหลัก ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างส�านึกพลเมือง และโครงการโรงเรียนพลเมือง

	 ๑.	โครงการสร้างส�านึกพลเมือง	

ความส�าเร็จของโครงการสร้างส�านึกพลเมืองในปี ๒๕๖๒ ส่งผลให้เกิดครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข การเมืองการปกครอง หลักการมีส่วนร่วม การพัฒนา

และเสนอนโยบายสาธารณะ ซึง่ครทูีผ่่านการอบรมได้น�าความรูเ้หล่านีไ้ปสอนและท�ากจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกบั 

นักเรียน โดยนักเรียนเกิดความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถที่จะระบุปัญหาร่วมกัน ใช้ฉันทมติในการ
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๑๑๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

เลือกปัญหาร่วมกัน เก็บข้อมูล และวางแผนปฏิบัติการได้ ตลอดจนการน�านโยบายของตนไปเสนอต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจนสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างดี ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดท�ากิจกรรมหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จ�านวน ๔2 โครงการ อาทิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา เสนอนโยบาย 

แก้ปัญหาขยะจากห่อบรรจอุาหาร โรงเรยีนอนุบาลจอมบงึ จงัหวัดราชบรีุ เสนอนโยบายแก้ปัญหาลงิรือ้ขยะในถัง 

โรงเรยีนอนบุาลเมอืงชมุพรวดัสบุรรณนมิติร จงัหวดัชมุพร เสนอนโยบายแก้ปัญหาการจราจรตดิขดัหน้าโรงเรยีน 

	 ๒.	โครงการโรงเรียนพลเมือง	

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับ 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เปิดโรงเรียนพลเมืองไปแล้ว จ�านวน 8๓ โรงเรียน 

ใน ๖9 ต�าบล/อ�าเภอ ครอบคลุม ๒๗ จังหวัด โดยมีจ�านวนนักเรียนพลเมืองที่ผ่านหลักสูตร 4,๑๕๐ คน เฉลี่ย

โรงเรยีนละ ๕๐ คน และเกดิโครงการ/กจิกรรมสาธารณะในการแก้ไขและพฒันาชมุชนกว่า ๒๐๐ โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนพลเมือง คือ การเปิดพื้นที่ในระดับต�าบลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย

จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย และความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย เพือ่ให้เกดิทกัษะและเจตคตทิีด่ ี
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๑๑8

ต่อระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ สามารถทีจ่ะพึง่ตนเองและสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

ชมุชนตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของชุมชน ตลอดจนจดัการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชมุชนได้ในฐานะพลเมือง 

นักเรียนโรงเรียนพลเมือง คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในต�าบลและมีความสนใจที่จะเรียนรู้สามารถเข้ามาเรียนได้

โดยไม่จ�ากัดเพศ วัย อายุ และอาชีพ ซึ่งวิธีการสอนมีทั้งบรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมความคิด ลงพื้นที่ และ

ลงมือปฏิบัติจริง เรียน ๑๐๕ ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน 
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๑๑9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ผลการด�าเนนิงานปี ๒๕๖๒ พบว่า นกัเรยีนพลเมอืงมคีวามรูค้วามเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทีิด่ต่ีอระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพัฒนาตนเองและชุมชนได้ และได้น�าความรู้เหล่านั้นไป 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองให้มคีวามกระตอืรอืร้น กล้าคดิ กล้าท�า และกล้าเข้าไปมีส่วนร่วมในชมุชน นอกจากนี ้

ยังได้อาสารวมตัวกันเพ่ือพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นเครือข่ายนักเรียนพลเมือง ปัจจุบัน มีนักเรียนพลเมือง จ�านวน 

๓,๓๒๐ คน ใน ๒๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 8๐ ของจ�านวนนักเรียนพลเมืองทั้งหมด 4,๑๕๐ คน ที่มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง และสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนพลเมืองได้ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน 

โดยใช้หลักการพึ่งตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้

• ปัญหาภัยแล้ง นกัเรยีนโรงเรยีนพลเมอืงจงัหวดัพัทลงุ ได้รวมกลุม่กนักบัชมุชนและหน่วยงาน 

ภาครัฐ จัดท�าฝายเพื่อชีวิต ต�าบลร่มเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จ�านวน 4 ฝาย  

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า ใช้อุปโภค บริโภค และชะลอน�้าป่า 

ในเวลาฤดูฝน ซึ่งจากเดิมปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่มีน�้าในการอุปโภค 

บริโภค เกษตรกรไม่มีน�้าในการท�าการเกษตร สัตว์น�้าเริ่มสูญหาย และฤดูฝนน�้าหลาก 

ท�าน�้าทะลักเข้าสู่ชุมชนและกัดเซาะริมฝั่ง ปัจจุบันหลังจากสร้างฝายสามารถกักเก็บน�้าไว้ 

เพ่ือใช้ส�าหรับประโยชน์กับชุมชนในฤดูแล้งได้ โดยนักเรียนพลเมือง จังหวัดพัทลุง  

มีความพิเศษมากกว่าที่อื่น เนื่องจากเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ จากส�านักงานคุมประพฤติ  

จังหวัดพัทลุง ท่ีเคยกระท�าความผิดมาแล้ว แต่เมื่อเข้ามาสู่โรงเรียนพลเมืองแล้ว นักเรียน 

เหล่านีส้ามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และเกดิการยอมรับจากสงัคมเกดิมากยิง่ขึน้ สามารถ 

ด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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• ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นักเรียนโรงเรียนพลเมืองพหุวัฒนธรรม  

ต�าบลป่าไร่ อ�าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตาน ีได้ร่วมกับคนในชุมชนท�านารวมเกษตรอินทรีย์  

ส่งผลให้ประชาชนมีพื้นที่ในการท�านาโดยใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

และเกิดการจัดธรรมนูญนารวม โดยมี กอ.รมน.ภาค 4 สนับสนุนเครื่องสีข้าว กรมแรงงาน

เข้ามาให้ความรู้เรื่องการท�าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อน�าไปใช้กับนาของตัวเองโดยไม่ต้องไปซื้อ 

ปุย๋เคม ีเป็นการลดต้นทนุในการท�านา ปัจจบุนัมนีารวมประมาณ ๖๕๐ ไร่ มทีัง้ชาวไทยพุทธ 

ชาวไทยมุสลิม จ�านวน ๖๕ ครัวเรือน แบ่งเป็น พุทธ ๓๒ ครัวเรือน มุสลิม ๓๓ ครัวเรือน 

สร้างรายได้เฉลี่ย กว่าเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน จากการขายข้าว ซึ่งจัดท�าใน 

รูปแบบสหกรณ์ สามารถลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้ จากเดิมในพื้นที่ไม่มีปัญหา 

ความสงบระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม หลังจากด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันนี้ปัญหา

ความไม่สงบได้รับการแก้ไข และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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๓.	ความส�าเร็จด้านการพัฒนาพลเมืองต้นแบบ	ผ่าน
โครงการโรงเรียนพลเมือง	และโครงการผู้น�าเยาวชน
แห่งอนาคต	

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้า ได้สร้างและพัฒนา “พลเมืองต้นแบบ” เพื่อให ้

เป็นแบบอย่างส�าหรับการปฏิบัติ และการด�าเนินรอยตามบุคคล ผ่านโครงการหลัก ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ

โรงเรียนพลเมือง และโครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต รายละเอียดดังนี้

	 ๑.	โครงการโรงเรียนพลเมือง

ความส�าเร็จอีกประการของโครงการโรงเรียนพลเมืองนอกจากนักเรียนโรงเรียนพลเมืองจะสามารถ 

รวมกลุ่มด�าเนินการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะแล้ว ยังเกิดนักเรียนต้นแบบของโรงเรียนพลเมือง ดังนี้

• นางสาวประภากร โพธิห์มดุ รองนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลสวุรรณภมู ิอ�าเภอสวุรรณภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นนักเรียนพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จากเดิมเป็นคนไม่กล้าพูดต่อ 

ทีส่าธารณะ ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชน อารมณ์ร้อนไม่ค่อยมเีหตผุล  

แต่หลังจากเข้าศึกษาในโรงเรียนพลเมือง เกิดการเปล่ียนแปลงต่อตนเอง กลายเป็นบุคคล 

ท่ีสามารถพดูต่อทีส่าธารณะได้ กล้าทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ และมีจติอาสา ปัจจุบนัเป็นผู้จดัตัง้

โรงทานจติอาสานักเรยีนพลเมือง โดยออกงบประมาณเองกบัเพ่ือนๆ นักเรยีนโรงเรยีนพลเมอืง

• นายชมธวัช ไชยบุตร นักเรียนโรงเรียนพลเมือง ต�าบลบาโหย อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด

สงขลา จากเดิมเป็นคนหัวรุนแรง ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาชุมชน หลังจากได้เข้าเรียน

โรงเรียนพลเมืองแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง  

ปัจจุบันนี้เป็นแกนน�าชุมชนบาโหย เชิญชวนพรรคพวกมาช่วยกันในการพัฒนาชุมชนโดย 

จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้ามาร่วมด�าเนินการ ถือว่า

เกิดผลส�าเร็จและเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชน 

• นายดสุติ ภธูรไพ นกัเรยีนโรงเรยีนพลเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ ต�าบลดอนก�าเมด็ อ�าเภอขขุนัธ์ 

จงัหวดัศรสีะเกษ เป็นผูใ้หญ่บ้านกันจาน เป็นเกษตรกร ท�านา ท�าสวน มุ่งเน้นแต่การท�าอาชพี

ของตนเองเป็นหลกั หลงัจากเข้าเรียนโรงเรียนพลเมอืง และได้ผ่านหลกัสตูรการอบรมชมุชน
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พลเมืองเข้มแข็งจากสถาบันพระปกเกล้า ท�าให้รู้สึกว่าเสียงของตนมีความส�าคัญในการ 

ที่จะพัฒนาชุมชนได้ จึงลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนมากขึ้น เป็นแกนน�ากลุ่มนักเรียนพลเมือง 

ในการจดัท�ากจิกรรมสาธารณะต่างๆ มากมาย เช่น การพฒันาวดัโรงเรยีนชมุชน การพฒันา

และปรบัแต่งภมูทิศัน์วดัตาโคล และได้เปิดหลกัสตูรโครงการยกระดับการเรยีนรูชุ้มชนพฒันา

สังคมรอบด้าน ร่วมกับ กศน. ต�าบลดองก�าเม็ด

• นางบุญเพ็ง โวท นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนานวล อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

และเป็นนักเรียนโรงเรียนพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จากเดิมท่านเป็นนักการเมืองท้องถ่ิน

เพียงอย่างเดียว มีการพัฒนาชุมชนตามหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหลัก 

หลังจากท่ีท่านได้เข้าเรียนโรงเรียนพลเมือง ท�าให้มีความคิดที่เปลี่ยนไป โดยคิดว่าตนเอง

เป็นพลเมืองคนหนึ่งท่ีอยากที่จะพัฒนาชุมชน ท่านจึงได้จัดท�าโครงการในชุมชนมากมาย 

เช่น การบริหารจัดการขยะต้นทาง โครงการสร้างเตาถ่านของดีนานวล เพื่อเป็นการสร้าง

รายได้เสรมิให้กบัชมุชน และได้ส่งโครงการเข้าประกวดมากมายจนได้รบัรางวลั เช่น รางวลั

ส�านักงานสีเขียว Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพและส่ิงแวดล้อม ปัจจุบันเป็น 

ที่ศึกษาดูงานของต�าบลนานวล

• นายอภิฉัตร ภูสนาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑4 ต�าบลหินกอง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

นกัเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีนพลเมอืง จังหวัดร้อยเอด็ เดิมเปน็คนทีไ่ม่สนใจที่จะพฒันาชุมชน

ของตนเอง และไม่เปิดรับส่ิงใหม่ๆ ในปี ๒๕๕9 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ให้ความรู ้

เรื่องประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง ท้ายที่สุดผู้ใหญ่อภิฉัตรได้เข้าใจและได้มองเห็น 

เจตนารมณ์ของสถาบันที่จะสร ้างความเป็นพลเมืองให ้ชุมชนเกิดความเข ้มแข็ง 

ด้วยตัวชุมชนเอง จึงขอให้สถาบันมาเปิดโรงเรียนพลเมืองให้ ซึ่งได้รับอาสาเป็น

หัวหน้าห้อง และได้เข้ามาเรียนจนส�าเร็จการศึกษา ปัจจุบันเป็นผู ้น�าที่มีจิตอาสา 

ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายการจัดการขยะต้นทางแบบ 

มีส่วนร่วมและได้น�าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อีกท้ังก�าลังจะด�าเนินการเรื่อง 

การเลือกตั้งสมานฉันท์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในชุมชน ซึ่งได้ท�ากิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

• นายสัญชัย ช่องวารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต�าบลไพศาล อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

นักเรียนโรงเรียนพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น�ากระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง 

ไปขยายต่อในชุมชนอย่างมากมาย ตัวอย่างเช ่น การสร้างส�านึกพลเมืองให้กับ 

เด็กแว้น เป็นการน�าเด็กแว้นมาเรียนรู้เรื่องการขับรถให้ถูกกฎจราจรและไม่ละเมิดกฎหมาย 
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จนเกิดการตั้งกลุ่มเด็กแว้นจิตอาสาพัฒนาชุมชน และปัจจุบันตนยังเป็นแกนน�าในการสร้าง 

พื้นที่ต้นแบบ โคก - หนอง - นา - บุรี อาหารปลอดภัย โดยจะสร้างเป็นพื้นที่เรียนรู ้

เรื่องการจัดท�าเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ร่วมกับสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

	 ๒.	โครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต	

เยาวชนผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้น�า ภาวะผู้น�าและจิตส�านึก

สาธารณะ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดเป็นเยาวชนต้นแบบ  

ดังต่อไปนี้

• นายวรเมธ สิงห์แก้ว ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 (ยอ.1) สถาบันพระปกเกล้า 

 ส�าเร็จการศึกษาคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์  สาขารัฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป ัจจุบันรับ 

ราชการทหารเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง 

และลอนโบวล์ส นักกีฬาเปตองสังกัด

กองทัพบก นักกีฬาทีมชาติไทย ดีกรี 

เหรียญเงิน คู ่ชาย ซี เกมส ์  ๒๐๑9  

ณ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ (กฬีาลอนโบวล์ส) 

  การฝึกอบรมผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคต นายวรเมธ สงิห์แก้ว รู้สกึได้ว่าเป็นประสบการณ์

ที่ดีท่ีได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนต่างสถาบัน ได้เรียนรู้สิ่งที่หาไม่ได้ในต�ารา การได้เรียนรู ้

สิ่งใหม่ๆ และกิจกรรมต่างๆ มีแง่คิด แฝงปริศนาธรรมตลอดการอบรม อีกทั้งโครงการยังมี 

ผู้เช่ียวชาญระดับประเทศมาให้ความรู้ สิ่งที่ นายวรเมธ ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ  

การเป็นผู้น�า การรู้จกัให้โอกาส การเสยีสละ ความสามคัค ีการท�างานเป็นทมี การวางแผนงาน 

เป็นระบบ การมีวิสัยทัศน์ การมอบหมายงานที่เหมาะกับความสามารถของคน การวางตัว
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ในสังคม ความกตัญญูต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุมมองความคิด 

ที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับผู้น�าและภาวะผู้น�า การมองความยากล�าบากในการฝึกซ้อม มาเป็น 

แรงขับเพือ่สร้างชือ่ให้กบัประเทศชาต ิท�าให้คนคนหนึง่เปลีย่นชวีติได้ จากไม่ม่ันใจ ท้อแท้ 

สู่การท�าประโยชน์ที่มากกว่าท�าเพื่อตนเอง

• นายกฤตณิภทัร สิงห์ศกัดา ผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคต รุน่ที ่1 (ยอ.1) สถาบนัพระปกเกล้า

ส�าเรจ็การศึกษา คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการ 

โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต สิ่งที่นายกฤติณภัทร 

สิงห์ศักดา ได้เรียนรู้จากโครงการผู้น�าเยาวชนแห่ง

อนาคต คือ ผู้น�าต้องเข้าใจความต่างและจัดการ

ภาวะทางอารมณ์ของตนได้ และได้น�าไปปรับใช้ 

ในการท�างานตัง้แต่ปี ๒๕๖๒ จนถงึปัจจบุนั ซ่ึงเป็น

ลักษณะงานการสร้างและต่อยอดธุรกิจ รูปแบบ

ใหม่ๆ ให้กับบริษัท มีโอกาสท�างานร่วมกับคนไทย

และชาวต่างชาต ิต้องเจอปัญหาและอปุสรรคมากมาย รวมไปถงึความแตกต่างทางความคิด  

เชื้อชาติ ประสบการณ์ และวัย นายกฤติณภัทร ได้น�าความรู้เรื่องการบริหารความต่าง 

ด้วยมุมมองที่เข้าใจความต่าง การจัดการภาวะทางอารมณ์ของผู้น�าไปใช้ในการบริหารงาน

และสร้างผู้น�ารุ่นใหม่ๆ ในอนาคต 

• นายปฏิภาณ สมบูรณ์ผล ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 (ยอ.3) สถาบันพระปกเกล้า

  ส�าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย นายปฏิภาณ ตั้งใจว่าจะท�างานทางด้านการท่องเที่ยว ตามคณะและ

สาขาท่ีส�าเร็จการศึกษามา เพราะเป็นอาชีพและสายงานในฝัน หลังจากได้มีโอกาส

เข้าร่วมโครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคตของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นโครงการ

ท่ีสร้างให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู ้น�าที่ถูกติดอาวุธ ท้ังความรู ้และทัศนคติที่ยึดประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ นายปฏิภาณ เห็นแนวทางในการพัฒนาสังคมจากการเป็นครู  

จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Teach for Thailand เป็นครูผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพราะเห็นว่าครูสามารถสร้างคนให้เป็นคนดีได้ และโรงเรียน 
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๑๒๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ถือว ่า เป ็นแหล ่งเรียนรู ้ส� าคัญของเยาวชน  

ความท้าทายไม่ได้อยู่ท่ีการสร้างจิตส�านึกให้กับ 

นักเรียนเพียงอย ่างเดียว แต ่อยู ่ที่การสร ้าง 

ผลกระทบเชิงบวกจากนักเรียนสู่ผู ้ปกครองและ 

กระจายสูชุ่มชนผ่านนกัเรยีนและผูน้�าชุมชนอกีด้วย 

นายปฏิภาณ มั่นใจและเชื่อว ่าการที่ ได ้ เป ็น 

ส ่วนหนึ่งในสังคมได้เปลี่ยนแปลงตนเองและ

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียน เป็นสิ่งที่มี 

คุณค่ามาก และภาคภูมิใจที่ได้สร้างสิ่งท่ีสวยงาม 

และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเหมือนทุกวันนี้

• นางสาวณัฐศมน สินจุ้ย ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ ๔ (ยอ.๔) สถาบันพระปกเกล้า

  ส�าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวณัฐศมน 

มีความรูส้กึอย่างแรงกล้าว่า เมือ่จบหลกัสตูรผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคตแล้ว เกดิการเปลีย่นแปลง

ขึ้นกับตนเองหลายด้าน กล่าวคือ ตนกล้าที่จะลุกขึ้นมาตั้งค�าถามกับสังคม เปลี่ยนมาเป็น 

ผู้น�าในการท�ากิจกรรมกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น เปลี่ยนแนวความคิดที่เป็น negative  

ในบางเร่ือง มาเป ็นแนวคิดในเชิง positive 

มากยิ่ งขึ้น ปรับเปลี่ยนมารยาทที่ เคยท�าผิด 

หรือท�าไม่ถูกวิธีให้ถูกต้องเหมาะสมย่ิงขึ้น และ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ การเป็นคนที่มี

ภาวะความเป็นผูน้�าในทกุๆ เรือ่งอย่างสมบรูณ์แบบ

         การเข้ารบัการอบรมในโครงการผูน้�าเยาวชน

แห่งอนาคต เมือ่ต้นปี ๒๕๖๑ ถอืเป็นประสบการณ์

ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ เป็นประสบการณ์ที่สามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมือง สามารถน�า

สถานการณ์ทีอ่าจารย์วิทยากรยกเป็นตวัอย่างมาปรบัใช้กบัวิชาการในรัว้มหาวิทยาลยั ตลอด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้อย่างดีเยี่ยม และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เครือข่าย (Connection)  

ระหว่างเพื่อนและพ่ีๆ ท่ีแม้จะจบโครงการไปแล้วก็ยังคงติดต่อและช่วยเหลือกันเสมอ  

เป็นโครงการที่จบแล้วแต่ไม่จบอย่างแท้จริง
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๑๒๖

• นางสาวศรจีกัรภทัร เฉลิมชยั ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที ่๔ (ยอ.๔) สถาบันพระปกเกล้า

      ส�าเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ 

ประยกุต์ศลิป์ สาขาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวศรีจักรภัทร 

เฉลิมชัย ได้รับแรงผลักดันส�าคัญจากการเข้าร่วม 

โครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต เมื่อต้นปี ๒๕๖๑ 

ท�าให้มีโอกาสสร้างผลงานและท�ากิจกรรมร่วมกับ 

หน่วยงานและองค์กรเพ่ือสงัคมต่างๆ ทีน่อกเหนอืจาก 

การได้น�าเอาประสบการณ์และความสามารถ 

ทีม่อียูไ่ปใช้ให้เกดิประโยชน์แล้ว ยงัได้ขยายองค์ความรู้ 

และส่งต่อโอกาสที่ดีไปสู ่ผู ้คนในสังคม โดยปี ๒๕๖๒ ได้ริเริ่มและด�าเนินโครงการ 

เพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษา ลดปัญหาความเลื่อมล�้า เพิ่มโอกาส 

ให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติและอื่นๆ เช่น การอาสาสอนหนังสือและพัฒนา 

หลักสูตรให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนและ

ปัญหาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและแก้ปัญหา 

คนไร้บ้าน การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ

และสิง่มชีวิีตต่างๆ การลงพืน้ท่ีท�ากจิกรรมอาสาเพือ่ผูท่ี้ขาดแคลนโอกาสผูพ้ทัิกษ์ผนืป่าไทย 

คนพลัดถิ่นชนชาติพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ

  การน�าเอาตนเองเข้าไปเรยีนรูปั้ญหาในสงัคมเหล่านัน้ ท�าให้ นางสาวศรจีกัรภทัร เข้าใจ

และเข้าถงึปัญหาตลอดจนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขอย่างแท้จรงิ ทัง้นีก้ารได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ร่วมกนัระหว่างเครอืข่ายต่างๆ ท�าให้ได้รูจ้กัผูค้นหลายเชือ้ชาตหิลากชนชัน้ทีม่คีวามแตกต่าง 

ทั้งทางด้านวัฒนธรรม การด�าเนินชีวิต ทัศนคติและมุมมอง ถือเป็นตัวอย่างของเยาวชน

พลเมืองที่กระตือรือร้น (Young Active Citizen) จริงๆ 
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๑๒๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

• นางสาวกฤษณา ย้อนเพชร ผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคตรุน่ที ่๖ (ยอ.๖) สถาบนัพระปกเกล้า

  ปัจจุบนัก�าลงัศกึษาคณะเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยันเรศวร กฤษณา กล่าวว่า  

ค่ายผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต “เปล่ียนคนกลัว ให้เป็นคนกล้า” การเข้าค่ายผู้น�าเยาวชน

แห่งอนาคต นับเป็นการเปิดโอกาสครั้งส�าคัญท�าให้ตนเองได้รับรู้ความแตกต่างของผู้คน

ที่มีความสามารถจากต่างภูมิล�าเนา ต่างสถาบัน ได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้น�าที่ควบคู ่

มากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค่ายนี้ 

ปรบัทศันคตคิวามเป็นผูน้�าของตนเองก่อนหน้าเข้ามาค่ายนี ้ถงึแม้ตนเองจะท�ากจิกรรมต่างๆ  

ภายในคณะเภสัชศาสตร์มาก่อน แต่มักมิใช่คนท่ีกล้าแสดงความคิดเห็น หรือกล้าที่จะ 

ลกุขึน้มารเิริม่ด�าเนนิงานในสิง่ทีถ่กูต้องเหมาะสม และไม่กล้าทีจ่ะยอมรบัความผดิพลาดของ

ตนเอง ท�าให้ตนเองมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้ตามเสียมากกว่า แต่เม่ือได้มีโอกาสพบกับ 

เพื่อนร่วมค่ายท่ีมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลจากพี่ๆ สถาบันพระปกเกล้า ตลอดเวลาท่ีอยู่ในค่าย ตนเอง 

จึงค่อยๆ ซึมซับวิธีคิดของการเป็นผู้น�าภายใต้ความถูกต้องเหมาะสม 

  หลงัเสรจ็สิน้ค่าย เพ่ือนร่วมค่ายยงัคงมกีารติดต่อระหว่างกัน สร้างเครอืข่ายผูน้�าเยาวชน

แห่งอนาคต รุ่นที ่๖ ตนเองได้เหน็ความกระตือรอืร้นในการสร้างสรรค์ ท�าให้เกดิโครงการดีๆ   

จากสมาชิก ยอ.๖ ขยายออกไปสู่สถาบันที่ตนสังกัด ได้เห็นการผลิตโครงการเพื่อสังคม 

ท่ีมาจากสถาบันพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเอง 

เพ่ิมมากขึน้ ท�าให้ตนเองและเพือ่นสมาชกิสภานสิติทีร่่วมไปค่ายเดยีวกนันีร่้วมกนัจดักจิกรรม 

ผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต โดยสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การส่งเสริมงานวิชาการ 
ของรัฐสภา

การส่งเสรมิงานวชิาการให้แก่รฐัสภา ถอืเป็น 

หนึ่งในพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ของสถาบนัพระปกเกล้า โดยการมุง่ให้ความส�าคญั 

และมุ่งพัฒนารูปแบบและวิธีการในการส่งเสริม 

งานวิชาการของรัฐสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 

หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานและ

ข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้องตามความต้องการ 

ของสมาชกิรฐัสภา ผ่านการสนบัสนนุงานด้านวิชาการ 

ที่หลากหลายรูปแบบ 
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๑๒9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การจัดการศึกษาอบรม	/	ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม
สถาบันตระหนักในความส�าคัญของการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา  

โดยผ่านการจัดการศึกษาอบรมให้แก่ ๒ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ สมาชิกรัฐสภา และบุคลากรในวงงานรัฐสภา 

ซึ่งในส่วนของบุคลากรในวงงานรัฐสภานั้น สามารถจ�าแนกได้เป็น ๒ กลุ่มย่อย ได้แก่ บุคลากรท่ีสนับสนุนงาน

สมาชิกรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภาสามัญ (ระดับนักบริหารระดับสูง)

การจัดการศึกษาอบรมส�าหรับสมาชิกรัฐสภา
ด้วยเห็นว่าการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน�าไปใช้ 

ในการพัฒนาการด�าเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งด้านการเมืองในมุมมองต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิรูประบบ

การเมืองการปกครอง การบริหารประเทศ รวมไปถึงการสร้างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการวางระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประการส�าคัญ  

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะดังกล่าวข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ “สมาชิกรัฐสภา” และ  

การจัดการศึกษาอบรม 
ให้สมาชิกรัฐสภา	/	 
บุคลากรในวงงาน

การวิเคราะห์ 
กฎหมาย	/	 
ร่างกฎหมาย

การสนับสนุน 
งานวิชาการ	/	
สารสนเทศ
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๑๓๐

“บุคลากรในวงงานรัฐสภา” มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิต่อการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป  

โดยสถาบันจะจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่สมาชิกรัฐสภา อาทิ

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)

๓. หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สูงการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสูง (ปศส.)

