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สถาบันพระปกเกลา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน ๕ ฝงทิศใต
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พระบาทสมเด็็จพระปรมินทรมหาประชาธิิปก  
พระปกเกล้้าเจ้าอยู่่�หัว

รัชกาล้ท่� ๗

aw_annual2564_p1.indd   2aw_annual2564_p1.indd   2 8/24/2022   7:59:02 AM8/24/2022   7:59:02 AM



aw_annual2564_p1.indd   3aw_annual2564_p1.indd   3 8/24/2022   7:59:03 AM8/24/2022   7:59:03 AM



พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ ่
ศร่สินทรมหาวชิราล้งกรณ  

พระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่่�หัว

รัชกาล้ท่� ๑๐
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สารจากเลขาธิิการ 
สถาบัันพระปกเกล้า 

        ปี ี๒๕๖๔ สถาบันัพระปีกเกล้า้ ปีระกาศใช้้ 

แผนยุุทธศาสตร์สถาบัันพระปีกเกล้้า ฉบัับัท่� ๖ 

ปีีงบัปีระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ภายุใต้ 

วิิสัยุทัศน์ (Vision) “สถาบัันวิิช้าการช้ั�นนำ 

ด้้านการพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้  

แล้ะสันติวิิธ่ มุ�งนำควิามร้้ส้�สังคม เพ่�อปีระโยุช้น์

ส�วินรวิม” โด้ยุสถาบัันยุังคงมุ�งเน้นการพัฒนา

ปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันติวิิธ่  

ผ�านการศึกษาวิิจััยุท่�สอด้คล้้องกับัสถานการณ์

ต�างๆ แล้ะตอบัสนองควิามต้องการของสังคม 

เสนอแนะทางออกให้้กับัสถานการณ์นั�นๆ  

ได้้พัฒนาห้ลั้กส้ตรการจััด้การศึกษาอบัรม 

ให้้ม่เน่�อห้าท่�สอด้คล้้องกับัสถานการณ์ปัีจัจุับััน นำเทคโนโล้ยุ่

ท่�ทันสมัยุมาใช้้ในการเร่ยุนการสอน แล้ะเพ่�อให้้บัรรลุ้วิิสัยุทัศน์  

ดั้งกล้�าวิสถาบัันได้้กำห้นด้เปี้าห้มายุไวิ้ ๓ มิติ ค่อ

 มติิการพฒันาปีระช้าธปิีไตยุ ธรรมาภบิัาล้ แล้ะสนัตวิิธิ่  

ในปีี ๒๕๖๔ สถาบัันได้้ม่ส�วินร�วิมในการส�งเสริมแล้ะสนับัสนุน

การเล้อ่กตั�งท้องถิ�น เพ่�อสร้างมติใิห้ม�ทางการเมอ่งท่�ม่การห้าเสยุ่ง 

อยุ�างสร้างสรรค์ โด้ยุรณรงค์การเล้่อกตั�งสมานฉันท์แล้ะ 

ไม�ซื้่�อสิทธิขายุเส่ยุง ทั�งในส�วินของผ้้สมัครแล้ะผ้้ม่สิทธิเล่้อกตั�ง

ในจังัห้วิดั้ช้ยัุภมิ้ เพ่�อสรา้งช้ยัุภม้โิมเด้ล้ในการเล้อ่กตั�งสมานฉนัท์

ไม�ซื้่�อสิทธิขายุเส่ยุง ด้ำเนินกิจักรรมเพ่�อการปีฏิิร้ปีปีระเทศ 

ด้้านการเม่อง ในการขับัเคล้่�อนกิจักรรมปีฏิิร้ปีปีระเทศท่� ๑  

การส�งเสรมิควิามร้้ทางการเม่องในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุอันม ่

พระมห้ากษัตริย์ุทรงเปี็นปีระมุข โด้ยุจััด้อบัรมวิิทยุากรตัวิค้ณ 

แล้ะผลิ้ตส่�อเผยุแพร�ควิามร้้ทางการเมอ่งในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ 

อันม่พระมห้ากษัตริย์ุทรงเปี็นปีระมุขให้้กับัองค์กรเคร่อข�ายุ  

แล้ะปีระช้าช้น แล้ะกิจักรรมปีฏิิร้ปีปีระเทศท่� ๕ การปีรับัปีรุง 

โครงสร้างแล้ะเน่�อห้าของรัฐธรรมน้ญเพ่�อการปีฏิิร้ปี 

ผ�านการศึกษาวิิจััยุเพ่�อการปีฏิิร้ปีรัฐธรมน้ญ การเม่อง  

โด้ยุด้ำเนินการต�อเน่�องจันถึงปีีงบัปีระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ซื้ึ�งการด้ำเนินงานม่ควิามก้าวิห้น้า แล้ะได้้รับัควิามร�วิมม่อ 

จัากองค์กรเครอ่ข�ายุเปี็นอยุ�างด้่

 มิติการพัฒนาการศึกษาวิิจััยุเพ่�อมุ�งนำควิามร้้ส้�สังคม  

ในปีี ๒๕๖๔ สถาบัันด้ำเนินการวิิจััยุท่�มุ�งผล้ให้้เกิด้ปีระโยุช้น์

ต�อ สังคมแล้ะนำไปีใช้้ปีระโยุช้น์ไ ด้้อยุ�าง เ ป็ีนร้ปีธรรม  

แล้ะเกิด้ปีระโยุช้น์ในวิงกวิา้ง อาทิ งานวิจัิัยุการศกึษาการจัดั้ทำ 

งบัปีระมาณท่�คำนึงถึงมิติห้ญิงช้ายุแบับัม่ส�วินร�วิม (Gender  
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7รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์
เล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้า

Responsive Participatory Budgeting) งานวิิจััยุขับัเคล้่�อนองค์กรปีกครองส�วินท้องถิ�นให้้เปี็นกล้ไก 

ล้ด้ควิามเห้ล้่�อมล้�ำในพ่�นท่� งานวิิจััยุการศึกษาเพ่�อเสริมสร้างควิามซื้่�อตรงในสังคมไทยุ

 มิติการพัฒนานักศึกษาให้้เป็ีนผ้้นำทางควิามคิด้แล้ะการทำงานเพ่�อปีระโยุช้น์แก�ส�วินรวิม เป็ีนอ่กห้นึ�ง

ภารกิจัท่�สถาบัันมุ�งมั�นพัฒนาแล้ะด้ำเนินการอยุ�างต�อเน่�อง ในปีี ๒๕๖๔ สถาบัันได้้พัฒนาการเร่ยุนการสอน 

ท่�มุ�งให้น้กัศึกษาได้ด้้ำเนนิโครงการวิชิ้าการท่�เกิด้ปีระโยุช้นต์�อสาธารณะ เช้�น กำห้นด้โจัทยุใ์ห้น้กัศกึษา ปีปีร.๒๔ 

จััด้ทำโครงการ ค่อ “ผ้้นำกับัการล้ด้ควิามเห้ล่้�อมล้�ำในสังคมปีระช้าธิปีไตยุ” นักศึกษา ปีนปี.๑๐ ค่อ “ผ้้นำ 

กับัควิามเห้ล่้�อมล้�ำห้ลั้งโควิิด้-๑๙” ก�อให้้เกิด้โครงการท่�เป็ีนปีระโยุช้น์ต�อสาธารณะ อาทิ โครงการ Find Arts  

การใช้้ศลิ้ปีะเพ่�อสรา้งโอกาสล้ด้ควิามเห้ล้่�อมล้�ำแล้ะพฒันาคณุภาพช้ว่ิติของผ้ม่้ภาวิะออทสิตกิ โครงการสรุาช้มุช้น

กับัควิามเห้ล่้�อมล้�ำทางสังคมไทยุ โครงการช้วิาช้าตร่ นวิัตกรรมให้ม�เพ่�อชุ้มช้นท่�ยุั�งยุน่ การจััด้การควิามขัด้แยุ้ง

จัากการบัรรเทาอุทกภัยุในเขตเทศบัาล้นครศร่ธรรมราช้ โด้ยุนักศึกษา สสสส.๑๑ เปี็นต้น

 ในปีี ๒๕๖๔ สถาบัันม่ควิามภาคภ้มิใจัท่�ผล้งานการเสริมสร้างพลั้งควิามเป็ีนพล้เม่อง แล้ะการรณรงค์ 

สร้างจัติสำนกึควิามเปีน็พล้เมอ่ง ได้ร้บััรางวิลั้ระด้บััปีระเทศแล้ะรางวิลั้ระด้บัันานาช้าต ิถึง ๓ รางวิลั้  คอ่ รางวิลั้เล้ศิรฐั  

ปีระจัำปีี ๒๕๖๔ ซื้ึ�งเปี็นรางวิัล้การบัริห้ารราช้การแบับัม่ส�วินร�วิม ปีระเภทสัมฤทธิผล้ปีระช้าช้นม่ส�วินร�วิม  

(Effective Change) ระด้ับัด้่ จัากโครงการการส�งเสริมควิามเปี็นพล้เม่องเพ่�อพัฒนาร้อยุเอ็ด้อยุ�างยุั�งยุ่น  

(Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE) ผ�านกระบัวินการสร้างควิามเป็ีนพล้เม่อง 

ตามวิิถ่ปีระช้าธิปีไตยุอันม่พระมห้ากษัตริยุ์ทรงเป็ีนปีระมุข โด้ยุการขับัเคล่้�อนผ�านสภาพล้เม่องจัังห้วัิด้ร้อยุเอ็ด้ 

อยุ�างต�อเน่�อง จันเกิด้เป็ีนพล้เมอ่งต้นแบับัท่�พฒันาพ่�นท่�จังัห้วัิด้ร้อยุเอ็ด้อยุ�างยุั�งยุน่  แล้ะ ๒ รางวัิล้จัากส่�อรณรงค์ 

สร้างควิามเป็ีนพล้เม่อง คลิ้ปีวิิด่้โอชุ้ด้ ต�อมสำนึกอักเสบัห้ร่อไง จัากเทศกาล้ World Film Carnival  

Singapore 2021  

 สถาบัันยุังคงมุ�งมั�นในการพัฒนางานในทุกๆ ด้้าน รวิมทั�งพัฒนาควิามสัมพันธ์กับัองค์กรวิิช้าการ  

เคร่อข�ายุ ทั�งในปีระเทศ แล้ะต�างปีระเทศ  เพ่�อให้้สถาบัันพระปีกเกล้้าเปี็นสถาบัันวิิช้าการด้้านการพัฒนา

ปีระช้าธิปีไตยุ สันติวิิธ่ แล้ะธรรมาภิบัาล้ เพ่�อปีระโยุช้น์ของส�วินรวิมต�อไปี

aw_annual2564_p1.indd   7aw_annual2564_p1.indd   7 8/24/2022   7:59:05 AM8/24/2022   7:59:05 AM



8

ศาสตราจารย์์พิิเศษพิรเพิชร วุิชิตชลชัย์
รองปีระธานสภาสถาบััน

นาย์ชวุน หลีกภััย์
ปีระธานสภาสถาบััน

สภาสถาบันพระปกเกล้้า

นาย์สมพิงษ์ อมรวุิวุัฒิน์
กรรมการสภาสถาบััน

นาย์เดชาภัิวุัฒิน์ ณ สงขลา
กรรมการสภาสถาบััน

นางพิรพิิศ เพิชรเจริญ
กรรมการสภาสถาบััน
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9รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

นาย์เทพิรักษ์ เหลืองสุวุรรณ
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

ศาสตราจารย์์พิิเศษนรนิติ เศรษฐบุุตร
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

นาย์ธนพิิชญ์ มูลพิฤกษ์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

ศาสตราจารย์ก์ิตติคุุณ ดร.บุวุรศักดิ� อุวุรรณโณ
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

พิลเอก นิพิัทธ์ ทองเล็ก
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

นาย์นัฑ ผาสุข
กรรมการสภาสถาบััน

นาย์อนันต์ ผลอำนวุย์
กรรมการสภาสถาบััน

นาย์ไชย์า พิรหมา
กรรมการสภาสถาบััน

นาย์มหรรณพิ เดชวุิทักษ์
กรรมการสภาสถาบััน
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นาย์ประเสริฐ บุุญสัมพิันธ์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

ดร.สุวิุทย์์ ย์อดมณี
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

ศาสตราจารย์์ ดร.สมคุิด เลิศไพิฑูรย์์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

นาย์สุนทร อรุณานนท์ชัย์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

นาย์อภัิชาต สุขัคุคุานนท์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

นาย์แพิทย์์อนันต์ อริย์ะชัย์พิาณิชย์์
กรรมการสภาสถาบัันผ้้ทรงคุณวิุฒิ

ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์
กรรมการสภาสถาบัันแล้ะเล้ขานุการ
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11รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์
ปีระธานกรรมการ

ดร.ชิงชัย์ หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

พิลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
กรรมการ

ศาสตราจารย์์ ดร.สุชัชวุีร์ สุวุรรณสวัุสดิ�
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้้า
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นาย์วิุทวุัส ชัย์ภัาคุภัูมิ
กรรมการ

นางสาวุสุพิรรณี งามวุุฒิิกุล
เล้ขานุการ

นาย์เสถีีย์ร เศรษฐสิทธิ�
กรรมการ

นางสาวุอรนุช ไวุนุสิทธิ�
กรรมการ

นาย์วุิษณุ วุงศ์สมบุูรณ์
กรรมการ
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13รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการติิด็ติามแล้ะประเมินผล้ 
การปฏิิบัติิงานของสถาบันพระปกเกล้้า

ศาสตราจารย์์ ดร.สมคุิด เลิศไพิฑูรย์์
ปีระธานกรรมการ

นาย์มนัส แจ่มเวุหา
กรรมการ

นาย์มนูญ สรรคุ์คุุณากร
กรรมการ

นางสาวุสุวุิภัา สุขวุณิชนันท์
กรรมการ

นาย์พิงษ์อาจ ตรีกิจวุัฒินากุล
กรรมการแล้ะเล้ขานุการ
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ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์
เล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้า

นาย์วิุทวุัส ชัย์ภัาคุภัูมิ
รองเล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้า

รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล
รองเล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้า

ศาสตราจารย์์กิตติคุุณ ดร.ไชย์วุัฒิน์ คุ้ำชู
ผ้้อำนวิยุการ

วิิทยุาล้ัยุการเม่องการปีกครอง

รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล
รักษาการผ้้อำนวิยุการ

วิิทยุาลั้ยุพัฒนาการปีกครองท้องถิ�น

คณะผ้่บริหารสถาบันพระปกเกล้้า

นางสาวุสุพิรรณี งามวุุฒิิกุล
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักงานเล้ขาธิการ
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15รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

พิลเอก เอกชัย์ ศรีวุิลาศ
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักสันติวิิธ่แล้ะธรรมาภิบัาล้

นางสาวุธีรพิรรณ ใจมั่น
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักส�งเสริมวิิช้าการรัฐสภา

ดร.ถีวุิลวุดี บุุรีกุล
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักวิิจััยุแล้ะพัฒนา

นาย์ศุภัณัฐ เพิิ่มพิูนวุิวุัฒิน์
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักส�งเสริมการเม่องภาคพล้เม่อง

นาย์วุิทวุัส ชัย์ภัาคุภัูมิ
ห้น�วิยุขึ�นตรงต�อเล้ขาธิการ

นาย์ณัฐพิงศ์ รอดมี
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักบัริการวิิช้าการ

นางกาญจนา ศรีปัดถีา
ผ้้อำนวิยุการพิพิธภัณฑ์์

พระบัาทสมเด้็จัพระปีกเกล้้าเจั้าอยุ้�ห้ัวิ

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
ผ้้อำนวิยุการ

สำนักนวิัตกรรมเพ่�อปีระช้าธิปีไตยุ
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คณะกรรมการบริหารกองทุน  
การเงิน การงบประมาณแล้ะทรัพยู่์สิน

๑. ศาสตราจารย์์พิิเศษพิรเพิชร วุิชิตชลชัย์ ปีระธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์ รองปีระธานกรรมการ

๓. นาย์สุนทร อรุณานนท์ชัย์ กรรมการ

๔. นาย์แพิทย์์อนันต์ อริย์ะชัย์พิาณิชย์์ กรรมการ

๕. นาย์มหรรณพิ เดชวุิทักษ์ กรรมการ

๖. นาย์วุิทวุัส ชัย์ภัาคุภัูมิ กรรมการ

๗. รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล กรรมการ

๘. ผู�ช่วุย์ศาสตราจารย์์ ดร.ประวุิตร นิลสุวุรรณากุล กรรมการ

๙. นาย์พิหล จินดากุล กรรมการ

๑๐. นาย์วุรัชญ์ เพิชรร่วุง กรรมการ

๑๑. นาย์เสถีีย์ร เศรษฐสิทธิ� กรรมการ

๑๒. นางสาวุสุพิรรณี งามวุุฒิิกุล กรรมการแล้ะเล้ขานุการ
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17รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการกล้ั�นกรองการบริหารงานบุคคล้

๑. นาย์สุนทร อรุณานนท์ชัย์ ปีระธานกรรมการ

นาย์อภัิชาต สุขัคุคุานนท์ ปีระธานกรรมการ  

(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓ สิงห้าคม ๒๕๖๔)

๒. ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์ รองปีระธานกรรมการ

๓. นาย์วุิทวุัส ชัย์ภัาคุภัูมิ กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล กรรมการ

๕. นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการ

นาย์ปรีชา วุัชราภัยั์ กรรมการ 

(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓ สิงห้าคม ๒๕๖๔)

๖. นาย์เทพิรักษ์ เหลืองสุวุรรณ กรรมการ

๗. นาย์ธนพิิชญ์ มูลพิฤกษ์ กรรมการ

๘. ดร.เลิศพิร อุดมพิงษ์ กรรมการ

๙. นางสาวุปรารถีนา ทองรักษ์ กรรมการ

นาย์วุิศิษฎ ชัชวุาลทิพิากร กรรมการ 

(๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓ สิงห้าคม ๒๕๖๔)

๑๐. นางสาวุสุพิรรณี งามวุุฒิิกุล กรรมการแล้ะเล้ขานุการ
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คณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้้า

๑. ศาสตราจารย์์พิิเศษนรนิติ เศรษฐบุุตร ปีระธานกรรมการ

๒. ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์ รองปีระธานกรรมการคนท่� ๑

๓. ดร.ชิงชัย์ หาญเจนลักษณ์ รองปีระธานกรรมการคนท่� ๒

๔. รองศาสตราจารย์์ ดร.เจษฎ์ โทณะวุณิก กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์ก์ิตติคุุณ ดร.ไชย์วุัฒิน์ คุ้ำชู กรรมการ

๖. ศาสตราจารย์์เกีย์รติคุุณ ดร.ธีรภััทร์ เสรีรังสรรคุ์ กรรมการ

๗. พิลเอก นิพิัทธ์ ทองเล็ก กรรมการ

๘. รองศาสตราจารย์์ ดร.ปณิธาน วุัฒินาย์ากร กรรมการ

๙. ศาสตราจารย์์ ดร.บุรรเจิด สิงคุะเนติ กรรมการ

๑๐. รองศาสตราจารย์์ ดร.ย์ุทธพิร อิสรชัย์ กรรมการ

๑๑. รองศาสตราจารย์์ ดร.ศุภัสวุัสดิ� ชัชวุาลย์์ กรรมการ

๑๒. ศาสตราจารย์์ ดร.สกนธ์ วุรัญญููวุัฒินา กรรมการ

๑๓. ดร.สมเกีย์รติ ตั้งกิจวุานิชย์์ กรรมการ

๑๔. ศาสตราจารย์์ ดร.สมบุูรณ์ สุขสำราญ กรรมการ

๑๕. รองศาสตราจารย์์ ดร.สุรพิล ราชภััณฑารักษ์ กรรมการ

๑๖. ศาสตราจารย์์ ดร.อุดม รัฐอมฤต กรรมการ

๑๗. ดร.ถีวุิลวุดี บุุรีกุล กรรมการ

๑๘. พิลเอก เอกชัย์ ศรีวุิลาศ กรรมการ

๑๙. รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล กรรมการแล้ะเล้ขานุการ
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19รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

๑. เลขาธิการสถีาบุันพิระปกเกล�า กรรมการท่�ปีรึกษา

๒. ดร.สุวุิทย์์ ย์อดมณี กรรมการท่�ปีรึกษา

๓. ศาสตราจารย์์พิิเศษธงทอง จันทรางศุ ปีระธานกรรมการ

๔. นาย์วุิทวุัส ชัย์ภัาคุภูัมิ รองปีระธานกรรมการ

๕. อธิบุดีกรมศิลปากร หรือผู�แทน กรรมการ

๖. อธิการบุดีมหาวุิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราช หรือผู�แทน กรรมการ

๗. อธิการบุดีมหาวุิทย์าลัย์ราชภััฏรำไพิพิรรณี กรรมการ

๘. ผู�อำนวุย์การทรัพิย์์สินพิระมหากษัตริย์์ หรือผู�แทน กรรมการ

๙. ดร.สุวุิชญ์ รัศมีภัูติ กรรมการ

๑๐. ดร.โสมสุดา ลีย์ะวุณิช กรรมการ

๑๑. นาย์กู�เกีย์รติ ภัูมิรัตน์ กรรมการ

๑๒. นาย์ธนภัณ วุัฒินกุล กรรมการ

๑๓. นาย์สาคุร ชนะไพิฑูรย์์ กรรมการ

๑๔. ผู�อำนวุย์การพิิพิิธภััณฑ์พิระบุาทสมเด็จพิระปกเกล�าเจ�าอย์ู่หัวุ กรรมการแล้ะเล้ขานุการ

คณะกรรมการพิพิธิภัณฑ์์ 
พระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้าอยู่่�หัว
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สารบััญ

ส่วนที่่�  ๑  ข้อมููลที่ั�วไป ๒๑

ส่วนที่่�  ๒  ผลงานสำาคััญในรอบัปี ๒๕๖๔ ๔๒

ส่วนที่่�  ๓   ๑๗๖

ส่วนที่่�  ๔  รายงานการเงิน ๑๙๖

ส่วนที่่�  ๕  ภาคัผนวก ๒๐๖

รายงานการตรวจสอบั 
ติดตามู และประเมูินผลฯ
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21รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ส่วนที่่�  ๑  ข้อมููลที่ั�วไป ๒๑

ส่วนที่่�  ๒  ผลงานสำาคััญในรอบัปี ๒๕๖๔ ๔๒

ส่วนที่่�  ๓   ๑๗๖

ส่วนที่่�  ๔  รายงานการเงิน ๑๙๖

ส่วนที่่�  ๕  ภาคัผนวก ๒๐๖

ประวัติิการก�อติั�ง 
สถาบันพระปกเกล้้า

ส่่วนที่่� ๑  ข้้อมููลที่่�วไป

 ในวิโรกาสครบัรอบั ๑๐๐ ปีี แห้�งวัินพระบัรมราช้สมภพของพระบัาทสมเด็้จั

พระปีรมินทรมห้าปีระช้าธิปีก พระปีกเกล้้าเจั้าอยุ้�ห้ัวิ  เม่�อวิันท่� ๘ พฤศจัิกายุน ๒๕๓๖ 

ศาสตราจัารยุ์มารุต บัุนนาค  ปีระธานรัฐสภาในขณะนั�นได้้แต�งตั�งคณะกรรมการศึกษา 

ควิามเปี็นไปีได้้ ในการจััด้ตั� งสถาบัันพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุเพ่�อเทิด้พระเก่ยุรติ 

พระบัาทสมเด็้จัพระปีกเกล้้าเจั้าอยุ้�หั้วิ จันในท่�สุด้ได้้ม่การจััด้ตั�ง  “สถาบัันพระปีกเกล้้า”  

ซื้ึ�งได้รั้บัพระราช้ทานพระบัรมราช้านุญาตจัากพระบัาทสมเด็้จัพระปีรมินทรมห้าภมิ้พล้อดุ้ล้เด้ช้  

รัช้กาล้ท่� ๙ ให้้เช้ิญพระนามพระบัาทสมเด็้จัพระปีกเกล้้าเจั้าอยุ้�ห้ัวิเป็ีนช่้�อสถาบััน 

แล้ะใช้้ช่้�อภาษาอังกฤษวิ�า “King Prajadhipok’s Institute” แล้ะม่คณะกรรมการ 

สถาบัันพระปีกเกล้้า แล้ะคณะกรรมการวิิช้าการสถาบัันพระปีกเกล้้าเปี็นผ้้ด้แ้ล้
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เลขาธิการสถีาบุันพิระปกเกล�า

22

 ต�อมาในวัินท่� ๖ มิถุนายุน ๒๕๔๐ นายุวิันม้ห้ะมัด้นอร์  มะทา ปีระธานรัฐสภา ได้้แต�งตั�งคณะกรรมการ

จััด้ทำร�างพระราช้บััญญัติสถาบัันพระปีกเกล้้า เพ่�อด้ำเนินการยุกร�างพระราช้บััญญัติสถาบัันพระปีกเกล้้า  

ตามห้ลั้กการท่�คณะกรรมการสถาบัันพระปีกเกล้้าให้้ควิามเห้็นช้อบั แล้ะร�างพระราช้บััญญัติด้ังกล้�าวิ ได้้ผ�าน 

ควิามเห็้นช้อบัจัากท่�ปีระชุ้มสภาผ้้แทนราษฎร เม่�อวิันท่� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ตามท่�วิุฒิสภาแก้ไขเพิ�มเติม  

แล้ะนำขึ�นท้ล้เกล้้าฯ  ล้งพระปีรมาภิไธยุปีระกาศใช้้เป็ีนกฎห้มายุในราช้กิจัจัานุเบักษา เม่�อวิันท่� ๔ กันยุายุน 

๒๕๔๑ จึังม่ผล้ให้้สถาบัันพระปีกเกล้้า  ม่ฐานะเปี็นนิติบุัคคล้อยุ้�ในการกำกับัด้้แล้ของปีระธานรัฐสภา นับัตั�งแต�

วัินท่� ๕ กันยุายุน ๒๕๔๑ เปี็นต้นมา โด้ยุม่นายุวิันม้ห้ะมัด้นอร์ มะทา ปีระธานรัฐสภา เปี็นปีระธานสภาสถาบััน

พระปีกเกล้้าคนแรก แล้ะม่ศาสตราจัารย์ุ ด้ร.บัวิรศักด้ิ�  อุวิรรณโณ เป็ีนเล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้าคนแรก  

(๕ มกราคม ๒๕๔๒ – ๔ มกราคม ๒๕๔๖) ศาสตราจัารยุพิ์เศษนรนิต ิ เศรษฐบุัตร ด้ำรงตำแห้น�งเล้ขาธกิารสถาบันั

พระปีกเกล้้าล้ำดั้บัท่�สอง (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ - ๑๕ พฤศจิักายุน ๒๕๔๙) แล้ะเม่�อวัินท่� ๒๒ ธันวิาคม ๒๕๔๙ 

ศาสตราจัารยุ์ ด้ร.บัวิรศักด้ิ� อุวิรรณโณ ด้ำรงตำแห้น�งเล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้าล้ำด้ับัท่�สาม แล้ะเม่�อวิันท่�  

๒๒ ธันวิาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจัารยุ์วิุฒิสาร ตันไช้ยุ ด้ำรงตำแห้น�งเล้ขาธิการสถาบัันพระปีกเกล้้า จันถึงปีัจัจัุบััน

ศาสตราจารย์์พิิเศษนรนิติ  เศรษฐบุุตร

(๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ - ๑๕ พฤศจิักายุน ๒๕๔๙)

ศาสตราจารย์ก์ิตติคุุณ ดร.บุวุรศักดิ� อุวุรรณโณ

(๕ มกราคม ๒๕๔๒ – ๔ มกราคม ๒๕๔๖)

ศาสตราจารย์ก์ิตติคุุณ ดร.บุวุรศักดิ� อุวุรรณโณ

(๒๒ ธันวิาคม ๒๕๔๙ - ๒๑ ธันวิาคม ๒๕๕๗)

ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร  ตันไชย์

๒๒ ธันวิาคม ๒๕๕๗ - ปีัจัจุับััน
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23รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

แผนยูุ่ทธิศาสติร์สถาบันพระปกเกล้้า ฉบับท่� ๖ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)

สถาบัันวิิชาการชั�นนำ 

ด้้านการพััฒนาประชาธิิปไตย ธิรรมาภิบิัาล และสันติวิธิิี  

ม่�งนำควิามร้้ส้�สังคม เพั่�อประโยชน์ส�วินรวิม

วิสัยที่ัศน์  (Vision)
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พันธิกิจ (Missions)

ศึกษาวิิจััยุทางวิิช้าการเพ่�อสร้างองค์ควิามร้้แล้ะเสนอแนะการแก้ไขปีัญห้าเก่�ยุวิกับั

การพัฒนาการเม่องการปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุอยุ�างเปี็นระบับั 

ให้้บัริการทางวิิช้าการทั�งในร้ปีของการศึกษาอบัรมทางวิิช้าการ ให้้คำาปีรึกษา 

ให้้ข้อเสนอแนะเช้ิงนโยุบัายุ แล้ะบัริการข้อม้ล้ข�าวิสารเก่�ยุวิกับัควิามร้้ 

ทางการเม่องการปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันตวิิิธ่

ส�งเสริมงานวิิช้าการของรัฐสภา

เผยุแพร� ปีระช้าสัมพันธ์ แล้ะสนับัสนุนควิามร้้ควิามเข้าใจั 

แล้ะการใช้้สิทธิห้น้าท่�ของพล้เม่องตามรัฐธรรมน้ญแห้�งราช้อาณาจัักรไทยุ

ส�งเสริมควิามร�วิมม่อกับัองค์การทั�งในแล้ะต�างปีระเทศ เพ่�อการพัฒนา 

การเม่องการปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันตวิิิธ่

ส�งเสริมแล้ะพัฒนาพิพิธภัณฑ์์พระบัาทสมเด็้จัพระปีกเกล้้าเจ้ัาอยุ้�ห้ัวิ 

ให้้เป็ีนแห้ล้�งเร่ยุนร้้ด้้านพระปีกเกล้้าศึกษา

บัริห้ารงานกองทุนเพ่�อการพัฒนาแล้ะเผยุแพร�ปีระช้าธิปีไตยุ
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25รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

คั่านิยมูร่วมู (Shared values)

KPI-D

K: Knowledge 

บัุคล้ากรท่�ม่ควิามร้้แล้ะควิามรอบัร้้ ปีฏิิบัั ติงาน 

บันพ่�นฐานข้อเท็จัจัริง ให้้ควิามสำคัญกับัการจััด้การ 

ควิามร้้แล้ะมุ�งผล้ิตผล้งานวิิช้าการท่�ม่คุณภาพ

P: Professionalism 

บุัคล้ากรท่�เป็ีนม่ออาช้่พ ปีฏิิบััติงานโด้ยุยุึด้ห้ล้ักวิิช้า 

พัฒนาตนเองตล้อด้เวิล้า ยุึด้มั�นในห้ลั้กธรรมาภิบัาล้ 

ควิามซื้่�อตรง แล้ะการตรงต�อเวิล้า

I: Innovation

บุัคล้ากรท่�ปีฏิบัิัติงานด้้วิยุแนวิคิด้สร้างสรรค์ แล้ะพัฒนา

อยุ�างต�อเน่�อง

D: Democratic governance

บัคุล้ากรม่จัรยิุธรรม ยุดึ้ห้ลั้กการทำงานอยุ�างเสมอภาค  

เปีิด้โอกาสให้้ทุกภาคส�วินม่ส�วินร�วิม แล้ะยุึด้มั�น 

ในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ

K

I

P

D
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ประเด็นยุที่ธิศาสตร์ (Strategies) 

การพัฒนาองค์ควิามร้้เพ่�อการพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันติวิิธ่

การพัฒนาผ้้นำาให้้เปี็นผ้้นำาทางควิามคิด้แล้ะการทำางานเพ่�อเผยุแพร� 

การพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันตวิิิธ่

การพัฒนาแล้ะสร้างควิามเปี็นพล้เม่อง 

ส�งเสริมแล้ะพัฒนาพิพิธภัณฑ์์ฯ ให้้เปี็นแห้ล้�งเร่ยุนร้้ 

ด้้านพระปีกเกล้้าศึกษาแล้ะพัฒนาการปีระช้าธิปีไตยุ

การพัฒนาองค์กรส้�สมรรถนะแล้ะสากล้

การส�งเสริมงานวิิช้าการของรัฐสภา

การพัฒนานวิัตกรรมเพ่�อปีระช้าธิปีไตยุ
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27รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

โคัรงสร้างการบัริหารสถาบัันพระปกเกล้า 

 พระราช้บัญัญติัสถาบันัพระปีกเกล้า้ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก้ำห้นด้ให้ม้ค่ณะกรรมการ เพ่�อทำห้นา้ท่�

ควิบัคุม ด้้แล้ กำกับั แล้ะติด้ตามการบัริห้ารงานของสถาบัันพระปีกเกล้้า ๓ คณะ ปีระกอบัด้้วิยุ 

สภัาสถีาบัุนพิระปกเกล�า

 มห่้นา้ท่�แล้ะอำนาจัในการในการควิบัคมุกิจัการทั�วิไปีของสถาบันั กำห้นด้นโยุบัายุ

แล้ะควิบัคุมการด้ำเนินงาน การบัริห้ารเงินกองทุน การออกข้อบัังคับั การอนุมัติอบัรม

ห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตรช้ั�นส้งกิตติมศักด้ิ� ปีระกาศน่ยุบััตรช้ั�นส้ง ปีระกาศน่ยุบััตร  

สัมฤทธิบััตร แล้ะวิุฒิบััตร การแต�งตั�งถอด้ถอนเล้ขาธิการแล้ะรองเล้ขาธิการ แล้ะ 

ปีฏิบิัติัการอ่�นๆ ตามท่�กฎห้มายุกำห้นด้ แล้ะในปี ี๒๕๖๔ มก่ารจัดั้ปีระช้มุเพ่�อบัริห้ารจัดั้การ 

ภายุในสถาบัันทั�งในด้้านการจััด้สรรงบัปีระมาณ การพิจัารณาอนุมัติการจััด้การศึกษา 

ตามพันธกิจัแล้ะวิิสัยุทัศน์รวิมถึงการจัดั้กิจักรรมท่�สำคัญของสถาบััน

คุณะกรรมการบุริหารสถีาบัุนพิระปกเกล�า

 ม่อำนาจัห้น้าท่�แล้ะอำนาจัในการควิบัคุม ด้้แล้การปีฏิิบััติงานของสถาบััน แล้ะ

โครงการต�างๆ ท่�สภาสถาบันัให้ค้วิามเห้น็ช้อบั ห้รอ่มอบัห้มายุ ซื้ึ�งในปี ี๒๕๖๔ มก่ารจัดั้ปีระช้มุ 

เพ่�อให้้ควิามเห็้นช้อบั ข้อเสนอแนะท่�สำคัญต�อการบัริห้ารจััด้การภายุในทั�งปีระเด็้น 

การวิางแผนการด้ำเนินงานปีระจัำปี ีการจัดั้ทำแผนขับัเคล่้�อนกิจักรรมปีฏิริป้ีท่�จัะส�งผล้ให้้

เกิด้การเปีล้่�ยุนแปีล้งต�อปีระช้าช้นอยุ�างม่นัยุสำคัญ (Big Rock) ของสถาบัันพระปีกเกล้้า 

รวิมถึงการจััด้กิจักรรมของสถาบัันอันม่ปีระโยุช้น์ต�อส�วินรวิม

คุณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบิุตังิานของสถีาบุนัพิระปกเกล�า

 มห่้นา้ท่�แล้ะอำนาจัในการตดิ้ตาม ตรวิจัสอบั ปีระเมนิผล้งานของสถาบันั เล้ขาธกิาร 

แล้ะรายุงานผล้การปีระเมินต�อปีระธานสภาสถาบััน
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 นอกจัากคณะกรรมการ ๓ คณะดั้งกล้�าวิแล้้วิ สภาสถาบัันพระปีกเกล้้ายัุงได้้แต�งตั�ง 

คณะกรรมการสำคัญอ่ก ๔ คณะ ได้้แก�

คุณะกรรมการบุริหารกองทุน การเงิน การงบุประมาณและทรัพิย์์สิน

 ม่ห้น้าท่�แล้ะอำนาจัในการบัริห้ารกองทุนแล้ะกล้ั�นกรองเร่�องต�างๆ ท่�เก่�ยุวิกับั 

การเงิน การงบัปีระมาณ แล้ะทรัพย์ุสิน รวิมถึงการการพิจัารณางบัปีระมาณปีระจัำปีี  

เพ่�อนำเสนอสภาสถาบััน ซื้ึ�งในปีี ๒๕๖๔ ได้้ม่การจััด้ปีระชุ้มเพ่�อให้้ควิามเห็้นช้อบั 

ต�องบัปีระมาณรายุจั�ายุปีระจัำปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ะขอควิามเห็้นช้อบังบัปีระมาณสมทบั

เพ่�อใช้้ในการด้ำเนินโครงการแล้ะกิจักรรมของสถาบััน

คุณะกรรมการกลัน่กรองการบุริหารงานบุคุุคุล

 ม่ห้น้าท่�แล้ะอำนาจัในการให้้ควิามเห้็นช้อบัระเบั่ยุบัท่�เก่�ยุวิกับัการบัริห้าร 

งานบัคุคล้ของสถาบันั การวิางเกณฑ์ก์ำห้นด้อตัราเงนิเด้อ่น วินิจิัฉยัุคำอทุธรณแ์ล้ะคำรอ้ง

ทุกขข์องพนกังาน ให้้ควิามเห้น็แล้ะขอ้เสนอแนะต�อสภาสถาบันั ทั�งน่� ได้ม้ก่ารด้ำเนนิการ

จััด้ปีระชุ้มเพ่�อให้ค้วิามเห็้นต�อการบัริห้ารงานบุัคคล้ทั�งในด้า้นของการสรรห้า แล้ะพัฒนา

บุัคล้ากรภายุในสถาบััน

คุณะกรรมการวุิชาการสถีาบัุนพิระปกเกล�า

 มห่้นา้ท่�แล้ะอำนาจัในการกล้ั�นกรอง กำกบััด้แ้ล้ ห้ลั้กสต้รปีระกาศนยุ่บัตัรช้ั�นสง้  