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.)

๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ปบถ.)

๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มสีมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและสมาชกิรฐัสภาเข้ารบัการศกึษา

อบรมและรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ดังนี้

• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 

นกับรหิารระดับสงู (ปปร.) รุน่ที ่๒๒ มสีมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตเิข้ารบัการศกึษาอบรม 

จ�านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นายวันชัย ศารทูลทัต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข ๑๒๐

๒. นายวิทยา ฉายสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข ๑๒๕

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ที ่๑9  

มีสมาชิกรัฐสภาได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม จ�านวน 4 ทุน 

๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑8๐

๒. พลตรีโอสถ ภาวิไล  สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒๕๐

๓. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ เขต ๒

4. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์  สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เขต ๑
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๑๓๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การจัดการศึกษาอบรมส�าหรับบุคลากรในวงงานรัฐสภา
อีกภารกิจหนึ่งที่มีความส�าคัญ ได้แก่ การจัดการศึกษาอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรซึ่ง

ปฏบิตังิานสนับสนุนการด�าเนนิงานของสมาชกิรัฐสภา รวมถงึคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา เพ่ือให้เกดิองค์ความรู ้

และความเข้าใจในระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

และระบบรฐัสภา การบรหิารจดัการและการพฒันาประเทศ ตลอดจนพฒันาทกัษะต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบัิตงิาน 

แก่สมาชิกรัฐสภา สถาบันได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาอบรมที่ด�าเนินการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา และ

บคุลากรในวงงานรฐัสภามาอย่างต่อเนือ่ง โดยสามารถน�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน 

อย่างแท้จริงให้แก่สมาชิกรัฐสภา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบนัได้ด�าเนนิการจัดการศกึษาอบรมให้แก่สมาชกิรฐัสภา และบคุลากร 

ในการปฏบิติังานสนับสนุนการด�าเนินงานของสมาชกิรฐัสภา โดยสถาบนัได้พฒันาหลกัสตูรส�าคญั ๓ หลกัสตูร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

๒. หลักสตูรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา

๓. หลักสตูรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

เพื่อให้บุคลากรในวงงานรัฐสภาเหล่านี้มีสมรรถนะที่พร้อมส�าหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

สมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

๑.	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

การจดัการศึกษาอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะการด�าเนนิงานของผูช่้วยและผูป้ฏบิติังานของสมาชกิรฐัสภา 

ถอืเป็นหลกัสตูรทีเ่สรมิสร้างสมรรถนะส�าคญัในการปฏบิตังิานให้กับบคุลากรในวงงานรฐัสภาและบคุลากรทีส่นบัสนุน

งานของสมาชิกรัฐสภา โดยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานทางการเมือง 

และความเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ผ่านการบรรยายที่ผสมผสานกับกิจกรรมภายในห้องเรียน (Workshop) โดยการบูรณาการทั้งแนวคิดและทฤษฎ ี

เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิทยากร 

และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสมาชิกรัฐสภา  

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ในการด�าเนินงาน และสามารถน�าความรู้ความเข้าใจท่ีได้ 

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาต่อไป 
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๑๓๒

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบนัพระปกเกล้า โดยส�านกัส่งเสริมวชิาการรฐัสภา ได้เปิดรบัสมัคร 

เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร รุ่นละ ๖๐ คน แต่เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นจ�านวนมาก จึงได้ขยายเพิ่ม 

จ�านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมออกเป็นรุ่นละ 9๐ คน 

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏิบตังิานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 1 ด�าเนนิการจดัการศกึษาอบรม

ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�านวน 8๗ คน และ 

ผ่านการศึกษาอบรมจ�านวน 8๕ คน

• หลกัสตูรวฒุบิตัรผูช่้วยและผูป้ฏิบตังิานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 2 ด�าเนนิการจดัการศกึษาอบรม

ระหว่างวนัที ่๑๖ ตลุาคม – ๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ มผีูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม จ�านวน ๗๗ คน และ

ผ่านการศึกษาอบรมจ�านวน ๗๕ คน
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๑๓๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.	หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา

การจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการด�าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�านาญการ ประจ�าตัว 

สมาชกิรฐัสภา รวมไปถงึบุคลากรท่ีด�าเนนิงานด้านการสนบัสนนุคณะกรรมาธกิารคณะต่างๆ ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานทางการเมือง และความเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

การศึกษาบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยายที่ผสมผสานกับกิจกรรมภายใน

ห้องเรยีน (Workshop) โดยการบูรณาการท้ังแนวคดิและทฤษฎเีข้าด้วยกนั เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่

จ�าเป็นต่อการปฏบิตังิานเพือ่สนบัสนนุสมาชกิรฐัสภา การเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าทีใ่นการ 

ด�าเนินงาน และสามารถน�าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงานสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดการศึกษาอบรม ๒ รุ่น ได้แก่

• หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ด�าเนินการจัด 

การศึกษาอบรมระหว่างวนัที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผูเ้ข้ารับการศึกษาอบรม 

จ�านวน 88 คน และผ่านการศึกษาอบรมจ�านวน 8๐ คน

• หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นท่ี 2 ด�าเนินการจัด 

การศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

จ�านวน 8๕ คน และผ่านการศึกษาอบรมจ�านวน 8๐ คน
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๑๓4

๓.	หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง	ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 
รุ่นที่	๑๑	(นบส.๑๑)	

นอกจากหลักสูตรการจัดการศึกษาอบรมท่ีจัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาแล้ว สถาบัน 

ยงัตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการรฐัสภาสามัญระดบัสงูของส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  

และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้น�าการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer) รวมทั้ง 

การเพิม่พนูความรู ้ทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังานในสมรรถนะหลักของสภาผู้แทนราษฎร และวฒิุสภา 

และสมรรถนะหลักของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เหมาะสมกับ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการท�างานส่งเสริมและสนับสนุน 

การท�าหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื้อหาของการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะครอบคลุมสาระส�าคัญหลักเก่ียวกับความรู้ทางการเมือง 

การปกครอง ระบบรัฐสภา ระบบเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก ความรู ้

ในระบบงานรฐัสภาและองค์กรตามรฐัธรรมนูญ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของรัฐสภา คุณธรรม 

และจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันร่วมกับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๑ (นบส. ๑๑) 

รวมจ�านวน ๑๒๐ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน 8๗ คน 

งานวเิคราะหร์า่งกฎหมายและศกึษากฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่	:	 
หัวใจหลักของงานนิติบัญญัติของรัฐสภา

การสนับสนนุงานวเิคราะห์ร่างกฎหมายท่ีถอืได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญต่อการปฏิบตัหิน้าทีใ่นงานนติบิญัญตัขิอง

รัฐสภาในการศกึษาข้อมูลและองค์ความรูป้ระกอบการพจิารณาร่างกฎหมายทีก่�าลงัเข้าสูก่ารพจิารณาของรฐัสภา 

จ�าเป็นจะต้องอาศยัข้อมลูและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึการศกึษาประเดน็ส�าคญัทางกฎหมายทีม่ี

ผลกระทบต่อสงัคม ซึง่สถาบนัจะด�าเนนิการร่วมกับสถาบนัวชิาการและนกัวชิาการ หรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามช�านาญ

ด้านกฎหมายและประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับร่างกฎหมายนัน้ เป็นผูศ้กึษาวเิคราะห์ถงึความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย 

รวมถงึศกึษาผลกระทบของกฎหมายทีจ่ะมต่ีอประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการศกึษาเปรยีบเทียบ

กับบทบัญญัติของต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๑๓๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นโครงการหลัก (Flagship)  

ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวิชาการรัฐสภา โดยการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและจัดท�าเป็นบทวิเคราะห์  

เพือ่เผยแพร่ให้แก่สมาชกิรฐัสภา รวมถงึใช้เป็นแนวทางประกอบการเสนอร่างกฎหมายและพจิารณาร่างกฎหมาย 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานการศึกษา จ�านวน 8 เรื่อง ดังนี้

๑. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์กับสิทธิของบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. .... กับรฐับัญญตัคิวามมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ค.ศ. ๒๐๑8 

ของสิงคโปร์ (Cybersecurity vs. Individual Rights: Draft Thai Cybersecurity Law and  

Singapore Cybersecurity Act 2018 Compared) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวธุ ปิติยาศกัด์ิ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๒. ประเด็นข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

๓. ประเด็นวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญติัหลักเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมาย พ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์มานติย์ จมุปา อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

4. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... โดย ชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักส่งเสริมวิชาการ

รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

๕. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดย ดร.วิสาขา ภู่ส�ารวจ  

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๖. วิเคราะห์ร ่างพระราชบัญญัติการจด

ทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. .... โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.หทยัรตัน์ บุณโยปัษฎมัภ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภูมิ มูลศิลป์ และผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

ดร. เพ็ชรัตน ์  ไสยสมบัติ  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
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๑๓๖

๗. การศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ 

จุมปา อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. รายงานการศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ 

พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย สถาบันวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

นอกจากนี้ สถาบันยังได้ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมในปัจจุบัน 

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันได้ด�าเนินการ

โครงการวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ จ�านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

๑.	โครงการศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี

โดย ศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานนีน้�าเสนอการวเิคราะห์ร่างพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยประเมินว่า รัฐบาลจัดท�าร่างงบประมาณข้ึนภายใต้การประมาณการทางด้านรายได้อย่างระมัดระวัง โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒4๖๓ รัฐบาลจะขาดดุล 4๕4,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒.๕9 ของ GDP โดย

หน้ีที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่เริ่มปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงจะสร้างข้อจ�ากัดให้กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

เพื่อใช้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงรัฐบาลควรจะหันมาให้ความส�าคัญกับการสร้างเสริม

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ

การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นส�าคัญ มากกว่าการใช้จ่ายด้านสวัสดิการของประเทศที่ไม่ตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ชาติในด้านอื่นๆ
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๑๓๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.	โครงการศึกษาและจัดท�าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	
พ.ศ.	....

โดย ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการทบทวนและวเิคราะห์ปัญหาของพระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒  

โดยพบประเด็นปัญหา อาทิ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม สิทธิของผู้เสียหายในการเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจที่ไม่ชัดเจน คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคตามต�าแหน่งหลายต�าแหน่งอาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยตรง การก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องเจ้าพนกังานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ มาตรการบงัคบัตามกฎหมายทีไ่ม่เหมาะสม  

รวมทั้งปัญหาการเพิ่มบทบาทชองประชาชนในการร่วมตรวจสอบการประกอบธุรกิจในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ท�าได้ไม่เต็มที่ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้างต้น

๓.	 โครงการศึกษาบทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุม 
เพ่ือการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘

โดย รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศกึษาในห้วงเวลานบัต้ังแต่พระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕8 ประกาศใช้ มาจนกระทัง่

ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่คณะรัฐประหารยังคงมีอ�านาจในการบริหารบ้านเมือง โดยพบว่า 

กฎหมายฉบับนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการควบคุมและบั่นทอนเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน 

อย่างส�าคัญ จึงมีข้อเสนอในระยะสั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ก�ากับดูแลกฎหมายน้ีควรปรับปรุงการด�าเนินการและสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวข้องกับการชุมนุมสาธารณะให้มากขึ้น มีการสรุปบทเรียนและทบทวนสภาพปัญหาอันเป็น 

ผลจากกฎหมายฉบับนี้ เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมให้มีความชัดเจน 

และมุ่งรับรองเสรีภาพมากกว่าที่ได้เกิดขึ้น และมีกระบวนการเพ่ือการอ�านวยความสะดวก เข้าใจได้ และ 

เอื้อต่อการชุมนุมสาธารณะ
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๑๓8

๔.	โครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วกบัการท�างานของคนต่างด้าวในประเทศไทยหลายฉบบั โดยวเิคราะห์ความสอดคล้อง

ของกฎหมายดงักล่าวของไทยกบักรอบพันธกรณขีองประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิ โดยพบว่า การนยิาม 

ค�าศัพท์ค�าว่า “คนต่างด้าว” สะท้อนความรู้สึกและความแตกต่างทางชนชั้นในสังคม และกฎหมายของไทย 

ยงัไม่เปิดช่องให้ผูป้ระกอบการทีมี่สญัชาตอิาเซยีนเข้ามาถอืครองหุน้ในองค์กรธรุกจิได้อย่างเสรอีย่างบุคคลสญัชาตไิทย 

แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยหวงแหนอ�านาจอธปิไตยและต้องการสงวนอาชพีให้ประชาชนคนไทย ส�าหรบัข้อเสนอแนะ 

คือ ควรปรับแก้ไขชื่อของกฎหมาย และบทบัญญัติของกฎหมายที่อ้างอิงถึงค�าว่า “คนต่างด้าว” โดยให้เปลี่ยน

มาใช้ค�าว่า “คนต่างชาต”ิ เพือ่ความทนัสมยัของกฎหมายยิง่ขึน้ และให้มกีารจดัท�ากฎหมายเก่ียวกบัสญัชาตขิอง

บคุคลอาเซยีน เพือ่ให้นกัลงทนุ ผู้ประกอบการหรอืบคุคลทีเ่ป็นแรงงานต่างชาตเิข้ามาประกอบกจิการและท�างาน

ในประเทศไทยได้เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การวจิยัประเมิน	:	สิง่สะทอ้นการด�าเนินงานของรฐัสภาไทย	 
(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)	

สถาบันจะด�าเนินงานประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐสภาไทย ในทุก ๒ ปี โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดของ 

สหภาพรัฐสภา (Inter - Parliamentary Union : IPU) โดยศกึษาผลการด�าเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

ซึง่ปฏบิตัหิน้าท่ีระหว่างวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลการศกึษาพบว่า สภานติิบญัญตัิ

แห่งชาตไิด้รบัผลการประเมนิอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ผลประเมิน

ด้านการมีส่วนร่วมในนโยบายระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๒.๗๓ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน = ๐.89) และด้านการเป็นตวัแทนของประชาชนมค่ีาเฉลีย่ต�า่ท่ีสดุ (ค่าเฉลีย่ = ๒.๐๕ คะแนน ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน = ๐.88) ข้อเสนอแนะส�าคัญเพ่ือพัฒนาการด�าเนินงานชองรัฐสภาในเรื่องการเป็นตัวแทน ได้แก่  

ควรมีการก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่าของจ�านวนสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเพศหญิง ในด้านกระบวนการนิติบัญญัติ  

มีข้อเสนอแนะส�าคัญคือ ควรมีการก�าหนดล�าดับความส�าคัญของกฎหมายและระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา

กฎหมายที่ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน ควรมีการด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗  
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๑๓9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ในด้านความโปร่งใส 

และเข้าถึงได้ และด้านความส�านึกรับผิดชอบของรัฐสภา มีข้อเสนอแนะคือ ควรด�าเนินการจัดท�าระบบ 

ฐานข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล การด�าเนินงานของสมาชิกรัฐสภาโดยมีช่องทางท่ีสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล  

ควรพัฒนาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภายนอกกับรัฐสภาให้มากขึ้น ควรหา 

วิธีการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสมาชิกรัฐสภา และควรพัฒนาการท�าหน้าที่ของผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

ให้กับสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

ภาพ 4-1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการด�าเนินงานของสภานิติบัญญัติโดยภาพรวม

การสนับสนุนงานวิชาการ	และสารสนเทศ
นอกจากการสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย การศึกษาวิจัย และการสนับสนุนด้าน 

การจัดการศึกษาอรม เพื่อตอบโจทย์การด�าเนินงานของรัฐสภา สถาบันยังคงด�าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และ 

งานวิชาการผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ส�าหรับเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และ 

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Current issue) ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา  

และบุคลากรในวงงานรัฐสภารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบัน ได้จัดโครงการสัมมนาขึ้นทั้งหมด จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

• การสัมมนา “ส.ว. รวมใจ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน : Our Common Goal” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที (รัฐสภาชั่วคราว) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  

๒๕๐ คน ได้ระดมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใต้ประเด็นเรื่อง “สิ่งที่ท่านมุ่งมั่นจะท�าให้

ส�าเร็จมากที่สุดในฐานะสมาชิกวุฒิสภา” โดยได้มีการแบ่งสมาชิกวุฒิสภาออกเป็น ๑๐ กลุ่ม เพื่อให ้

เข้าร่วมกจิกรรมกบัวิทยากร

กระบวนการจากสถาบัน

พระปกเกล้า และหลงัจากท่ี

สมาชกิวฒุสิภาได้ร่วมระดม

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 

ได้มีการรวบรวมความ- 

คดิเห็นแล้ว สามารถจ�าแนก

เป ้ าหมายของสมาชิก

วุฒิสภาท่ีมุ ่งมั่นจะท�าให้

ส�าเร็จทั้งสิ้น ๖ ด้าน ได้แก่
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๑4๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

• การสัมมนา เรือ่ง “สันตวิฒันธรรมและประชาธปิไตยทีย่ั่งยนื กรณศีกึษา: ประเทศอนิโดนเีซยี และ

ประเทศไทย” (Comparative Study of Culture of Peace and Sustainable Democracy :  

Indonesia and Thailand) ในวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องศภุมติร โรงแรมรอยลั ปร้ินเซส 

หลานหลวง เป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยอิสลามแห่ง

อนิโดนเีซีย (Universitas Islam Indonesia) ซึง่กิจกรรมในการสมัมนาดงักล่าวเป็นการอภปิรายและ

ระดมความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสันติวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง 

การจัดการความขดัแย้งและสร้างสนัตวิฒันธรรมในประเทศอนิโดนเีซยี ซ่ึงในงานดงักล่าวประกอบด้วย 

การบรรยายพิเศษจาก ดร.ฟาตุล วาฮิด (Fathul Wahid, Ph.D.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลาม

แห่งอินโดนีเซีย (Universitas Islam Indonesia) ซึ่งได้กล่าวถึงสันติวัฒนธรรมว่ามีหลายมิติ  

ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันทางเพศ การสื่อสารกันอย่างมีส่วนร่วม และ

ความม่ันคงระหว่างประเทศ และหลงัจากการบรรยายพิเศษเป็นการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในการอภิปรายได้กล่าวถึงการสร้างสันติวัฒนธรรมในการเมืองไทยทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับพรรคการเมือง รัฐสภา และสังคม เพื่อน�าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
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• การสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3  

และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3” วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 4๐๒ - 4๐๓ ชั้น 4  

อาคารสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

สถาบันพระปกเกล้าและส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ การสัมมนามีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการสนบัสนนุข้อมลูงบประมาณในเชิงวเิคราะห์ เปรียบเทยีบ รวมถงึผลกระทบของการใช้จ่ายตาม

งบประมาณของรฐับาล ในมิตขิองระบบเศรษฐกจิในภาพรวม ให้แก่สมาชกิรัฐสภา คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

บุคลากรในวงงานรัฐสภาที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสมาชิกรัฐสภา
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• การสมัมนา เรือ่ง รงัสรรค์อนาคตท้องถ่ินไทยสู่การกระจายอ�านาจท่ียัง่ยนื ในวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน 

๒๕๖๒ ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๕๐ คน โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทเีสนอแนะทศิทางการท�างานและมติใิหม่ทางการเมอืงท้องถิน่ ซึง่เป็นพลงัส�าคัญ 

ในการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยระดับชาติ ทั้งนี้ ในเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นดังกล่าว 

เป็นการแลกเปลีย่นมมุมองประสบการณ์ และร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหากระบวนการการกระจายอ�านาจ 

และการปกครองท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใน 

งานสัมมนาร่วมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางในการขับเคลื่อน 

งานการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอ�านาจโดยบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

รัฐสภาไทย

การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ ายเ พ่ือการพัฒนา 
ระบบงานรัฐสภา

นอกจากการสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ด้วยตระหนักในความส�าคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวชิาการ และเปิดมมุมองแบบสากลท่ีสถาบันมุ่งม่ันด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้มีการด�าเนนิงานจดักจิกรรม

ทางวิชาการร่วมกับรัฐสภาของต่างประเทศ และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการบริการวิชาการให้แก่รัฐสภา 

ด้วยมุ่งหวงัจะส่งเสรมิการด�าเนนิงานของรฐัสภาให้เป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาประชาธปิไตย ซงึในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันร่วมกับรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้จัดศึกษาอบรมหลักสูตร “Parliamentary  

Research and Public Participation” ให้แก่ข้าราชการของรัฐสภา ๕ ประเทศในกลุ่มลุ่มน�้าโขง (CLMV)  
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ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู ้เข้าศึกษาอบรม  

จ�านวน ๑๗ คน ประกอบด้วยข้าราชการรฐัสภาราชอาณาจกัรภฏูาน จ�านวน ๑๐ คน  ข้าราชการรัฐราชอาณาจกัร

กัมพชูา จ�านวน ๒ คน ข้าราชการรัฐสภาสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จ�านวน ๒ คน ข้าราชการรฐัสภา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จ�านวน ๒ คน และนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า จ�านวน ๒ คน

การจดัการศกึษาอบรมมวีตัถุประสงค์เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถให้กบัผูเ้ข้ารบัการอบรม ซึง่เป็นข้าราชการ

รัฐสภา ให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานของตน เพื่อสนับสนุนและ

พัฒนางานให้กับรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ซึ่งนอกเหนือจากการรับฟังการบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ และ 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกนัแล้ว หลกัสตูรได้จดัท�าให้การทศันศกึษาเพือ่รบัทราบประวัตศิาสตร์การปกครอง

ของไทย ณ รัฐสภา พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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๑4๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

KPI	Link	:	แอปพลิเคชันส�าหรับสมาชิก
รฐัสภา	เพ่ือตอบโจทยก์ารบรกิารวชิาการ
ในยุคดิจิทัล

KPI Link เป็นแอปพลเิคชนัทีส่ถาบนัรเิริม่และพฒันาขึน้เพือ่เช่ือมต่อ 

การบริการทางวิชาการและสนับสนุนสารสนเทศให้แก่สมาชิกรัฐภสา โดยได้

ออกแบบการสนับสนุนข้อมูลที่มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก

รัฐสภาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า “KPI Link” ภายใต้ 

หลักการส�าคัญ คือ “เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย เข้าหาง่าย” 

“เข้าถึงง่าย” ด้วยรูปแบบแอปพลเิคชนัท่ีดาวน์โหลดแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีผ่านโทรศพัท์

มือถือหรือแท็บเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องค้นหาเว็บไซต์

“เข้าใจง่าย” ข้อมลูทุกอย่างทีม่กีารป้อนเข้าสูแ่อปพลเิคชนัจะมกีารท�าให้เข้าใจง่าย (Simplify) 

และกระชับ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) 

“เข้าหาง่าย” ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาต้องการสิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้าเพิ่มเติม  

กส็ามารถส่งค�าขอมาทีส่�านกัส่งเสริมวชิาการรฐัสภาผ่านแอปพลิเคชนัได้ทนัที  

โดยไม่จ�าเป็นต้องส่งจดหมายค�าร้องขอมายังส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

ทั้งนี้ ในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยข้อมูล สาระเก่ียวกับข้อกฎหมาย ข้อมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะ 

ข้อมลูเกีย่วกบังานวจิยักฎหมาย และงานวิเคราะห์ร่างกฎหมายของสถาบันพระปกเกล้า และข่าวทีน่่าสนใจทัว่ไป 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลของสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาด้วยกันสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย

สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้งานได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อว่า “KPI LINK” จาก App Store (ส�าหรับ

ระบบปฏิบัติการ iOS) และ Play Store (ส�าหรับระบบปฏิบัติการ Android)  

       App Store   Play Store     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

พพิิธภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ด้านพระปกเกล้าศึกษา โดยมุ ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ฯ  

เป็นศูนย์รวมความรู้ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ 

พระเกียรตยิศแห่งพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว  

และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี  

เพื่อให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ และ 

พระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชิน ีและ

ยึดถือพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างในการครองตน
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๑4๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พิพิธภัณฑ์ฯ ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

องค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาอย่าง

ต่อเนือ่ง ด้วยการศกึษาวจิยัประเดน็ความรู้

ใหม่ๆ หลากหลายด้านทีเ่กีย่วกบัพฒันาการ

ของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เห็น 

ถึงแนวพระราชด�าริ ที่มา ความส�าคัญ  

ตลอดจนผลกระทบ ความสืบเนื่องและ 

การเปลีย่นแปลงมาจนถงึปัจจบุนั รวมถงึ

การเผยแพร่ความรู้โดยจัดนิทรรศการหมุนเวียนทุก ๖ เดือน ซึ่งมีเนื้อหาการจัดแสดงที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

เน้นเร่ืองราวในแง่มุมต่างๆ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่มเติมจากนิทรรศการถาวรท่ี 

จดัแสดงไว้ ตลอดจนการจัดกิจกรรม งานสมัมนา งานเผยแพร่ความรู ้การให้บรกิารศนูย์ข้อมลูพระปกเกล้าศึกษา 

รวมถึงการให้บริการน�าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่เข้าชมทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นอกจากนั้น  

ยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยี 

ท�าให้สามารถกระจายความรู้สู่สังคมอย่างกว้างขวางขึ้น

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ อาคารร�าไพพรรณี เพ่ิมพื้นที่เรียนรู้  

เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านพฒันาการทางการเมอืงการปกครองของไทย ซึง่ได้เปิดตวัไปเมือ่ วนัที ่๑๐ ธนัวาคม 

๒๕๖๑ ซ่ึงตรงกับวันรัฐธรรมนูญ โดยคาดว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

ในปลายปี ๒๕๖๓ 

การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum) ไปยังต่างจังหวัด 

เป็นอีกหน่ึงความมุ่งมั่นของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่จะขยายโอกาสการศึกษาสู่ต่างจังหวัด ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบัน 

การศึกษาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๒ นี้ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่อย่างมาก  

โดยมีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,49๗ คน

พิพิธภัณฑ์ฯ ยึดหลักในการให้บริการ คือ การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับบริการทุกกลุ่ม 

ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางด้านการศึกษา

และการรับบริการของรัฐต่อไป
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จากการด�าเนินการอย่างจริงจังด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมาท�าให้ผลงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับการยอมรับ

จากหน่วยงาน องค์กรผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

งานวิชาการด้านพระปกเกล้าศึกษา
๑.		พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส

 รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล  จันทน์หอม  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  กฎหมายครอบครัวเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตร่วมกันของสามีภริยาโดยก�าหนด

สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของคู่สมรส ดังนั้นกฎหมายครอบครัวจึงมีความส�าคัญและใกล้ชิดกับ

บคุคลมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ในอดตีประเทศไทยใช้จารตีประเพณขีองสงัคมเป็นกฎหมาย  

ซึง่แตกต่างจากในปัจจุบนั ดงันัน้ นับได้ว่า สิง่หน่ึงทีมี่ผลต่อการปรบัเปลีย่นกฎหมายครอบครวั

เป็นกฎหมายที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาตามความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และ

บ้านเมือง สิ่งหน่ึงที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนกฎหมายครอบครัวคือ เงื่อนไขการสมรส ซึ่งใน

ปัจจบุนัมสีภาพบงัคับใช้ท่ีมรีากฐานมาจากการร่างและประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ บรรพ ๕ ซึง่ได้มขีึน้ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว และเพ่ือให้เกดิ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างและประกาศใช้บทบัญญัตวิ่าดว้ยเงื่อนไขการสมรสดงักล่าวแล้ว 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของเงื่อนไขการสมรสทั้ง

ของไทยและของตา่งประเทศ ตัง้แตอ่ดตี ปจัจบุัน ตลอดจนถงึทศิทางส�าหรับอนาคตไว้ด้วย

๒.	พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสยาม	ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๔๖๘	-	๒๔๗๗)	

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี  โพวาทอง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

  สถาปัตยกรรมช่วงรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นห้วงเวลาทีส่ยาม

ก้าวเข้าสูค่วามเป็นรฐัสมัยใหม่ มีชวิีตเมือง วัฒนธรรมเมือง สังคมเมืองสมัยใหม่ ควบคูกั่บอตัรา

การเพิม่ของประชากรทีท่วสีงูขึน้ แม้ในทางการเมอืงการปกครอง รัฐสมบรูณาญาสทิธริาชย์

ก�าลังจะยุติบทบาทลง ทว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กลับทวีบทบาทมากขึ้นในชีวิตเมือง 
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๑49รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

สมัยใหม่ ทั้งอาคารสาธารณะ อาคารราชการ อาคารพาณิชย์ วัง บ้านพักอาศัยผู้มีฐานะ  

มีจ�านวนมากที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่ที่สะดวกสบาย ถึงพร้อมด้วย

สาธารณูปโภคสมัยใหม่ ก่อสร้างอย่างแข็งแรงมั่นคงด้วยเทคโนโลยี วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่  

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ. ๒4๗๕ มิได้มีผลต่อพัฒนาการ 

สถาปัตยกรรมไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมากนัก ปัจจัยทางเศรษฐกิจดูจะมีผลต่อพัฒนาการ

ในงานสถาปัตยกรรมมากกว่า พบว่าในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีนโยบายใหม่ๆ เช่น การต้ังสภา 

จัดบ�ารุงสถานที่ ชายทะเลทิศตะวันตก (พ.ศ. ๒4๖9) การตั้งคณะกรรมการวางแผนผัง

พระนคร (Town - planning Committee) (พ.ศ. ๒4๗๐) การยกร่างพระราชบญัญตัเิทศบาล 

(พ.ศ. ๒4๗๓) การออกพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ที่บริเวณระวาง

ถนนเจรญิกรงุ เยาวราช และปทมุคงคา กับท่ีต�าบลถนนเยาวราช ตอนคลองศาลเจ้าใหม่ถม  

จังหวัดพระนคร (พ.ศ. ๒4๗๕) เป็นต้น นโยบายและกลไกทางกฎหมายหลายประการ 

ยังคงส่งผลกระทบสืบเนื่องอย่างลึกซึ้งและยาวนานมาจนปัจจุบัน

๓.	ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 อาจารย์ปวีณา  สุธีรางกูร  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  การศึกษาที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมที่นักวิจัยประกอบด้วย จิตรกรรมฝาผนัง 

จิตรกรรมภาพเหมือนบุคคล จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ภาพลายเส้นและภาพประกอบ และ

ภาพด้านประตมิากรรมประกอบด้วย อนสุาวรย์ี ประติมากรรมรปูเหมอืนบคุคลและจิตรกรรม 

ศิลปกรรมส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก โดยม ี

ผลงานของศิลปินเป็นส่วนน้อย ศิลปกรรมในสมัยนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศิลปะตะวันตก  

แบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ คอื ศลิปกรรมไทยแนวตะวนัตก และศลิปกรรมแบบตะวนัตก ผลงาน

ทกุรายการผสานความเหมอืนจรงิ ทัง้ในด้านกายวภิาค ทศันยีวทิยา และการลงสแีสง - เงา  

ทว่ามีอิทธิพลที่แตกต่างกัน รูปแบบและผลงานของศิลปกรรมในรัชกาลที่ ๗ ยังคงสืบทอด

แนวทางจากรัชกาลที่ ๖ โดยแสดงความเหมือนจริงผสานความงามเชิงอุดมคติอันสูงส่ง

ของพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒4๗๕  

ทัง้รปูแบบและการสือ่นยัความหมายของศลิปกรรมได้คลีค่ลายไปสูค่วามเหมอืนจรงิทีแ่สดง

ความสามัญมากยิ่งขึ้น
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๑๕๐

๔.	การศึกษาเปรียบเทียบการด�าเนินงานของโรงเรียนคริสต์และ
โรงเรียนจีน	ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  สจัจโสภณ  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

  การศึกษาการด�าเนินงานของโรงเรียนคริสต์และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบการด�าเนินงานของโรงเรียนคริสต์และ

โรงเรียนจีนโดยวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง 

  ผลการศกึษาพบว่า ในสมยัรชักาลที ่๗ โรงเรยีนครสิต์และโรงเรยีนจนีประสบความส�าเร็จ

ในการจดัการศกึษา โดยเฉพาะในด้านภาษาและวชิาชพี โรงเรยีนครสิต์สามารถด�าเนนิกิจการ

ไปได้ด้วยดี โดยลดบทบาทการเผยแผ่ศาสนาในโรงเรียนลงไป เพื่อเปิดโอกาสรับนักเรียน 

ได้มากขึน้ ซึง่ถงึแม้ว่าจะมกีารเกบ็ค่าเล่าเรยีนในอตัราสงู ผูป้กครองกม็ัน่ใจส่งบตุรหลานมา

เล่าเรียนเพิ่มขึ้น ตลอดจนสั่งสมชื่อเสียงจนเป็นโรงเรียนช้ันน�าและมีความสัมพันธ์ที่ดีและ 

เป็นทีไ่ว้วางใจจากหน่วยงานราชการเสมอมา ทางด้านโรงเรยีนจนีกพ็ยายามด�าเนนิกจิการตาม

นโยบายของรฐั แต่ปัญหาเรือ่งการไม่สอนภาษาไทย และการสอนลทัธกิารเมอืงอนัเป็นกระแส 

จากทางฝั่งประเทศจีนทั้งชาตินิยมและคอมมิวนิสต์ จึงกลายเป็นปัญหาที่ถูกเพ่งเล็งจาก

ทางการ เพราะเป็นภยัต่อความม่ันคง อย่างไรก็ดี โรงเรยีนครสิต์และโรงเรยีนจนีต่างมีสถานะ

เหมอืนกนัคอืเป็นโรงเรยีนราษฎร์ และต้องอยูใ่นมาตรฐานทีก่�ากบัดแูลเหมอืนกนั รฐับาลจึง

พยายามสร้างสมดลุในการจัดการเพือ่ไม่ให้ดูเบาเกนิไปส�าหรบัโรงเรยีนจีน และเข้มงวดเกนิไป 

ส�าหรับโรงเรียนคริสต์

การผลิตสื่ อสิ่ ง พิมพ์ เ พ่ือ เผยแพร ่
องคค์วามรูด้า้นพระปกเกลา้ศกึษา	จ�านวน	
๓	เรื่อง	ได้แก่

๑. เรือ่ง “ฝรัง่เศสในพระชนม์ชีพพระปกเกล้า” 

๒. เร่ือง จดหมายเหตุเสด็จพระราชด�าเนิน

ประพาสยุโรป พ.ศ. ๒4๖๖ - ๒4๗๗ ของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

(เฉพาะประเทศอิตาลี) ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาลี

๓. เรื่อง “สมุดภาพเสดจ็ฯ เลียบมณฑล พายัพ พ.ศ. ๒4๖9”
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๑๕๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

โครงการจัดท�าศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย	
ใ น วั น ท่ี  ๑ ๐  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  

ซึ่ งตรงกับวันรัฐธรรมนูญ ได ้มี พิ ธี เป ิดตัว 

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยระยะท่ี ๑ เพื่อให้ 

ประชาชนได้ทดลองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

รากฐานประชาธิปไตย ในบริ เวณอาคาร 

ร�าไพพรรณ ีช้ันที ่๓ ซึง่แสดงถงึเร่ืองราวเก่ียวกบั

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย และร่วมกนั

ค้นหาความหมายของประชาธปิไตย ทีส่อดคล้อง

กบับรบิททางสงัคมไทย รวมทัง้เสรมิสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองท่ีดีในวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย อีกท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมให้เป็น 

ลานนิทรรศการกลางแจ้ง (ฝั่งถนนหลานหลวง) ซึ่งจัดแสดงถึงจุดเริ่มต้นอภิวัฒน์สยาม และเรื่องราวเกี่ยวกับ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้น�าราษฎรชาวสยาม ผู้สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดง 

ความคิดเห็นอย่างเสรีขึ้นในสังคม ผ่านบทบาทของหนังสือพิมพ์ไทย รวมถึงจัดแสดงพัฒนาการประวัติศาสตร์

การเมืองไทย โดยสรุปเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมไทย

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้เน้นการน�าเสนอที่ใช้เทคโนโลยี Interactive มาประกอบการจัดแสดง  

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจ และทันสมัย เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ 4 มิติ และห้องเกมการเลือกตั้ง 

เพื่อจ�าลองบรรยากาศ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีจอทัชสกรีนให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

อีกทั้งยังมีสมุดกิจกรรมรองรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นอีกด้วย
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๑๕๒

นอกจากนี้ ยังมีแผนการจัดท�าศูนย์การเรียนรู้ระยะที่ ๒ ในบริเวณช้ันที่ ๑, ๒ และช้ันที่ 4 ซึ่งคาดว่า 

จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็น 

แหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้มาร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยไทยต่อไป

นิทรรศการหมุนเวียน	
๑.	เรื่อง	“สัปดมราชา	บรมราชาภิเษก”	ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑8 กันยายน ๒๕๖๒

จั ด แ ส ด ง เ กี่ ย ว กั บ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า

เจ้าอยู ่หัว อันเป็นเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เพื่อ

ให้ผู ้เข้าชมได้เรียนรู้พระราชพิธ ี

อนังดงาม และเหมาะสมแก่ช่วงเวลา 

อนัเป็นมหามงคลยิง่ในการพระราช 

พิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร
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๑๕๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.	เรือ่ง	“สยาม	-	อิตาลี	บารมพีระปกเกลา้” ระหว่างวันที ่๒4 กนัยายน ๒๕๖๒ - ๒8 กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จ

พระราชด�าเนินเยือนราชอาณาจักรอิตาลีของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ในรัชกาลท่ี ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒4๗๖  

ถึงวันท่ี 4 เมษายน ๒4๗๗ (ตามปฏิทินเดิม) 

เพื่อสานพระราชไมตรีกับราชวงศ์ซาวอยของ 

ราชอาณาจักรอิตาลี และเพื่อทอดพระเนตร 

กิจการต่างๆ ของรัฐบาลฟาสซิสต์ในด้าน 

การปกครอง การศกึษา การสาธารณสขุ การทหาร  

และการอบรมพลเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ 

พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังสถานที่ 

ทีม่คีวามส�าคญัทางด้านโบราณคด ีประวติัศาสตร์ 

และศลิปวฒันธรรม อนัเป็นสมบตัขิองชาต ิและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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๑๕4

นิทรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา	
(Mobile	Museum)

นิทรรศการเคลื่อนที่จัดข้ึนเพ่ือขยายโอกาสการศึกษาสู่ต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่

ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพ

เหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่ส�าคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัชสมัย รวมท้ังประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ทีส่ะท้อนถงึวถิชีีวติของสงัคมพหวัุฒนธรรม เพือ่เป็นการกระตุน้จติส�านึกประชาชนให้เหน็คณุค่าทางประวติัศาสตร์ 

และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของตนเอง อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

จัดจ�านวน 4 พื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ประกอบด้วย

• เทศบาลนครยะลา จัดแสดง ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา ระหว่าง

วันที่ ๑๒ มีนาคม - ๒8 มิถุนายน ๒๕๖๒

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑4 มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

• เทศบาลเมืองกระบี่ จัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบ่ี ระหว่างวันที่ 

๓ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

• เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จดัแสดง ณ ศูนย์การเรยีนรูเ้มอืงฉะเชิงเทรา Knowledge Center of 

Chachoengsao (KCC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ในการจัดนิทรรศการในปีนี้ มีสื่อการเรียนรู้ที่

กระตุน้ผูเ้ข้าชม คือ ชดุนทิรรศการความรู ้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ พร้อมระบบ QR Code นอกจากนีไ้ด้จดัแสดง 

ภาพเสมือน ๓ มิติ โดยจ�าลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

ผ่านระบบ Augmented Reality (AR) รวมถงึจดัแสดงวัตถุ

จ�าลอง คอื อาคารพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว และสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าชม

ได้เรียนรู้เสมือนเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริงในกรุงเทพฯ 
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๑๕๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสมอืนจรงิ	 
(Virtual	Museum)	

เทคโนโลยีเสมือนจริง

สามมิติ (Virtual World) เพื่อ

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และการ

จัดแสดงท�าให้ผู้ชมรู้สึกเสมือน

เดินชมอยู ่ในสถานท่ีจริง ณ  

พพิธิภัณฑ์ฯ ท่ีกรุงเทพ เป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ ่านเครือข ่ายอินเทอร ์เน็ต 

เพราะสามารถศึกษาข้อมูลได้

อย่างอิสระ และเข้าถึงข้อมูล 

ได ้ง ่ายตามความสนใจของ

ตนเองในทุกท่ี ทุกเวลา หรือ

แม ้แต ่จะหยุด เลิกดู  หรือ 

กลับมาชมซ�้าได้ไม่มีข้อจ�ากัด 

 

 

ท่ีมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงไปถึง สามารถตอบสนองความต้องการ 

แก่ผูท้ีไ่ม่สามารถเดินทางมายงัสถานท่ีจรงิได้ ท�าให้ลดช่องว่างด้านระยะทาง เวลา และ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ
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๑๕๖

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา	
เป็นการสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษารวมถึง

พัฒนาการประชาธิปไตยไทย ในปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นจ�านวน 4 ครั้ง

๑.		ครั้งที่	๑	เรื่อง	“สันติวิธีในวิถีพระปกเกล้า”	

 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 

  วนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม ๒4๗๕ เป็นวนัส�าคญัทีม่กีารพระราชทานรฐัธรมนญูถาวรฉบับแรก

ของประเทศไทย ทั้งนี้ นับตั้งแต่การขึ้นครองราชสมบัติของรัชกาลที่ ๗ แม้จะอยู่ในระบอบ 

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระองค์มิได้ทรงใช้อ�านาจสิทธิ์ขาดได้โดยล�าพัง

พระองค์เอง เนื่องจากมีคณะอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีล�าดับชั้นสูง

กว่าหลายพระองค์ จากบริบทของสังคมโลกในช่วงนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายๆ 

ประเทศถูกท้าทายด้วยความเปลี่ยนแปลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยาม 

พ.ศ. ๒4๗๕ จะเห็นได้ว่า รัชกาลที่ ๗ ทรงจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตลอดเก้าปี 

แห่งรชัสมยั เพือ่ความสงบสขุของบ้านเมอืงและความปลอดภัยของประชาราษฎร ซึง่จัดขึน้

ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.	ครั้งที่	๒	เรื่อง	“ประชาธิปกบรมราชาภิเษก”	

 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 

  ในเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครบรอบ 94 ปี วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ ๗ ตาม

แบบแผนพิธกีารส�าคัญมมีาแต่โบราณประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ๑) ขัน้เตรยีมพธิ ี 

คือ เตรียมน�้าอภิเษกและการจารึกพระสุพรรณบัฏดวงพระราชสมภพ ๒) พิธีเบื้องต้น 

เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ฝ่ายพุทธ และฝ่ายพราหมณ์ถวายน�้าพระมหาสังข์ ๓) พิธีบรม-

ราชาภิเษก ประกอบด้วย การสรงมุรธาภิเษกเป็นการรดน�้าที่พระเศียร ถือเป็นการเปลี่ยน

พระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์ และพิธีรับน�้าอภิเษก คือการรดน�้าท่ีพระหัตถ์ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ เพิ่มเติมพระราชพิธีส�าคัญ คือ การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีใน 

วันบรมราชาภิเษกเป็นครั้งแรก 4) พิธีเบื้องปลาย ประกอบด้วย การเสด็จออกมหาสมาคม  

และการเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค และทางชลมารค ตามล�าดับ นอกจากนี้  
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๑๕๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ผู้เข้าสัมมนายังได้ชื่นชมภาพถ่ายและภาพยนตร์ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ที่ส�าคัญในครั้งนั้น  

ซึ่งหาชมได้ยาก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓.		ครัง้ที	่๓	เรือ่ง	“สมัมนาเรือ่งพัฒนาการประชาธปิไตยเเบบไทยไทย”	

 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร 

  ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ครบรอบ 8๗ ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซ่ึงตรงกับ 

วันที่ ๒4 มิถุนายน ๒4๗๕ งานสัมมนาได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�าคัญ 

ที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงส�าคัญในพัฒนาการประวัติศาสตร์การปกครองไทยจนถึงปัจจุบัน  

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๔.		เรื่อง	“๑๒๐	ปี	ถนนงามนามราชด�าเนิน”	

 โดย ศาสตราจารย์พเิศษ ธงทอง จนัทรางศ ุและ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรีศรี โพวาทอง 

  ในเดือนสงิหาคม ๒๕๖๒ ถนนราชด�าเนนิมอีายคุรบ ๑๒๐ ปี นบัต้ังแต่พระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนราชด�าเนินข้ึน เมื่อ พ.ศ. ๒44๒  

เป็นเวลา ๑๒๐ ปีท่ีถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ผ่านเร่ืองราวมากมาย ผันแปรไปตาม 

ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละยุคสมัย สะท้อนผ่าน 

งานศิลปะสถาปัตยกรรมบนถนนราชด�าเนินที่มีอิทธิพลจากตะวันตก รวมถึงความทรงจ�า

ของผู้คนและกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ของรัฐบาลจวบจนปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้น 

ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้อง
กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๗)	
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ	

ซ่ึงมีการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโบราณวัตถุอนุรักษ์ฟิล์มเนกาทิฟ  

จ�านวน ๕๐ ชิ้น และโบราณวัตถุที่ได้รับการศึกษาหรือขยายความ จ�านวน ๑ เรื่อง 
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๑๕8

โครงการพิพิธสาระภัณฑ์	
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิใีนรชักาลที ่๗ และความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการการเมอืงการปกครอง

ของไทยอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มผู้ชมกลับมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ มีกิจกรรม ดังนี้

๑.	กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ฯ	ยามค�่าคืน	Night	at	the	Museum	2018	

  ระหว่างวนัที ่๑4 - ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ เป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิการเข้าชมพพิธิภณัฑ์ฯ 

ให้บริการแก่ประชาชนคนทัว่ไปได้เข้าชม และสมัผสักบับรรยากาศในตอนกลางคนื นอกเหนอื 

เวลาท�าการปกติ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. -  ๒๑.๐๐ น. 

aw_annual2562_p2.indd   158 8/25/2020   10:57:51 AM



๑๕9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๒.	กิจกรรม	A	‘muse’ment	:	พิพิธภัณฑ์หรรษา	

  จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ฯ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพทางความคิด ร่างกาย และจิตใจ 

ของตน ผ่านรปูแบบการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยั ภายใต้เรือ่งราวของความรู้อนัเกีย่วข้อง 

กับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ และเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมืองในการเริ่มต้น 

ระบอบประชาธิปไตยอื่นๆ อีกมากมาย 
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๑๖๐

๓.	 เสวนาเรื่อง	“พิพิธเสวนา	กีฬาพระราชนิยม”	ประกอบนิทรรศการ
หมุนเวียน	เรื่อง	“ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม”	

  วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้รับ 

เกียรติจากวิทยากร คือ ม.ร.ว.นยนา กุญชร  

คณุสมสวาท โชติกเสถยีร และ ม.ล.โอรัส เทวกลุ  

เป็นผูด้�าเนนิรายการ กิจกรรมในครัง้นีจั้ดข้ึน

เพือ่น�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  

ทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ์วงการกฬีาไทยด้านกอล์ฟ เทนนสิ อกีทัง้เพ่ือพระพลานามยัของทัง้สองพระองค์  

และท้ายที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองพระองค ์

ยังทรงกีฬาขี่ม้า กีฬาสควอช และอีกหลายชนิด

๔.	 กจิกรรม	Q&A	Museum	ตอบไดใ้ห้เลยกบันทิรรศการ	“สปัดมราชา	 
บรมราชาภิเษก”	

  วันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวาระพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท

สมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั มีผูเ้ข้าชมให้ความสนใจเข้ามาศกึษาเรยีนรู้และร่วมเล่นกจิกรรม 

ตอบค�าถามจากเนือ้หาในนทิรรศการ นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิให้มีกจิกรรมร่วมกนัหรอื

ใช้เวลาร่วมกันระหว่างเพื่อน หรือครอบครัวได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานและสังคม
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๑๖๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๕.	 เสวนาเรื่อง	“พิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”	

  วันท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ได้รบัเกียรตจิากพระมหาราชครพูธิศีรวีสิทุธคิณุวบิลูย์เวทย์-

บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจารย์ิ ผู้ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในด้านพธิพีราหมณ์ สาระส�าคญั  

คอื การให้ความรูเ้กีย่วกบัการพระราชพิธบีรมราชาภเิษกของไทยซึง่สนันษิฐานว่ารับต้นแบบ

สบืทอดมาจากอนิเดยี คอื พธิรีาชสยูะ พธิพีราหมณ์จงึเป็นส่วนส�าคัญในการประกอบพระราชพธิี 

บรมราชาภเิษก อนัเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ถงึพร้อมเหมาะสมกบัการให้ทวยเทพเทวดา

มาอ�านวยอวยชยั โดยประกอบในเกอืบทกุข้ันตอนของงานพระราชพิธบีรมราชาภเิษก ตัง้แต่

ขัน้เตรยีมการ โดยการปลกุเสกท่ัวท้ังพระบรมมหาราชวัง บูรณะซ่อมแซมพระมหาเศวตฉตัร 

เสกน�้าเทพมนต์ จนถึงพิธีส�าคัญคือพิธีทรงมุรธาภิเษก เพื่อเปลี่ยนเป็นพระราชาธิราช

๖.	กิจกรรม	“ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์	แบ่งฝันปันความรู้”	ประจ�าปี	
๒๕๖๒	

  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของผู ้เข้าชม 

ทุกกลุ ่มเป้าหมาย จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษนี้ส�าหรับผู ้พิการทางสายตาจากโรงเรียน 

สอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เข้ามา

เรียนรู้ ได้สัมผัส ได้รับรู้ถึงบรรยากาศ

ที่เกิดข้ึนจริงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์บทเรยีน 

ที่อยู่นอกเหนือต�าราได้อย่างดี

aw_annual2562_p2.indd   161 8/25/2020   10:57:53 AM



๑๖๒

๗.	กิจกรรม	เพ่ิมพูนความรู้อาสาสมัครน�าชม	:	Share	เรื่องเก่า 
เล่าเรื่องใหม่	ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย	

  วันที ่๒8 กนัยายน ๒๕๖๒ จดักจิกรรมเพิม่พนูความรูอ้าสาสมัครน�าชม : Share เรือ่งเก่า 

เล่าเร่ืองใหม่ ศูนย์การเรียนรูป้ระชาธปิไตย โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากร คอื ศาสตราจารย์พเิศษ 

นรนติ ิเศรษฐบตุร และ ผูช่้วยศาสตราจารย์อดศิร หมวกพิมาย บรรยายให้ความรู ้กิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และศึกษา 

ดูงานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบุคลากรพิพิธภัณฑ์ฯ คือ  

นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู ้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และนางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ  

พนักงานบริหารท่ัวไปช�านาญการ รวมทั้งมีกิจกรรมระดมสมองของอาสาสมัครของ 

พิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นอาสาสมัครน�าชมที่ดี รวมถึง 

ความท้าทายของการเป็นอาสาสมัครน�าชม 

กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือพันธมิตรของพิพิธภัณฑ์
๑. ร่วมมอืกบัส�านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) พนัธมติรพพิิธภณัฑ์

และศนูย์การเรยีนรูต่้างๆ ทัง้ในกรงุเทพมหานคร และในต่างจังหวดั ร่วมกนัด�าเนนิโครงการ

เสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม Muse Pass 2562 - 2564 

โดยจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสร้าง Museum Culture ให้เกิดขึ้นกับ

สังคมไทย 

๒. ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนินีาถ โดยสนบัสนนุข้อมลูส�าเนาพระบรม

ฉายาลักษณ์และข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสด็จ

พระราชด�าเนินเยือนเกาะชวาและบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซียของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพื่อประกอบการจัดแสดง นิทรรศการผ้าบาติกใน 

พระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ระหว่าง

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
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๑๖๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

๓. ร่วมมือทางวิชาการกับ United States Department of State ภายใต้โครงการ  

The International Visitor Leadership Program on Demand (IVLP on Demand) 

“Museum Management in the US” เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการให้บคุลากรพพิธิภณัฑ์ฯ 

เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรม และศกึษาดงูานด้านการจดัการพพิธิภณัฑ์ 

ระหว่างวนัท่ี ๕ – ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ โดยศกึษาดงูานเฉพาะงานด้านพพิธิภณัฑ์ ส�าหรบั

ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะให้ได้มีโอกาสศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนา

ศักยภาพเพื่อประโยชน์ในการท�างานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

4. ร่วมมือกับบริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด เพื่อบริการวิชาการ โดยสนับสนุนข้อมูล ภาพ 

และวดิโีอ นทิรรศการ จดัแสดงเก่ียวกับพระราชประวัต ิและพระราชกรณยีกิจของพระบาท 

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว และประวตัขิองบรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ�ากดั เพ่ือจดันทิรรศการ 

“ประชาธปิก พระบารมปีกเกล้า กบัสงิห์ปกรณมั” ในพพิธิภณัฑ์สงิห์ จ�ากดั และจัดท�าหนงัสือ 

“ประชาธปิก พระบารมปีกเกล้า” ในวาระ ครบรอบ ๑๒๕ ปี วนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่จดัแสดงนทิรรศการระหว่างวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑ – ๓ มกราคม 

๒๕๖๒ ณ ลานไลฟ์สไตล์ ชัน้ ๒ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

๕. ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”  

ระหว่างวันท่ี 8 - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมพิเศษโดยขยายเวลา 

การให้บริการจากเดิม 9.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็น 9.๐๐ – ๑8.๐๐ น.