แล้ะห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตร ซื้ึ�งในปีี ๒๕๖๔ ม่การจััด้ปีระชุ้มให้้ควิามคิด้เห้็นต�อ 

การจััด้การศึกษาอบัรมของห้ลั้กสต้รต�างๆ ภายุในสถาบันั ทั�งการจัดั้ห้ลั้กสต้รการศึกษาอบัรม  

การติด้ตามแล้ะปีระเมินผล้ห้ลั้กส้ตรเพ่�อให้้ม่มาตรฐานเพ่�อเสนอสภาสถาบััน

คุณะกรรมการพิิพิิธภััณฑ์พิระบุาทสมเด็จพิระปกเกล�าเจ�าอย์ู่หัวุ

 มห่้นา้ท่�แล้ะอำนาจัในการเสนอนโยุบัายุ แผนงาน แล้ะงบัปีระมาณของพพิิธภัณฑ์ฯ์  

กำกับัด้้แล้กิจักรรมแล้ะการด้ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์์ฯ ให้้บัรรลุ้เป้ีาห้มายุ สนับัสนุน 

ส�งเสรมิกจิักรรมให้ทั้นสมัยุอยุ้�เสมอ ด้ำเนินงานตามคำแนะนำของสภาสถาบันัพระปีกเกล้า้
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สภาสถาบันพระปกเกล้้า

คุณะกรรมการติดตาม             
และประเมินผลฯ

ผู�ตรวุจสอบุภัาย์ใน

• วุิทย์าลัย์การเมือง            
การปกคุรอง

• วุิทย์าลัย์พิัฒินา 
การปกคุรองท�องถีิ่น

• สำนักวุิจัย์และพิัฒินา

• สำนักสันติวุิธี 
และธรรมาภัิบุาล

• สำนักส่งเสริมวุิชาการ
รัฐสภัา

• สำนักนวุัตกรรม 
เพิื่อประชาธิปไตย์

• หน่วุย์ข้้นตรงต่อเลขาธิการ

เลขาธิการสถีาบุันพิระปกเกล�า

(ศาสตราจารย์์วุุฒิิสาร ตันไชย์)

รองเลขาธิการ 
สถีาบุันพิระปกเกล�า

(รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทัย์ ก๊กผล)

ผู�ช่วุย์เลขาธิการ                        
สถีาบุันพิระปกเกล�า                  

-  ศน้ย์ุเทคโนโล้ยุ ่
   แล้ะสารสนเทศ

-  ศน้ย์ุส่�อสารองค์กร 
   แล้ะนักศกึษาสัมพนัธ์

-  งานติด้ตามแล้ะปีระเมนิผล้

-  งานวิเิทศสัมพนัธ์

• สำนักงานเลขาธิการ

• สำนักส่งเสริมการเมือง 
ภัาคุพิลเมือง

• พิิพิิธภััณฑ์พิระบุาทสมเด็จ
พิระปกเกล�าเจ�าอย์ู่หัวุ

• สำนักบุริการวุิชาการ

คุณะกรรมการบุริหาร 
สถีาบุันพิระปกเกล�า

รองเลขาธิการ 
สถีาบุันพิระปกเกล�า

(นาย์วุิทวัุส ชัย์ภัาคุภัูมิ)

ผังโคัรงสร้างบัริหารสถาบัันพระปกเกล้า 
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ส่วนงานภายในสถาบัันพระปกเกล้า 

สำนักงานเลขาธิการ  

ม่ห้น้าท่�แล้ะรับัผิด้ช้อบังานด้้านการเงิน การบััญช้ ่ 

งานงบัปีระมาณ พัสดุ้ การบัริห้ารควิามเส่�ยุง  

การควิบัคุมภายุใน งานสาธารณ้ปีโภค งานอาคาร

สถานท่�แล้ะสภาพแวิด้ล้้อม งานยุานพาห้นะ  

งานธุรการส�วินกล้าง งานส�งเอกสาร งานพัสดุ้แล้ะ

ไปีรษณ่ย์ุ งานปีระสานงานองค์กรอิสระ งานบัริห้าร

ทั�วิไปี งานบัริห้ารงานบุัคคล้ งานกฎห้มายุ นิติกร 

แล้ะธรรมาภิบัาล้ นิติกรรมแล้ะสัญญา งานระบับั

บัริห้ารคุณภาพ งานศึกษาวิิเคราะห์้เพ่�อพัฒนา 

ระบับังาน งานปีระสานงานทั�วิไปี แล้ะรับัผิด้ช้อบั 

งานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

วุิทย์าลัย์การเมืองการปกคุรอง

ม่ห้น้าท่�แล้ะควิามรับัผิด้ช้อบังานด้้านจััด้การ

ศึกษาอบัรมห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตรช้ั�นส้งแล้ะ

ห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตร จััด้การฝึึกอบัรมปีระชุ้ม 

สัมมนา บัรรยุายุทางวิิช้าการ ศึกษาวิิเคราะห์้วิิจััยุ 

ในส�วินท่�เก่�ยุวิข้อง รวิมทั�งเสริมสร้างเคร่อข�ายุ 

เพ่�อพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ แล้ะรับัผิด้ช้อบังานอ่�น 

ตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

แบั�งออกเปี็น ๑๑ ห้น�วิยุงาน 
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วุิทย์าลัย์พิัฒินาการปกคุรองท�องถีิ่น

ม่ห้น้าท่�แล้ะควิามรับัผิด้ช้อบัในการพัฒนาองค์กร

ปีกครองส�วินท้องถิ�นให้้เปี็นรากฐานการพัฒนา

ปีระช้าธิปีไตยุ โด้ยุการจััด้การศึกษาอบัรมห้ล้ักส้ตร

ปีระกาศน่ยุบััตรช้ั�นส้ง ห้ล้ักส้ตรปีระกาศน่ยุบััตร  

แล้ะวิุฒิบััตร จััด้การศึกษาอบัรม งานวิิจััยุ สัมมนา 

บัรรยุายุทางวิิช้าการ ศึกษาวิิเคราะห์้เพ่�อพัฒนา

ปีระช้าธิปีไตยุ แล้ะรับัผิด้ช้อบังานอ่�นตามท่� 

เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

พิิพิิธภััณฑ์พิระบุาทสมเด็จ 
พิระปกเกล�าเจ�าอย์ู่หัวุ

ม่ห้น้าท่�แล้ะรับัผิด้ช้อบัในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์์

พระบัาทสมเด็้จัพระปีกเกล้้าเจั้าอยุ้�หั้วิ การจััด้

นทิรรศการห้รอ่กิจักรรมเพ่�อส�งเสริมการเรยุ่นร้เ้ก่�ยุวิกบัั 

พิพธิภณัฑ์ ์งานศึกษาวิจิัยัุเก่�ยุวิกับัพระปีกเกล้า้ศกึษา

แล้ะพัฒนาการการเม่องการปีกครองไทยุ รวิมทั�ง 

งานศ้นยุ์ข้อม้ล้พระปีกเกล้้าศึกษา แล้ะจัด้ห้มายุเห้ตุ 

การให้้บัริการปีระช้าช้น ส�งเสริมสนับัสนุนการจััด้ 

กิจักรรมด้้านการเม่องการปีกครองในระบัอบั

ปีระช้า ธิปี ไตยุรวิมทั� ง เ ส ริมส ร้ า ง เคร่ อข� ายุ 

กับัห้น�วิยุงานท่� เ ก่�ยุวิข้องกับัพระบัาทสมเด็้จั 

พระปีกเกล้้าเจ้ัาอยุ้�ห้ัวิ รวิมถึงพิพิธภัณฑ์์แล้ะอ่�นๆ  

แล้ะรับัผิด้ช้อบังานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

สำนักวุิจัย์และพิัฒินา

ม่ห้นา้ท่�แล้ะควิามรบััผิด้ช้อบังานศกึษา วิเิคราะห้ ์วิิจัยัุ 

ส�งเสริมสนับัสนุนแล้ะให้้ทุนอุด้ห้นุนการศึกษาวิิจััยุ  

จัดั้ระบับัการศึกษาวิจิัยัุอยุ�างเป็ีนระบับั นำเสนอแล้ะ

เผยุแพร�ผล้การศึกษาวิจิัยัุ รวิมทั�งเสริมสร้างเครอ่ข�ายุ 

เพ่�อพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ แล้ะรับัผิด้ช้อบังานอ่�น 

ตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

สำนักส่งเสริมวุิชาการรัฐสภัา

ม่ห้น้าท่�แล้ะควิามรับัผิด้ช้อบัให้้บัริการทางวิิช้าการ
แก�สมาชิ้กรฐัสภาแล้ะปีระสานงานกบััห้น�วิยุงานของ
รัฐสภา เพ่�อทำการศึกษา วิิเคราะห้์ วิิจััยุ รวิบัรวิม
ข้อม้ล้ จััด้การฝึึกอบัรม ปีระชุ้ม สัมมนา การ
บัรรยุายุทางวิชิ้าการ การให้ค้ำปีรกึษาแล้ะให้บ้ัรกิาร 
แก�สมาช้ิกรัฐสภาแล้ะเจั้าห้น้าท่�ในวิงงานของรัฐสภา  
ตล้อด้จันส�งเสริมสนับัสนุนการจััด้กิจักรรมด้้าน 
การเม่องการปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ  
การเสริมสร้างเคร่อข�ายุเพ่�อพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ  

แล้ะรับัผิด้ช้อบังานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ
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สำนักสันติวุิธีและธรรมาภัิบุาล

ม่ห้นา้ท่�แล้ะรับัผิด้ช้อบังานจัดั้การศกึษาอบัรมห้ล้กัสต้ร

ปีระกาศน่ยุบััตรช้ั�นสง้ ปีระกาศน่ยุบััตร สัมฤทธิบััตร 

แล้ะวิฒิุบัตัร จัดั้การฝึกึอบัรม ปีระช้มุ สัมมนา บัรรยุายุ

ทางวิิช้าการ ศึกษาวิิเคราะห์้วิิจััยุ ในส�วินท่�เก่�ยุวิข้อง

กับัสันติวิธิ ่การจัดั้การควิามขัด้แยุ้งแล้ะธรรมาภิบัาล้ 

การให้้บัริการแล้ะคำปีรึกษาด้้านสันติวิิธ่ รวิมทั�ง 

เสริมสร้างเคร่อข�ายุพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ สันติวิิธ่  

การจััด้การควิามขัด้แยุ้งแล้ะธรรมาภิบัาล้ แล้ะ 

รับัผิด้ช้อบังานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ 

สำนักส่งเสริมการเมืองภัาคุพิลเมือง

ม่ห้น้าท่�แล้ะควิามรับัผิด้ช้อบังานจััด้การศึกษาอบัรม

ห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตร สัมฤทธิบััตร วุิฒิบััตร  

จััด้ สัมมนาเ ก่� ยุวิ กับัการเผยุแพร�ควิาม ร้้ ด้้าน

ปีระช้าธิปีไตยุ ส�งเสริมการจัดั้กิจักรรมด้้านการเม่อง 

การปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ รวิมทั�งเสริม

สร้างเครอ่ข�ายุเพ่�อพัฒนาปีระช้าธปิีไตยุ (ศน้ย์ุพัฒนา 

การเม่องภาคพล้เม่อง จัำนวิน ๕๖ ศ้นย์ุ) รวิมไปีถึง

การศึกษาอบัรม แล้ะฝึกึอบัรมในโครงการสรา้งสำนึก

พล้เมอ่ง (Project Citizen) แล้ะงานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการ 

มอบัห้มายุ

หน่วุย์ข้้นตรงต่อเลขาธิการ

มห่้น้าท่�แล้ะรับัผิด้ช้อบังานด้า้นการสนับัสนุน ส�งเสริม

การพฒันาปีระช้าธิปีไตยุให้บ้ัรรลุ้ตามพันธกจิัห้ล้กัของ

สถาบััน โด้ยุมห่้น�วิยุงานภายุในอยุ้�ในควิามรับัผิด้ช้อบั

ของห้น�วิยุขึ�นตรงต�อเล้ขาธิการ ด้ังน่�

๑. ศ้นยุ์เทคโนโล้ยุ่แล้ะสารสนเทศ ม่ห้น้าท่�แล้ะ 

รับัผิด้ช้อบัในงานเทคโนโล้ยุ่แล้ะสารสนเทศ  

งานคอมพวิิเตอร์ งานโสตทศันศกึษา งานห้อ้งสมดุ้ 

แล้ะงานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

๒. ศน้ยุส์่�อสารองคก์รฯ มห่้นา้ท่�แล้ะรบััผดิ้ช้อบัในงาน

ปีระช้าสัมพันธ์ นักศึกษาสัมพันธ์ ส่�อสิ�งพิมพ์ แล้ะ

งานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

๓. งานตดิ้ตามแล้ะปีระเมินผล้ มห่้นา้ท่�แล้ะรับัผดิ้ช้อบั

เก่�ยุวิกับัการติด้ตามการด้ำเนินงานตามแผนงาน  

โครงการของสถาบันั รวิมถงึการปีระเมนิควิามสำเร็จั 

ของการด้ำเนินงานตามแผนกล้ยุุทธ์ ตล้อด้จัน 

ทำห้น้าท่�เปี็นเล้ขานุการในการปีระสานงานของ 

คณะกรรมการติด้ตามแล้ะปีระเมินผล้การปีฏิิบััติ

งานของสถาบััน

๔. งานวิเิทศนส์มัพนัธ์ มห่้นา้ท่�แล้ะรบััผิด้ช้อบัเก่�ยุวิกับั 

งานด้า้นการต�างปีระเทศ ปีระสานงาน วิางแผนแล้ะ 

ช้�วิยุขับัเคล่้�อนสนับัสนุนงานระห้วิ�างสถาบัันกับั 

เคร่อข�ายุต�างปีระเทศท่�เก่�ยุวิข้อง บัริห้ารงานเก่�ยุวิกบัั

บันัทกึขอ้ตกล้ง ควิามร�วิมมอ่เพ่�อให้เ้กิด้ควิามร�วิมมอ่

ทางวิิช้าการ แล้ะเปี็นศ้นยุ์กล้างในการจััด้ทำข้อม้ล้

เคร่อข�ายุต�างปีระเทศเพ่�อใช้้ในการสนับัสนุนงาน

ของสถาบัันแล้ะงานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ
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สำนักบุริการวุิชาการ

ม่ห้น้าท่�แล้ะควิามรับัผิด้ช้อบับัริห้ารจััด้การห้ล้ักส้ตร

การศึกษาอบัรมห้ลั้กส้ตรปีระกาศน่ยุบััตรชั้�นส้ง  

ปีระการศนยุ่บัตัร สัมฤทธบิัตัร แล้ะวิฒิุบัตัร ตล้อด้จัน 

ห้ล้ักส้ตรท่�ห้น�วิยุงานภายุนอกมาขอรับับัริการ 

จัากสถาบันั สร้างระบับักล้างในการให้บ้ัรกิารวิชิ้าการ

สำห้รบััห้ล้กัสต้รฝึกึอบัรม แล้ะงานวิิจัยัุให้เ้ปีน็มาตรฐาน

เด้่ยุวิกัน ให้้บัริการวิิช้าการในเช้ิงรุกในฐานะห้น�วิยุ

บัริการวิิช้าการสาธารณะ (Extension Service)  

เป็ีนศน้ยุร์ายุได้้ (Revenue Center) เพ่�อการต�อยุอด้

งานวิชิ้าการเผยุแพร�ควิามร้ไ้ปีส้�สงัคม แล้ะปีฏิบิัตังิาน

อ่�นตามท่�เล้ขาธิการมอบัห้มายุ

สำนักนวุัตกรรมเพิื่อประชาธิปไตย์ 

มห่้นา้ท่�แล้ะรบััผดิ้ช้อบัส�งเสริมนวิตักรรมเช้งิยุุทธศาสตร์

โด้ยุศึกษาวิิจััยุ ออกแบับั พัฒนาองค์ควิามร้้แล้ะ 

เคร่�องม่อต�างๆ เพ่�อการพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ  

ธรรมาภบิัาล้ ตล้อด้จันการพฒันาแล้ะสรา้งควิามเปีน็ 

พล้เม่อง สนับัสนุนกระบัวินการปีฏิิร้ปีปีระเทศด้้าน

การเม่อง การร�างกฎห้มายุ ตล้อด้จันการให้้บัริการ

ทางวิิช้าการ ให้้คำปีรึกษาเพ่�อเช้่�อมโยุงให้้เกิด้ 

การบั้รณาการองค์ควิามร้้ แล้ะผลั้กดั้นให้้นำผล้งาน 

แล้ะเคร่�องม่อต�างๆ ไปีปีฏิิบััติเพ่�อจััด้การปีฏิิร้ปี

ปีระเทศด้้านการเม่อง แล้ะพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ  

เผยุแพร�องค์ควิามร้้ให้กั้บัผ้้กำห้นด้นโยุบัายุ นักวิิช้าการ 

แล้ะผ้้ม่ส�วินเก่�ยุวิข้องทุกระดั้บัส้�สาธารณะผ�าน 

ช้�องทางต�างๆ แล้ะปีฏิิบััติงานอ่�นตามท่�เล้ขาธิการ

มอบัห้มายุ
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หน่วยงาน

จํานวน (คน)

๓
๓

๔๐
๑๑

๑๐

๑๑

๑๖

๑๒

๑๒

๑๑

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐

บริหาร

สํานักงานเลขาธิการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

สํานักวิจัยและพัฒนา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สํานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยขึ้นตรงเลขาธิการ

สํานักบริการวิชาการ 

สํานักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย

สีเข้ม: ลูกจ้าง / สีอ่อน: พนักงาน

๒๙

๑๐

๑๐

๑๓ ๓

๑๒

๑๕
๑๔ ๑

๑๑

๑๐

๑๐ ๑

๓๑
๒๖ ๕

๙
๗ ๒

๒

๑

๑๑

34

อัตรากำาลัง 

หน่วุย์งาน
  จำนวุน (คุน)

พินักงาน ลูกจ�าง รวุม

๑. บุริหาร ๓ ๐ ๓

๒. สำนักงานเลขาธิการ ๒๙ ๑๑ ๔๐

๓. วิุทย์าลัย์การเมืองการปกคุรอง ๑๐ ๐ ๑๐

๔. วิุทย์าลัย์พิัฒินาการปกคุรองท�องถีิ่น ๑๐ ๑ ๑๑

๕. สำนักวุิจัย์และพิัฒินา ๑๓ ๓ ๑๖

๖. พิิพิิธภัณัฑพ์ิระบุาทสมเดจ็พิระปกเกล�าเจ�าอย์ูห่วัุ ๑๒ ๐ ๑๒

๗. สำนักส่งเสริมวุิชาการรัฐสภัา ๗ ๒ ๙

๘. สำนักสันติวุิธีและธรรมาภัิบุาล ๑๑ ๐ ๑๑

๙. สำนักส่งเสริมการเมืองภัาคุพิลเมือง ๑๔ ๑ ๑๕

๑๐. หน่วุย์ข้้นตรงต่อเลขาธิการ ๒๖ ๕ ๓๑

๑๑. สำนักบุริการวุิชาการ ๑๐ ๒ ๑๒

๑๒. สำนักนวุัตกรรมเพิื่อประชาธิปไตย์ ๑๐ ๑ ๑๑

รวุมทั้งหมด ๑๕๕ ๒๖ ๑๘๑

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวุนบุคุุลากรของสถีาบัุนพิระปกเกล�า จำแนกตามสังกัด
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หน่วยงาน