๖. ร่วมมอืกบัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิระนคร จัดมหกรรมพิพธิภณัฑ์ไทย ๒๕๖๒ (Thailand  

Museum Expo 2019) โดยพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และแนะน�าพิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่าง 

วันที่ ๑9 - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

aw_annual2562_p2.indd   163 8/25/2020   10:57:54 AM



๑๖4

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การพัฒนาองค์กร 
สู่สมรรถนะและสากล

อีกหนึ่งเป้าหมายที่ส�าคัญของสถาบัน 

คือ การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ขับเคลื่อน

องค์กรด้วยระบบท่ีแข็งแกร่ง พร้อมทีจ่ะรบัมอืกบั 

ทกุสถานการณ์ มกีารเตบิโตและปรบัตวั พฒันา

ตวัเองอยูเ่สมอ ให้ก้าวทนัโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปใน

แต่ละยคุ ดงันัน้ เพือ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงทีด่ี

ขึน้อยูต่ลอดเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถาบนัได้มุง่มัน่พฒันาองค์ประกอบหลกัส�าคญั 

๓ ด้าน ดังนี้

aw_annual2562_p2.indd   164 8/25/2020   10:57:54 AM



๑๖๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การพัฒนา 
องค์กร

การสร้าง 
ความร่วมมือ 
ทางวิชาการ

การพัฒนา 
กิจกรรม 

ความร่วมมือ 
กับเครือข่าย

การพัฒนาองค์กร
๑.	การพัฒนาบุคลากร

สถาบนัมุง่ยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยท่ีให้ความส�าคญักับบคุลากร

ทุกระดับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 

ตลอดจนค่านิยม (Core Value) ขององค์กรด้วย 

โดยในปี ๒๕๖๒ สถาบันยังคงส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(IDP) อย่างต่อเนื่อง มากถึง ๑8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย 

ในคนด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตร Visual thinking คิดเป็นภาพ ส่ือเป็นเรื่อง เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรภายใน ทั้งนักวิชาการ พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ ตลอดจนผู้บริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตรที ่

หน่วยงานภายนอกจัดข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย เปิดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ขยายโลกทัศน์ 

มุมมองใหม่ๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สถาบันยังพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในห้องเรียน โดยปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

ชุดอุปกรณ์ รวมถึงระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio and Visual System) ให้ทันสมัย รองรับการเรียนการสอน 

ในทุกมิติอีกด้วย
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๑๖๖

๒.	งานบริหารความเสี่ยงและโอกาส	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

สถาบันพระปกเกล้า ได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเส่ียงและโอกาสทัง้ในระดบัองค์กร และ

ระดับโครงการ หรือกระบวนงาน โดยมีการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สถาบนัพระปกเกล้า ก�าหนดให้หน่วยงานภายใน

ด�าเนินการค้นหาความเส่ียงและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงและโอกาสในการด�าเนินงานโครงการ 

หรือกระบวนงานอย่างครบถ้วน ได้แก่ ความเส่ียงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเชิงบวก  

(Opportunity) และความเสีย่งจากเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้แล้วส่งผลกระทบเชิงลบ (Risk) โดยค�านงึถงึเหตุการณ์

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายใน (4M : คน (Man) งบประมาณ (Money) ทรัพยากร (Material)  

การจัดการ (Management)) และปัจจัยภายนอก โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์

ความเสีย่ง (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบจากเหตกุารณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (Impact) อนัจะส่งผลที่

เป็นประโยชน์หรอือปุสรรคทีส่่งผลต่อเป้าหมายในการด�าเนนิงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเหตกุารณ์

ความเสี่ยงและโอกาสในด้านต่างๆ ให้เกิดความครบถ้วนรอบด้านยิ่งขึ้น

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
สถาบันยังคงสร้างและขยายความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรม 

ทางวชิาการร่วมกนั โดยหวงัให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้วชิาการด้านการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวงกว้าง

๑.	งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

สถาบนัพระปกเกล้า จดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที ่๒๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ขึน้ ภายใต้ 

หัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า สร้างคุณภาพประชาธิปไตย Bridging the Inequality Gap and 

Nurturing Quality of Democracy” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดความเหลื่อมล�้าและเสริมสร้าง

ประชาธปิไตยทีมี่คุณภาพภายใต้ปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประเทศจากนกัวชิาการและผูท้รงคุณวฒุิ 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อเสนอส�าหรับขับเคล่ือนนโยบายเพื่อลดความ

เหลือ่มล�า้และสร้างประชาธปิไตยไทยท่ีมีคณุภาพด้วย และร่วมกนัน�าพาประเทศไทยไปสู่สงัคมประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื
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๑๖๗รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสิรพิชัร มหาวชัรราชธดิา เสดจ็แทนพระองค์มาทรงเปิดการประชมุวชิาการ

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพฯ 

ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หลังจากพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเป็นปาฐกถาน�าในหัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าสร้างคุณภาพ

ประชาธิปไตย (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) โดย Mr.Renaud 

Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Resident Representative) กล่าวปาฐกถา “การลด 

ความเหลือ่มล�า้และการสร้างคณุภาพประชาธปิไตย” คอื เป้าหมายหลกัของ UNDP ทัว่โลกทีมุ่ง่สร้างความเข้าใจ

และพยายามแนะแนวทางการลดความเหล่ือมล�้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นแนวทาง 

ทีส่อดคล้องกบัความแตกต่างของบริบททางสังคมและการเมอืงของแต่ละภมูภิาค แม้ว่าประเทศไทยจะเผชญิกบั 

ปัญหาความเหลื่อมล�้าอย่างรุนแรง ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย แต่เช่ือแน่ว่าคนไทย 

ทกุคนต้องการสงัคมทีเ่ท่าเทยีมและประชาธิปไตยทียื่ดหยุน่และปรบัตวัได้ง่าย ประเทศไทยจะประสบความส�าเรจ็ 

ในการลดความเหลื่อมล�้าและสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ ด้วยรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ และมุ่งม่ันพัฒนาด้วย
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๑๖8

วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง และความมุง่มัน่ ในการ 

กระจายอ�านาจให้กับประชาชนอย่าง

แท้จริง

ต่อด้วยการอภิปรายมมุมองและ

ประสบการณ์จากต่างประเทศในหัวข้อ 

“Democracy and Inequality from 

International Perspectives”

• Prof.Chong - Min Park  

น�าเสนอถงึความท้าทายและการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยในเอเชยีตะวนัออก โดยพจิารณาผลของ

ความเหลือ่มล�า้ในแง่การกระจายทรัพยากร คณุภาพของการปกครองความย่ังยืนของประชาธิปไตย 

และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

• Adjunct Prof.Catherine Morris กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม: ความท้าทายของ 

สังคมโลก ที่เน้นย�้าถึงความเท่าเทียม เป็นเสาหลักที่ค�้าจุนกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล

• Mr.Frederic Spohr น�าเสนอถึง “ความไม่เท่าเทียมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” ซึ่งมี 

การกระจายตัวในรูปแบบของภาษีและสวัสดิการสังคม

• คณุรชัฎา อนนัตวราศลิป์ ได้สรปุข้อมูลตัวเลขทีเ่น้นถงึความเหลือ่มล�า้ของภาคการเงนิในประเทศไทย 

รฐับาลต้องมมีาตรการในการลดความเหลือ่มล�า้ ผลสมัฤทธิใ์นการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิยงัสามารถ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
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๑๖9รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ในหัวข้อเรื่อง 

“ความเหลือ่มล�า้ในโครงสร้างอ�านาจรฐั” ว่า การพฒันาประชาธปิไตยและเศรษฐกจิทัว่โลก ก�าลงัเผชิญกับปัญหา

ความเหลื่อมล�้าอย่างรุนแรง หากต้องการลดความเหลื่อมล�้า ควรเสริมสร้างอ�านาจของภาคสังคมให้เสมอภาค 

กับอ�านาจของภาครัฐและภาคทุน หรือเรียกว่า “สังคมสมานุภาพ” ซึ่งเกิดได้จากภาครัฐ ภาคทุนและภาคสังคม

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทางปฏิบัติ (Interactive Learning through action) 

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปราย เรื่อง “ขับเคลื่อนคุณภาพประชาธิปไตย เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล�้า 

ในหลากหลายมิติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว  ดร.สมชัย จิตสุชน 

และปิดท้ายด้วยการประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม เพื่อน�าเสนอประเด็นส�าคัญๆ ดังนี้

กลุ่มย่อยที่ ๑  เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยระบบกฎหมาย กล่าวถึง การใช้กฎหมายที่จะสร้าง

ความเสมอภาคให้กับสังคมไทย

กลุ่มย่อยที่ ๒  สร้างเสถียรภาพประชาธปิไตย เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ กล่าวถงึ การเพิม่เสถยีรภาพ

ทางการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสในการลดความเหลื่อมล�้าได้มากขึ้น

กลุ่มย่อยท่ี ๓  ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ กล่าวถึง 

การร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายไปสู่ 

การปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจะเป็นปัจจัยที่ช่วยแก้ปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าในสังคม

กลุ่มย่อยที่ 4  เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาคได้ กล่าวถึง การสร้างสังคม

เสมอภาคกบัการสร้างเสรมิประชาธปิไตยในประเทศไทยในมติทิางสงัคม ทีเ่อ้ือต่อ

การเข้าถึงสิทธิและโอกาส 

กลุ่มย่อยท่ี ๕  เสริมสร้างการกระจายอ�านาจให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล�้าในระดับพื้นที่  

กล่าวถึง รัฐจะต้องสร้างความเท่าเทียม ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายโดย 

ไม่เลือกปฏิบัติ เพิ่มอ�านาจให้กับประชาชนให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 

ในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งและโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่

เอกสารประกอบ 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒๑
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๑๗๐

๒.	เพ่ิมช่องทางการสื่อสารด้านการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๒  

ทีผ่่านมานัน้ เป็นการเลอืกตัง้แบบทัว่ไป ครัง้ที ่๒8 ของประเทศไทย แต่เป็นการเลอืกตัง้ครัง้แรกหลังจากทีป่ระเทศไทย

ว่างเว้นจากการเลือกตั้งไปถึง ๕ ปี หากนับจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่ถ้าหาก

นับย้อนไปถึงการเลือกต้ังครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ ต้องนับย้อนไปถึงเกือบ 8 ปี คือการเลือกต้ัง 

เม่ือวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕4 การเลอืกต้ังในครัง้นีจึ้งเป็นอกีหนึง่กลไกการเมอืงทีส่�าคญั เพราะเมือ่พจิารณาในมติิ

ทางการเมอืงแล้ว เป็นท่ียอมรบัว่าการเมืองการปกครองทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเลอืกตัง้ คอืการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย เพราะราษฎรได้ใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อท�าหน้าที่แทนตน 

ในการปกครองระดับประเทศ   

เนื่องจากประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งเป็นเวลายาวนาน สถาบันจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ในการกระตุ้นให้ประชาชน ผู้ซ่ึงมีอ�านาจในการปกครองประเทศ ตื่นตัวและเข้าใจในระบบการเลือกตั้งแบบใหม่  

ภายใต้กตกิาใหม่ นัน่คอื ระบบเลอืกตัง้แบบจดัสรรปันส่วนผสม (Mixed - Member Apportionment System :  

MMA) โดยที่ระบบเลือกตั้งนี้จะมีบัตรเลือกต้ังเพียงใบเดียว คือ เลือกผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกต้ัง คะแนนที่ได้

จะถูกน�าไปคิดรวมทั้งในระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวนี้ คือ

การเลือกทั้ง “คน” และ “พรรค” ในคราวเดียวกัน สถาบันจึงได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้  

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรต้องทราบก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งกฎ กติกา แนวทางนโยบายของผู้สมัคร วิธี

การค�านวณจ�านวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นต้น ในรูปแบบข่าว บทความ อินโฟกราฟิก ที่สามารถเข้าถึง รับรู้และ

ท�าความเข้าใจได้ง่าย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเวปไซต์ www.kpi-corner.com 
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๑๗๑รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

นอกจากน้ี สถาบันยังได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒  

เพื่อวัดความพร้อม ความรู้ความเข้าใจก่อนใช้สิทธิ์ โดยท�าการส�ารวจ ๕ ครั้ง ดังนี้

การส�ารวจ ครั้งที่ ๑ “ประชาชนพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้ง”

การส�ารวจ ครั้งที่ ๒ “การรบัรู ้เกณฑ์การตดัสนิใจ และการยอมรบัผลการเลอืกตัง้ของประชาชน”

การส�ารวจ คร้ังท่ี ๓ “เกณฑ์การตัดสินใจ การยอมรับผลการเลือกต้ัง และความเชื่อมั่น 

ในการท�าหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้ง”

การส�ารวจ คร้ังท่ี 4 “ปัจจัยในการเลือกผู้สมัคร / พรรค คุณลักษณะของนายกรัฐมนตร ี

ที่พึงประสงค์ และความมุ่งมั่นในการเลือกตั้ง”

การส�ารวจ คร้ังท่ี ๕ “นโยบายอะไรโดนใจประชาชนและผู ้สมัคร พรรค และว่าที่นายก 

แบบไหนที่นั่งในใจและเข้าตา”

www.kpi-corner.com
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๓.	การร่วมผลิตรายการวิทย	ุ“มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า”

การเผยแพร่องค์ความรูด้้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยออกสูส่าธารณชน นบัเป็นหนึง่

ในพนัธกจิทีส่�าคญั สถาบนัพระปกเกล้าจงึร่วมมอืกบัสถานวีทิยรุฐัสภา จดัรายการวิทย ุ“มุง่สู่ประชาธปิไตยไปกบั

สถาบนัพระปกเกล้า” ทางคลืน่ FM 87.5 MHz. , AM 1071 Khz. ทกุวันจนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  

ซึ่งในแต่วันจะมีการน�าเสนอเน้ือหา ประเด็นส�าคัญท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันผ่านมุมมองความคิดเห็น

ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม

วันจันทร ์ ประเดน็ทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทัง้หลกัการในเร่ืองของ 

   การเมืองการปกครอง สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต

วันอังคาร  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง การปกครองท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง การพัฒนา 

   การปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

วันพุธ  ประเด็นการส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และพระปกเกล้าศึกษา 

วันพฤหัสบดี ประเด็นสันติศึกษาและธรรมาภิบาล ว่าด้วยเรื่องของสันติวิธี การจัดการความขัดแย้ง  

   มุมมองการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการสันติวิธี

วันศุกร์   การแนะน�าหนังสือทางด้านการเมืองการปกครองและงานวิจัยท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็น 

   การเผยแพร่อีกหนึ่งมุมมองส�าหรับผู้ที่รักในการอ่าน 

๔.	การผลิตรายการโทรทัศน	์“THE	KEY	ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว”	ปี	๓	

รายการ “THE KEY ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว” เป็นรายการโทรทัศน์ รูปแบบวาไรตี้การเมือง ที่สถาบัน

พระปกเกล้ามุง่หวงัให้เป็นสือ่มวลชนส�าคญัทีม่ส่ีวนช่วยเผยแพร่และเสรมิสร้างองค์ความรูท้างการเมอืง การปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข และกระตุน้การมีส่วนร่วมให้เกิดการสร้างจติส�านกึ

พลเมอืง ส่งเสรมิสทิธ ิเสรภีาพ ซึง่จะเป็นกญุแจไขค�าตอบข้อสงสัย ท้ังเรือ่งรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และสถานการณ์

ด้านการเมอืงทีม่ผีลกระทบต่อวถิชีวีติของประชาชน ทัง้ยังกระตุน้ให้เกิดการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ  

ให้เข้าใจได้โดยง่าย โดยจะสอดแทรกองค์ความรูผ่้านแขกรบัเชญิผูท้รงคณุวฒุด้ิานต่างๆ ทีจ่ะหมนุเวียนมาให้ความรู้ 

และเพิ่มสีสันในการหาทางออกร่วมกัน  

สามารถรบัชมได้ทกุวนัเสาร์ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. ทางสถานข่ีาวโทรทศัน์ TNN16 และ Facebook 

@TNN16 และ @TNN2
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๑๗๓รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

การพัฒนากิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
สถาบันพระปกเกล้าให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือระดับสากล โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์และ 

ต่อยอดความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่ายระหว่างประเทศต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความรูด้้านการเมอืง

การปกครอง กฎหมาย การมส่ีวนร่วม นโยบายสาธารณะ สนัตวิธิ ีและอืน่ๆ ในหลากหลายมิต ิน�าไปสู่การเสรมิสร้าง 

และตอบโจทย์การด�าเนินงานของสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

อาทิ การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้ การจัดการศึกษาอบรม การลงพื้นที่ศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานโดย

หลักสูตรของสถาบัน การจัดการบรรยายพิเศษ เป็นต้น เพื่อเพิ่มมุมมองแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้าได้ด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ

	 ๑.	Parliamentary	Institute	of	Cambodia	(PIC)

เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงาน รัฐสภาของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงาน

รัฐสภาประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงสถาบันพระปกเกล้าได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “An Overview of Parliamentary  

Responsibilities: Strengthening the Institutions” ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่าง 

วันที่ ๓๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกรุงพนมเปญ ในระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี 

นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ณ ขณะนั้น เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ร่วมกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทีมี่ความเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของรฐัสภาของแต่ละประเทศทัว่ทวปีเอเชยี

	 ๒.	Chengdu	Administration	Institute	(CAI)

สถาบนัพระปกเกล้าได้รบัความร่วมมอืให้นักศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรช้ันสงูการบรหิารงานพฒันา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย หัวข้อ “มณฑลเสฉวนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

One Belt One Road” ณ Chengdu Administration Institute มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉิงตู ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการระดับต้น 

ระดับกลาง ตลอดจนนักวิจัยด้านนโยบาย 
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นอกจากนี้ คณะวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ CAI ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยในหัวข้อ 

“The Study of Poverty Elimination in China รัฐกับการแก้ปัญหาความยากจนในบริบทของจีน” อีกด้วย

	 ๓.	The	National	Graduate	Institute	for	Policy	Studies	(GRIPS)

เป็นสถาบันด้านการศึกษานโยบายสาธารณะแห่งประเทศญ่ีปุ่น มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิด 

ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยไปทั่วโลก โดย GRIPS ได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 

ด้วยระบบ Teleconference หัวข้อ “Wise Leadership” โดยมี Prof.Ayano Nishihara จาก GRIPS  

เป็นวิทยากร ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้ารับฟัง 

การบรรยาย จ�านวน ๑๒๐ คน

	 ๔.	Nanyang	Technological	University	(NTU)

สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัขนาดใหญ่แห่งสาธารณรฐัสงิคโปร์ ซึง่สถาบนัพระปกเกล้าได้ร่วมกับหน่วยงานย่อย  

Nanyang Centre for Public Administration (NCPA) และมูลนิธิเทมาเส็ค (Temasek Foundation) เป็น 

ผูส้นบัสนุนหลกั ในการด�าเนนิโครงการหลกัสตูรพัฒนาผูน้�าภาครัฐแห่งอนาคต ส�าหรบัศิษย์เก่าสถาบนัพระปกเกล้า  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู ้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าและบุคลากรภาครัฐในเรื่อง  

ภาวะความเป็นผู้น�า นโยบายสาธารณะด้านการบริหารและการปกครอง โดยให้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า 

และบุคลากรภาครัฐน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และน�าความรู้ได้รับกลับมา 

เผยแพร่ บรหิารและประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานในองค์กรของตน โดยแบ่งการศกึษาอบรมออกเป็น 4 กลุม่ คอื
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กลุ่มที่ ๑: ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๒4 คน (4 – ๑4 ธันวาคม ๒๕๖๑)

กลุ่มที่ ๒: ข้าราชการผู้บริหารระดับสูง จ�านวน ๒4 คน (4 – 8 เมษายน ๒๕๖๒)

กลุ่มที่ ๓: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๒4 คน (๒๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

กลุ่มที่ 4: ข้าราชการระดับกลาง จ�านวน ๒4 คน (๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

	 ๕.	Ho	Chi	Minh	National	Academy	of	Politics	(HCMA)

สถาบนัแห่งชาต ิสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม เป็นองค์กรทีมุ่ง่มัน่ขยายความร่วมมอืทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศเพือ่แลกเปลีย่นความรู้เพือ่น�าไปสู่การพัฒนาด้านการเมอืงและการปกครอง ซึง่คณะผูบ้รหิารและ

นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเดินทางไปร่วมน�าเสนอบทความในการสัมมนา “The people’s participation  

in Public Policy making: theory and practice” ณ สถาบันแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA)) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่  

๒๖ - ๒8 กันยายน ๒๕๖๒ โดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมน�าเสนอบทความดังต่อไปนี้

๑. Public Participation in Local Public Policy Process: From Legal Mechanisms to  

innovative and meaningful Public Participation น�าเสนอโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๒. Public Policy Process at National Level น�าเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

๓. Public Participation in Public Policy Process in Thailand น�าเสนอโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

4. Public Participation: Citizen ‘Initiative’ and Referendum น�าเสนอโดย นางสาวปัทมา  

สูบก�าปัง นักวิชาการผู้ช�านาญการ

๕. Public consultation and Regulatory Impact Assessment : International Experience and 

Implementation in Thailand น�าเสนอโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ�านวยการส�านักนวัตกรรม 

เพื่อประชาธิปไตย
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	 ๖.	Keio	University	

มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาโต๊ะกลม (Round table  

discussion) หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ต่ออินโด - แปซิฟิกของประเทศญี่ปุ่น : แนวคิด โอกาสและความท้าทาย” ขึ้น  

โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.เคน จมิโบ (Prof.Dr.Ken Jimbo) วทิยากรจากคณะการจดัการนโยบาย มหาวทิยาลยัเคโอ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน Canon Institute for Global Studies (CIGS) และมูลนิธิ Tokyo 

Foundation (TKFD) อกีทัง้เป็นทีป่รกึษาให้กบั National Security Secretariat Advisory Board ผูอ้�านวยการ 