จํานวน (คน)

๓
๓

๔๐
๑๑

๑๐

๑๑

๑๖

๑๒

๑๒

๑๑

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐

บริหาร

สํานักงานเลขาธิการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

สํานักวิจัยและพัฒนา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สํานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

หน่วยขึ้นตรงเลขาธิการ

สํานักบริการวิชาการ 

สํานักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย

สีเข้ม: ลูกจ้าง / สีอ่อน: พนักงาน

๒๙

๑๐

๑๐

๑๓ ๓

๑๒

๑๕
๑๔ ๑

๑๑

๑๐

๑๐ ๑

๓๑
๒๖ ๕

๙
๗ ๒

๒

๑

๑๑

35รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวุนบุุคุลากรของสถีาบุันพิระปกเกล�า จำแนกตามสังกัด กราฟที่ ๑ แสดงจำนวุนบุุคุลากรของสถีาบุันพิระปกเกล�า จำแนกตามสังกัด
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากว่า ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ๘

๙๔

๖๙

๑๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐
จํานวน (คน)

36

ลำดับุ หน่วุย์งาน
วุุฒิิการศ้กษา

ป.เอก ป.โท ป.ตรี   ต่ำกวุ่า ป.ตรี รวุม

๑. บุริหาร ๑ ๒ ๐ ๐ ๓

๒. สำนักงานเลขาธิการ  ๐ ๑๔ ๑๙ ๗ ๔๐

๓. วุิทย์าลัย์การเมืองการปกคุรอง ๑ ๘ ๑ ๐ ๑๐

๔. วุิทย์าลัย์พิัฒินาการปกคุรองท�องถีิน่  ๐ ๗ ๔ ๐ ๑๑

๕. สำนักวุิจัย์และพิัฒินา ๒ ๑๐ ๔ ๐ ๑๖

๖. พิพิิธิภัณัฑ์พิระบุาทสมเด็จพิระปกเกล�าเจ�าอย์ูหั่วุ  ๐ ๘ ๔ ๐ ๑๒

๗. สำนักส่งเสริมวุิชาการรัฐสภัา  ๐ ๖ ๓ ๐ ๙

๘. สำนักสันติวุิธีและธรรมาภัิบุาล ๒ ๕ ๔ ๐ ๑๑

๙. สำนักส่งเสริมการเมืองภัาคุพิลเมือง ๑ ๑๑ ๓ ๐ ๑๕

๑๐. หน่วุย์ข้้นตรงต่อเลขาธิการ ๐ ๑๒ ๑๖ ๓ ๓๑

๑๑. สำนักบุริการวุิชาการ  ๐ ๔ ๘ ๐ ๑๒

๑๒. สำนักนวุัตกรรมเพิื่อประชาธิปไตย์ ๑ ๗ ๓ ๐ ๑๑

รวุมทั้งหมด ๘ ๙๔ ๖๙ ๑๐ ๑๘๑

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวุนบุุคุลากรของสถีาบุันพิระปกเกล�า จำแนกตามวุุฒิิการศ้กษา
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากว่า ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ๘

๙๔

๖๙

๑๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐
จํานวน (คน)

37รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

กราฟที่ ๒ แสดงจำนวุนบุุคุลากรของสถีาบุันพิระปกเกล�า จำแนกตามวุุฒิิการศ้กษา
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38

ลำดับุที่ พัินธกิจ

 ปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน 

พันธกิจัท่� ๑ ศึกษาวิิจััยุทางวิิช้าการเพ่�อสร้างองค์ควิามร้้แล้ะเสนอแนะ

การแก้ไขปีัญห้าเก่�ยุวิกับัการพัฒนาการเม่องการปีกครอง

ในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุอยุ�างเปี็นระบับั

๒๒,๒๗๔,๖๐๐ ๒๐ ๕.๗๐%

พันธกิจัท่� ๒ ให้้บัริการทางวิิช้าการทั�งในร้ปีของการศึกษาอบัรมทาง

วิชิ้าการให้ค้ำปีรึกษา ให้ข้้อเสนอแนะเช้งินโยุบัายุ แล้ะบัริการ

ข้อม้ล้ข�าวิสารเก่�ยุวิกับัควิามร้้ทางการเม่องการปีกครอง  

ในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้แล้ะสันติวิิธ่

๓๘,๒๘๙,๙๘๐ ๑๑ ๙.๘๐%

พันธกิจัท่� ๓ ส�งเสริมงานวิิช้าการของรัฐสภา ๑๙,๖๐๑,๙๒๐ ๑๐ ๕.๐๒%

พันธกิจัท่� ๔ เผยุแพร� ปีระช้าสัมพันธ์ แล้ะสนับัสนุนควิามร้้ควิามเข้าใจั 

แล้ะการใช้้สิทธิห้น้าท่�ของพล้เม่องตามรัฐธรรมน้ญ 

แห้�งราช้อาณาจัักรไทยุ

๓๙,๘๒๕,๔๕๐ ๒๐ ๑๐.๑๙%

พันธกิจัท่� ๕ ส�งเสริมควิามร�วิมม่อกับัองค์การทั�งในแล้ะต�างปีระเทศ  

เพ่�อการพฒันาการเมอ่งการปีกครองในระบัอบัปีระช้าธิปีไตยุ 

ธรรมาภิบัาล้แล้ะสันติวิิธ่

๑๑,๕๑๓,๘๑๐ ๓ ๒.๙๕%

พันธกิจัท่� ๖ ส�งเสริมแล้ะพฒันาพพิธิภัณฑ์พ์ระบัาทสมเด้จ็ัพระปีกเกล้า้

เจั้าอยุ้�ห้ัวิให้้เปี็นแห้ล้�งเร่ยุนร้้ด้้านพระปีกเกล้้าศึกษา

๙๕,๔๑๙,๕๐๐ ๙ ๒๔.๔๓%

พันธกิจัท่� ๗ บัรหิ้ารงานกองทุนเพ่�อการพัฒนาแล้ะเผยุแพร�ปีระช้าธิปีไตยุ ๑๖๓,๗๒๙,๖๗๐ ๑๖ ๔๑.๙๑%

รวุม ๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐%

สรุปภาพรวมูงบัประมูาณ

เปรีย์บุเทีย์บุระหวุ่างปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำแนกตามพิันธกิจ 
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39รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

 ปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วุนต่าง 

 จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน  จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน 

๑๕,๑๓๗,๐๖๘ ๒๕ ๕.๓๕% -๗,๑๓๗,๕๓๒ ๕ -๓๒.๐๔%

๒๓,๒๑๑,๘๕๐ ๑๐ ๘.๒๐% -๑๕,๐๗๘,๑๓๐ -๑ -๓๙.๓๘%

๘,๘๖๓,๖๒๓ ๘ ๓.๑๓% -๑๐,๗๓๘,๒๙๗ -๒ -๕๔.๗๘%

๒๕,๙๔๕,๗๒๕ ๑๙ ๙.๑๗% -๑๓,๘๗๙,๗๒๕ -๑ -๓๔.๘๕%

๑๔,๒๖๘,๔๓๔ ๓ ๕.๐๔% ๒,๗๕๔,๖๒๔ ๐ ๒๓.๙๒%

๒๕,๐๖๑,๘๒๕ ๑๐ ๘.๘๖% -๗๐,๓๕๗,๖๗๕ ๑ -๗๓.๗๔%

๑๗๐,๔๓๓,๑๐๐ ๒๐ ๖๐.๒๕% ๖,๗๐๓,๔๓๐ ๔ ๔.๐๙%

๒๘๒,๙๒๑,๖๒๕ ๙๕ ๑๐๐.๐๐% -๑๐๗,๗๓๓,๓๐๕ ๖  

หมายเหตุ

๑. ได้้รับัเงินอ่ด้หน่นจากรัฐบัาล 

    ปี พั.ศ. ๒๕๖๓ ได้้รับัจำนวินเงิน 
๒๙๔,๐๔๖,๙๐๐ บัาท และใช้เงิน
สมทบัจากรายได้้ด้อกผลของเงิน
กองทน่เพ่ั�อการพััฒนาและเผยแพัร� 
ประชาธิิปไตยสะสม จำนวินเงิน 
๙๖,๖๐๘,๐๓๐ บัาท รวิมเป็นเงิน
ทั�งสิ�น ๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ บัาท

    ปี พั.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รับัจำนวินเงิน 
๒๓๓,๑๗๙,๕๐๐ บัาท และใช้เงิน
สมทบัจากรายได้้ด้อกผลของเงิน
กองทน่เพ่ั�อการพััฒนาและเผยแพัร� 
ประชาธิิปไตยสะสม จำนวินเงิน 
๔๙,๗๔๒,๑๒๕ บัาท รวิมเป็นเงิน
ทั�งสิ�น ๒๘๒,๙๒๑,๖๒๕ บัาท

๒. พันัธิกจิที� ๖ เปน็ค�าใชจ้�ายประจำ 
ประกอบัด้้วิยค�าสาธิารณู้ปโภิค
พิั พิั ธิ ภิั ณู ฑ์์ พั ร ะ บั า ท ส ม เ ด็้ จ 
พัระปก เกล้ า เจ้ าอย้� หั วิ  และ 
ค� า ใช้ จ� ายลงท่น  “การจั ด้ทำ 
ศน้ยเ์รียนร้ป้ระชาธิปิไตยในป ี๖๓”

๓. พันัธิกจิที� ๗ เปน็ค�าใชจ้�ายประจำ 
ประกอบัด้้วิยค�าสาธิารณู้ปโภิค  
เงินเด้่อน และสวิัสด้ิการพันักงาน
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ลำดับุที่ ยุ์ทธศาสตร์

 ปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๓

 จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน 

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๑

การพัฒนาองค์ควิามร้้เพ่�อการพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ  

ธรรมาภิบัาล้ แล้ะสันติวิิธ่

๒๓,๐๕๓,๐๕๐ ๒๑ ๕.๙๐%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๒

การพฒันาผ้น้ำให้เ้ปีน็ผ้น้ำทางควิามคิด้ แล้ะการทำงาน

เพ่�อเผยุแพร� การพัฒนาปีระช้าธิปีไตยุ ธรรมาภิบัาล้  

แล้ะสันติวิิธ่

๔๓,๗๕๘,๑๘๐ ๑๓ ๑๑.๒๐%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๓

การพัฒนาแล้ะสร้างควิามเป็ีนพล้เม่อง ๒๐,๒๙๓,๔๐๐ ๑๑ ๕.๑๙%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๔

การส�งเสริมงานวิิช้าการของรัฐสภา ๑๙,๖๐๑,๙๒๐ ๑๑ ๕.๐๒%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๕

การส�งเสริมแล้ะพัฒนาพิพิธภัณฑ์์พระบัาทสมเด้็จั 

พระปีกเกล้้าเจ้ัาอยุ้�ห้วัิให้เ้ปีน็แห้ล้�งเรยุ่นร้้ด้า้นพระปีกเกล้า้

ศึกษา

๙๕,๔๑๙,๕๐๐ ๙ ๒๔.๔๓%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๖

การพัฒนาองค์การส้�สมรรถนะแล้ะสากล้ ๑๘๘,๕๒๘,๘๘๐ ๒๔ ๔๘.๒๖%

ยุุทธศาสตร์

ท่� ๗

การพัฒนานวิัตกรรมเพ่�อปีระช้าธิปีไตยุ    

รวุม ๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ ๘๙ ๑๐๐.๐๐%

เปรีย์บุเทีย์บุระหวุ่างปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำแนกย์ุทธศาสตร์
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41รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

 ปีงบุประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๔  ส่วุนต่าง  

 จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน  จำนวุนเงิน  จำนวุน 
โคุรงการ 

 สัดส่วุน 

๑๓,๐๐๗,๐๖๘ ๒๒ ๔.๖๐% -๑๐,๐๔๕,๙๘๒ ๑ -๔๓.๕๘%

๒๑,๓๓๑,๑๑๐ ๖ ๗.๕๔% -๒๒,๔๒๗,๐๗๐ -๗ -๕๑.๒๕%

๑๖,๙๑๔,๔๒๕ ๑๕ ๕.๙๘% -๓,๓๗๘,๙๗๕ ๔ -๑๖.๖๕%

๘,๘๖๓,๖๒๓ ๘ ๓.๑๓% -๑๐,๗๓๘,๒๙๗ -๓ -๕๔.๗๘%

๒๕,๐๖๑,๘๒๕ ๑๐ ๘.๘๖% -๗๐,๓๕๗,๖๗๕ ๑ -๗๓.๗๔%

๑๙๕,๒๒๖,๕๓๔ ๒๙ ๖๙.๐๐% ๖,๖๙๗,๖๕๔ ๕ ๓.๕๕%

๒,๕๑๗,๐๔๐ ๕ ๐.๘๙% ๒,๕๑๗,๐๔๐ ๕

๒๘๒,๙๒๑,๖๒๕ ๙๕ ๑๐๐.๐๐% -๑๐๗,๗๓๓,๓๐๕ ๖

หมายเหตุ

๑. ได้้รับัเงินอ่ด้หน่นจากรัฐบัาล 
    ปี พั.ศ. ๒๕๖๓ ได้้รับัจำนวิน
เงิน ๒๙๔,๐๔๖,๙๐๐ บัาท และใช้
เงินสมทบัจากรายได้้ด้อกผลของเงิน
กองท่นเพ่ั�อการพััฒนาและเผยแพัร� 
ประชาธิิปไตยสะสม จำนวินเงิน 
๙๖,๖๐๘,๐๓๐ บัาท รวิมเป็นเงิน
ทั�งสิ�น ๓๙๐,๖๕๔,๙๓๐ บัาท
    ปี พั.ศ. ๒๕๖๔ ได้้รับัจำนวิน
เงิน ๒๓๓,๑๗๙,๕๐๐ บัาท และใช้
เงินสมทบัจากรายได้้ด้อกผลของเงิน
กองท่นเพ่ั�อการพััฒนาและเผยแพัร� 
ประชาธิิปไตยสะสม จำนวินเงิน 
๔๙,๗๔๒,๑๒๕ บัาท รวิมเป็นเงิน
ทั�งสิ�น ๒๘๒,๙๒๑,๖๒๕ บัาท
๒. ย่ทธิศาสตร์ที� ๕ เป็นค�าใช้จ�าย 
ประจำ ประกอบัด้้วิยค�าสาธิารณู้- 
ปโภิคพิัพัิธิภัิณูฑ์์พัระบัาทสมเด็้จ 
พัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ และค�าใช้จ�าย 
ลงท่น  “การจั ด้ทำศ้นย์ เรี ยนร้้
ประชาธิิปไตยในปี ๖๓”
๓. ย่ทธิศาสตร์ที� ๖ เป็นค�าใช้จ�าย 
ประจำ ประกอบัด้้วิยค�าสาธิารณู้- 
ปโภิค เงินเด้่อน และสวิัสด้ิการ
พันักงาน
๔. ในปีงบัประมาณู พั.ศ.๒๕๖๔ 
ส ถ า บัั น พั ร ะ ป ก เ ก ล้ า ไ ด้้ เ พัิ� ม
ย่ทธิศาสตร์ที�  ๗ เป็นค�าใช้จ�าย
เกี� ยวิกับั การพััฒนานวิัตกรรม 
เพ่ั�อประชาธิิปไตย
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ผลงานสถาบัันพระปกเกล้า
ส่่วนที่่� ๒  ผลงานส่ำาคััญในรอบปีี ๒๕๖๔
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43รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

จุดุเปลี่่�ยนสู่่�การพััฒนาที่่�ยั�งยนื จุากแผนยทุี่ธศาสู่ตร ์ฉบับััที่่� ๕  
(ปีงบัประมาณ พั.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) สู่่�แผนยุที่ธศาสู่ตร์
ฉบัับัที่่� ๖ (ปีงบัประมาณ พั.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 

จากความสำเร็็จของการ็ดำเนิินิงานิในิช่่วงร็ะยะเวลาที่่�ผ่่านิมาของแผ่นิยุที่ธศาสตร็์ที่่� ๕ (ปีีงบปีร็ะมาณ  

พ.ศ. 2๕๕๙ - 2๕๖3) นิบัเป็ีนิจดุเปีล่�ยนิสำคญัที่่�นิำไปีส่ก่าร็กำหนิดที่ศิที่าง และการ็ขบัเคล่�อนิการ็ดำเนิินิงานิในิดา้นิตา่งๆ  

ในิช่่วงเวลาต่อมาสำหร็ับแผ่นิยุที่ธศาสตร็์ที่่� ๖ (ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 - 2๕๖๘) เพ่�อให้บร็ร็ลุตามวิสัยที่ัศนิ์ 

ที่่�กำหนิดไวใ้นิอก่ ๕ ปี ีข้างหนิา้ที่่�วา่ “สถาบันัวิชิาการชั�นนำด้า้นการพัฒันาประชาธิปิไตย ธิรรมาภิบิัาล และสนัตวิิธีิิ  

ม่�งนำควิามร้้ส้�สังคม เพั่�อประโยชน์ส�วินรวิม” ดังนิ่�

 

๑. ผลักดัันงานวิิจำัยให้้ถูกนำาไปใช้้ประโยช้น์ไดั้จำริง 
ในิแผ่นิยุที่ธศาสตร์็ฉบับที่่�ผ่า่นิมา สถาบันิได้กำหนิดปีร็ะเภที่งานิวิจยัอย่างชั่ดเจนิ ที่ั�งงานิวิจยั 

องค์ความร็่้ใหม่ งานิวิจัยถอดบที่เร็่ยนิ งานิวิจัยวัดร็ะดับและช่่�ที่ิศที่างของสังคม และงานิวิจัย 

ตอบโจที่ยป์ีร็ะเดน็ิปัีญหาสาธาร็ณะที่่�สำคญั ซึ่่�งในิแตล่ะปีสีถาบนัิสามาร็ถผ่ลติผ่ลงานิวจัิยได้มากกวา่ 

3๐ เร็่�อง หากแต่ความที่้าที่ายอย่่ที่่�การ็ที่ำให้งานิวิจัยของสถาบันิถ่กนิำไปีใช่้ปีร็ะโยช่นิ์ได้จร็ิง  

โดยสถาบันิที่ำให้งานิวิจัยของสถาบันิเข้าใจง่าย และเข้าถ่งง่าย ด้วยการ็หาวิธ่การ็ถ่ายที่อด  

สรุ็ปีความ ย่อยเนิ่�อหาให้อย่่ในิร็่ปีแบบที่่�เข้าใจง่าย และน่ิาสนิใจ ร็วมถง่การ็พัฒนิาช่่องที่างเผ่ยแพร่็ 

งานิวจิยัใหเ้กดิความหลากหลายส่ก่ลุม่เปีา้หมายไดอ้ยา่งที่ั�วถง่ อก่ที่ั�ง สถาบนัิจะมุง่เนิน้ิการ็ขบัเคล่�อนิ

งานิวจิยัเช่งิปีฏิบิตักิาร็ งานิวจิยัถอดบที่เร็ย่นิ ใหถ้ก่นิำไปีปีร็ะยกุต์ใช้่ในิหนิว่ยงานิ หร็อ่ในิพ่�นิที่่�ใหม้ากข่�นิ  

เพ่�อให้เกิดผ่ลในิที่างปีฏิิบัติ เกิดปีร็ะโยช่นิ์ต่อหน่ิวยงานิและพ่�นิที่่�อย่างเปี็นิร็่ปีธร็ร็ม เช่่นิ งานิวิจัย
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การ็ศ่กษาการ็จัดที่ำงบปีร็ะมาณท่ี่�คำน่ิงถ่งมิติหญิงช่ายแบบม่ส่วนิร่็วม (Gender Responsive 

Participatory Budgeting) งานิวิจยัการ็ศ่กษาเพ่�อเสริ็มสร้็างความซ่ึ่�อตร็งในิสังคมไที่ย งานิวิจยั

ขับเคล่�อนิองค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิให้เปี็นิกลไกลดความเหล่�อมล�ำในิพ่�นิที่่� เปี็นิต้นิ

๒. ขัับัเคล่�อนการสร้าง KPI DNA ดั้วิยการปรับัวิิธีีการ และ
กระบัวินการเรียนรู้ขัองห้ลักสูตรอย่างต่อเน่�อง

สถาบันิได้ร็เิร็ิ�มแนิวคดิการ็สร็า้ง และปีลก่ฝังัคา่นิิยม KPI DNA เพ่�อสร็า้งผ้่่นิำที่่�มท่ี่ศันิคติ 

และพฤติกร็ร็มตามร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย โดยเร็ิ�มดำเนิินิการ็ตั�งแต่ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖2  

จนิถ่งปัีจจุบันิ สถาบันิสามาร็ถขับเคล่�อนิ KPI DNA ไปียังหลักส่ตร็ร็ะดับปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ 

ชั่�นิส่ง และร็ะดับปีร็ะกาศนิย่บัตร็ ได้คร็บทุี่กหลักสต่ร็ตามเป้ีาหมายที่่�วางไว้ และสถาบันิจะยังคง 

ขบัเคล่�อนิการ็สร้็าง KPI DNA อย่างต่อเน่ิ�อง โดยปีรั็บปีรุ็งวิธก่าร็ และกร็ะบวนิการ็เร็ย่นิการ็สอนิ 

ที่่�แตกต่างจากเดิมที่่�เนิ้นิการ็บร็ร็ยายในิห้องเร่็ยนิ ได้แก่ การ็จัดกิจกร็ร็มการ็ Executive Talk 

เพ่�อให้นัิกศ่กษาเกิดการ็แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้ร็่วมกันิ การ็ที่ำกิจกร็ร็มโคร็งการ็กลุ่มเชิ่งปีฏิิบัติการ็ 

เพ่�อดำเนิินิโคร็งการ็อันิเปี็นิปีร็ะโยช่น์ิต่อสาธาร็ณะ ซ่ึ่�งสถาบันิจะพยายามสร้็าง และพัฒนิา

กจิกร็ร็ม และปีร็บัปีรุ็งกร็ะบวนิการ็เร็ย่นิการ็สอนิท่ี่�หลากหลายในิลกัษณะดงักลา่ว เพ่�อมุง่หวงัให้

นิักศ่กษาของสถาบันิเกิดค่านิิยม KPI DNA อันิเปี็นิอัตลักษณ์ของนิักศ่กษาสถาบันิพร็ะปีกเกล้า

๓. ส่งเสริมสนับัสนุนให้้เกิดัการขัยายผลพลเม่องต้นแบับัตาม 
วิิถีประช้าธีิปไตยอันมีพระมห้ากษััตริย์ทรงเป็นประมุขั

การ็สร็า้งความเปีน็ิพลเมอ่งตามวถิป่ีร็ะช่าธปิีไตยอนัิมพ่ร็ะมหากษตัร็ย์ิที่ร็งเปีน็ิปีร็ะมขุ 

ถ่อเป็ีนิภาร็กิจสำคัญท่ี่�สถาบันิจะต้องสร้็างให้เกิดข่�นิในิสังคมไที่ยจากพลเม่องตร็ะหนัิกร็่ ้ 

(Concern Citizen) ไปีส่่การ็เปี็นิพลเม่องที่่�ต่�นิร็่้ (Active Citizen) โดยที่่�ผ่่านิมาความสำเร็็จ 

ในิการ็ขบัเคล่�อนิพลเมอ่งที่่�สะที่อ้นิใหเ้หน็ิผ่ลสำเร็จ็อยา่งเปีน็ิร็ป่ีธร็ร็มช่ดัเจนิ ไดแ้ก ่การ็ขบัเคล่�อนิ

ความเปีน็ิพลเมอ่งในิพ่�นิที่่�จงัหวดัร็อ้ยเอด็ผ่า่นิสภาพลเมอ่ง จนิเกดิเปีน็ิพลเมอ่งตน้ิแบบท่ี่�พฒันิา

พ่�นิที่่�ของจงัหวดัร็อ้ยเอด็ใหเ้กดิการ็พฒันิาอยา่งยั�งยน่ิ ภายใตโ้คร็งการ็การ็สง่เสร็มิความเปีน็ิพลเมอ่ง  

เพ่�อพฒันิาร็อ้ยเอ็ดอย่างยั�งยน่ิ (Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KPI-CE)  
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4๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

จนิส่งผ่ลให้สถาบันิได้ร็ับร็างวัลเลิศร็ัฐ ปีร็ะจำปีี 2๕๖4 ซึ่่�งเปี็นิร็างวัลการ็บร็ิหาร็ร็าช่การ็ 

แบบม่ส่วนิร็่วม ปีร็ะเภที่สัมฤที่ธิผ่ลปีร็ะช่าช่นิม่ส่วนิร่็วม (Effective Change)  ดังนิั�นิ  

แนิวที่างการ็ดำเนิินิงานิในิแผ่นิยุที่ธศาสตร์็ฉบับที่่� ๖ (ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 - 2๕๖๘)  

สถาบนัิจะสง่เสร็มิและสนิบัสนินุิใหเ้กดิการ็ขยายผ่ลพลเมอ่งตน้ิแบบเพ่�อสร็า้งความเปีน็ิพลเมอ่ง 

ไปียังพ่�นิที่่�และกลุ่มเปี้าหมายที่่�ขยายวงกว้างมากยิ�งข่�นิ 

๔. มุ่งพัฒนาวิิธีีการ และช้่องทางการเผยแพร่ควิามรู้ ขั้อมูล
สารสนเทศ และการให้้บัริการทางวิิช้าการแก่สมาชิ้กรัฐสภา 
ให้้ตรงตามควิามต้องการ และควิามคาดัห้วิังขัองสมาช้ิกรัฐสภา

ด้วยเปี้าหมายความสำเร็็จที่่�มุ่งพัฒนิาการ็ให้บร็ิการ็ที่างวิช่าการ็แก่สมาช่ิกรั็ฐสภา 

ใหต้ร็งตามความต้องการ็ และเกิดปีร็ะสิที่ธิภาพมากยิ�งข่�นิ ซึ่่�งที่่�ผ่า่นิมาสถาบันิได้พัฒนิาร็ป่ีแบบ  

และช่่องที่างการ็เผ่ยแพร่็ และให้บร็ิการ็ที่างวิช่าการ็ที่่�หลากหลาย และทัี่นิสมัยมากยิ�งข่�นิ  

ได้แก ่การ็พฒันิา application KPI Link ที่่�นัิบได้วา่เป็ีนิช่อ่งที่างเผ่ยแพร่็ที่่�ได้ร็บัความสนิใจจาก

สมาช่ิกร็ัฐสภาเปี็นิอย่างมาก อย่างไร็ก็ตาม สถาบันิยังคงมุ่งพัฒนิาปีร็ะสิที่ธิภาพการ็ให้บร็ิการ็ 

ที่างวิช่าการ็แก่สมาชิ่กรั็ฐสภาทัี่�งในิเช่งิเนิ่�อหาท่ี่�ต้องมค่วามกร็ะชั่บ เขา้ใจง่าย และการ็พัฒนิาวิธก่าร็ 

ที่่�ที่ันิสมัยเพ่�อให้สมาช่ิกร็ัฐสภาสามาร็ถเข้าถ่งได้สะดวก และร็วดเร็็วมากยิ�งข่�นิ

๕. พัฒนาพิพิธีภัณฑ์์ฯ และศูนย์การเรียนรู้ประช้าธีิปไตย ให้้เป็น
แห้ล่งเรียนรู้ด้ัานพระปกเกล้าศึกษัา และพัฒนาการประช้าธีิปไตย

ปีัจจุบันิพิพิธภัณฑ์์พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว สามาร็ถสร็้างการ็ยอมร็ับ 

จากปีร็ะช่าช่นิในิการ็เป็ีนิแหล่งเร็่ยนิร็่้เก่�ยวกับพร็ะปีกเกล้าศ่กษา จากร็างวัลที่่�สถาบันิได้ร็ับมา 

เป็ีนิเวลา 3 ปีตี่อเนิ่�อง ค่อ ร็างวัล Museum Thailand Award ปีร็ะเภที่พิพิธภัณฑ์์ด้านิสังคม  

ศิลปีะและวฒันิธร็ร็มจากสถาบันิพพิิธภณัฑ์ก์าร็เร่็ยนิร้่็แหง่ช่าต ิ(สพร็.) และร็างวัล Museum Thailand 

Popular Vote จากคะแนินิความนิยิมของปีร็ะช่าช่นิ ดังนิั�นิ สถาบนัิมค่วามมุง่หวงัที่่�จะธำร็งร็กัษาไว้ 

ซึ่่�งความสำเร็็จดังกล่าว โดยการ็พัฒนิาพิพิธภัณฑ์์ฯ ร็ว มถ่งศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะช่าธิปีไตยให้เปี็นิ 

แหล่งเร็่ยนิร็่้ด้านิพร็ะปีกเกล้าศ่กษา และพัฒนิาการ็ปีร็ะช่าธิปีไตย เพ่�อให้ม่ผ่่้สนิใจเข้าเย่�ยมช่ม 
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เพิ�มมากข่�นิ ที่ั�งการ็เข้าช่มที่่�พพิิธภณัฑ์์ และการ็เขา้ช่มผ่า่นิพพิิธภัณฑ์์เสมอ่นิ (Virtual Museum)  

ด้วยการ็จัดกิจกร็ร็มที่่�ม่ความหลากหลาย และการ็พัฒนิาส่�อเผ่ยแพร็่ที่่�ที่ันิสมัย ร็วมถ่ง 

การ็ปีร็ะช่าสมัพนัิธใ์หพ้พิิธภณัฑ์ ์และศน่ิยก์าร็เร็ย่นิร็่ป้ีร็ะช่าธปิีไตย เปีน็ิที่่�ร็่จ้กัและได้ร็บัความสนิใจ 

อย่างแพร็่หลาย

๖. มุง่สูก่ารเป็นองค์กรที�มีสมรรถนะสูง ดัว้ิยการพัฒนาศักยภาพ
ขัองบัุคลากร และระบับัดัิจำิทัลเพ่�อสนับัสนุนการทำางาน

ตลอดร็ะยะเวลาที่่�ผ่่านิมาสถาบันิให้ความสำคัญกับการ็พัฒนิาบุคลากร็ของสถาบันิ 

ให้ม่ความร็่้ ความสามาร็ถ และศักยภาพเพิ�มมากข่�นิ โดยได้กำหนิดเป็ีนิแผ่นิพัฒนิาบุคลากร็

ร็ายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และสนิับสนิุนิบุคลากร็ให้ได้ร็ับการ็อบร็ม

ตามแผ่นิพัฒนิาบุคลากร็ร็ายบุคคลดังกล่าว เพ่�อให้บุคลากร็สามาร็ถปีฏิิบัติงานิให้สำเร็็จตาม

เปี้าหมายของสถาบันิท่ี่�วางไว้ ควบค่่ไปีกับการ็พัฒนิาร็ะบบงานิสนิับสนิุนิการ็ดำเนิินิงานิตาม

ภาร็กิจหลักของสถาบันิด้วยการ็นิำร็ะบบดิจิที่ัลมาปีร็ะยุกต์ใช้่ และพัฒนิาสถาบันิไปีส่่การ็เป็ีนิ

องค์กร็ดิจิทัี่ล (Digital Organization) เพ่�อที่ำให้การ็ดำเนิินิงานิเกิดความสะดวก ร็วดเร็็ว และ

เกิดปีร็ะสิที่ธิภาพมากยิ�งข่�นิ โดยเฉพาะในิช่่วงที่่�สถาบันิต้องเผ่ชิ่ญกับสถานิการ็ณ์ COVID-19  

ซึ่่�งเป็ีนิปีัจจัยเส่�ยงที่่�ส่งผ่ลกร็ะที่บต่อการ็ดำเนิินิงานิของสถาบันิ แต่ด้วยการ็เตร็่ยมความพร้็อม 

ที่างด้านิเที่คโนิโลย่ตามแนิวที่างการ็พัฒนิาสถาบันิไปีส่่การ็เปี็นิองค์กร็ดิจิที่ัล (Digital  

Organization) จง่ที่ำให้สถาบนัิยงัสามาร็ถดำเนินิิงานิของสถาบนัิต่อไปีได ้ซ่ึ่�งสถานิการ็ณ์ดงักล่าว

กลบัเปีน็ิปีจัจยัผ่ลกัดนัิใหส้ถาบนัิเร็ง่พฒันิาร็ะบบดจิิที่ลัของสถาบนัิใหก้้าวหนิา้มากยิ�งข่�นิ ไดแ้ก่  

การ็พัฒนิาร็ะบบเที่คโนิโลย่เพ่�อจัดการ็เร็่ยนิการ็สอนิผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิได้เต็มร็่ปีแบบ ตั�งแต่

กร็ะบวนิการ็รั็บสมัคร็ การ็จัดกร็ะบวนิการ็เร็่ยนิการ็สอนิแบบม่ส่วนิร่็วม การ็ศ่กษาด่งานิ และ 

การ็ปีร็ะเมินิผ่ลหลักส่ตร็ ซึ่่�งสามาร็ถดำเนิินิการ็ผ่่านิร็ะบบออนิไลนิ์ได้ทีุ่กกร็ะบวนิการ็ ร็วมถ่ง 

การ็พฒันิาร็ะบบสาร็บร็ร็ณอเิลก็ที่ร็อนิกิส ์(e-Saraban) เพ่�อการ็ตดิตอ่ปีร็ะสานิงานิภายในิองคก์ร็  

เปี็นิต้นิ ซึ่่�งแนิวที่างการ็พัฒนิาในิอ่ก ๕ ปีีข้างหนิ้า นิับแต่ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 - 2๕๖๘  

สถาบนัิยงัคงใหค้วามสำคญัในิเร็่�องการ็พฒันิาบคุลากร็ของสถาบนัิ และการ็พฒันิาองคก์ร็ดจิิที่ลั 

(Digital Organization) อย่างต่อเน่ิ�อง เพ่�อให้สถาบันิม่ร็ากฐานิหลักที่่�มั�นิคง เพ่�อก้าวส่่ 

การ็เปี็นิองค์กร็ที่่�ม่สมร็ร็ถนิะที่่�ส่งข่�นิ  
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๗. การพัฒนานวัิตกรรมเพ่�อประช้าธีิปไตย
สถาบันิได้กำหนิดให้การ็พัฒนิานิวัตกร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตย เปี็นิยุที่ธศาสตร็ ์

การ็ดำเนินิิงานิใหม่ที่่�ท้ี่าที่ายความสำเร็จ็ในิอนิาคต สำหรั็บทิี่ศที่างการ็ดำเนินิิงานิที่่�วางไวใ้นิแผ่นิ 

ยุที่ธศาสตร์็ฉบับท่ี่� ๖ (ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 – 2๕๖๘) โดยม่เป้ีาหมายเพ่�อมุ่งพัฒนิา 

นิวัตกร็ร็มเชิ่งความร็่้ที่่�เปี็นิพลวัต โดยการ็สำร็วจ และติดตามพลวัตปีร็ะช่าธิปีไตย ร็วมถ่ง

ปีร็ะเด็นิต่างๆ และถอดบที่เร็่ยนิจนิเกิดเป็ีนิองค์ความร็่้ และสร้็างนิวัตกร็ร็มที่่�เป็ีนิเคร่็�องม่อ  

หร็่อกร็ะบวนิการ็ที่่�สามาร็ถขับเคล่�อนิสังคมปีร็ะช่าธิปีไตย
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Highlight
รางวัลแห่่งคัวามภาคัภูมิใจ

รางวิัลเลิศรัฐ ประจำำาปี ๒๕๖๔
รางวัิลการบัริหารราชการแบับัมีส�วินร�วิม ประจำปี พั.ศ. ๒๕๖๔ ประเภิทสัมฤทธิผิล 

ประชาชนมีส�วินร�วิม (Effective Change) ระด้ับัด้ี จากโคร็งการ็ปีฏิิบัติการ็เสร็ิมสร็้าง 

พลังพลเม่อง จังหวัดร็้อยเอ็ด โดยสำนัิกส่งเสริ็มการ็เม่องภาคพลเม่อง สถาบันิพร็ะปีกเกล้า  

ให้การ็สนิับสนิุนิด้านิวิช่าการ็และงบปีร็ะมาณให้กับสภาพลเม่องร็้อยเอ็ด เพ่�อดำเนิินิงานิ  

3 โคร็งการ็ ได้แก่ โคร็งการ็โคกหนิองนิาบุร็่อาหาร็ปีลอดภัย โคร็งการ็พลเม่องจิตอาสา 

ปีล่กป่ีาในิใจคนิ และโคร็งการ็ส่งเสร็ิมปีร็ะช่าธิปีไตยแบบม่ส่วนิร่็วมและการ็เลอ่กตั�งสมานิฉันิที่์  

จากการ็ดำเนิินิงานิที่ำให้สภาพลเม่องร็้อยเอ็ดสามาร็ถลดปีัญหาความยากจนิ การ็เจ็บปี่วย 

ของปีร็ะช่าช่นิผ่่้เข้าร่็วมโคร็งการ็ เพิ�มพ่�นิที่่�ปี่าไม้ และแก้ไขปัีญหาความแตกแยกในิชุ่มช่นิ  

สร็้างความเปี็นิพลเม่องที่่�ม่ส่วนิร็่วมอย่างแที่้จริ็ง

ที่ั�งนิ่� ร็างวัลเลิศร็ัฐ จัดโดยสำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็พัฒนิาร็ะบบร็าช่การ็ (กพร็.)  