คณะกรรมการบรหิาร The Civic Force และเป็นสมาชกิสถาบนั International Institute for Strategic Studies  

(IISS) มีผลงานวิจัยโดดเด่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายให้กับหน่วยงานของ

ประเทศญี่ปุ่นมากมาย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถานทูตต่างๆ รวมถึงองค์กรทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ รวม ๓๐ ท่าน เข้าร่วมรับฟังการสมัมนาและแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านยทุธศาสตร์การเมอืง

ระหว่างประเทศ

	 ๗.	National	Assembly	of	Bhutan	

ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรม

หลักสูตร “Parliamentary Research and Public  

Participation” เพือ่พฒันาความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนินงาน

ด้านรัฐสภา เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการของ

รฐัสภา 4 ประเทศ ในกลุม่ลุม่น�า้โขง (CLMV) ซึง่ประกอบไปด้วย 

ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักร

ภูฏาน

	 ๘.	Public	Accounts	Committee	
(PAC)	of	Parliament	of	Bhutan

หรอื คณะกรรมาธกิารติดตาม ตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎร ราชอาณาจักรภฏูาน 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับสถาบัน

พระปกเกล้า พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการพิจารณาและ

ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรฐัสภา” เพือ่เป็นประโยชน์ในการด�าเนนิงานของรฐัสภาภูฏานต่อไป 
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	 ๙.	Universitas	Islam	Indonesia

ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาอภิปรายและระดมความคิดเห็น ประเด็น “สันติวัฒนธรรม และ

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน: กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ 

มุมมองด้านความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ 

เกีย่วกบัการสร้างกลไกและวธิกีารแก้ไขปัญหาเพือ่ลดความขัดแย้งท้ังภายในสถาบนัทางการเมืองและในทางสงัคม

การลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศใหม่

	 ๑.	Beijing	Chinese	Language	and	Culture	College	และสภาวฒันธรรม
ไทย	-	จีนและส่งเสริมความสัมพันธ	์

Beijing Chinese Language and Culture College 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสภาวัฒนธรรมไทย - จีน

และส่งเสริมความสัมพันธ์ ประเทศไทย ทั้งสองหน่วยงาน

ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในการส่งเสริมให้มีการศึกษา

อบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ท�าให้เกิดกิจกรรมการ 

คัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนอบรมภาษาจีนและศึกษาดูงาน

ส�าหรบัข้าราชการและพนกังานของรฐั ภายใต้โครงการเรียน

ภาษาจนีส�าหรบัข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมรีะยะเวลาการ

ศึกษาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น ๓๕ คน

	 ๒.	National	Democratic	Institute	(NDI)

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่ท�างานเพ่ือสนับสนุน

และส่งเสริมสถาบันด้านประชาธิปไตยทั่วโลก ผ่านกระบวนการ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน ได้ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กับสถาบันพระปกเกล้า ด้วยมุ ่งหวังแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ 

การสนับสนุนการร่วมด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดประชุม

นานาชาติและการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชนและองค์กร 

ภาคประชาสงัคมให้ได้มส่ีวนร่วมกบัสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พฒันา 

ระบอบประชาธิปไตยไทยต่อไป

aw_annual2562_p2.indd   177 8/25/2020   10:58:14 AM



๑๗8

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางสังคม
	 ๑.	กฐินพระราชทาน	สถาบันพระปกเกล้า	ประจ�าป	ี๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบัน

พระปกเกล้า น�าไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการบริหารสถาบัน 

พระปกเกล้า คณะผูบ้รหิาร นกัศกึษา พนกังานของสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนผูมี้จติศรทัธา ท้ังนี ้สถาบนั

ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศล เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐9๑,๓๕๕.๕๐ บาทถ้วน

	 ๒.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและปฏิบัติธรรม

การส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีสถาบันให้ความส�าคัญและ 

ด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง จึงร่วมกบั สถาบนัพลงัจติตานภุาพ วดัธรรมมงคล (หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธโร) จดัการ

ศกึษาอบรม “หลกัสตูรวทินัตสาสมาธสิ�าหรับนกับรหิาร” เป็นโครงการศกึษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทาง

หลวงปูม่ัน่ ภรูทิตโฺต และพระอาจารย์หลวงพ่อวริยิงัค์ สรินิธฺโร มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิสร้างการน�าหลกัธรรม 

ค�าสอนมาเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจ ในการพัฒนาทางด้านศลีธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากร ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป  

ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บ�าเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและ 

สามารถน�าความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
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	 ๓.	โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ	ครั้งที	่๗

สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกับ มลูนธิิธรรมาภบิาลทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสขุ นกัศึกษา

หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี ๗ (ปธพ.๗) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ  

“หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธ ี

บรมราชาภเิษก พทุธศักราช ๒๕๖๒” ในระหว่างวนัที ่๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

โดยโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ นับเป็นการจดัหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่  

ทีบ่รหิารจดัการโดยนกัศกึษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่๗  

เป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วย

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ทนัตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาจากโรงพยาบาลภาครัฐ มหาวทิยาลยั 

4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนกว่า ๕๐๐ คน ที่ไปให้การรักษาแก่ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและ
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จังหวัดใกล้เคียง ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไปจนถึงโรคซับซ้อนข้ันสูง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การออกหน่วยแพทย ์

คร้ังนี้ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง ๒๒ คลินิก และคลินิกกฎหมาย ให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ๑. การตรวจ 

คดักรองโรค เช่น การตรวจวนิจิฉัยมะเรง็เต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์ ตรวจวนิจิฉยัล�าไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง  

ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ตรวจคดักรองกลุม่เสีย่งโรคหวัใจ ตรวจคดักรองภาวะเบาหวานทีจ่อตาและต้อหนิ  

๒. การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม  

การผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง การแจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบรถเข็น ขาเทียม ๓. การส่งเสริม 

สุขภาพประชาชน เช่น ให้ความรู้การออกก�าลังกาย การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง และ  

4. การสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และ

ประชาชนท่ัวไปจ�านวนกว่า ๒,8๐๐ คน ให้มคีวามรู้ทีถู่กต้อง สามารถน�าความรู้ไปช่วยชีวติผู้อ่ืนได้ เป็นการแสดง 

ความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐                           
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รายงาน 
การติดตาม 
ตรวจสอบ 
และประเมินผล
• ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

งานของสถาบัน ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒

• การด�าเนนิงานตามข้อคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 
ของสมาชิกรัฐสภา
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ส่วนที่ ๓ รายงาน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของสถาบัน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการตดิตาม และประเมนิผลการปฏิบติังานของสถาบนัพระปกเกล้า ได้ตดิตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2  

ซึง่มุง่เน้นและให้ความส�าคญักบัการประเมนิผลสมัฤทธิก์ารด�าเนนิงานในเชงิผลลพัธ์ (Outcome) 

และผลกระทบ (Impact) โดยผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ ๑ การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการติดตามฯ

สถาบันได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานจากการประเมินในรอบครึ่งปีหลังของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖1 จ�านวน 4 เรื่อง สถาบันได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 

เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. มุง่เน้นการสร้างผลงานทีก่่อให้เกิดผลลพัธ์ (Outcome) ให้มากขึน้ โดยวางแผนการด�าเนนิงาน 

ของสถาบันในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่ความส�าเร็จในเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน หรือรูปแบบการให้บริการโดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดรับกับสังคมในยุค digital

3. สร้างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย เพื่อให้สถาบันเป็นที่ยอมรับและ 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และค้นคว้าข้อมูลด้านการเมือง การปกครองไทย

4. พฒันาความร่วมมือในด้านวชิาการกบัเครอืข่ายต่างประเทศทีเ่ป็นรปูธรรม และให้เกดิผลลพัธ์

ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลส�าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า

ผลการประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน

สามารถด�าเนินการได้ คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยผลสรุปคะแนนแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

แสดงตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ ๑

สรุปผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า  

ฉบับที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) - ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 

2๕.๐๐ 2๕.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและ 

การท�างานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี

2๐.๐๐ 2๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง 2๐.๐๐ 2๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา 1๐.๐๐ 1๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

1๕.๐๐ 1๕.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล 1๐.๐๐ 1๐.๐๐

คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานโดยภาพรวม 

จำานวน ๑ เรื่อง ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 สถาบันสามารถด�าเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 1๐๐ ซึ่งมีท้ังผลงาน

ที่สามารถด�าเนินการได้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา และมีบางส่วนท�าได้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมามาก  

ดังน้ัน สถาบันควรทบทวนตัวชี้วัด และการก�าหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3 เพื่อให้เกิด 

ความท้าทายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง
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ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
เลขาธิการ

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลงานของ ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบัน 

พระปกเกล้า โดยพจิารณาผลการด�าเนนิงานโดยภาพรวมของสถาบนั ประกอบกับการประเมนิบทบาทผูน้�าองค์กร 

ของเลขาธิการสถาบัน ผลสรุปว่า เลขาธิการสถาบันสามารถท�าหน้าที่ผู้น�าองค์กรในการก�าหนดทิศทาง และ 

การขับเคลื่อนองค์กรของเลขาธิการสถาบันให้มีผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายที่สถาบันได้วางไว้ได้ในระดับ

ที่ดีมาก ตลอดจนได้มุ่งมั่น และพยายามพัฒนางานตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง  

และตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างทันการณ์ น�าไปสู่การสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างอย่างแท้จริง ได้แก่ 

• พัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งผลักดันให้เผยแพร่และใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานวิจัยของสถาบัน เช่น การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ�านวน 

๕ ครั้ง (Quick Survey) ซึ่งตอบโจทย์ประเด็นการเลือกตั้งในปี 2๕๖2

• มุ่งเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาอบรม จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง น�าไป

ใช้ประโยชน์จริง และน�าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูด

ความสนใจของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

• ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการวิชาการแก่รัฐสภา เช่น การเพิ่มช่องทาง 

ในการสนบัสนนุข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของสมาชกิรัฐสภา เช่น โดยจดัท�า KPI-Link 

บน Mobile Application และขยายฐานการบริการแก่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช�านาญการ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 

ของสมาชิกรัฐสภา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของ

บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา จ�านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวุฒิบัตร 

ผูช่้วยและผูป้ฏบัิติงานของสมาชกิรฐัสภา และหลกัสตูรวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญและผูช้�านาญการประจ�าตวั 

สมาชิกรัฐสภา 

• พัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง โดยพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองผ่าน

การเรียนการสอนในระบบ e-Learning 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานส�าหรับความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังเพิ่มศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจาก ๕1 ศูนย์  

เป็น ๕๖ ศูนย์ เพื่อขยายฐานการท�างานในระดับพื้นที่
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• ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 

พระปกเกล้าศึกษา โดยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

• พัฒนาขีดสมรรถนะ และความสามารถของบุคลากร และการพัฒนาระบบงานสนับสนุนภายใน

องค์กร โดยมุ่งเน้นการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

หลักของสถาบัน

จากการประเมินผลงานของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2  

คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นว่า เลขาธิการสถาบัน แสดงบทบาทการเป็นผู้น�าองค์กรที่มีวิสัยทัศน์  

(Visionary Leadership)  อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธิผล ผลงานในภาพรวมของสถาบนัสามารถด�าเนนิการ 

ได้ดกีว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้หลายเรือ่ง นอกจากนี ้สถาบันได้รับคะแนนประเมนิโครงการ “การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”  (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) เท่ากับ ๙๐.33 อยู่ในระดับ A เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากเลขาธิการสถาบันจะมีบทบาทในการน�า

องค์กร เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานตามพันธกิจของสถาบันแล้ว ยังมีบทบาทในการน�าองค์กรด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์ “สถาบนัวชิาการชัน้น�าด้านการพฒันาประชาธปิไตย ธรรมาภิบาล และสนัตวิธีิ  

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

aw_annual2562_p3-5.indd   187 8/25/2020   7:20:04 PM



188

การด�าเนนิงานตามขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะของสมาชกิ
รัฐสภา

ตามที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของสถาบันให้ดียิ่งข้ึน สถาบันได้ด�าเนินการเพื่อ 

การพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ และวางแผนการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 

ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

ด้านภาพลักษณ์ และการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

ขอบข่ายการด�าเนินงานของสถาบันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการที่ครอบคลุมการศึกษาวิจัย  

การจัดการศึกษาอบรม และการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมือง 

การปกครอง การให้บริการค�าแนะน�าปรกึษาด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงท่ีดี ท้ังในระดับชาตแิละท้องถิน่ และ

งานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ 

และต่างประเทศ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง สถาบนัได้ด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของสมาชกิรฐัสภา ดงันี้

ตารางที่ ๒ สรุปข้อเสนอแนะด้านภาพลักษณ์ และการด�าเนินงานตามบทบาทของสถาบัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นท่ี ๑ การเป็นกลไกขับเคลื่อน

รฐัธรรมนญูตามมาตรา 77 ให้เกดิผลในการ

ปฏิบัติจริง

สถาบันได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภาทั้ง 

ในเรื่องการเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 77 

เกดิผลในทางปฏบิตัจิรงิผ่านการจัดการศกึษาอบรมทีค่รอบคลมุ

การมีส่วนร่วมครบวงจรโดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น 

ในรูปแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็นท่ี ๒ การมุ ่งสร้างและปลูกฝัง

ประชาธิปไตยสุจริต เพื่อพัฒนาคนให้เป็น

คนดี และคนเก่ง

• การศกึษาวจัิยทีมุ่ง่เน้นการสร้างความซือ่ตรงในกลุม่เยาวชน

ซึ่งเป็นต้นแบบในการน�าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง และ 

งานศึกษาวิจัยด้านบทบาทของพลเมืองในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย
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18๙รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

• ส�าหรับกระบวนการการศึกษาอบรม สถาบันได ้มี 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เข้ารับการศึกษาอบรม

อย่างสุจริต โปร่งใส และอยู ่ระหว่างการจัดท�าคู ่มือ

คนดี เพื่อเผยแพร่แก ่นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 

ในหลักสูตรต่างๆ ตลอดจน สามารถน�าไปใช้เผยแพร่แก ่

เด็ก เยาวชน และผู้สนใจ 

• การจัดท�าคู ่มือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เข้ากับยุคปัจจุบัน 

วิถีปฏิบัติใหม่ และจัดท�าเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ  

สามารถวัดระดับการมีธรรมาภิบาล

ซึ่งถือได้ว่า สถาบันเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสด�าเนินงานทางวิชาการที่ตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นรปูธรรมภายใต้ข้อจ�ากดัและสภาพแวดล้อมทางสงัคมในปัจจบุนั ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง 

ด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันพระปกเกล้า

การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน และคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ตลอดจนการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย 

การสรุปและน�าเสนอประเด็นทางสังคมที่ทันต่อสถานการณ์ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมิติ  

ซึ่งสถาบันได้ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
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1๙๐

ตารางที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันพระปกเกล้า

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นท่ี ๑ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง

เสถียรภาพให้รัฐบาลโดยจัดสรรอ�านาจระหว่าง

รฐัมนตรกีบัรฐัสภาทีม่กีารตรวจสอบทีเ่ข้มข้น และให้

รฐับาลและรัฐสภาท�างานร่วมกนัได้อย่างมเีสถยีรภาพ

สถาบนัได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัในประเด็นทีเ่กีย่วข้อง 

ดังนี้ 

• โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ฝ่ายนติบิญัญัตแิละฝ่ายบริหารภายใต้รฐัธรรมนญู

ฉบับปัจจุบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย 

ณ เชียงใหม่

• โครงการศึกษาบทบาทองค ์กรตรวจสอบ

กระบวนการงบประมาณแผ่นดินตาม (ร่าง) 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 144

ประเด็นท่ี ๒ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

การซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ส�าหรับการศึกษาวิจัยเรื่องเก่ียวกับการซ้ือสิทธิ์ 

ขายเสียง รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา สถาบันได้มีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

• โครงการศึกษาวิจัย รูปแบบและวิธีการและ 

ผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่

ใน 2๐ จังหวัด 

• การศึกษาบทบาทของพลเมืองในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการเลอืกตัง้ทีไ่ม่สจุรติเทีย่งธรรม 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาธิปไตยไทยที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2๕๖3
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1๙1รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นท่ี ๓ การพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ 

การแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศ เช่น ปัญหา 

ความขัดแย้ง ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สถาบนัได้ด�าเนนิการพัฒนาการศกึษาวจัิยในประเด็น

ปัญหาที่มีความส�าคัญในระดับประเทศ อาทิ 

• โครงการศึกษาวิจัยติดตามประเมินผลระบบ 

ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2๕๖2

• โครงการการศกึษาอนาคตและฉากทัศน์การเมอืง

ไทยเพือ่สร้างประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื: กรณสีถาบัน

การเมือง (รัฐสภา พรรคการเมืองและการเมือง

ภาคพลเมือง)

• การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการขยะ (ภายใต้

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง)

• โครงการวจิยัเพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างฝ่าย

นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบัน

• โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการและ

ผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
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1๙2

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นท่ี ๔ การพัฒนางานวิจัยเพ่ือประกอบ

ความเห็นในเรื่องต่างๆ

การพัฒนางานวิจัยเพื่อประกอบความเห็นใน 

เรือ่งต่างๆ ทัง้ประเด็นในรฐัธรรมนญู และการวเิคราะห์

ร่าง พ.ร.บ. อาทิ 

• การวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)  

พ.ศ. ....

• โครงการวิจัยเคร่ืองมือในการปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน กับ 

หลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญในการก�าหนดให้

เป็นหน้าที่ของรัฐในการท�าให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนโดยตรง ตามมาตรา ๕1

• โครงการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สู่การปฏิบัติ: ยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมกนัทางสงัคม

• แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของประชาชน

• การมีส่วนร่วมธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ
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1๙3รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๕ ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

งานวิจัยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 

สถาบนัได้ให้ความส�าคญัในการน�าเสนอผลการศกึษา

วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งได้ด�าเนินการ

เผยแพร่ทาง เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า และให้

บรกิารห้องสมดุของสถาบนั และจดัส่งไปยังห้องสมดุ

มหาวิทยาลัย และห้องสมุดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางรายการวทิยุร่วมกบัรฐัสภา 

และสื่อดิจิทัลอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติให้กับกลุ ่ม 

เป้าหมายอย่างท่ัวถงึ และรวมไปถงึการให้ค�าปรกึษา

ทางวิชาการและร่วมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม

หรือผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้บรรลุผลส�าเร็จ

เป็นรูปธรรม

ด้านการจัดการศึกษาอบรม

การจัดการศึกษาอบรมของสถาบันซึ่งได้น�าเอาแนวคิดของ Kirkpatrick Model เป็นการประเมิน 

ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยเปิดโอกาสให้กบัข้าราชการระดบัต้น และประชาชนทัว่ไป ได้เข้ารับ 

การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งมุ ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล และสันติวิธ ี

ให้แก่ผูศึ้กษาอบรม ซ่ึงสถาบันได้ด�าเนนิการด้านการจดัการศกึษาอบรมตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดงันี้
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1๙4

ตารางที่ ๔ สรุปข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษาอบรม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ การเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 

เข้ารบัการอบรม เพือ่น�าความรูไ้ปเผยแพร่สูป่ระชาชน

มากยิ่งขึ้น

การก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

อบรมของสถาบนัได้มกีารระบคุณุสมบตัทิัง้ข้าราชการ 

คร ูอาจารย์ นกัวชิาการ ผูบ้รหิาร ข้าราชการท้องถิน่ 

รวมถงึประชาชนทัว่ไป ซึง่จะขึน้อยูกั่บกลุม่เป้าหมาย

ของแต่ละหลกัสตูรของสถาบนั โดยเปิดโอกาสในการ

ศึกษาอบรมอย่างทั่วถึง

ประเด็นท่ี ๒ การคัดเลือก และพิจารณาผู้สมัคร 

ควรมีความเข้มข้นมากขึ้น

สถาบันได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการเว้น 

ระยะการศึกษาอบรมหลักสูตรภายนอกและภายใน 

สถาบัน และก�าหนดเป็นเง่ือนไขการรับสมัคร 

เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร และมีการพิจารณา 

คัดเลือกโดยค�านึงถึง เงื่อนไขที่หลักสูตรระบุ 

อย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว้เป็นหลัก

ประเด็นที่ ๓ ผลักดันผลงานวิชาการของนักศึกษา

ให้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

สถาบนัเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการศกึษาอบรมในการจดั

ท�าเอกสารวชิาการ ซึง่ผูศ้กึษาอบรมได้จดัท�าเอกสาร

วิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่จริง และสร้าง

ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยสามารถน�าองค์ความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติในองค์กรของผู้ศึกษาอบรม 

และน�าผลการศึกษาไปใช้จริงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ ๔ เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยที่หลากหลาย

การบรรยายในหวัข้อเกีย่วกบัความเป็นประชาธิปไตย 

แม้ว่าจะเป็นการบรรยายประชาธิปไตยตามแนว 

ตะวันตก ซึ่งสถาบันได้มีจัดชุดวิชาหลักภูมิสังคม 

และวิถีตะวันออกกับการพัฒนาทีย่ัง่ยนืทีจ่ะสอดคล้อง

กบัข้อเสนอแนะในประเดน็นี ้และจะให้ความส�าคญั

ในเนื้อหาของการบรรยายให้มากยิ่งขึ้น
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ซึ่งการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันไม่ได้อยู่เฉพาะที่สถาบันเท่านั้น หากแต่ยังมีการขยายผลและ 

ลงพื้นที่ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ท้ังโครงการผู้น�าเยาวชน

แห่งอนาคตที่ด�าเนินการจัดการศึกษาอบรมให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และการขยายองค์ความรู้ 

ในโครงการสร้างส�านึกพลเมืองที่อบรมให้กับครู ผู้น�าชุมชน เพื่อน�าไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป

ด้านการส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

การส่งเสริมงานวิชาการให้แก่รัฐสภา ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญอย่างย่ิงของ 

สถาบันพระปกเกล้า โดยการมุ่งให้ความส�าคัญและมุ่งพัฒนารูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมงานวิชาการของ

รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานและข้าราชการรัฐสภาให้สอดคล้อง

ตามความต้องการของสมาชิกรัฐสภา โดยสถาบันจะด�าเนินการส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการตามข้อเสนอ

แนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

ตารางที่ ๕ สรุปข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และตอบโจทย์

การใช้ประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาให้มากขึ้น

สถาบันด�าเนนิการส�ารวจความต้องการทางวิชาการ

ของสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นระบบ โดยมีวิธีการ

สัมภาษณ์ขอความคิดเห็นต่างๆ และส่งแบบบันทึก

การขอรับบริการและการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ 

ส�าหรบัสมาชกิรฐัสภา ได้จัดท�าส่วนของการวเิคราะห์

ข้อมูล และความต้องการเชิงลึกของสมาชิกรัฐสภา 

รวมถึงการจัดสัมมนาที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม และ 

เฉพาะประเดน็ เรือ่ง การสัมมนาระดมความคดิเหน็ 

เรื่องรังสรรค์อนาคตท้องถิ่นไทยสู่การกระจายอ�า

นาจที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสนอ

แนะ การขับเคล่ือนการกระจายอ�านาจ และการ

พฒันาสมรรถนะการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เป็นการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวกับ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

การปกครองส่วนท้องถิน่ในรัฐสภาซึง่มหีลายช่องทาง 

คือการตั้งกระทู ้ ซึ่งท�าให้เกิดการตอบสนองต่อ 

ปัญหานั้นทันที

ประเด็นที่ ๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบัน 

ที่ผลิตออกมาให้แก่สมาชิกรัฐสภา และควรมีการ 

แจ้งเตือนอัตโนมัติให้สมาชิกรับทราบว่าขณะนี ้

มผีลงานวจัิย หรอืผลงานวชิาการเรือ่งใดทีด่�าเนนิการ

เสร็จแล้ว เพื่อให้สมาชิกน�าไปใช้ประโยชน์

สถาบนัได้มกีารด�าเนนิการจดัส่งเอกสารบทวเิคราะห์

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ให้แก่สมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน 2๕๐ ชุด และ 

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถิน่ 

พ.ศ. .... จ�านวน 34 ชุด รวมถงึหนังสอืทีเ่ป็นผลงาน

วิจัยให้แก่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ี สถาบนัมีการน�าเข้าผลงานวชิาการผลงาน 

วิจัยเอกสารเผยแพร่ต ่างๆ ของสถาบันลงใน 

แอปพลิเคชันส�าหรับสมาชิกรัฐสภา (KPI LINK)  

ซึ่งเมื่อมีการน�าเอกสารทางวิชาการต่างๆ เข้าไปใน 

ระบบนัน้จะมรีะบบแจ้งเตอืน แบ่งออกเป็น 2 แบบ  

คอื แบบฉบบัเต็มและแบบทีมี่การย่อยเนือ้หาให้กระชบั 

อ่านให้ง่าย และการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้สมาชิก 

รบัทราบว่าขณะนีม้ผีลงานวิจยั หรอืผลงานวชิาการ

เรื่องใดที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว เพื่อให้สมาชิกน�าไป

ใช้ประโยชน์

ประเดน็ที ่๓ การเพิม่ช่องทางการให้บรกิารวชิาการ

แก่สมาชิกรัฐสภาให้มากขึ้นกว่าเดิม

สถาบันได้เพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันส�าหรับสมาชิกรัฐสภา 

(KPI LINK) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

คลังข้อมลูทางวชิาการ ทัง้การศกึษาวจิยั บทวเิคราะห์

ร่างกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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ด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการเผยแพร่ประชาธิปไตย

การส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการเผยแพร่ประชาธิปไตยท่ีเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายและขยายผลสู่ท้องถ่ินและชุมชน เพื่อเผยแพร่ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข ซึ่งสถาบันได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

ตารางที่ ๖ สรุปข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการเผยแพร่ประชาธิปไตย