เปี็นิร็างวัลที่่�มอบให้แก่หนิ่วยงานิที่่�พัฒนิาคุณภาพบริ็การ็ ร็ะบบบริ็หาร็งานิ และสร้็าง 

การ็ม่ส่วนิร็่วมในิการ็พัฒนิาร็ะบบร็าช่การ็ได้อย่างม่ปีร็ะสิที่ธิภาพยั�งย่นิ
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รางวิัลการประกวิดั
ส่�อร็ณร็งค์สร็้างความเปี็นิพลเม่อง ของสถาบันิพร็ะปีกเกล้า คลิปีวิด่โอ ชุ่ด ต�อมสำนึก

อักเสบัหรอ่ไง (เผ่ยแพร่็ ปี ี2๕๖3) ได้รั็บร็างวลั 2 ร็างวลั จากเที่ศกาล World Film Carnival  

SINGAPORE 2021 ได้แก่ ร็างวัล Winner “Comedy Short” (หนิังสั�นิตลก) และร็างวัล 

Outstanding Achievement Award “Music Video” (มิวสิควิดิโอ) และร็างวัลจาก Asian 

Academy Creative Awards 2021 National Winner สาขา Best Short Form Content

วิด่ทัี่ศนิ์เปี็นิร็่ปีแบบ Music Film แนิวคิด อย่าที่ำตัวให้สังคมร็ังเก่ยจ การ็ขาด 

ความซึ่่�อสตัย ์ขาดวนิิยั ขาดเหตผุ่ล ขาดความร็บัผ่ดิช่อบ กค็อ่ การ็ขาดจติสำนิก่ ซึ่่�งเปีน็ิพฤตกิร็ร็ม

ที่่�ที่ำได้ง่ายแต่ที่ำแล้วเปี็นิสิ�งที่่�เบ่ยดบังคนิในิสังคมและฉุดร็ั�งปีร็ะเที่ศช่าติไม่ให้เจร็ิญร็ุ่งเร็่อง  

นิำเสนิอผ่่านิเพลง “ต�อมสำนึกอักเสบั” 
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๕๐

ผลการดำำาเนินงาน ตามแผนขัับเคัล่�อนกิจกรรมปีฏิิรูปี
ปีระเที่ศที่่� ๑ และ ๕ ขัองส่ถาบันพระปีกเกล้า

ตามที่่�คณะร็ัฐมนิตร็่พิจาร็ณาให้ความเห็นิช่อบแผ่นิการ็ปีฏิริ็่ปีปีร็ะเที่ศ (ฉบับปีร็ับปีร็ุง) 

ตามที่่�สำนิกังานิสภาพฒันิาการ็เศร็ษฐกจิและสงัคมแหง่ช่าต ิในิฐานิะฝัา่ยเลขานิกุาร็คณะกร็ร็มการ็ 

ยุที่ธศาสตร์็ช่าติและคณะกร็ร็มการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศเสนิอ โดยให้หน่ิวยงานิรั็บผ่ิดช่อบหลัก 

ของกิจกร็ร็มปีฏิิร็่ปีที่่�ส่งผ่ลให้เกิดการ็เปีล่�ยนิแปีลงต่อปีร็ะช่าช่นิอย่างม่นัิยสำคัญ (Big Rock)  

ขับเคล่�อนิแผ่นิการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ (ฉบับปีรั็บปีรุ็ง) ให้บร็ร็ลุผ่ลตามเป้ีาปีร็ะสงค์ภายในิกร็อบ

ร็ะยะเวลาที่่�กำหนิดนิั�นิ 

สถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ ไดรั้็บมอบหมายใหเ้ปีน็ิหนิว่ยงานิร็บัผ่ดิช่อบหลกั ในิการ็ขบัเคล่�อนิ

กจิกร็ร็มปีฏิริ็ป่ีที่่� ๑ การ็ส่งเสริ็มความร็่ท้ี่างการ็เมอ่งในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิมพ่ร็ะมหากษัตริ็ย์

ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข และกิจกร็ร็มปีฏิิร็่ปีที่่� ๕ การ็ปีรั็บปีรุ็งโคร็งสร้็างและเนิ่�อหาของรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ 

เพ่�อการ็ปีฏิิร็่ปี ดำเนิินิงานิในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 - 2๕๖๕ ซึ่่�งในิปีี 2๕๖4  

ม่ผ่ลการ็ดำเนิินิงานิ ดังนิ่�

๑. กจิำกรรมปฏิิรปูที� ๑ การสง่เสรมิควิามรู้ทางการเมอ่งในระบัอบั
ประช้าธีิปไตยอันมีพระมห้ากษััตริย์ทรงเป็นประมุขั 

สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้นิำเสนิอแผ่นิการ็ขับเคล่�อนิกิจกร็ร็มปีฏิิร็่ปีที่่�ส่งผ่ลให้เกิด 

การ็เปีล่�ยนิแปีลงต่อปีร็ะช่าช่นิอย่างม่นัิยสำคัญ (Big Rock) ต่อคณะกร็ร็มการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ 

ด้านิการ็เม่องพิจาร็ณาให้ความเห็นิช่อบเร็่ยบร็้อยแล้ว โดยม่ 4 องค์ปีร็ะกอบ ค่อ

องค์ประกอบัที� ๑  การ็จัดที่ำเนิ่�อหาหลักส่ตร็ที่างการ็เม่องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม ่

พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุขที่่�ม่เนิ่�อหาร่็วมสมัย สามาร็ถเข้าถ่ง 

ทีุ่กกลุ่มเปี้าหมาย

องค์ประกอบัที� ๒  การ็เผ่ยแพร็่และส่งเสร็ิมความร็่้ที่างการ็เม่องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย 

อันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข ที่่�คร็อบคลุมที่ั�งออนิไลนิ์ และพ่�นิที่่�

องค์ประกอบัที� ๓  บ่ร็ณาการ็ที่ำงานิร่็วมกับหนิว่ยงานิที่่�เก่�ยวขอ้งในิการ็เผ่ยแพร่็ความร้่็ที่างการ็เมอ่ง 

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุขให้คร็อบคลุม

และกร็ะจายไปียังกลุม่เปี้าหมาย
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๕๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

องค์ประกอบัที� ๔  การ็ปีร็ะเมินิสถานิการ็ณ์ความเปี็นิปีร็ะช่าธิปีไตยของปีร็ะเที่ศไที่ย

สถาบันิได้ดำเนิินิการ็ในิ 2 องค์ปีร็ะกอบ โดย จัดที่ำเนิ่�อหาหลักส่ตร็ “การ็ปีกคร็อง

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข” และได้ผ่่านิความเห็นิช่อบ

จากคณะกร็ร็มการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศด้านิการ็เม่องและนิำเนิ่�อหาไปีจัดที่ำหลักส่ตร็อบร็ม

สำหรั็บ 2 กลุ่มเป้ีาหมาย ค่อ เยาวช่นิ “หลักส่ตร็เยาวช่นิร็ุ่นิใหม่หัวใจปีร็ะช่าธิปีไตย” และ

ปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี “หลักส่ตร็พลเม่องไที่ยกับการ็สร็้างสร็ร็ค์สังคมปีร็ะช่าธิปีไตย” เพ่�อใช่้เปี็นิ

หลักส่ตร็อบร็มให้กับวิที่ยากร็ตัวค่ณ และพัฒนิาเป็ีนิหลักส่ตร็การ็เร็่ยนิการ็สอนิออนิไลนิ์  

(e-Learning) “หลักส่ตร็ร้่็ร็อบร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข” 

สำหรั็บผ่่้สนิใจที่ั�วไปี ร็วมที่ั�ง เผ่ยแพร็่ความร็่้เก่�ยวกับการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย 

อันิมพ่ร็ะมหากษตัริ็ย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมขุให้กบักลุ่มเปีา้หมายด้วยการ็บร่็ณาการ็ในิเนิ่�อหาหลักส่ตร็

การ็เร็่ยนิการ็สอนิ และการ็จัดอบร็มโคร็งการ็ต่างๆ ของสถาบันิ

เพ่�อบ่ร็ณาการ็ที่ำงานิร่็วมกับหนิ่วยงานิท่ี่�เก่�ยวข้องในิการ็เผ่ยแพร่็ความร็่้ที่างการ็เม่อง 

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุขให้คร็อบคลุมและกร็ะจายไปียัง

กลุ่มเปี้าหมาย สถาบันิได้ปีร็ะสานิกับสำนิักงานิสภาพัฒนิาการ็เศร็ษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ  

เพ่�อเช่ญิหนิว่ยงานิร็ว่มดำเนิินิการ็ปีร็ะช่มุหาร็อ่เพ่�อกำหนิดแนิวขบัเคล่�อนิกจิกร็ร็มร็ว่มกนัิ ไดแ้ก่ 

กร็ะที่ร็วงศ่กษาธิการ็ กร็ะที่ร็วงกลาโหม กร็ะที่ร็วงสาธาร็ณสุข กร็ะที่ร็วงมหาดไที่ย กร็ะที่ร็วง

อุดมศ่กษา วิที่ยาศาสตร็์ วิจัยและนิวัตกร็ร็ม กร็มปีร็ะช่าสัมพันิธ์ สำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็ 

การ็เล่อกตั�ง สถาบันิพัฒนิาองค์กร็ชุ่มช่นิ (องค์การ็มหาช่นิ) สำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็สุขภาพ

แห่งช่าติ สถานิ่โที่ร็ที่ัศนิ์ไที่ยพ่บ่เอส (Thai PBS) บร็ิษัที่ อสมที่ จำกัด (มหาช่นิ) และสำนิักงานิ

กองทีุ่นิสนิับสนิุนิการ็สร็้างเสร็ิมสุขภาพ (สสส.) เม่�อวันิที่่� 23 มิถุนิายนิ 2๕๖4
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๕2

๒. กิจำกรรมปฏิิรูปที� ๕ การปรับัปรุงโครงสร้างและเน่�อห้าขัอง
รัฐธีรรมนูญเพ่�อการปฏิิรูป ปีร็ะกอบด้วย 4 องค์ปีร็ะกอบ ดังนิ่�

องค์ประกอบัที� ๑  ม่ชุ่ดความร็่้ โคร็งสร้็าง เนิ่�อหา และกร็ะบวนิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญเพ่�อ 

การ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ

องค์ประกอบัที� ๒  สร็า้งวิที่ยากร็กร็ะบวนิการ็เพ่�อรั็บฟังัความคิดเห็นิเก่�ยวกับโคร็งสร้็าง เนิ่�อหา 

และกร็ะบวนิการ็ร็่างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ

องค์ประกอบัที� ๓  ผ่ลักดันิการ็เผ่ยแพร่็ขอ้เสนิอโคร็งสร้็าง เนิ่�อหา และกร็ะบวนิการ็ร่็างรั็ฐธร็ร็มนิญ่

ที่่�สามาร็ถนิำเสนิอผ่ลกร็ะที่บที่ั�งเช่ิงบวกและเช่ิงลบให้แก่สาธาร็ณช่นิและ 

ส่วนิต่างๆ เพ่�อเข้ามาม่ส่วนิร่็วมแสดงความคิดเห็นิ คร็อบคลุมทีุ่กช่่องที่าง 

การ็ส่�อสาร็ออนิไลนิ์ และพ่�นิที่่�

องค์ประกอบัที� ๔  มก่าร็บร่็ณาการ็ที่ำงานิร็ว่มกบัหนิว่ยงานิที่่�เก่�ยวขอ้งในิการ็เผ่ยแพร็โ่คร็งการ็ 

เนิ่�อหา และกร็ะบวนิการ็ร่็างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ

สถาบันิได้ดำเนิินิการ็ในิ 4 องค์ปีร็ะกอบ โดยได้ดำเนิินิการ็ออกแบบการ็ศ่กษาวิจัย และกร็ะบวนิการ็ 

ที่่�กำหนิดให้การ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญในิแต่ละหมวดและมาตร็าดำเนิินิการ็อย่่บนิพ่�นิฐานิข้อม่ลเช่ิงปีร็ะจักษ์และ 

เช่ิงวิช่าการ็ และม่การ็ปีร็ะเมินิผ่ลกร็ะที่บของหมวดและมาตร็าต่างๆ อย่างโปีร็่งใส และม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ 

พัฒนิาหลักส่ตร็อบร็มวิที่ยากร็กร็ะบวนิการ็เพ่�อร็ับฟัังความคิดเห็นิเก่�ยวกับโคร็งสร็้าง เนิ่�อหา และ

กร็ะบวนิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ และค่่ม่อวิที่ยากร็กร็ะบวนิการ็เพ่�อรั็บฟัังความคิดเห็นิเก่�ยวกับโคร็งสร็้าง เนิ่�อหา 

และกร็ะบวนิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิญ่
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๕3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๓. ผลการดัำาเนินงาน กิจำกรรมปฏิิรูปประเทศที� ๑ การส่งเสริม
ควิามรู้ทางการเม่องในระบัอบัประช้าธิีปไตยอันมีพระมห้ากษััตริย์
ทรงเป็นประมุขั ปีร็ะกอบด้วย 4 องค์ปีร็ะกอบ ดังนิ่�

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

องค์ประกอบัที� ๑ การจดั้ทำเน่�อหาหลกัสต้รทางการเมอ่งในระบัอบัประชาธิปิไตยอนัมพีัระมหากษัตัรยิ์

ทรงเป็นประม่ขที�มีเน่�อหาร�วิมสมัย สามารถเข้าถึงท่กกล่�มเป้าหมาย

ผลการด้ำเนินงาน ๑.๑ การ็จัดที่ำเน่ิ�อหาหลักส่ตร็ “การ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่ 

พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข” ดำเนิินิการ็แล้ว และได้ผ่่านิความเห็นิช่อบ 

จากคณะกร็ร็มการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศด้านิการ็เม่องเปี็นิที่่�เร็ย่บร้็อยแล้ว 

๑.2 การ็นิำเนิ่�อหาหลักส่ตร็ “การ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม ่

พร็ะมหากษัตร็ยิท์ี่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข” มาพฒันิาเปีน็ิหลกัส่ตร็อบร็มผ่่านิร็ะบบออนิไลนิ์ 

และออนิไซึ่ต์ ดังนิ่�

(๑) หลักส่ตร็การ็เร็่ยนิการ็สอนิผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ (e-Learning) หลักส่ตร็  

“ร้่็ร็อบร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข” 

เม่�อเร็ย่นิจบได้ร็บัใบปีร็ะกาศนิย่บัตร็ในิร็ป่ีแบบอิเล็กที่ร็อนิกิส์ (e-Certificate)

(2) หลักสต่ร็อบร็มวิที่ยากร็ตัวคณ่สำหรั็บ “การ็อบร็มความร็่เ้ก่�ยวกับการ็ปีกคร็อง

ตามร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข” ปีร็ะกอบ

ด้วย 2 หลักส่ตร็ สำหร็ับ 2 กลุ่มเปี้าหมาย ค่อ 

• หลักส่ตร็ “พลเม่องไที่ยกับการ็สร้็างสร็ร็ค์สังคมปีร็ะช่าธิปีไตย”  

สำหร็ับกลุม่ปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี และ 

• หลักสต่ร็ “เยาวช่นิร็ุ่นิใหม่หัวใจปีร็ะช่าธิปีไตย” สำหรั็บกลุ่มเยาวช่นิ

ซึ่่�งหลักส่ตร็อบร็มวิที่ยากร็ตัวค่ณ สถาบันิ ได้ออกแบบและจัดที่ำส่�อการ็เร็่ยนิ 

การ็สอนิ (Tool kit) ซึ่่�งปีร็ะกอบด้วย (๑) หนิังส่อความร็่้เบ่�องต้นิการ็ปีกคร็อง 

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธปิีไตยอนัิมพ่ร็ะมหากษตัร็ยิท์ี่ร็งเปีน็ิปีร็ะมขุ (2) ค่ม่อ่วทิี่ยากร็ตวัคณ่ 

และ (3) ส่�อสำหร็ับใช่้ในิการ็อบร็ม อาทิี่ คลิปีว่ดิโอ เอกสาร็นิำเสนิอข้อม่ล Power 

Point กิจกร็ร็มและเกมเพ่�อเสร็ิมสร้็างการ็เร็่ยนิร็่้เปี็นิที่่�เร็่ยบร็้อยแล้ว 
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๕4

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

องค์ประกอบัที� ๒ การเผยแพัร�และส�งเสริมควิามร้้ทางการเม่องในระบัอบัประชาธิิปไตยอันมี 

พัระมหากษััตริย์ทรงเป็นประม่ข ที�ครอบัคล่มทั�งออนไลน์และออฟไลน์

ผลการด้ำเนินงาน 2.๑ การ็จัดอบร็ม “ความร็่้เก่�ยวกับการ็ปีกคร็องตามร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่ 

พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข” ให้กับวิที่ยากร็ตัวค่ณ จำนิวนิ ๕ ร็ุ่นิ ร็ุ่นิละ 

๑๐๐ คนิ ร็วม ๕๐๐ คนิ ปีัจจุบันิสถาบันิได้จัดอบร็มแล้วเสร็็จ จำนิวนิ 4 ร็ุ่นิ 

• ร็ุน่ิที่่� ๑ วทิี่ยากร็ศน่ิย์พฒันิาการ็เมอ่งภาคพลเมอ่ง สถาบนัิพร็ะปีกเกล้า 

(๕๖ ศ่นิย์) และสำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็การ็เลอ่กตั�ง จำนิวนิ ๑๑3 คนิ 

• ร็ุน่ิที่่� 2 วทิี่ยากร็จากสำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็การ็เลอ่กตั�ง จำนิวนิ ๙2 คนิ

• ร็ุ่นิที่่� 3 วิที่ยากร็ ปี.ย.ปี. กร็ะที่ร็วงมหาดไที่ย จำนิวนิ ๙๖ คนิ

• ร็ุ่นิที่่� 4 วิที่ยากร็จากสำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็การ็เล่อกตั�ง จำนิวนิ 

๑๐๐ คนิ 

2.2 การ็เผ่ยแพร็่ความร็่้ที่างการ็เม่องการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่ 

พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุขผ่่านิแพลตฟัอร็์มออนิไลนิ์ อาที่ิ ร็ายการ็  

The Key ไขการ็เม่อง เร็่�องใกล้ตัว ร็ายการ็วิที่ยุมุ่งส่่ปีร็ะช่าธิปีไตยไปีกับ 

สถาบันิพร็ะปีกเกล้า และ Facebook สถาบันิพร็ะปีกเกล้า

2.3 การ็เผ่ยแพร่็ความร็่้ เก่�ยวกับการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม ่

พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุขให้กับกลุ่มเปี้าหมายด้วยการ็บ่ร็ณาการ็ 

ในิเนิ่�อหาหลักส่ตร็ และการ็จัดอบร็มโคร็งการ็ต่างๆ ของสถาบันิ ได้แก่ 

• หลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิสง่การ็เสร็ิมสร็้างสังคมสันิติสุข 

• หลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ธร็ร็มภิบาลสำหร็ับผ่่้บร็ิหาร็ร็ะดับกลาง 

• หลกัสต่ร็ปีร็ะกาศนิย่บัตร็ธร็ร็มาภิบาลสำหรั็บผ่่บ้ริ็หาร็สถานิศก่ษา (สพฐ.) 

• หลักส่ตร็วุฒิบัตร็การ็พัฒนิาความสามาร็ถผ่่้บริ็หาร็องค์กร็ปีกคร็อง 

ส่วนิที่้องถิ�นิ

• โคร็งการ็อบร็มวิที่ยากร็ : หลักสต่ร็วิถพ่ลเมอ่งกับการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบ

ปีร็ะช่าธิปีไตย อันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข 

• โคร็งการ็โร็งเร็่ยนิพลเม่อง

• โคร็งการ็ชุ่มช่นิพลเม่องเข้มแข็ง
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๕๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

• โคร็งการ็ปีลุกพลังเยาวช่นิช่ายแดนิใต้

• โคร็งการ็ฝึักอบร็มผ่่้นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคต

2.4 การ็ผ่ลติส่�อสำหร็บัการ็เผ่ยแพร็แ่ละปีร็ะช่าสมัพนัิธค์วามร็่ก้าร็เมอ่งการ็ปีกคร็อง

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข โดยสถาบันิ   

ได้จัดที่ำเพจ “BIG ROCK PROJECT” ซึ่่�งเปี็นิแหล่งที่่�ร็วบร็วมส่�อความร็่้ 

ในิร็ป่ีแบบตา่งๆ ที่ั�ง PowerPoint ปีร็ะกอบการ็อบร็ม คลปิีวด่โิอ Motion Graphic 

และส่�อ Animation เพ่�อให้กลุ่มขับเคล่�อนิการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ ยุที่ธศาสตร็์ช่าติ 

และการ็สร้็างความปีร็องดองของกร็ะที่ร็วงต่างๆ และผ่่้ที่่�สนิใจได้นิำไปีเร็่ยนิร็่้

พร็้อมที่ั�งนิำไปีเผ่ยแพร็่ไปียังกลุ่มเปี้าหมายของแต่ละหนิ่วยงานิต่อไปี  

องค์ประกอบัที� ๓ บ้ัรณาการทำงานร�วิมกบััหน�วิยงานที�เกี�ยวิขอ้งในการเผยแพัร�ควิามร้ท้างการเมอ่ง 

ในระบัอบัประชาธิิปไตยอันมีพัระมหากษััตริย์ทรงเป็นประม่ขให้ครอบัคล่ม 

และกระจายไปยังกล่�มเป้าหมาย 

ผลการด้ำเนินงาน 3.๑ สถาบันิได้ปีร็ะสานิกับสำนัิกงานิสภาพัฒนิาการ็เศร็ษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ  

เพ่�อเชิ่ญหนิว่ยงานิร็ว่มดำเนินิิการ็ปีร็ะชุ่มหาร็อ่เพ่�อกำหนิดแนิวขบัเคล่�อนิกิจกร็ร็ม

ร็่วมกันิ ได้แก่ กร็ะที่ร็วงศ่กษาธิการ็ กร็ะที่ร็วงกลาโหม กร็ะที่ร็วงสาธาร็ณสุข 

กร็ะที่ร็วงมหาดไที่ย กร็ะที่ร็วงอุดมศ่กษา วิที่ยาศาสตร์็ วิจัยและนิวัตกร็ร็ม  

กร็มปีร็ะช่าสัมพันิธ์ สำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็การ็เลอ่กตั�ง สถาบันิพัฒนิาองค์กร็

ช่มุช่นิ (องคก์าร็มหาช่นิ) สำนิกังานิคณะกร็ร็มการ็สุขภาพแห่งช่าติ สถานิโ่ที่ร็ที่ศันิ์

ไที่ยพ่บ่เอส (Thai PBS) บร็ิษัที่ อสมที่ จำกัด (มหาช่นิ) และสำนัิกงานิกองทีุ่นิ

สนิับสนิุนิการ็สร็้างเสริ็มสุขภาพ (สสส.) แล้วเม่�อวันิที่่� 23 มิถุนิายนิ 2๕๖4

องค์ประกอบัที� ๔ การประเมินสถานการณ์ควิามเป็นประชาธิิปไตยของประเทศไทย

ผลการด้ำเนินงาน การ็ปีร็ะเมนิิสถานิการ็ณ์ความเป็ีนิปีร็ะช่าธปิีไตยภาพร็วมร็ะดบัปีร็ะเที่ศ อย่่ร็ะหว่าง 

การ็ดำเนินิิการ็จดัที่ำร็ายงานิผ่ลสำร็วจการ็ปีร็ะเมนิิสถานิการ็ณ์ความเป็ีนิปีร็ะช่าธปิีไตย

ของปีร็ะเที่ศไที่ย : จับช่่พจร็ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย Democracy Index in Thailand : 

Monitoring the Pulse of Thai Democracy โดยจะนิำข้อมล่ผ่ลสำร็วจในิปีีที่่�ผ่่านิมา 

เป็ีนิข้อมล่ base line เพ่�อปีร็ะเมนิิเปีร่็ยบเท่ี่ยบการ็เปีล่�ยนิแปีลงต่อไปี 
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๕๖

๔. กิจำกรรมปฏิิรูปที� ๕ การปรับัปรุงโครงสร้างและเน่�อห้าขัอง
รัฐธีรรมนูญเพ่�อการปฏิิรูป ปีร็ะกอบด้วย 2 องค์ปีร็ะกอบ ดังนิ่�

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

องค์ประกอบัที� ๑ ข้อเสนิอร็่างโคร็งสร็้าง เนิ่�อหา และกร็ะบวนิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญที่่�ม่กร็ะบวนิการ็ 

ที่่�กำหนิดให้การ็ร่็างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญในิแต่ละหมวดและมาตร็าดำเนิินิการ็อย่่บนิพ่�นิฐานิ

ข้อม่ลเชิ่งปีร็ะจักษ์และเชิ่งวิช่าการ็ และม่การ็ปีร็ะเมินิผ่ลกร็ะที่บของหมวดและ 

มาตร็าต่างๆ อย่างโปีร็่งใสและม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ

ผลการด้ำเนินงาน ๑.๑ การ็วิจัยออกแบบและจัดที่ำชุ่ดความร็่้สำหร็ับการ็ยกร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ สถาบันิ 

ได้ดำเนิินิการ็ศ่กษาปีร็ะเด็นิสาร็ะสำคัญด้านิโคร็งสร้็าง เน่ิ�อหา บที่บาที่สำคัญ

ของรั็ฐธร็ร็มนิ่ญเสร็็จสมบ่ร็ณ์แล้ว จำนิวนิ 7 เร็่�อง และปีัจจุบันิอย่่ร็ะหว่าง 

การ็จัดพิมพ์เปี็นิ “หนิังส่อชุ่ดความร็่้สำหรั็บการ็ยกร่็างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ” ดังนิ่�  

๑) สทิี่ธิและหน้ิาที่่�ของพลเม่อง 2) สทิี่ธิช่มุช่นิ 3) การ็คลังสาธาร็ณะในิรั็ฐธร็ร็มนิญ่

สิ�งที่่�ต้องปีร็ับปีร็ุงในิร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ ปีร็ะเด็นิการ็คลังสาธาร็ณะและงบปีร็ะมาณ 

4) หลักนิิติธร็ร็ม ๕) การ็ได้มาซึ่่�งสมาช่ิกสภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ ๖) ความเสมอภาค

ร็ะหวา่งเพศ และ 7) นิโยบายการ็มส่ว่นิร่็วมของปีร็ะช่าช่นิในิการ็จดัการ็นิโยบาย

๑.2 การ็ศ่กษาปีร็ะเด็นิสำคัญที่่�พ่งม่ในิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ จำนิวนิ ๑๑ ปีร็ะเด็นิ  

อย่่ร็ะหว่างการ็ดำเนิินิงานิ

๑.3 การ็ศ่กษาวิจัยเก่�ยวกับโคร็งสร็้าง เนิ่�อหา บที่บาที่สำคัญของร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ 

ดังนิ่�

(๑) โคร็งการ็ศ่กษาและพัฒนิาร็ะบบการ็เงินิของพร็ร็คการ็เม่อง

(2) โคร็งการ็ศ่กษาและพัฒนิาร็ะบบการ็สร็ร็หาผ่่้ลงสมัคร็ร็ับเลอ่กตั�ง

(3) การ็พัฒนิากร็ะบวนิการ็และเคร่็�องม่อการ็กำหนิดนิโยบายสาธาร็ณะ 

ของพร็ร็คการ็เม่องไที่ย

(4) การ็พัฒนิาเคร็่�องม่อการ็ส่�อสาร็ของพร็ร็คการ็เม่อง
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๕7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

(๕) โคร็งการ็วิจัยสถาบันิการ็เมอ่งภายใต้ร็ฐัธร็ร็มนิญ่ปัีจจบุนัิกบัความตั�งมั�นิของ

ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย ซึ่่�งปีร็ะกอบด้วยงานิวิจัยเร็่�องต่างๆ ดังนิ่�

• งานิวิจัย เร่็�อง บที่บาที่อำนิาจหนิ้าที่่�ของวุฒิสภาในิร็ะบบสภาค่่  

กับปีร็ะสทิี่ธิผ่ลในิการ็เสร็มิสร็า้งเสถย่ร็ภาพที่างการ็เม่องและการ็พัฒนิา

ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย

• องค์กร็อิสร็ะกับการ็สร้็างปีร็ะช่าธิปีไตยที่่�ตร็วจสอบได้: ศ่กษากร็ณ ่

คณะกร็ร็มการ็สิที่ธิมนิุษยช่นิแห่งช่าติ

• ปีร็ะสทิี่ธผิ่ลของกลไกการ็ตร็วจสอบและช่่�ขาดการ็เล่อกตั�ง ในิการ็ที่ำให้

การ็เล่อกตั�งสุจร็ิตและเที่่�ยงธร็ร็ม

(๖) ปีญัหาการ็บังคับใช้่พร็ะร็าช่บัญญัตปิีร็ะกอบรั็ฐธร็ร็มนิญ่ว่าด้วยพร็ร็คการ็เม่อง 

พ.ศ. 2๕๖๐ : ศ่กษากร็ณ่การ็ยุบพร็ร็คการ็เม่องอันิเนิ่�องมาจากการ็กร็ะที่ำ 

ความผิ่ด (จะแล้วเสร็็จกันิยายนิ 2๕๖๕)

(7) โคร็งการ็วิจัยศ่กษาร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ: การ็ออกกฎหมายเพ่�อร็องร็ับบที่บัญญัติ

ของรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ 2๕๖๐ ซึ่่�งอย่่ร็ะหว่างดำเนิินิการ็ ปีร็ะกอบด้วยงานิวิจัย

เร็่�องต่างๆ ดังนิ่�

• การ็วิจัยแนิวที่างและวิธ่การ็วิเคร็าะห์ผ่ลกร็ะที่บที่างสังคมในิการ็ตร็า

กฎหมาย 

• เงินิที่างการ็เม่องในิมุมมองเชิ่งเปีร่็ยบเที่่ยบ: กร็ณ่ศ่กษาปีร็ะเที่ศไที่ย  

สหร็าช่อาณาจักร็ และสว่เดนิ 

๑.4 การ็ศ่กษาค้นิคว้าปีร็ะเด็นิเร่็�องรั็ฐธร็ร็มนิ่ญจากนัิกวิช่าการ็ และผ่่้ที่ร็งคุณวุฒิ  

โดยผ่ลิตเปี็นิหนิังส่อ KPI Yearbook ปีร็ะจำปีีของสถาบันิ เร็่�อง “ร็อบโลก

ร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ”

๑.๕ การ็ผ่ลิตชุ่ดความร็่้สำหร็ับการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญเพ่�อการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ จำนิวนิ 

๕๐๐ ชุ่ด 
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๕๘

องค์ประกอบั ผลการด้ำเนินงาน

องค์ประกอบัที� ๒ ผลักด้ันการเผยแพัร�ข้อเสนอโครงสร้าง เน่�อหา และกระบัวินการร�างรัฐธิรรมน้ญ 

ที�สามารถนำเสนอผลกระทบัทั�งเชงิบัวิกและเชิงลบัให้แก�สาธิารณชนและส�วินต�างๆ  

เพั่�อเข้ามามีส�วินร�วิมแสด้งควิามคิด้เห็น

ผลการด้ำเนินงาน 2.๑ การ็จดัที่ำหลกัสต่ร็และค่ม่่อวทิี่ยากร็กร็ะบวนิการ็เพ่�อร็บัฟัังความคดิเหน็ิเก่�ยวกบั 

โคร็งสร็้าง เนิ่�อหา และกร็ะบวนิการ็ร่็างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญเร็่ยบร็้อยแล้ว

2.2 การ็ที่ดลองหลักส่ตร็และค่่ม่อเพ่�อนิำไปีปีรั็บปีรุ็ง ให้กับกลุ่มเป้ีาหมาย จำนิวนิ 

3๖ คนิ เร็่ยบร็้อยแล้ว

2.3 การ็ออกแบบและจัดที่ำ “ค่่ม่อการ็จัดกร็ะบวนิการ็รั็บฟัังความคิดเห็นิ 

ของปีร็ะช่าช่นิในิกร็ะบวนิการ็ร็่างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญเพ่�อการ็ปีฏิิร็่ปี” 

2.4 การ็บร็ร็ยายสาธาร็ณะชุ่ด “รั็ฐธร็ร็มนิ่ญเปีร็่ยบเที่่ยบ” จำนิวนิ ๑๑ คร็ั�ง  

และจัดที่ำสรุ็ปีเผ่ยแพร่็ผ่่านิ Facebook : สถาบันิพร็ะปีกเกล้า และ 

Facebook : สำนิักนิวัตกร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตย
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๕๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔
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๖๐

ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๑
การพััฒนาองค์์ค์วามร่�เพืั� อการพััฒนาประชาธิปไตย  
ธรรมาภิิบัาลี่ แลี่ะสู่ันติวิธ่
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๖๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

สถาบันิมุ่งพัฒนิาองค์ความร็่้ที่่�เก่�ยวเนิ่�องกับปีร็ะเด็นิที่างสังคมเพ่�อพัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย  

ธร็ร็มาภิบาล สันิติวิธ่ โดยศ่กษาวิจัยปีร็ะเด็นิต่างๆ เพ่�อเผ่ยแพร็่ความร็่้สาธาร็ณะ มุ่งหวังให้ความร็่้ 

ที่่�ได้รั็บการ็เผ่ยแพร็่จะนิำไปีส่่การ็ปีฏิิบัติให้เกิดผ่ลอย่างเปี็นิร็่ปีธร็ร็ม นิำไปีส่่การ็ขับเคล่�อนิการ็พัฒนิา 

และแกไ้ขปีร็ะเดน็ิปีญัหาต่างๆ ของสงัคมบนิฐานิความร้่็ หร่็อข้อเสนิอที่างวชิ่าการ็ ในิปีี 2๕๖4 สถาบนัิ

ได้เสนิอโคร็งการ็วิจัยต่อหน่ิวยงานิผ้่่รั็บผิ่ดช่อบ ได้แก่ สำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็ส่งเสริ็มวิที่ยาศาสตร์็ 

วจัิยและนิวตักร็ร็ม (สสกว.) และสำนิกังานิการ็วจัิยแหง่ช่าต ิ(วช่.) เพ่�อใหก้าร็ศก่ษาเปีน็ิไปีตามแนิวที่าง

และกร็อบการ็วิจยัของปีร็ะเที่ศ เพ่�อขบัเคล่�อนิงานิวิจัยไปีส่่การ็ปีฏิบัิตอิย่างมทิ่ี่ศที่าง ที่นัิตอ่สถานิการ็ณ์ 

เป็ีนิการ็สร้็างองค์ความร็่้ที่่�ทัี่นิสมัย และทัี่นิต่อการ็เปีล่�ยนิแปีลง งานิวิจัยของสถาบันิยังคงมุ่งเน้ินิ 

การ็ศ่กษาเพ่�อส่งเสริ็มและพัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย ธร็ร็มาภิบาล และสันิติวิธ่ สามาร็ถเสนิอทิี่ศที่าง 

สถานิการ็ณ์ หร็อ่ปีร็ะเด็นิสาธาร็ณะที่่�สำคัญ หร่็อแก้ปัีญหาเร่็งด่วนิของสังคมได้ สามาร็ถนิำไปีขับเคล่�อนิ 

ในิพ่�นิที่่�เพ่�อให้เกิดผ่ลอย่างเปี็นิร็่ปีธร็ร็ม 

งานิวิจัย ผ่ลการ็ศ่กษาต่างๆ ของสถาบันิได้ม่การ็เผ่ยแพร็่ส่่สาธาร็ณะผ่่านิช่่องที่างต่างๆ ได้แก่  

ห้องสมุดสถาบันิการ็ศ่กษา ห้องสมุดหนิ่วยงานิภาคร็ัฐ ห้องสมุดปีร็ะช่าช่นิและชุ่มช่นิกว่า 2๐๐ แห่ง  

อ่กที่ั�งยังเผ่ยแพร็่ในิร็่ปีแบบหนิังส่ออิเล็กที่ร็อนิิกส์จำนิวนิ ๖๕๘ ร็ายการ็ อ่กที่ั�งยังได้เผ่ยแพร็่ 

ผ่ลงานิวิจัยไปีส่่สาธาร็ณะที่ั�งในิเวที่่วิช่าการ็ร็ะดับช่าติ และนิานิาช่าติ ซึ่่�งม่ที่ั�งการ็ศ่กษาที่่�สร็้าง 

และพัฒนิาองค์ความร็่้ใหม่ งานิวิจัยถอดบที่เร็่ยนิ ต่อยอด ขยายผ่ล ซึ่่�งเผ่ยแพร่็ไปีส่่หน่ิวยงานิภาครั็ฐ  

องค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิ และเคร็่อข่ายเพ่�อนิำไปีจัดที่ำเปี็นิโคร็งการ็พัฒนิาเกิดผ่ล 

ในิที่างปีฏิิบัติมากมาย ในิแง่ของการ็วัดร็ะดับและช่่�ที่ิศที่างของสังคม ได้นิำไปีปีร็ะยุกต์ใช่้เพ่�อ 

การ็ออกแบบ วางแผ่นิอนิาคตให้เกิดผ่ลอย่างเปี็นิร็่ปีธร็ร็ม 

สร้้าง/พััฒนา
องค์ค์์วามร้้้เผยแพัร้่

ส้่สาธาร้ณะ

ถอดบทเร้ียน
ต่่อยอดขยายผล

องค์์ค์วามร้้้

ขับเค์ล่�อน  
ชีี้�ทิศทางสังค์ม
จััดทำานโยบาย

ออกแบบอนาค์ต่
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๖2

ผ่ลงานิวิช่าการ็ของสถาบันิที่่�เผ่ยแพร็่ นิำไปีใช่้ในิที่างปีฏิิบัติ เกิดผ่ลในิหลายร็ะดับ ดังนิ่�

๑. สร้าง /พัฒนาองค์ควิามรู้ เผยแพร่สู่สาธีารณะ  
• องค์ควิามร้้เพั่�อพััฒนาพัรรคการเม่อง ในฐานะสถาบัันการเม่อง พร็ร็คการ็เม่องถ่อเปี็นิสถาบันิ

ที่างการ็เม่องที่่�เช่่�อมโยงร็ะหว่างปีร็ะช่าช่นิกับนิโยบายสาธาร็ณะ ให้ปีร็ะช่าช่นิส่�อสาร็ความต้องการ็ของตนิเอง

ไปียังผ่่้กำหนิดนิโยบาย และให้พร็ร็คการ็เม่องสนิองตอบต่อความต้องการ็ของปีร็ะช่าช่นิได้ จ่งได้วิจัยเก่�ยวกับ

พร็ร็คการ็เม่อง ในิปีร็ะเด็นิดังต่อไปีนิ่�

-  นโยบัายของพัรรคการเมอ่ง ภายใต้โคร็งการ็ การพัฒันากระบวนการกำหนด

แนวนโยบายของพัรรคการเมืือง เพ่�อศ่กษาเร็่�องร็าวที่่�ไม่เคยศ่กษามาก่อนิ  

เปีร็่ยบเสม่อนิกล่องดำของกร็ะบวนิการ็กำหนิดนิโยบายโดยพร็ร็คการ็เม่อง  

ซ่ึ่�งมาจากปัีจจัยต่างๆ ที่ั�งภายในิพร็ร็ค ได้แก่ โคร็งสร้็าง อุดมการ็ณ์ที่างการ็เมอ่ง  