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ประชาธปิไตยในโรงเรยีน และมหาวทิยาลยัให้มากขึน้

สถาบันได้ด�าเนินโครงการสร้างสำานึกพลเมือง 

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย

ทั้งในโรงเรียนท่ีขยายกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  และ 

เพิม่โรงเรยีนในสังกดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส�าหรับระดับมหาวิทยาลัยได้มีการขยายผลความรู ้

โครงการผูน้ำาเยาวชนแห่งอนาคต เพือ่เป็นสือ่กลาง 

ในการเผยแพร่ความรูเ้รือ่งประชาธปิไตย ผูน้�า ภาวะ

ผูน้�าและการเมอืงภาคพลเมอืงสูค่รอบครวัและชมุชน

นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินโครงการเสริมสร้าง 

เครือข่ายความซื่อตรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยได ้

ร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการจดัท�าโครงการโรงเรียน

แห่งความซื่อตรง

ประเด็นท่ี ๒ การขยายศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองเพื่อท�าหน้าที่เผยแพร่ประชาธิปไตย และ

พัฒนาความเป็นพลเมือง

สถาบันได้ขยายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล ้า เพื่อท�าหน ้าที่ เผยแพร ่ 

ประชาธปิไตย และพฒันาความเป็นพลเมือง จ�านวน ๕ 

จงัหวดั ได้แก่ จังหวดัยะลา นราธวิาส บงึกาฬ ชยัภูมิ 

และปราจีนบุรี (จากเดิม ๕1 จังหวัด รวมเป็น ๕๖ 

จงัหวดั) ซึง่ศนูย์การเมอืงภาคพลเมอืงจะด�าเนนิการ 

ขยายผลและขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

ในพื้นที่ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะและ 

การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม

aw_annual2562_p3-5.indd   197 8/25/2020   7:20:04 PM



1๙8

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๓ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่สนบัสนนุงานหรอืโครงการ เกีย่วกบัการรณรงค์ 

และปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สถาบนัได้ด�าเนินโครงการบรูณาการสร้างความเป็น

พลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการการเลือกตั้ง

สมานฉันท์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยการร่วมมือกับ

ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) องค์กร

เครือข่าย และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนงาน

เกีย่วกบัการรณรงค์ และปลกูจติส�านกึให้ประชาชน

ไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่าง

ต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๔ การสร้างและพัฒนาพลเมืองต้นแบบ 

เพื่อให้เป็นแบบอย่างส�าหรับการปฏิบัติ และการ

ด�าเนินรอยต้นแบบนั้น

การสร้างและพัฒนาพลเมืองต้นแบบ เพื่อให้เป็น

แบบอย่างส�าหรบัการปฏบัิต ิและการด�าเนนิรอยตาม 

สถาบันได้ด�าเนินโครงการตอบโจทย์ดังกล่าว อาทิ 

• โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง เพื่อ

น�าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการขยะ 

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ

• โครงการโรงเรียนพลเมือง ต้นแบบนักเรียน

โรงเรียนพลเมืองท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 

และเจตคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาตนเอง 

และชุมชนได้ ซึ่งได้น�าความรู ้ เหล่านั้นไป 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให ้มีความ 

กระตือรือร้น กล้าคิด กล้าท�า และกล้าเข้าไป 

มีส่วนร่วมในชุมชน นอกจากนี้ยังได้อาสา 

รวมตวักนัเพือ่พฒันาชมุชน สร้างเป็นเครอืข่าย

ให้เกิดการพัฒนาชุมชน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

โครงการผู้นำาเยาวชนแห่งอนาคตที่เปิดพ้ืนที่ใน 

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับเยาวชนระดับ

อุดมศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านการเมือง 

การปกครอง (Political Education) วัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความรู ้

ที่ เ ก่ียวข ้องกับความเป ็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย (Civic Education) เพือ่พัฒนาความรู้  

ทักษะด้านภาวะความเป็นผู้น�า กระบวนการคิด 

รปูแบบต่างๆ ตลอดจนมจีติส�านกึความเป็นพลเมือง

และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม

การจดัท�าคูม่อืคนด ีเพือ่เผยแพร่แก่นกัศกึษาสถาบนั

พระปกเกล้าในหลกัสตูรต่างๆ ตลอดจน สามารถน�า

ไปใช้เผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา โดยมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ฯ  

เป็นศูนย์รวมความรู้ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ และ 

พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งสถาบันได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
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2๐๐

ตารางที ่๗ สรุปข้อเสนอแนะด้านการส่งเสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๑ สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์ฯ ให้มากขึ้น

สถาบนัได้ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การเรยีนรูข้องผูเ้ข้ารบับรกิาร ส�าหรบัเยาวชน สถาบัน

ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินงานเพื่อสร้างความ

ประทับใจให้กับเยาวชนทั้งการด�าเนินโครงการ 

จดัทำาศนูย์การเรยีนรูป้ระชาธปิไตยทีเ่น้นการน�าเสนอ 

ท่ีใช้เทคโนโลย ีInteractive มาประกอบการจดัแสดง 

เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เกิดความประทับใจ และ 

ทนัสมยั เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ 4 มิต ิและห้องเกม

การเลือกตั้งเพื่อจ�าลองบรรยากาศ และให้ความรู ้

เก่ียวกับการเลือกตั้ง มีจอทัชสกรีนให้ผู ้เข้าชม

สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง อีกทัง้ยังมสีมดุกจิกรรม

รองรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น การจัดนิทรรศการ

หมุนเวียน เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดแสดงให้มีความ

หลากหลาย สร้างความสนใจให้กบัผู้เข้าชมในแต่ละ

ช่วงสถานการณ์ หรอืช่วงเวลาท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองราว

ทางประวตัศิาสตร์ รวมไปถงึการขยายโอกาสในการ

เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ฯ สู่ต่างจังหวัด ผ่านนิทรรศการ

เคลื่อนที่และส่ือการเรียนรู ้พระปกเกล้าศึกษา  

(Mobile Museum) และการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนจริง 

(Virtual Museum) เพื่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ ์

และการจดัแสดงท�าให้ผูช้มรูส้กึเสมือนเดนิชมอยูใ่น

สถานทีจ่รงิทีส่อดรบักบัยคุสมยัและวถิชีวีติแบบใหม่

ของเยาวชนทีส่ามารถเข้าถงึพพิธิภณัฑ์ฯ ได้โดยง่าย
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2๐1รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ประเดน็ที ่๒ การพฒันางานวจัิยพระปกเกล้าศึกษา

ให้มากขึ้น

การศกึษาวจิยัด้านพระปกเกล้าศกึษาถอืเป็นส่วนหนึง่ 

ที่สถาบันให้ความส�าคัญและด�าเนินการศึกษามา

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบถึงพระราชประวัติ  

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และความรู้เก่ียวกับ

พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยในอดีต  

ทัง้พฒันาการของกฎหมายครอบครวัว่าด้วยเง่ือนไข

การสมรส การพัฒนาสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาล 

ที่ 7 และจิตรกรรมและประติมากรรมสมัยรัชกาล 

ที่ 7 ที่ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยขึ้นในปี 2๕๖2  

ทีผ่่านมาและสถาบนัจะด�าเนนิการศกึษาและพฒันา

งานวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษาให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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รายงาน 
การเงิน

2๐2

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

• รายงานของผู้สอบบัญชี
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สถาบันพระปกเกลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

         
( หนวย : บาท ) 

    
หมายเหตุ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๑ 

สินทรัพย 
     

 
สินทรัพยหมุนเวียน 

     

  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ๕ 

 
๓๔๑,๐๒๓,๕๑๙.๒๖ 

 
๔๖๗,๐๗๑,๖๖๓.๙๕ 

  
ลูกหนี้ระยะสั้น ๖ 

 
๑๐,๓๓๑,๔๗๖.๐๙ 

 
๗,๐๔๕,๓๔๐.๐๔ 

  
เงินลงทุนระยะสั้น ๗ 

 
๒๑๐,๗๓๐,๖๓๔.๓๘ 

 
๖๘๙,๓๓๗,๙๔๓.๒๕ 

  
สินคาคงเหลือ ๘ 

 
๔,๓๔๐,๓๒๒.๗๗ 

 
๔,๔๔๖,๔๒๗.๑๗ 

  
วัสดุคงเหลือ ๙ 

 
๒,๘๖๖,๒๐๗.๑๓ 

 
๒,๑๘๑,๒๕๕.๖๒ 

  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๑๐ 

 
๒๖๕,๙๙๐.๓๕ 

 
๕๓๐,๖๖๔.๐๒ 

  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  
๕๖๙,๕๕๘,๑๔๙.๙๘ 

 
๑,๑๗๐,๖๑๓,๒๙๔.๐๕ 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

     

  
เงินลงทุนระยะยาว ๑๑ 

 
๑,๕๕๖,๖๓๒,๓๒๓.๒๑ 

 
๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ๑๒ 

 
 ๑๐๑,๙๔๑,๐๖๖.๓๓ 

 
๗๕,๖๐๕,๘๘๑.๗๘ 

  
สินทรัพยไมมีตัวตน ๑๓ 

 
 ๑๓,๘๖๐,๓๑๖.๘๙ 

 
๗,๗๐๙,๐๓๙.๔๕ 

  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  
๔,๙๙๗,๖๑๐.๗๓ 

 
๔,๘๘๙,๑๗๐.๗๓ 

  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

  
๑,๖๗๗,๔๓๑,๓๑๗.๑๖ 

 
๑,๐๖๘,๒๐๔,๐๙๑.๙๖ 

รวมสินทรัพย 
  

๒,๒๔๖,๙๘๙,๔๖๗.๑๔ 
 

๒,๒๓๘,๘๑๗,๓๘๖.๐๑ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

2๐3รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔ 
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 สถาบันพระปกเกลา 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

         
( หนวย : บาท ) 

    
หมายเหตุ

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๑ 

หนี้สิน 
      

 
หนี้สินหมุนเวียน 

     

  
เจาหนี้ระยะสั้น ๑๔ 

 
๒๑,๔๒๔,๑๘๕.๘๖ 

 
๓๑,๒๙๙,๙๒๒.๙๐ 

  
เงินรับฝากระยะสั้น ๑๕ 

 
๑๖,๖๗๕,๕๙๓.๕๙ 

 
๒๗,๗๖๙,๖๙๓.๔๗ 

  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  
๔๖๑,๕๐๖.๔๓ 

 
๑,๐๐๑,๑๘๕.๙๙ 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
 ๓๘,๕๖๑,๒๘๕.๘๘ 

 
 ๖๐,๐๗๐,๘๐๒.๓๖ 

 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

     

  
รายไดรอการตัดบัญชี ๑๖ 

 
๙๐,๘๑๖,๘๐๕.๕๓ 

 
๙๐,๓๕๒,๑๑๒.๕๑   

สินทรัพยรับบริจาครอการรับรู 
  

๑๐๘,๙๗๐.๕๑ 
 

๒๔,๐๐๙.๗๓ 
  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
  

 ๙๐,๙๒๕,๗๗๖.๐๔ 
 

 ๙๐,๓๗๖,๑๒๒.๒๔ 

รวมหนี้สิน 
  

 ๑๒๙,๔๘๗,๐๖๑.๙๒ 
 

๑๕๐,๔๔๖,๙๒๔.๖๐ 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
  

 ๒,๑๑๗,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 
 

 ๒,๐๘๘,๓๗๐,๔๖๑.๔๑ 
         

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
     

  
ทุน 

   
๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   

สำรองเพ่ือภารกิจพิเศษ ๑๘ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 

     

  
- กองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพรประชาธิปไตย ๑,๒๙๑,๘๖๑,๗๖๓.๘๓ 

 

๑,๒๘๙,๐๔๕,๙๕๘.๘๗ 

  - กองทุนสงเสริมพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวและพระปกเกลาศึกษา ๖๙,๖๔๐,๖๔๑.๓๙ 
 

๔๓,๓๒๔,๕๐๒.๕๔   
รวมรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 

  
 ๑,๓๖๑,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 

 
 ๑,๓๓๒,๓๗๐,๔๖๑.๔๑ 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 
  

 ๒,๑๑๗,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 
 

 ๒,๐๘๘,๓๗๐,๔๖๑.๔๑ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 
 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ      เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
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สถาบันพระปกเกลา 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
       ( หนวย : บาท ) 

   หมายเหตุ  ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

รายได        

 รายไดจากงบประมาณ ๑๙  ๒๖๗,๐๙๖,๓๐๐.๐๐    ๒๙๙,๙๗๓,๖๐๐.๐๐  
 รายไดจากการขายสินคาและบริการ   ๗๓๕,๓๒๒.๓๓   ๙๔๓,๑๘๔.๑๗  
 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค   ๖๒,๒๒๔.๘๒   ๖๐,๙๐๕.๘๘  
 รายไดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหลงทุนภายนอก ๒๐  ๑๐๑,๔๓๑,๒๐๘.๐๙    ๑๑๐,๙๘๔,๕๕๗.๒๔  
 รายไดจากงานพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา  ๑,๐๗๐,๐๙๗.๕๐   ๗๖๖,๑๔๐.๔๓  
 รายไดอ่ืน  ๒๑  ๔๐,๕๓๑,๘๑๑.๐๘   ๓๕,๕๘๖,๐๐๖.๓๐  

รวมรายได    ๔๑๐,๙๒๖,๙๖๓.๘๒   ๔๔๘,๓๑๔,๓๙๔.๐๒ 
        

คาใชจาย      

 คาใชจายบุคลากร ๒๒  ๙๑,๕๑๘,๓๗๒.๓๐   ๗๖,๒๗๓,๖๑๔.๐๑  
 คาตอบแทน  ๒๓  ๘,๑๕๘,๕๔๐.๗๕   ๒๐,๒๕๐,๒๖๑.๒๓  
 คาใชสอย  ๒๔  ๓๕๗,๔๕๖,๓๒๐.๐๙   ๑๐๖,๕๐๗,๗๒๓.๑๗  
 คาวัสดุ  ๒๕  ๗,๒๙๗,๗๐๓.๐๒   ๖,๔๘๔,๐๒๖.๐๐  
 คาสาธารณูปโภค ๒๖  ๑๓,๓๘๕,๘๓๕.๙๗   ๙,๙๗๐,๖๕๕.๗๗  
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย ๒๗  ๒๐,๔๓๖,๔๐๓.๐๖   ๑๓,๕๖๐,๒๕๘.๑๐  
 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๘  ๑๔,๖๙๓,๕๗๓.๘๐   ๒๔,๓๒๐,๐๖๐.๕๔  
 คาใชจายเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหลงทุนภายนอก ๒๙  ๘๖,๖๖๔,๙๖๖.๔๖   ๙๔,๒๑๘,๕๘๕.๕๑  
 คาใชจายจากงานพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลา  ๑๙๕,๑๒๔.๖๕   ๑๘๒,๑๒๙.๖๑  

รวมคาใชจาย      ๕๙๙,๘๐๖,๘๔๐.๑๐  ๓๕๑,๗๖๗,๓๑๓.๙๔ 

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ   (๑๘๘,๘๗๙,๘๗๖.๒๘)   ๙๖,๕๔๗,๐๘๐.๐๘  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผูอำนวยการสำนักงานเลขาธิการ     เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

2๐๕รายงานประจ�าปี ๒๕๖๒
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

ความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2๕๖2 และงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเห็นว่า รายงานการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของสถาบนัพระปกเกล้า  

ณ วันที่ 3๐ กันยายน 2๕๖2 และผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

และมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน   

ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนด  

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน 

แผ่นดิน และข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี 

ทีส่�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่อรายงานการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด และรับผิดชอบเก่ียวกับ           

การควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ให้สามารถจดัท�ารายงานการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลู  

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�ารายงานการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน

ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และ 

การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อก�าหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาล 

ที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ของหน่วยงาน 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า 

รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน

อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
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หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงาน

การเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน 

แผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย 

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในรายงาน 

การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 

เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อเป็นเกณฑ์

• ในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริง 

อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก

การทจุรติ อาจเกีย่วกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง

ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ

ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร

และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคัญทีเ่กีย่วกับเหตกุารณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของหน่วยงาน 

ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 

ทีม่สีาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของส�านกังาน 

การตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ 
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ถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิจะเปลีย่นแปลงไป  

ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ 

ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล       

ว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง

ตามที่ควรหรือไม่

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ  

ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจาก 

การตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                         

 (นางสาววิมลวรรณ  ชื่นชม)

 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18

             

            

 (นางปรียาภา  เกื้อสกุล)

 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 3 มีนาคม 2๕๖3
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• พันธกิจที่ ๑ การศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขและพระปกเกลา้ศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ

• พันธกจิที ่๒ ใหบ้รกิารทางวชิาการทัง้ในรปูของการศกึษา
อบรมทางวชิาการ ใหค้�าปรกึษา ใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
และบริการขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความรูท้างการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

• พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

• พันธกิจที่ ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

• พันธกจิที ่๕ สง่เสรมิความรว่มมอืกบัองคก์ารทัง้ในและ
ตา่งประเทศเพ่ือการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

• พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 
พระปกเกล้าศึกษา

• พันธกิจที่ ๗ บริหารงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาและ 
เผยแพร่ประชาธิปไตย

ภาคผนวก
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ส่วนที่ ๕ พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑  การศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
เกีย่วกบัการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

งานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา

1. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการกฎหมายครอบครัวว ่าเงื่อนไขการสมรส” โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

2. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการสถาปัตยกรรมในสยาม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 24๖8 - 2477) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศร ี

โพวาทอง
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3. งานวิจัย เรื่อง “การบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้ข้อจ�ากัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 24๖8 - 247๕) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร หมวกพิมาย

4. งานวิจยั เรือ่ง “การพฒันาระบบทนุนิยม กลุม่ทนุ และองค์กรผูใ้ช้แรงงาน” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

๕. งานวิจัย เร่ือง “ศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย อาจารย์ปวีณา 

สุธีรางกูร

๖. งานวิจัย เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนคริสต์ และโรงเรียนจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย อาจารย์ระวี สัจจโสภณ

7. งานวิจัย เรื่อง “การลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม: กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธร ปิติดล

8. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ: มาร์กาเร็ต แธตเชอร์” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

๙. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ: เนลสัน เมนเดลา” โดย ณัชชาภัทร อมรกุล

1๐. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ: มหาตมะ คานธี” โดย สุรัตน์ โหราชัยกุล

11. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ: อัมเบดการ์” โดย สุรัตน์ โหราชัยกุล

12. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ : นายแพทย์สงวน นิตยารัมพ์พงศ์” โดย รองศาสตราจารย ์ 

ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

13. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ : กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

14. งานวิจัย เรื่อง “ผู้น�าสาธารณะ : นายป๋วย อึ้งภากร” โดย เอกวีร์ มีสุข

1๕. งานวจิยั เรือ่ง “ไทยกบัความมัน่คงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิน่แบบไม่ปกตอิาชญากรรม

ข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

1๖. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผูบ้รหิารท้องถิน่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสนัต์ เหลอืงประภสัร์ และคณะ
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17. งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับการค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ

18. งานวิจัย เรื่อง “รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ประจ�าปี 2๕๖1”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และคณะ

1๙. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิจัยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย พื้นที่ 

ดอนหอยหลอดและบางกะเจ้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน และคณะ

2๐. งานวจิยั เรือ่ง “การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล�า้ในท้องถิน่ : ภารกจิทีท้่าทายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

21. งานวิจัย เรื่อง “หลักการปกครองด้วยกฎหมาย: ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปกครองด้วยกฎหมาย

ตามแนวพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร” โดย ปัทมา สูบก�าปัง

22. งานวิจัย เรื่อง “บทบาทองค์กรตรวจสอบกระบวนการงบประมาณแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2๕๖๐ มาตรา 144” โดย ปัทมา สูบก�าปัง

23. งานวิจัย เร่ือง “รายงานการศึกษาหลักนิติธรรมกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”  

โดย ปัทมา สูบก�าปัง

24. งานวิจัย เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน” โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

2๕. งานวจิยั เรือ่ง “สนัตวิฒันธรรมในสถาบนัการเมือง เพือ่เสรมิสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ  

กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา)”  

โดย ปกรณ์ พึ่งเนตร

2๖. งานวจิยั เร่ือง “สนัตวิฒันธรรมในพรรคการเมอืงเพือ่เสรมิสร้างกระบวนการปรองดองของประเทศ” 

โดย อภิญญา ดิสสะมาน
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27. งานวจิยั เรือ่ง “การศกึษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 

ในชุมชน: กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และ นิตยา โพธิ์นอก

28. งานวิจัย เร่ือง “การขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน”  

โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และ นิตยา โพธิ์นอก

2๙. งานวจัิย เรือ่ง “คณุภาพสงัคมและความเป็นประชาธปิไตยกบัความสุขของคนไทย” โดย ดร.ถวลิวด ี

บุรีกุล และคณะ ร่วมกับ เครือข่าย The Asia Democracy Research Network (ADRN) โดย 

East Asia Institute, Korea

3๐. งานวจิยั เรือ่ง “สภาพปัญหาและลูท่างสนบัสนนุสทิธใินการรวมกลุม่บนโลกไซเบอร์เพือ่แสดงออกใน

ประเดน็ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกลุพนัธ์

31. งานวจิยั เรือ่ง “การรูเ้ท่าทนัสือ่สังคมออนไลน์ของเยาวชนเพือ่การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย” 

โดย ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี และ นุชประภา โมกข์ศาสตร์

32. งานวจิยั เรือ่ง “ระบบยตุธิรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซยีน: กรณีศกึษาสาธารณรฐัฟิลปิปินส์” 

โดย นิตยา โพธิ์นอก

33. โครงการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสังคม การเมืองไทย และความคิดเรื่องการปฏิรูปท่ีเก่ียวเน่ือง 

โดย ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี

34. งานวจิยั เรือ่ง “การศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

3๕. โครงการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพ (Peace Poll / Peace Survey)  

โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3๖. โครงการดัชนีและตัวช้ีวัดสันติภาพในสังคมไทย (Peace Index) โดย ส�านักงานศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้วิจัย โดย ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว

37. โครงการวิจัยพัฒนาแผนที่ความขัดแย้ง Conflict mapping โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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38. โครงการวิจัยพัฒนาแผนที่ความขัดแย้ง Conflict mapping โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

3๙. โครงการวิจัยพัฒนาแผนที่ความขัดแย้ง Conflict mapping โดย มหาวิทยาลัยบูรพา

4๐. โครงการวิจัยพัฒนาแผนที่ความขัดแย้ง Conflict mapping โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

41. โครงการวจิยัฐานข้อมลูองค์ความรูด้้านธรรมาภบิาล Governance Mapping มหาวทิยาลยัศรีปทุม

42. โครงการกระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในเอเชีย

แปซิฟิก ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย โดย ดร.อัมพร หมาดเด็น ดร.อภิญญา ดิสสะมาน และ  

มนวัฒน์ พรหมรัตน์

43. โครงการวจิยับทบาทนานาชาตต่ิอกระบวนการสร้างสนัตภิาพในชายแดนใต้ของไทยและบางมมุมอง

ต่อภาพอนาคต โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

44. โครงการวิจัยความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4๕. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดย ส�านักงานศูนย์วิจัยและ 

ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4๖. งานวิจัย เรื่อง “ศึกษาและจัดท�าร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....”  

โดย ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

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

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2๕๕8” โดย รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล

48. งานวิจัย เรื่อง “ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

4๙. งานวิจัย เรื่อง “ประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐสภาไทย (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)”  

โดย ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับส�านักวิจัยและพัฒนา

๕๐. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองในสังคมไทย โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

และคณะ
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๕1. การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนากลไกสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของพลเมอืงสายพนัธุใ์หม่ 

ในยุคดิจิทัล โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

๕2. โครงการวิจัยคนไทยสร้างชาติ - การศึกษารายกรณีพลเมืองไทยกับความเข้มแข็งของชุมชน  

โดย ณพจักร สนธิเณร

ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

1. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าเทคโนโลยี “Blockchain” มาใช้ป้องกัน

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ” โดย นายกรกช  ชิระปัญญา สาขาวิชาอาชญาวิทยา

และงานยตุธิรรม  ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา   คณะรฐัศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การปรับตัวในพื้นที่ชีวิตของเยาวชนมลายูมุสลิมไทยในประเทศมาเลเซีย”  

โดย นายสุรชัย  ไวยวรรณจิตร สาขาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้าง

ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร” โดย ร้อยเอกศุภกร  จันทราวุฒิกร 

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ทุนดุษฎนีพินธ์ เรือ่ง “การสือ่สารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทศัน์ทีม่กีารน�าเสนอ 

บนยทูบูในยคุดจิิทลั” โดย นายเอกชยั  แสงโสดา สาขาวชิาการสือ่สาร คณะบรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

๕. ทนุดษุฎนีพินธ์ เรือ่ง “รฐัไทยกับการเมอืงของการจัดการทรพัยากรป่าไม้และท่ีดินกรณีแม่แจ่มโมเดล : 

ความคดิ การเคลือ่นไหว และนโยบาย” โดย นายโอฬาร  อ่องฬะ สาขารัฐศาสตร์ ภาควชิารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

๖. ทุนดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนใน

เขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย” โดย นายสนิทเดช  จินตนา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

1. รายงานวิจัยชุมชน เร่ือง “ปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อการกระจายรายได้ของกลุม่ประเทศรายได้ 

ปานกลางและความเกี่ยวข้องของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล : การสร้างแนวทางลดความเหล่ือมล�้าใน

ประเทศไทยตามหลักสากล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ

2. รายงานวิจัยชุมชน เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความเหลื่อมล�้าเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” โดย ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

3. รายงานวิจัยชุมชน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรในชมุชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนอย่างยัง่ยนื กรณีศกึษา ต�าบลบางตะบนูออก  

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

4. รายงานวิจัยชุมชน เรื่อง “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู ้ร่วมพัฒนา 

ความม่ันคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อลดความเหลื่อมล�้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา

๕. รายงานวิจัยชุมชน เรื่อง “ความเหลื่อมล�้าของเกษตรกรชาวนา อ�าเภอจุน จังหวัดพะเยา” โดย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา สมพอง และคณะ

๖. งานวิจัยชุมชน เร่ือง “ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนมัธยม 

ในเขตเมืองกับโรงเรียนมัธยมนอกเขตเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

7. ทุนจัดกิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรงซึ่งเป็นงานเชิงขับเคลื่อนและน�าผลงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ 

โดย ชยพงศ์  สายฟ้า รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเกษมพิทยา

8. ทุนจัดกิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรงซึ่งเป็นงานเชิงขับเคลื่อนและน�าผลงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ 

โดย อรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี

๙. ทุนจัดกิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรงซึ่งเป็นงานเชิงขับเคลื่อนและน�าผลงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ 

โดย เมตตา แสวงลาภ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร  จังหวัดสุโขทัย
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พันธกิจที่ ๒ ใหบ้รกิารทางวิชาการทัง้ในรูปของการศกึษา
อบรมทางวชิาการ ใหค้�าปรกึษา ใหข้้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและ
สันติวิธี
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

1. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ ่นที่ 22 ผู ้ผ ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน 138 คน

2. หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 72 คน

3. หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่18 ผูผ่้านการศกึษาอบรม จ�านวน 1๕๐ คน

4. หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่17 ผูผ่้านการศกึษาอบรม 

จ�านวน 1๐๕ คน

๕. หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสนัติสุข รุ่น ๙ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 88 คน

ระดับประกาศนียบัตร

1. หลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 12๐ คน

2. หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๕3 คน

3. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 ผู้ผ่านการศึกษา

อบรม จ�านวน 87 คน

4. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖8 คน

๕. หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรบัผูบ้รหิารระดับสงู รุน่ท่ี 7 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 

132 คน

๖. หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ ่นที่ 3 ผู ้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน ๕2 คน

7. หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2๐ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 112 คน
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ระดับสัมฤทธิบัตร

1. หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 23 

จ�านวน ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 44 คน

ระดับวุฒิบัตร

1. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถ ส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 2๕๖2 

รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๙7 คน

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถ ส�าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี 2๕๖2 

รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๖๖ คน

3. หลักสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน ๙7 คน

4. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล  

(Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2๐ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 33 คน

๕. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล  

(Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 2๕ คน

๖. หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๕ ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 2๙ คน

7. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 8๕ คน

8. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 7๕ คน

๙. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน 8๐ คน

1๐. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 8๐ คน
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ใบรับรอง

1. หลักสูตรผู้น�าผู ้สร้างแรงบันดาลใจ ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม  

จ�านวน 24 คน

2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 1-4 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน ๕๐๐ คน

3. หลักสูตรพัฒนาผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต ส�าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 (ข้าราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 24 คน

4. หลักสูตรพัฒนาผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต ส�าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 (ข้าราชการ 

 ผู้บริหารระดับสูง) ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 24 คน

๕. หลกัสตูรพฒันาผูน้�าภาครฐัแห่งอนาคต ส�าหรบัศษิย์เก่าสถาบนัพระปกเกล้า รุน่ที ่3 (ผูบ้รหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 24 คน

๖. หลักสูตรพัฒนาผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต ส�าหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 4 (ข้าราชการ

ระดับกลาง) ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 28 คน

หลักสูตร e-Learning

1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรบัการเมอืงระดบัชาต ิe-Learning for National politicians (ENP) 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 347 คน

2. หลกัสตูรเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเมืองระดบัท้องถิน่ e-Learning for Local politicians (ELP) 

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน 4๖ คน

3. หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีผู ้ผ่านการอบรม  

จ�านวน 11 คน
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พันธกิจที่ ๓  ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

งานด้านการศึกษาอบรม

1. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 8๕ คน

2. หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม จ�านวน 7๕ คน

3. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 1 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 8๐ คน

4. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ช�านาญการประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 2 ผู้ผ่านการศึกษาอบรม 

จ�านวน 8๐ คน 2018

งานสนับสนุนด้านร่างกฎหมาย

1. บทวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสิทธิของบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบร่างพระ

ราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ .... กับรัฐบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

ค.ศ. 2๐18 ของสงิคโปร์ Cybersecurity vs. Individual Rights: Draft Thai Cybersecurity Law and  

Singapore Cybersecurity Act 2018 compared โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

2. ประเด็นข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล 

3. ประเด็นวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

4. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... โดย ชมพูนุท ตั้งถาวร

๕. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดย ดร. วิสาขา  ภู่ส�ารวจ

aw_annual2562_p3-5.indd   221 8/25/2020   7:20:08 PM



222

๖. วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ 

บณุโยปัษฎมัภ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูม ิมลูศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบตัิ

7. การศึกษาวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. .... โดย รองศาสตราจารย์มานติย์ จมุปา

8. รายงานการศกึษาวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดย จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล

งานการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอบรม

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหมายเลข 12๐ ในการศกึษาอบรมหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระปบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 22

2. นายวทิยา ฉายสวุรรณ สมาชิกสภานติิบญัญติัแห่งชาติ หมายเลข 12๕ ในการศกึษาอบรมหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระปบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 22

3. นางศิรินา ปวโรฬารวทิยา สมาชกิวฒุสิภาหมายเลข 18๐ ในการศกึษาอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1๙

4. พลตรี โอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข 2๕๐ ในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1๙ 

๕. นายสฤษฎ์พงษ์ เกีย่วข้อง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดักระบี ่เขต 2 ในการศกึษาอบรมหลักสตูร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1๙ 

๖. นายดเิรก จนัทร์อนิทร์ สมาชิกสภาผูเ้เทนราษฎร จงัหวดัอทุยัธาน ีเขต 1 ในการศกึษาอบรมหลกัสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1๙ 
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งานด้านการจัดสัมมนาและอบรมระยะสั้น

1. การสัมมนา เรื่อง “ส.ว. รวมใจ ตั้งเป ้าหมายร่วมกัน” เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2๕๖2  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ทีโอที (รัฐสภาชั่วคราว) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 21๖ คน

2. การสัมมนา เรื่อง “สันติวัฒนธรรมและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน กรณีศึกษา: ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2๕๖2 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง  

มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 4๐ คน

3. การสัมมนา เร่ือง “รังสรรค์อนาคตท้องถิ่นไทยสู ่การกระจายอ�านาจที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่  

2๖ พฤศจิกายน 2๕๖2 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน

การให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและอื่นๆ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปรับปรุง 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ขอความอนุเคราะห์หนังสือ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย จ�านวน 3๕ เล่ม

1. คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เล่าสู่กันฟัง  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2๕๖1

2. ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอความอนุเคราะห์สถาบันพระปกเกล้าพิจารณาสนับสนุน

ข้อมูลประกอบการชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดของประเทศไทยต่อสหภาพรัฐสภา เมื่อวันที่  

2๙ มีนาคม 2๕๖2

3. ให้บริการทางวิชาการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า  แก่นายวรภพ วิริยะโรจน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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พันธกิจท่ี ๔ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หนังสือ

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

จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

2. หนังสือ KPI Yearbook: ก้าวข้ามความเหลือ่มล�า้ : ความท้าทายของสงัคมไทย จ�านวน 1,๕๐๐ เล่ม

3. หนังสือเรื่อง “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” จ�านวน 1๐,๐๐๐ เล่ม

4. หนังสือเรื่อง “คัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” จ�านวน 3๐๐ เล่ม

๕. หนังสือเร่ือง “ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาค” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

๖. หนังสือเร่ือง “ความหวังและความน่าจะเป็น: ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. 2๕๖๐” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม 

7. หนงัสอืเรือ่ง “Policy Forum Legal Framework on ASEAN Mutalu Recognition Arrangements 

(MRAs): the Need for National Regulatory Change” จ�านวน 3๕๐ เล่ม

8. หนงัสอืเรือ่ง “การพฒันาและปรบัปรงุบทบญัญัติกฎหมายแรงงานไทยให้สอดคล้องกบัหลกัการสากล

และแนวทางปฏิรูปประเทศ” จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

๙. หนังสือเรื่อง “การปรับปรุงกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมฯ” จ�านวน ๕๐๐ เล่ม 

1๐. หนังสือเรื่อง “สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง Peace in Spite of Difference”  

พิมพ์ซ�้าครั้งที่ 2 จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

11. หนังสือเรื่อง “ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ (The Winner: Local Government 

Management toward Excellence)” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม
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12. หนังสือเรื่อง “SMART CITY เมืองอัจฉริยะ แนวคิดพื้นฐานและระบบปฏิบัติการส�าหรับเมืองยุค

ดิจิทัล” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

13. หนงัสอืเรือ่ง “รายงานสถานการณ์ การกระจายอ�านาจ ประจ�าปี พ.ศ. 2๕๖1: บทส�ารวจความเป็น

ประชาธิปไตยท้องถิ่น” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

14. หนังสือเรื่อง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2๕๖๐” จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

1๕. หนังสือเรื่อง “สื่อสารยุคดิจิทัลส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

1๖. หนงัสือเรือ่ง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัการสือ่สารสูส่าธารณะในยคุดิจทัิล” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

17. หนังสือเรื่อง “ปรับเมืองเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

18. หนังสือเร่ือง “Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  

จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

1๙. หนังสือเรื่อง “บันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า “เหลียวหลัง แลหน้า” ท้องถ่ินไทยกับการจัดท�า

บริการสาธารณะ” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม 

2๐. หนังสือเรื่อง “เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์” พิมพ์ซ�า้ครั้งที่ 1 จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

21. หนังสือเรื่อง “ปรึกษาหารือสาธารณะ (PUBLIC CONSULTATION) แนวคิด ประสบการณ์ และ 

ข้อเสนอรปูแบบส�าหรบัการรบัฟังความคดิเหน็ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

22. หนังสือเรื่อง “รวมบทความภาษาอังกฤษ Support for True Democracy in Thailand:  

a community perspective” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

23. หนงัสอืเรือ่ง “Enhancing electional as instruments of democracy in the ASEAN region” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

24. หนงัสอืเร่ือง “ทศธรรม : ตวัช้ีวดัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่” พมิพ์ซ�า้ครัง้ที ่1  จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

2๕. หนังสือเร่ือง “โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ เครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

ชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕1” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม
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2๖. หนังสือเรื่อง “เรื่องเด่นอยากเล่า 4 (People’s Audit Outcome & Impact)” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

27. หนังสือเรื่อง “ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”  

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

28. หนังสือเรื่อง “การศึกษากระบวนการเสริมการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ เพื่อลดความเหล่ือม

ล�้าในชุมชน: กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม 

2๙. หนังสือเรื่อง “วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค และเอื้อให้เกิดการสร้าง 

ธรรมาภิบาล” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

3๐. หนังสือเรื่อง “การเมืองภาคประชาชน / การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย”  

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

31. หนังสือเรื่อง “ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง “มนตร์ขลัง” หรือ (แค่) พลังที่ “ถดถอย”” จ�านวน 

๖๐๐ เล่ม

32. หนังสือเรื่อง “การปรึกษาหารือสาธารณะ แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบส�าหรับการ

รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

33. หนังสือเรื่อง “การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกระบวนการ 

สภานักเรียน” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

34. หนังสือเรื่อง “มารู้จักกับค�าว่า “ความซื่อตรง” กันเถอะ” จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

3๕. หนงัสอืเรือ่ง “ความเชือ่มัน่ต่อสถาบนัต่างๆ และความพงึพอใจต่อการบรกิารสาธารณะ พ.ศ. 2๕๖1 

และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. 2๕4๕ - 2๕๖1” จ�านวน 1,2๐๐ เล่ม

3๖. หนงัสอืเรือ่ง “เรือ่งเด่นอยากเล่า 4 people’s audit outcome and impact” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

37. หนังสือเร่ือง “PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐกรณีเรือนจ�าเอกชน ประเทศญี่ปุ่น” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

38. หนังสือเรื่อง “โครงการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม
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3๙. หนงัสอืเรือ่ง “รายงานผลการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพในจงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

4๐. หนังสือเรื่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐผ่านมุมมอง 

โมเดล 4ส8” จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

41. หนังสือเรื่อง “สร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข (Media for Peace)” จ�านวน 8๐๐ เล่ม

42. หนังสือเรื่อง “สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง (Peace in spite of Differences)” จ�านวน 

1,๐๐๐ เล่ม

43. หนังสือเรื่อง “7 ข้อเสนอประชาชนสู่นโยบายชายแดนใต้/ปาตานี” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

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

4๕. หนงัสอืเรือ่ง “การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในประชาธปิไตยใหม่ : การพฒันาสถาบนัการเมอืงว่าด้วย

การมส่ีวนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลมัเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรยีนส�าหรับประเทศไทย” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม

4๖. หนังสือเรื่อง “คนการเมือง ๕” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

47. หนังสือเรื่อง “แม่บทการเมืองไทย” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม 

48. หนังสือเรื่อง “พลวัตการกระจายอ�านาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2๕3๕ - 2๕๖1” จ�านวน  

1,๐๐๐ เล่ม

4๙. หนงัสอืเรือ่ง “การวเิคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดท�าร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3” จ�านวน 8๐๐ เล่ม

๕๐. หนังสือนิทานเรื่อง “หนูดีท�าได้” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

๕1. หนังสือเรื่อง “โครงการสร้างส�านึกพลเมือง” จ�านวน 2,๐๐๐ เล่ม

๕2. หนังสือเรื่อง “Showcase โครงการสร้างส�านึกพลเมือง” จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม
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สื่อรูปแบบใหม่

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จ�านวน 2๙๖ เรื่อง

2. Infographic จ�านวน 1๕ เรื่อง

3. วีดีโอแนะน�าการเข้าสู่ระบบและการใช้งานระบบออนไลน์ e-Learning

เอกสารวิชาการ แผ่นพับ จดหมายข่าว

1. รายงานประจ�าปี 2๕๖1 จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม

2. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาไทย จ�านวน ๙๐,๐๐๐ ฉบับ

3. จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ภาษาอังกฤษ จ�านวน 1,๕๐๐ ฉบับ

4. แผ่นพับเอกสารแนะน�าโครงการการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ e-Learning จ�านวน  

2,๐๐๐ ฉบับ

๕. แผ่นพับเรื่อง “8 เรื่อง พลเมืองสร้างได้” จ�านวน 3,๐๐๐ ฉบับ

๖. เอกสารเผยแพร่เรื่อง “8 เรื่อง พลเมืองสร้างได้” จ�านวน ๕,๐๐๐ ฉบับ

การจัดประชุมและสัมมนา

1. นิทรรศการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2๕๖2 วันที่ 12 มกราคม 2๕๖2  

ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

2. เวทรีะดมความคดิเหน็ “เสยีงเพ่ือคนทีถู่กลืมถึงพรรคการเมือง” (ครัง้ที ่1) วันที ่2 กมุภาพันธ์ 2๕๖2  

ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

3. เวทรีะดมความคดิเหน็ “เสยีงเพือ่การกระจายอ�านาจสูก่ารพฒันาประเทศ” (ครัง้ที ่3) สถาบนัร่วมกบั 

สถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2๕๖2 ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล์ สถานีโทรทศัน์ไทย

พีบีเอส
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4. เวทีระดมความคิดเห็น “เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง (Voices  

for the  Deep South)” (ครั้งที่ 4) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2๕๖2 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก  

สถาบันพระปกเกล้า

๕. เวทีระดมความคิดเห็น “เสียงเพ่ือความเป็นพลเมือง” (ครั้งท่ี ๕) วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2๕๖2  

ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า

๖. งานสมัมนา “วันส่งเสรมิประชาธปิไตย Dmoc Day” วันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2๕๖2 ณ หอศลิปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงาน 2๙๕ คน

7. งานสมัมนา “การตัง้มัน่ของประชาธปิไตยและความคาดหวงัต่อพรรคการเมอืง” วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 

2๕๖2 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมงาน ๖๖ คน

8. งานสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “Next station ประชาธิปไตยไทย ปักหมุดเลือกตั้ง

ท้องถิ่นไทย” ประจ�าปี 2๕๖2 วันที่ 1๖ สิงหาคม 2๕๖2 ณ สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมงาน  

787 คน

๙. กจิกรรม Road show ประชาสมัพนัธ์โครงการ e-Learning ระหว่างวนัที ่22 - 23 กมุภาพนัธ์ 2๕๖2 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงาน 1๕๐ - 2๐๐ คน

1๐. ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบ  

e-Learning เพือ่พฒันาประชาธปิไตย วนัที ่23 เมษายน 2๕๖2 ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมิตร กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 2๐ - 3๐ คน

11. กิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning วันที่ 2๖ มิถุนายน 2๕๖2  

ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมงาน 2๐๐ - 2๕๐ คน

12. กิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning วันที่ 27 มิถุนายน 2๕๖2  

ณ ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมงาน 1๐๐ - 1๕๐ คน

13. กิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning วันที่ 1๖ สิงหาคม 2๕๖2  

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมงาน 1๕๐ - 2๐๐ คน
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14. เวทีเสวนาระดมความคิดเห็น “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง” วันที่ 17 มิถุนายน 2๕๖2  

ณ ห้องประชุม 1 (ฝั่งทิศเหนือ) สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมงาน 2๐ - 3๐ คน

1๕. การประชุมระดมความคิดเห็น “ประสบการณ์และบทเรียนของคนท�างานด้านนวัตกรรม”  

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2๕๖2 ณ ส�านักนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

มีผู้เข้าร่วมงาน 1๕ - 2๐ คน

1๖. การประชมุเชงิปฏบิตักิารและการจดัท�าแผน “โรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง” วนัท่ี 17 มกราคม 2๕๖2 

ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน ๖7 คน

17. การประชมุเชงิปฏบิตักิารและการจดัท�าแผน “โรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง” วนัท่ี 23 มกราคม 2๕๖2 

ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน ๖๐ คน

18. การประชมุเชงิปฏบัิติการและการจดัท�าแผน “โรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง” วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2๕๖2 

ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงาน ๖2 คน

1๙. การน�าเสนอผลและถอดบทเรยีนการท�ากจิกรรมโรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง วนัที ่๙ สงิหาคม 2๕๖2 

ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงาน ๖2 คน

2๐. การน�าเสนอผลและถอดบทเรยีนการท�ากจิกรรมโรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง วนัที ่27 สงิหาคม 2๕๖2 

ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 7๐ คน

21. การน�าเสนอผลและถอดบทเรยีนการท�ากจิกรรมโรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง วนัที ่3 กนัยายน 2๕๖2 

ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 7๐ คน

22. การประชมุเชงิปฏบิตักิารและการจดัท�าแผน “โรงเรยีนแห่งความซือ่ตรง” วันที ่27 สงิหาคม 2๕๖2 

ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน ๖7 คน

23. การสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และ

เครื่องมือหรือกลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (ครั้งที่ 2) วันที่ 2๐ มิถุนายน 2๕๖2 ณ โรงแรม 

ซี แอล การ์เด้นอินน จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมงาน ๕3 คน

24. การสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และ

เครื่องมือหรือกลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (ครั้งที่ 3) วันที่ ๖ กันยายน 2๕๖2 ณ โรงแรม  

ซี แอล การ์เด้นอินน จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมงาน 7๐ คน
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2๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�าโครงการและงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วนัที ่1๕ มกราคม 2๕๖2 ณ โรงแรมสโุขทยัพรเจรญิรสีอร์ทแอนด์

สปา อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงาน 4๙ คน

2๖. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�าโครงการและงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๙ เมษายน 2๕๖2 ณ โรงแรม TT Residence อ�าเภอ

บางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมงาน ๕๐ คน

27. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�าโครงการและงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2๙ พฤษภาคม 2๕๖2 ณ โรงแรม ออล - อิน ซีนดิเคท  

อ�าเภอบางน�า้เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมงาน 3๙ คน

28. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�าโครงการและงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 28 มิถุนายน 2๕๖2 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

มีผู้เข้าร่วมงาน 48 คน

2๙. การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�าแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท�าโครงการและงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท่ี 23 กรกฎาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมศิวารอยัล อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมงาน ๕1 คน

3๐. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิจัยเบื้องต้น โครงการเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน กับหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญในการก�าหนดให้เป็นหน้าที ่

ของรัฐในการท�าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ตามมาตรา ๕1 วันที่ 2๐ สิงหาคม 2๕๖2  

ณ ห้อง โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมงาน 42 คน

31. การอบรมทกัษะวทิยากรกระบวนการ รุ่นที ่7 ระหว่างวนัที ่22 - 2๖ มกราคม 2๕๖2 ณ กนกรตัน์ 

รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมงาน 23 คน

32. โครงการ “การเสริมสร้างความรู้และศักยภาพในการท�างานร่วมกัน” (คร้ังที่ 4) วันท่ี 1, 1๕, 21 

มิถุนายน และ วันที่ ๖, 13 กรกฎาคม 2๕๖2 ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วม

งาน 7๐ คน
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33. การอบรมโครงการสร้างส�านึกพลเมือง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.ยะลา และ สพม.นราธิวาส ระหว่างวันที่  

12 - 1๕ พฤศจิกายน 2๕๖1 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมงาน ๖๙ คน

34. การจัดอบรมโครงการสร้างส�านกึพลเมอืง ให้กบัโรงเรยีนในสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.) (ครูโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 2๕ - 28 พฤศจิกายน 2๕๖1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงาน 17๖ คน

3๕. การประกวดผลงานนกัเรยีนโครงการสร้างส�านกึพลเมอืง โรงเรยีนในสงักดัส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันท่ี 12 มีนาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมงาน 37๐ คน

3๖. การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างส�านึกพลเมือง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.ยะลา และ สพม.นราธิวาส  

วันที่ 3 เมษายน 2๕๖2 ณ โรงแรมยะลารามา จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมงาน 2๕๐ คน

37. โครงการวิทยากรแกนน�าสร้างส�านึกพลเมือง ระหว่างวันที่ 2๖ – 28 สิงหาคม 2๕๖2 ณ โรงแรม

คริสตันหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมงาน 4๐ คน

38. การอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับนักเรียนพลเมือง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่  

1๐ - 12 กุมภาพันธ์ 2๕๖2 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมงาน ๖๕ คน

3๙. การจัดอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับนักเรียนพลเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันท่ี  

14 - 17 พฤษภาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 

๖7 คน

4๐. การอบรมโครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งส�าหรับนักเรียนพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 

2๐ - 24 สิงหาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมศรีล�าดวน จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมงาน 82 คน

41. เวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 1๙ ธันวาคม 2๕๖1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมงาน 3๐ คน
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42. เวทรีะดมความคิดเหน็เพือ่จดัตัง้ศนูย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา และจงัหวัดนราธวิาส 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2๕๖2 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผู้เข้า

ร่วมงาน 3๐ คน

43. เวทรีะดมความคดิเหน็เพือ่จดัตัง้ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมอืง จงัหวัดบงึกาฬ (ครัง้ที ่1) ระหว่าง

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2๕๖2 ณ โรงแรมเดอะวันโอเทล อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วม

งาน 3๐ คน

44. เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ 1 ) 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2๕๖2 ณ ส�านักงานสาธารณสุข ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 3๐ คน

4๕. เวทีระดมความคิดเห็นเร่ือง“ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับการเสนอนโยบายสาธารณะ  

วันที ่2๕ กมุภาพันธ์ 2๕๖2 ณ ห้องภวูนาถประชาธปิก สถาบนัพระปกเกล้า มผีูเ้ข้าร่วมงาน 24 คน

4๖. เวทรีะดมความคดิเหน็เพ่ือจัดต้ังศนูย์พัฒนาการเมอืงภาคพลเมอืง (ครัง้ที ่2) ระหว่างวนัที ่2๖ - 27 

กมุภาพันธ์ 2๕๖2 ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลหนองบวัระเหว จงัหวัดชยัภูม ิมผีูเ้ข้าร่วมงาน 3๐ คน

47. เวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดยะลา (ครั้งท่ี 2) วันท่ี  

23 เมษายน 2๕๖2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้าร่วมงาน 3๐ คน

48. เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดนราธิวาส (ครั้งที่ 2)  

วันที่ 24 เมษายน 2๕๖2 ณ ส�านักงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมงาน 3๐ คน

4๙. เวทรีะดมความคดิเหน็เพือ่จดัตัง้ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมอืง จงัหวัดบงึกาฬ (ครัง้ที ่2) ระหว่าง

วันที่ 14 - 1๕ พฤษภาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมเดอะวันโอเทล อ�าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้า

ร่วมงาน 3๐ คน

๕๐. เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2๕๖2 ณ ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 3๐ คน

๕1. ประชุมใหญ่กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจ�าปี 2๕๖2 ระหว่างวันที่ 1๙ - 2๐ 

สงิหาคม 2๕๖2 ณ ห้องประชมุสภาพฒันาการเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า มผีูเ้ข้าร่วมงาน 122 คน
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๕2. การอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง รุ่น 1 และ 2 ระหว่างวันที่ ๖ - 11 

กันยายน 2๕๖2 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมงาน 144 คน

๕3. โครงการผูน้�าเยาวชนแห่งอนาคต ระหว่างวนัที ่24 พฤษภาคม - 1 มถินุายน 2๕๖2 ณ พพิธิภณัฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้าร่วมงาน ๖๐ คน

๕4. เวทสีาธารณะเพือ่พฒันาโพสงัโฆ อ�าเภอบางระจนั จงัหวัดสงิห์บรุ ีระหว่างวันที ่23 - 24 กรกฎาคม 

2๕๖2 ณ ต�าบลโพสังโฆ อ�าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

๕๕. เวทสีาธารณะเพือ่พฒันาบางเจ้าฉ่า อ�าเภอโพธิท์อง จงัหวดัอ่างทอง ระหว่างวนัที ่13 - 14 สงิหาคม 

2๕๖2 ณ ต�าบลบางเจ้าฉ่า อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

การน�าเสนอผลงาน

1. การน�าเสนอผลงาน “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความยั่งยืน” ของ  

พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ น�าเสนอโดย ณัชชาภัทร อมรกุล ในการประชุม KPI Congress เมื่อวันที่  

8 - 1๐ พฤศจิกายน 2๕๖1 ณ ห้องประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

2. การน�าเสนอเอกสารวชิาการและจดัสมัมนาระดมความคดิเหน็ “นวัตกรรมกบัการพฒันาประชาธปิไตย” 

วันที่ 2๕ มิถุนายน 2๕๖2 ณ ห้องประชุม 1 (ฝั่งทิศเหนือ) สถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วมงาน 

1๕ - 2๐ คน

3. การน�าเสนอผลงานทางวชิาการ “นวัตกรรมเพือ่การพฒันาประชาธิปไตย” วันที ่4 กนัยายน 2๕๖2 

ณ Monstar Hub Co - Working Space รชัดาภิเษก กรงุเทพมหานคร มผีูเ้ข้าร่วมงาน 2๐ - 3๐ คน

4. การแถลงผลวิจัย Quick Survey การเลือกตั้งทั่วไป 2๕๖2 จ�านวน ๕ ครั้ง 

การจัดรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ

1. รายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว” ปี 3 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ทุกวัน

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

2. รายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ทางสถานีวิทยุรัฐสภา คลื่นความถี ่ 

FM 87.5 MHz  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 2๐.๐๐ - 21.๐๐ น. จ�านวน 2๕๙ ตอน
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ฐานข้อมูลและสารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า

1. ฐานข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญ คอืฐานข้อมูลผู้เชีย่วชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพือ่เป็นฐานในการตดิต่อ สอบถาม 

ข้อมูลทางวิชาการ ในการท�างานที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

2. ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง มีจ�านวนผู้ใช้บริการ 2,28๖,๕๕3 ราย

3. จ�านวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า 1,281,๖๕8 ราย

4. จ�านวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ KPI Corner ๖,๕2๐ ราย

งานบริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

1. ผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 (1 ตุลาคม 2๕๖1 - 3๐ กันยายน 2๕๖2)  

๖,2๖4 ครั้ง

2. จ�านวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน KPI eBook 738 ครั้ง

3. ผูใ้ช้บรกิารเวบ็ไซต์ห้องสมดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 (1 ตลุาคม 2๕๖1 - 3๐ กนัยายน 2๕๖2) 

๕13,32๖ ครั้ง

Application

๑. KPI LINK เป็น Mobile Application เพื่อสนับสนุนการท�างานของสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงจะเผยแพร่ 

ข่าวกฎหมาย ข่าวที่น่าสนใจ ผลงานทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า รวมถึงมีแบบฟอร์ม 

ขอข้อมูลทางวิชาการที่สมาชิกรัฐสภา สามารถกรอกเพื่อขอรับข้อมูลทางวิชาการของสถาบัน 

พระปกเกล้าได้โดยง่ายยิ่งขึ้น

๒. แอปพลิเคชันตรวจข้อสอบ Zip Grade เป็นแอปพลเิคชนัเพือ่ใช้ในการตรวจข้อสอบของนกัศกึษา 

ท่ีเข้ามาเรียนในหลักสูตรของส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาภายในจะสามารถค�านวนร้อยละ 

การตอบข้อสอบว่าตอบถูกได้ร้อยละเท่าไร และสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ตรวจข้อสอบไปนั้น  

แอปพลิเคชันได้ท�างานผิดพลาดหรือไม่ โดยผู้ใช้สามารถเลือกกระดาษค�าตอบที่เหมาะสมต่อ 

จ�านวนข้อสอบและเป็นผู้ก�าหนดเฉลยได้เองในหลากหลายรูปแบบ
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พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและ
ตา่งประเทศเพ่ือการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

องค์กรและภาคีเครือข่ายเครือข่ายต่างประเทศ

1. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Parliamentary Institute of Cambodia (PIC) โดย นายณัฐพงศ ์

รอดมี ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา (ณ ขณะนั้น) เป็นผู้แทนเข้าร่วม งานสัมมนา  

An Overview of Parliamentary Responsibilities: Strengthening the Institutions  

(ช่วงที่ 1) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 3๐ กันยายน - ๖ ตุลาคม 2๕๖1

2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The National Graduate Institute for Policy Studies : GRIPS 

ประเทศญีปุ่น่ จดักจิกรรมบรรยายพเิศษด้วยระบบ teleconference หัวข้อ “Wise Leadership” 

โดย Prof.Ayano Nishihara วันที่ 11 ตุลาคม 2๕๖1 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ผู้เข้ารับฟัง 

การบรรยาย จ�านวน 12๐ คน

3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu Administration Institute Chengdu Administration 

Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม โดยน�านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบรหิารงานพฒันาท้องถิน่ทีย่ัง่ยนื รุ่นที ่๕ ศกึษาดงูานและฟังการบรรยาย หวัข้อ “มณฑลเสฉวน

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ One Belt One Road” ณ Chengdu Administration Institute 

มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2๕๖1

4. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) สาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม ลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับ HCMA ประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2๕๖1

๕. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Atoneo De Manila University ประเทศฟิลปิปินส์ โดย Dr. Segundo 

Joaquuin E. Romero, Jr. ร่วมเป็นวิทยากรห้องย่อย Group 1 Transforming Democracy 

through Rule of Law and Political Institutions ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 

ครั้งที่ 2๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2๕๖1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ
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๖. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chinese National Academy of Governance สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน โดย Prof.Qiyun Liu Department of Political Science and Law at the  

Central Party School ร่วมเป็นวทิยากรห้องย่อย Group 2 Democracy with Good Governance 

ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2๕๖1  

ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

7. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Prof.Dr.Alex 

Brillantes, Jr. ร่วมเป็นวิทยากรห้องย่อย Group 3 Decentralization as a Foundation for 

Democracy ในงานประชุมวชิาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที ่2๐ เมือ่วนัที ่๙ พฤศจกิายน 2๕๖1 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

8. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย โดย Prof.Dr.Agus 

Pramusinto ร่วมเป็นวิทยากรห้องย่อย Group 3 Decentralization as a Foundation for  

Democracy ในงานประชุมวชิาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ที ่2๐ เมือ่วนัที ่๙ พฤศจกิายน 2๕๖1 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

๙. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย โดย Dr.Achmad  

Munjid ร่วมเป็นวิทยากรห้องย่อย Group 6 Democracy for a Peaceful Society  

ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2๕๖1  

ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

1๐. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Secretariat of the Senate of Kingdom of Cambodia โดย  

Mr.Bun Vouthea, General Director of Legal Service and Collective Territory  

Mr.Sam Oeurn Mardy, Deputy Director of General Research Department เป็นผู้แทน

องค์กรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2๕๖1 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ

11. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Myanmar Institute of Strategic and International Studies  

โดย Mr.Than Tun เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 2๐ 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2๕๖1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ
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12. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกับ Nanyang Technological University (NTU) จัดหลกัสตูรอบรมพฒันา

ผูน้�าภาครฐัแห่งอนาคตส�าหรบัเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบนัพระปกเกล้า  จ�านวน 4 รุ่น โดยการจัดอบรม

เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์

13. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั สภาวฒันธรรมไทย - จนี และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ จดัอบรมโครงการ

อบรมภาษาจีนและศึกษาดูงานส�าหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ และลงนามในบันทึก 

ความร่วมมือร่วมกับ 2 หน่วยงาน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่เป็นโครงการทีส่ถาบนัพระปกเกล้า

ได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาอบรมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 3๕ คน

14. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA) จดัสมัมนา 

“The people’s participation in Public Policy making: theory and practice” ระหว่าง 

วันที่ 2๖ - 28 กันยายน 2๕๖2

หน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

1. คณะรัฐศาสตร์ Soochow University ประเทศไต้หวัน น�าผู ้แทนเข้ารับฟังการบรรยาย 

เรือ่ง ประเดน็การเมอืงการปกครองไทย อาท ิระบบการเลอืกต้ังท้องถิน่และผลการเลือกต้ังของวันที่  

24 มีนาคม 2๕๖2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2๕๖2

2. National Assembly of Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน น�าผู้แทนเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง  

ประวัตคิวามเป็นมาและการด�าเนนิงานของสถาบนัพระปกเกล้า รวมถงึประเดน็การเมอืงการปกครอง 

รัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วม และนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๖2

3. Nigeria’s National Defense College สาธารณรัฐไนจีเรีย น�าผู้แทนเข้ารับฟังการบรรยาย 

เรื่อง สถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2๕๖2

4. Shanghai International Studies University และ Chinese Foreign Ministry สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี น�าผูแ้ทนเข้ารับฟังการบรรยายเรือ่ง “การเมอืงไทย” “ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

จนีกบัประเทศไทย” “ความร่วมมอืหนึง่แถบและเส้นทางระหว่างจนีและไทย” เมือ่วนัที ่1๕ สงิหาคม 

2๕๖2
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หน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศที่สถาบันพระปกเกล้าไปศึกษาดูงาน

1. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั นคิมอตุสาหกรรมอาหารเสฉวน ให้นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

ชัน้สงูการบรหิารงานพฒันาท้องถิน่ทีย่ัง่ยนื รุน่ที ่๕ ศกึษาดงูาน และรบัฟังการบรรยายสรปุ “Chengdu :  

City of Gastronomy” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2๕๖1

2. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu Digital Supervision Center ให้นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงาน และรับฟัง 

การบรรยายสรปุ “ความส�าคัญของผังเมืองกับการพัฒนาเมืองสู่ Smart City” ณ ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2๕๖2

3. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Chengdu International Container Logistics Park ให้นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงาน และ 

รบัฟังการบรรยายสรปุ “การคมนาคมขนส่งกับการพฒันาเมอืงเฉงิตแูละมณฑลเสฉวน” ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2๕๖1

4. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั สถาบนัพฒันาการบรหิารแห่งนครเฉงิต ูมณฑลเสฉวน (CAI) ให้นกัศึกษา

หลกัสตูรประกาศนยีบัตรชัน้สูงการบรหิารงานพฒันาท้องถิน่ทีย่ั่งยืน รุน่ที ่๕ ศกึษาดงูาน และรับฟัง

การบรรยายสรุป “มณฑลเสฉวนกบัการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ One Belt One Road” ณ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๖ - 11 ธันวาคม 2๕๖1

๕. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด  

ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ ศึกษา 

ดงูาน และรบัฟังการบรรยายสรปุ “การบรหิารจดัการด้านการศกึษาและระบบการศกึษาภาคบงัคบั

ของประเทศญี่ปุ่น” ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๖ - 11 ธันวาคม 2๕๖1

๖. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลมหานครซัปโปโร ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุป “ผังเมือง 

การพัฒนาและการบริหารอาคารเก่า” ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๖-11 ธันวาคม 2๕๖1
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7. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งจังหวัดฟุกุโอะกะ 

(Fukuoka City Disaster Prevention Center) ให้นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรแนวคิดพืน้ฐาน 

การจดัการความขดัแย้งด้วยสนัติวธิ ีรุน่ที ่3 ศกึษาดูงานและรบัฟังการบรรยายสรปุหวัข้อ “Disaster 

Management in Crisis Situation” ประเด็นการจัดการภัยพิบัติในสภาวะวิกฤต (หน่วยป้องกัน

อุบัติภัยแห่งชาติ) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2๖ พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2๕๖1

8. สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบั Hiroshima Peace Institute, Hiroshima City University ให้นกัศกึษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน

และรับฟังการบรรยายสรุป ประเด็น “Security Challenges and Peace Building in Japan” 

ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2๖ พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2๕๖1

๙. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Kyushu University ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิด 

พื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นท่ี 3 ศึกษาดูงานด้านการจัดการความขัดแย้งด้วย

สันติวิธี ประเด็น “Peace Strategy and Conflict Management in Japan” ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 2๖ พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2๕๖1

1๐. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Ministry of Health, Labor and Welfare ให้นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 17 ศึกษาดู

งาน ประเด็น “Welfare and Care for the Urban Poor” ณ ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวันที่ ๕ - 1๐ 

มีนาคม 2๕๖2

11. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Saitama University ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ประเด็น  

“Local Public Services” ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ - 1๐ มีนาคม 2๕๖2

12. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ The Metropolitan Area Outer Underground Discharge  

Channel, Japan ให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ประเด็น “Water Protection System and 

Solutions” ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ - 1๐ มีนาคม 2๕๖2
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พันธกิจที่ ๖ สง่เสรมิและพัฒนาพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

การให้บริการน�าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จ�านวนผูเ้ช้าชมพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2๕๖1 -  กนัยายน 

2๕๖2 รวมทั้งสิ้น 32,313 คน โดยแยกตามประเภทผู้เข้าชมดังนี้

• บุคคลทั่วไป (ชาวไทย) จ�านวน  14,4๐๐ คน

• บุคคลทั่วไป (ชาวต่างชาติ)  จ�านวน  2,817  คน

• ผู้เข้าชมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นหมู่คณะ จ�านวน  1๕,๐๙๖ คน

บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

การให้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ที่เก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 ตลอดจนเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ในรัชสมัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2๕๖1 - กันยายน 2๕๖2 รวมทั้งสิ้นจ�านวน 138 คน และมีผู้เข้าใช้บริการ  

Virtual Museum จ�านวน 3,7๐4 คน

งานอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๗    
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ

1. งานอนุรักษ์ โบราณวัตถุอนุรักษ์ฟิล์มเนกาทิฟภาพในคราวงานลูกเสือ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7  

โดยการท�าความสะอาดและจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ไร้กรด จ�านวน ๕๐ ชิ้น

2. งานขยายความ โบราณวัตถุที่ได้รับการศึกษาหรือขยายความ จ�านวน 1 เรื่อง พิธีบรมราชาภิเษก
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งานจัดหาโบราณวัตถุ

1. เสื้อทีมกอล์ฟ ตราศักดิเดชน์ จ�านวน 1 ชิ้น

2. เข็มตราศักดิเดชน์ จ�านวน 1 ชิ้น

3. เสื้อทีมสุโขทัย ปัก รพ จ�านวน 1 ชิ้น

4. เสื้อทีมสุโขทัย ปัก รพ จ�านวน 1 ชิ้น

๕. โล่การแข่งขันกอล์ฟประชาธิปก พ.ศ. 2๕17 จ�านวน 1 ชิ้น

๖. ตราหน้าหมวกกอล์ฟ ปัก รพ สัญลักษณ์ไม้กอล์ฟไขว้ จ�านวน 1 ชิ้น

7. เอกสาร ปศ ถึงเจ้าพระยารามราฆพ พร้อมกรอบ จ�านวน 2 ชิ้น

8. เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ร.1๐  ชนิดสตรี พร้อมแผ่นอธิบาย จ�านวน 2 ชิ้น

๙. เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ร.1๐ ชนิดสตรี พร้อมแผ่นอธิบาย จ�านวน 2 ชิ้น

1๐. เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ร.1๐ ชนิดบุรุษ พร้อมแผ่นอธิบาย จ�านวน 2 ชิ้น

11. เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ร.1๐ ชนิดบุรุษ พร้อมแผ่นอธิบาย จ�านวน 2 ชิ้น

12. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.1๐  

ทองค�า พร้อมกล่องและแผ่นพับ จ�านวน 4 ชิ้น

13. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.1๐  

เงิน พร้อมกล่องและแผ่นพับ จ�านวน 4 ชิ้น

14. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.1๐  

เงินรมด�า พร้อมกล่องและแผ่นพับ จ�านวน 4 ชิ้น

1๕. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.1๐  

ทองแดงรมด�า พร้อมกล่องและแผ่นพับ จ�านวน 4 ชิ้น

1๖. เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.1๐  

โลหะขาว จ�านวน 1 ชิ้น
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17. นิตยสาร Time The Weekly News Magazine April 20, 1931  

volume 17 number 16 ปกพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันบรมราชาภิเษก        จ�านวน 1 ชิ้น

18. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี  

และนายรองสนิท โชติกเสถียร พร้อมนางมนัสก์ โชติกเสถียร ภรรยา     จ�านวน 1 ชิ้น

1๙. ภาพนายรองสนิท โชติกเสถียร หน้าพระต�าหนัก Vane Court จ�านวน 1 ชิ้น

2๐. โอ่งใส่น�้าประดับวังสุโขทัย จ�านวน 2 ชิ้น

การจัดสัมมนา และอบรมระยะสั้น

1. สมัมนาวชิาการพระปกเกล้าศกึษา เรือ่ง “สนัตวิธิใีนวถิพีระปกเกล้า” เมือ่วันที ่11 ธนัวาคม 2๕๖1 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 11๖ คน

2. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “ประชาธิปกบรมราชาภิเษก” เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 88 คน

3. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “สัมมนาเรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยเเบบไทยไทย” 

เมื่อวันที่ 2๕ มิถุนายน 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 7๐ คน

4. สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เร่ือง “สัมมนาวิชาการ “12๐ ปี ถนนงามนามราชด�าเนิน”” 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 4๙ คน

กจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือสนบัสนนุการเขา้ชมพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจ้าอยู่หัว

1. กจิกรรม “พิพธิภณัฑ์ฯ ยามค�า่คนื Night at the Museum 2018” ระหว่างวนัที ่14 - 1๖ ธันวาคม 

2๕๖1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕44 คน
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2. กจิกรรม “A ‘muse’ment : พพิธิภณัฑ์หรรษา” เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2๕๖2 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน 781 คน

3. นิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม” ระหว่างวันที่ 2๕ กันยายน 2๕๖1 

- 1๕ กุมภาพันธ์ 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 7๕๐ คน

4. กิจกรรม “พิพิธเสวนา กีฬาพระราชนิยม” ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกราชา

กับกีฬาพระราชนิยม” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 2๐ คน

๕. นิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” ระหว่างวันที่ 2๕ เมษายน - 18 กันยายน 

2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖3๐ คน

๖. กิจกรรม “พิธีพราหมณ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ประกอบนิทรรศการหมุนเวียน  

“สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” เมื่อวันที่ 1๖ สิงหาคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 2๙ คน

7. กิจกรรม “ชวนน้องท่องพิพิธภัณฑ์ แบ่งฝันปันความรู้” ประจ�าปี 2๕๖2 เมื่อวันที่ 1๐ กันยายน 

2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 37 คน

8. กิจกรรม “เพิม่พนูความรู้อาสาสมคัรน�าชม : Share เรือ่งเก่า เล่าเรือ่งใหม่ ศนูย์การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย” 

วันที่ 28 กันยายน 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 23 คน

๙. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดยะลา  

ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕3,1๐3 คน

1๐. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดขอนแก่น 

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 3๐ มิถุนายน 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 17,247 คน

11. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นแดนดิน

อันดามัน จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3๐ กันยายน 2๕๖2  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 77๕ คน

12. นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สู่ถิ่นดินแดน 

ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม – 3๐ กันยายน 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน 31,372 คน
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การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. หนงัสอื “จดหมายเหตเุสดจ็พระราชด�าเนนิประพาสยโุรป พ.ศ. 24๖๖ - 2477 ของพระบาทสมเดจ็

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะประเทศอิตาลี)” จ�านวน 1,๕๐๐ เล่ม

2. หนังสือ Archives of the official visit to Europe, During 1๙33-1๙34, of the King RAMA 

VII (only in Italy) English Version จ�านวน 1,๕๐๐ เล่ม

3. หนังสือ Archives of the official visit to Europe, During 1๙33-1๙34, of the King RAMA 

VII (only in Italy) Linqua Italiana Version จ�านวน 1,๐๐๐ เล่ม 

4. หนังสือ “สมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 24๖๙” จ�านวน 3,๐๐๐ เล่ม

การน�าเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณะ

1. น�าเสนอผลงาน เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อการด�ารงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จิรานุช โสภา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย ร�าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่  

1๙ ธันวาคม 2๕๖1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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พันธกิจที่ ๗ บรหิารงานกองทนุเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

การจัดฝึกอบรมภายใน (In house Training)

1. หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๕1 คน

2. หลกัสตูร พ.ร.บ. การเงนิการคลงั วนัที ่22 พฤศจกิายน 2๕๖1 มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 138 คน

3. หลักสูตร Data Science การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัย วันที่ 14 - 1๕ ธันวาคม 2๕๖1 มีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม จ�านวน 2๖ คน

4. หลกัสตูรนกัฝึกอบรมมอือาชีพ วนัที ่2๖ - 27 ธนัวาคม 2๕๖1 มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 2๕ คน

๕. หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 วันที่ 28 มกราคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน 3๖ คน

๖. หลักสูตร Risk based thinking for ISO 9001: 2015 วันท่ี 2๙ มกราคม 2๕๖2  มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจ�านวน 3๖ คน

7. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 3๐ - 31 มกราคม 

2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 3๕ คน

8. หลักสูตรการน�าเสนออย่างมืออาชีพ วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 

3๖ คน

๙. หลกัสตูรจรยิธรรมการวจิยัในคนด้านสงัคมศาสตร์ วนัที ่3 - 4 กรกฎาคม 2๕๖2 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

จ�านวน 34 คน

1๐. หลักสูตร KPI-D Refresh วันที่ 2๙ มีนาคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 1๕4 คน

11. หลกัสตูร Visual thinking คิดเป็นภาพ สือ่เป็นเรือ่ง วนัที ่2๕ เมษายน 2๕๖2 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

จ�านวน 32 คน
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12. หลักสูตรการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์: เขียนอย่างไร ได้ใจ ได้งาน วันที่ 2๙ - 3๐ พฤษภาคม 

2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 18 คน

13. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เพื่อการประมวลผล ระหว่างเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 77 คน

14. หลกัสตูรวทิยากรกระบวนการ วนัที ่2๕ - 2๖ กรกฎาคม 2๕๖2 มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 14 คน

1๕. หลกัสตูรการใช้งานระบบสแกนลายนิว้มอื วนัที ่21 มนีาคม 2๕๖2 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 27 คน

1๖. หลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟิกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 2๖ - 2๙ สิงหาคม 2๕๖2  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน ๖๐ คน

17. หลักสูตรปลุกคนประชาธิปไตยด้วย KPI DNA วันที่ 22 สิงหาคม 2๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 2๙ คน

18. หลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล : ใช้กล้องได้ ถ่ายรูปเป็น วันท่ี 2๖ กันยายน 2๕๖2  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 4๕ คน

การขอรับการฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

 การขอรับการฝึกอบรมภายนอกให้กับพนักงานที่ขอรับการฝึกอบรมภายนอกและเข้าอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรต่างๆ จ�านวน 17 คน แยกตามหลักสูตร ดังนี้

1. การบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23 จ�านวน 3 คน 

2. ครบเครื่องสร้างอินโฟกราฟิก สื่อและการน�าเสนอ จ�านวน 1 คน

3. ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7 จ�านวน 3 คน

4. โปรแกรม Adobe Premiere และ โปรแกรม Adobe After Effect จ�านวน 1 คน

๕. ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร จ�านวน 1 คน
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๖. ผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต ส�าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง  

รุ่นที่ 4 จ�านวน 1 คน

7. Innovation HR transformation จ�านวน 2 คน 

8. หนังสือหายากและเอกสารโบราณ จากต�านานสู่กาลปัจจุบัน จ�านวน 3 คน

๙. ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ จ�านวน 2 คน

การน�าเสนอผลงานวิชาการ

ตลอดปีงบประมาณ 2๕๖2 บคุลากรของสถาบนัพระปกเกล้าได้มโีอกาสเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการ ดงันี้

1. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ น�าเสนอผลงานวิชาการเร่ือง “นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล : 

โอกาสและความท้าทาย”

2. ณวัฒน์ ศรีปัดถา น�าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการจัดการ 

ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในกระบวนการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามบทเฉพาะกาล

ในรัฐธรรมนูญไทย”

3. ณัชชาภัทร อมรกุล น�าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปพรรคการเมืองกับความขัดแย้ง 

ในสังคมไทย”

4. ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ น�าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

ตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด”

๕. วิลาสินี โสภาพล น�าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การประท้วงการสร้างมัสยิดขอนแก่น :  

แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในสังคมแห่งความหวาดกลัวอิสลาม ?”

๖. ดร.อภิญญา ดิสสะมาน น�าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “บทบาทของสตรีกับการจัดการความขัดแย้ง 

โดยสันติวิธีในประเทศไทย”

7. นุชประภา โมกข์ศาสตร์ น�าเสนอผลงานวิชาการเร่ือง “พรรคการเมืองกับนโยบายประชานิยมไทย 

(Political Parties and Policies in Thailand)”
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การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

1. นางสาวนิตยา โพธิ์นอก ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในระดับดุษฎีบัณฑิต  

สาขาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายสุขสันต์ สุภาพรหม ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑. โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง การตรงต่อเวลา 

 โดยสถาบนัได้มกีารรณรงค์ในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และน�าข้อมูลมาใช้ประกอบในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นประจ�าปี 

๒. การพัฒนาบุคลากร ประจำาปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ KPI-D Refresh”

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทขององค์กร และเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 

ในการท�างานภายใต้ระบบทีม ตลอดจนเพือ่เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรและครอบครวั

บุคลากร ระหว่างวันที่ 2๙ - 31 มีนาคม 2๕๖2 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมจ�านวน 13๕ คน

๓. การประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า

 เ พ่ือการสื่อสารภายในองค ์กรและการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให ้เป ็นไปตามพันธกิจ  

โดยในปีงบประมาณ 2๕๖2 มีการประชุม จ�านวน ๖ ครั้ง
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