บที่บาที่ของสาขาพร็ร็คการ็เม่อง สมาช่ิกสภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ของพร็ร็ค ผ่่้นิำ  

และปีัจจัยภายนิอก ได้แก่ ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย โคร็งสร็้างการ็บร็ิหาร็

ร็าช่การ็แผ่่นิดินิ นิับเป็ีนิข้อต่อที่่�สำคัญที่่�ที่ำให้เห็นิความสัมพันิธ์ร็ะหว่าง

ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยกับกร็ะบวนิการ็กำหนิดนิโยบายสาธาร็ณะในิภาพร็วม 

ที่่�พร็ร็คการ็เม่องม่ส่วนิสำคัญในิกร็ะบวนิการ็ ผ่ลการ็ศ่กษาที่ำให้เห็นิ 

ความสำคัญของพร็ร็คการ็เมอ่งต่อการ็กำหนิดนิโยบายสาธาร็ณะในิฐานิะเป็ีนิ

ตัวแที่นิของปีร็ะช่าช่นิ ซึ่่�งสะท้ี่อนิคุณภาพของร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย สามาร็ถ

นิำไปีพฒันิากร็ะบวนิการ็การ็กำหนิดนิโยบายของพร็ร็คการ็เมอ่งผ่า่นิการ็สง่เสร็มิความเปีน็ิ

สถาบันิ ที่่�จะไดรั้็บความสนิบัสนินุิอยา่งตอ่เนิ่�องโดยภาคร็ฐัผ่า่นิกองที่นุิพฒันิาพร็ร็คการ็เมอ่ง 

ซึ่่�งคณะกร็ร็มการ็จัดสร็ร็เงินิกองทีุ่นิพัฒนิาพร็ร็คการ็เม่องควร็ให้ความสนิใจกับการ็พัฒนิา

กร็ะบวนิการ็กำหนิดนิโยบายสาธาร็ณะมากกว่าการ็พัฒนิาสาขาพร็ร็คการ็เมอ่ง ในิขณะเดย่วกันิ 

นิโยบายที่่�ตอบโจที่ยก์จ็ะที่ำใหพ้ร็ร็คการ็เมอ่งไดร้็บัการ็สนิบัสนินุิจากปีร็ะช่าช่นิ ผ่ลการ็ศก่ษาดงักลา่ว 

จัดพิมพ์เป็ีนิหนิังส่อช่่�อ หลากมืิติิ หลายมืุมืมือง การกำหนดนโยบายพัรรคการเมืืองไทย

- การเงินของพัรรคการเม่อง การ็ศ่กษาจากข้อเที่็จจร็ิงที่่�ว่า การ็เงินิเปี็นิปีัจจัยท่ี่�ที่ำให้

พร็ร็คการ็เม่องเปี็นิอิสร็ะ สามาร็ถที่ำกิจกร็ร็มต่างๆ ที่างการ็เม่องได้ แต่ในิที่ำนิองเด่ยวกันิ 

การ็เงินิก็อาจเปี็นิสาเหตุที่่�ที่ำให้พร็ร็คการ็เม่องอย่่ภายใต้การ็คร็อบงำของกลุ่มบุคคล  
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๖3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

หร็่อบุคคลได้เช่่นิกันิ สถาบันิจ่งได้ศ่กษาภายใต้โครงการศึึกษาและพััฒนา

ระบบการเงนิของพัรรคการเมือืง การ็ศ่กษาค้นิพบความที่า้ที่ายของการ็เงนิิ 

พร็ร็คการ็เม่องไที่ยในิ 4 มิต ิไดแ้ก ่การ็กำหนิดเพดานิบริ็จาค เพดานิการ็ใช้่จา่ย  

และลักษณะต้องห้าม การ็สนัิบสนุินิจากภาครั็ฐในิร็่ปีแบบต่างๆ และ

ร็ายงานิที่างการ็เงินิ ผ่ลการ็ศ่กษาสามาร็ถตอบคำถามสังคมเก่�ยวกับ 

ปีัญหาการ็เงินิของพร็ร็คการ็เม่องในิเร็่�อง ความอิสร็ะในิการ็ร็ะดมเงินิและ

ที่ร็ัพยากร็เพ่�อสนิับสนิุนิพร็ร็คการ็เม่อง และการ็ตร็วจสอบควบคุม เพ่�อให้ม่

การ็กำกับด่แล เกิดความโปีร็่งใส ซึ่่�งผ่ลการ็ศ่กษาได้เสนิอต่อพร็ร็คการ็เม่อง 

และสำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็การ็เล่อกตั�ง เพ่�อเผ่ยแพร่็ให้พร็ร็คการ็เม่อง 

เกิดความเข้าใจมากยิ�งข่�นิ และนิำเสนิอแนิวที่างหร็่อตัวอย่างในิการ็ช่ักช่วนิ 

ให้ปีร็ะช่าช่นิบริ็จาคเงินิให้พร็ร็คการ็เม่อง เพ่�อให้ปีร็ะช่าช่นิเกิดความเป็ีนิ 

เจ้าของพร็ร็คการ็เม่อง นิอกจากนิ่�ยังได้จัดพิมพ์เป็ีนิหนิังส่อช่่�อ การเงิน

พัรรคการเมืืองไทย : ข้อมืูลการสำรวจและข้อเสนอแนะ

- การส่�อสารของพัรรคการเม่อง ภายใต้โคร็งการ็การศึึกษาการสื�อสาร 

ของพัรรคการเมืืองผ่่านแนวคิดเรื�องการติลาดการเมืือง (Political  

Marketing) เพืั�อสร้างความืนิยมืทางการเมืืองไทย : กรณีศึีึกษาการเลือกตัิ�ง 

ทั�วไป พั.ศึ. ๒๕๖๒ เพ่�อค้นิหาการ็ส่�อสาร็ของพร็ร็คการ็เมอ่งผ่า่นิการ็ร็ณร็งค์

หาเสย่งเลอ่กตั�ง พ.ศ. 2๕๖2 และพร็ร็คการ็เมอ่งใช่ย้ทุี่ธศาสตร็ท์ี่างการ็ตลาด

เพ่�อสร้็างความนิิยมที่างการ็เม่อง และเป็ีนิเคร่็�องม่อของความสำเร็็จในิที่าง 

การ็เม่องอย่างไร็ ผ่ลการ็ศ่กษาพบว่า ร็่ปีแบบการ็ตลาดที่่�พร็ร็คการ็เม่อง 

ใช้่ในิการ็ร็ณร็งค์หาเส่ยงเล่อกตั�ง ได้แก่ ร็่ปีแบบของช่่�อเส่ยงของพร็ร็ค  

การ็ใช้่ฐานิคิดและการ็ดำเนิินิงานิในิร็่ปีแบบที่่�เคยเป็ีนิ เช่่นิ การ็ตั�งพร็ร็ค  

อำนิาจร็ัฐ สายสัมพันิธ์ เคร็่อข่าย บาร็ม่ กลยุที่ธ์การ็ตลาด และร็่ปีแบบ 

การ็สร็้างความสนิใจ ตลอดจนิข้อจำกัดในิการ็ดำเนิินิการ็ในิแต่ละร่็ปีแบบ  

สถาบันิสามาร็ถใช้่ผ่ลการ็ศ่กษาดังกล่าวมาสร็้างแพลตฟัอร็์มการ็แข่งขันิ 

ที่างการ็เม่องที่่�เปี็นิธร็ร็มสำหร็ับทีุ่กฝั่าย เพ่�อให้พร็ร็คการ็เม่องอย่่บนิพ่�นิฐานิ 

ของความเท่ี่าเที่ย่มกันิและให้พร็ร็คการ็เมอ่งสามาร็ถที่ำงานิตามบที่บาที่หน้ิาที่่�ได้ 
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• ประเมินสถานการณ์ควิามเป็นประชาธิิปไตยของประเทศไทย 

(Democracy Index in Thailand) ผ่ลงานิซึ่่�งเป็ีนิเร็่อธงท่ี่�สำคัญ 

ในิปีี 2๕๖4 ของสถาบันิที่่�ดำเนิินิการ็ร็่วมกับสำนิักงานิสถิติแห่งช่าติ  

ก า ร็ปี ร็ะ เ มิ นิ เ ป็ี นิก ร็ ะจกสะ ท้ี่ อนิคว าม คิ ด เ ห็ นิขอ งปีร็ะช่ าช่นิ 

ต่อร็ะดับความเปี็นิปีร็ะช่าธิปีไตยมิติต่างๆ ซึ่่�งเก็บข้อม่ลจากการ็สัมภาษณ์

ปีร็ะช่าช่นิผ่่้ม่สิที่ธิเล่อกตั�งที่ั�วปีร็ะเที่ศจำนิวนิมากกว่า 33,42๐ ตัวอย่าง  

อย่างต่อเนิ่�องมากว่า ๕ ปีี สามาร็ถนิำไปีใช่้ในิเช่ิงเปีร็่ยบเที่่ยบกับร็ะดับ 

ของปีีที่่�ผ่่านิมา ผ่ลการ็ศ่กษาที่ำให้เห็นิตัวเลขร็ะดับความเป็ีนิปีร็ะช่าธิปีไตย  

และความเช่่�อมั�นิของปีร็ะช่าช่นิต่อสถาบันิต่างๆ ตลอดจนิการ็สนัิบสนุินิ 

และการ็ต่อต้านิปีร็ะช่าธิปีไตย และมิติต่างๆ เพ่�อนิำไปีใช่้เสร็ิมสร็้าง 

ความเปี็นิปีร็ะช่าธิปีไตย 

• ประเมินสถานการณ์การกระจายอำนาจส้�ท้องถิ�น งานิวิจัย 

เพ่�อร็ายงานิสถานิการ็ณก์าร็กร็ะจายอำนิาจ และการ็ปีกคร็องที่อ้งถิ�นิในิแตล่ะปีี  

นิำเสนิอสถิติ ข้อม่ลการ็เล่อกตั�งองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัดและเที่ศบาล  

ซึ่่�งได้สำร็วจจากองค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิกว่า 2,๑3๘ แห่ง ผ่ลการ็สำร็วจ 

ปีร็ะเมินิที่ำให้ที่ร็าบถ่งบที่บาที่สำคัญของท้ี่องถิ�นิ ในิการ็จัดการ็แก้ไข 

ปัีญหาการ็แพร่็ร็ะบาดของไวรั็สโควิด-๑๙ จัดที่ำเป็ีนิ รายงานสถานการณี์

การกระจายอำนาจ (Decentralization Report) และเผ่ยแพร่็แบบ 

ร็่ปีเล่มไปียังองค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิที่ั�วปีร็ะเที่ศกว่า 3๐๐ แห่ง   

ซึ่่�งปีร็ะกอบไปีด้วย องคก์าร็บร็หิาร็ส่วนิจังหวดั 7๖ แห่ง เที่ศบาลนิคร็ 3๐ แห่ง  

เที่ศบาลเมอ่ง เที่ศบาลตำบล และองคก์าร็บร็หิาร็สว่นิตำบลร็วมกนัิ ๑๙๕ แหง่ 

และเผ่ยแพร่็เปี็นิสิ�งพิมพ์อิเล็กที่ร็อนิิกส์อ่กด้วย 

aw_annual2564_p2.indd   64aw_annual2564_p2.indd   64 8/24/2022   8:36:55 AM8/24/2022   8:36:55 AM



๖๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

• เสนอแนะแนวิทางการบัริหารงานท้องถิ�น ซึ่่�งม่การ็ผ่ลิตบที่ความ

และเอกสาร็วิช่าการ็ในิร็่ปีแบบของหนัิงส่อปีร็ะเภที่ How to ได้แก่ รัฐและ

ทอ้งถิ�น : ต้ินทางแห่งอำนาจและปลายทางของศึกัยภาพัการจดัการวิกฤติ

พัื�นที�เสี�ยงภัย โดย ผ่่ช้่่วยศาสตร็าจาร็ย์ ดร็.ที่วิดา กมลเวช่ช่ ซึ่่�งนิำเสนิอเร็่�อง 

วกิฤต และการ็จดัการ็วกิฤต ขอ้มูืลและสารสนเทศึเพัื�อสนับสนนุการจัดทำ

แผ่นพััฒนาท้องถิ�น โดย ดร็.ศิริ็วร็ร็ณ หัสสรั็งส่ ท่ี่�นิำเสนิอเน่ิ�อหาเก่�ยวกับ 

การ็ใช่้ข้อม่ล สาร็สนิเที่ศ เพ่�อนิำมาใช่้ในิการ็วางแผ่นิพัฒนิาที่้องถิ�นิ  

และ ถอดรหัสธรรมืาภิบาลท้องถิ�น โดย ดร็.อร็พินิที่์ สพโช่คช่ัย ซึ่่�งนิำเสนิอ

แนิวที่างการ็สร็้างธร็ร็มาภิบาลที่้องถิ�นิและการ็บร็ิหาร็ร็าช่การ็สมัยใหม่

• เสนอประเด้็นสำคัญในรัฐธิรรมน้ญ ชุ่ด “ประเด็นสำคัญที�พัึงมืี 

และควรแกไ้ขติามืรฐัธรรมืนญูแหง่ราชอาณีาจกัรไทย พุัทธศึกัราช ๒๕๖๐” 

เพ่�อใช้่ปีร็ะกอบการ็พิจาร็ณาปีร็ับโคร็งสร็้างและเนิ่�อหาของร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ  

ในิปีร็ะเด็นิสำคัญปีร็ะกอบด้วย สิที่ธิและหนิ้าที่่�ของพลเม่อง สิที่ธิชุ่มช่นิ  
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การ็คลังสาธาร็ณะและงบปีร็ะมาณ หลักนิิติธร็ร็ม การ็ได้มาซึ่่�งสมาช่ิก 

สภาผ้่่แที่นิร็าษฎร็ ความเสมอภาคร็ะหว่างเพศ และนิโยบายการ็ม่ส่วนิร็่วม 

ของปีร็ะช่าช่นิในิการ็จัดการ็นิโยบาย ซึ่่�งเปี็นิงานิที่่�สถาบันิดำเนิินิการ็ 

เพ่�อสนัิบสนินุิการ็ขับเคล่�อนิแผ่นิปีฏิริ็ป่ีดา้นิการ็เมอ่ง (Big Rock) ในิกิจกร็ร็ม

ปีฏิริ็ป่ีที่่� ๕ การ็ปีร็บัปีรุ็งโคร็งสร้็างและเนิ่�อหาของร็ฐัธร็ร็มนิญ่เพ่�อการ็ปีฏิริ็ป่ี 

เพ่�อให้การ็แก้ไขโคร็งสร้็างและเนิ่�อหาของรั็ฐธร็ร็มนิ่ญตั�งอย่่บนิพ่�นิฐานิ 

ของข้อม่ลเช่ิงปีร็ะจักษ์และเช่ิงวิช่าการ็อย่างคร็อบคลุม เพ่�อเป็ีนิแนิวที่าง 

ในิการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตยอย่างเปี็นิร็ะบบ

• สร้างนวัิตกรรมเพั่�อส�ง เสริมการเรียนร้้  สำนัิกนิวัตกร็ร็ม 

เพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตยร็่วมกับม่ลนิิธิปีร็่ดร็ิช่เนิามันิ ร็่วมกันิพัฒนิาบอร์็ดเกม 

การ็เล่อกตั�งท้ี่องถิ�นิ ภายใต้โคร็งการ็วิจัยการ็ปีร็ะเมินิการ็ม่ส่วนิร่็วม 

ที่างการ็เม่องผ่่านิซึ่่เร็่ยสเกม (Serious Game) : บอร็์ดเกมการ็เล่อกตั�ง  

เพ่�อใ ห้ เกิดความร็่้ เร่็�องการ็เล่อกตั� งที่้องถิ�นิ ด้วยความเช่่�อมั�นิว่า 

เกม อันิเปี็นินิวัตกร็ร็มใหม่จะกร็ะตุ้นิให้ปีร็ะช่าช่นิม่ส่วนิร็่วมที่างการ็เม่อง 

มากยิ�งข่�นิ การ็เร็ย่นิร็่ผ้่า่นิเกมสร้็างผ่ลในิเช่งิบวกให้กับผ่่เ้ลน่ิ สง่เสร็มิการ็เร็ย่นิร็่ ้ 

และสร้็างการ็เร็่ยนิร็่้ผ่่านิสถานิการ็ณ์การ็ม่ส่วนิร็่วมที่างการ็เม่อง

๒. ถอดับัทเรียน ต่อยอดั ขัยายผลองค์ควิามรู้
• ถอด้บัทเรียนเพ่ั�อสร้างสันติภิาพั จากชุ่มช่นิสันิติสุข 

ในิปีร็ะเที่ศไที่ยในิปีร็ะเด็นิสันิติวัฒนิธร็ร็ม เพ่�อค้นิหาแนิวที่างการ็อย่่ร่็วมกันิ 

ภายใต้พหุวัฒนิธร็ร็ม เพ่�อแก้ไขความขัดแย้งและการ็ไกล่เกล่�ยข้อพิพาที่  

จาก ๕ พ่�นิที่่� ปีร็ะกอบด้วย ปีทีุ่มธานิ่ นิคร็ศร็่ธร็ร็มร็าช่ นิร็าธิวาส ศร็่สะเกษ 

และแมฮ่่อ่งสอนิ ผ่ลการ็ศก่ษาสะที่อ้นิใหเ้หน็ิบร็บิที่ความแตกตา่งที่างช่าตพินัิธุ์ 

วฒันิธร็ร็ม ไมว่า่จะเปีน็ิ เขมร็ ลาว ส่วย เยอ พทุี่ธ และมสุลมิ ในิพ่�นิที่่�ที่่�ศก่ษา 

และขอ้คน้ิพบที่ำใหไ้ด ้CLIPS Model สำหร็บัช่มุช่นิสนัิตสิขุ ซึ่่�งปีร็ะกอบดว้ย 

ความเปีน็ิเคร็อ่ญาต ิหร็อ่คุณลักษณะของคนิในิพ่�นิท่ี่�ท่ี่�พง่ปีร็ะสงค ์ภาวะผ่่น้ิำ  
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การ็ที่ำงานิอย่างบ่ร็ณาการ็กันิร็ะหว่างภาคปีร็ะช่าสังคม รั็ฐ และเอกช่นิ นิโยบายที่่�ส่งเสริ็ม 

ให้อย่่ร่็วมกันิและทีุ่นิที่างสังคม งานิวิจัยถอดบที่เร่็ยนิดังกล่าวนิำไปีขยายผ่ลในิหลายร็ะดับ  

ที่ั�งการ็นิำไปีใช่้อ้างอิงที่างวิช่าการ็และการ็เผ่ยแพร็่ผ่่านิส่�อสังคมออนิไลนิ์

• พััฒนาหลักส้ตรด้้านควิามเสมอภิาค

ระหวิ�างเพัศ โดยร็่วมกับกร็มกิจการ็สตร็่และสถาบันิ

คร็อบคร็วั กร็ะที่ร็วงพฒันิาสงัคมและความมั�นิคงของมนิษุย์  

พัฒนิาหลักส่ตร็ฝึักอบร็มความเสมอภาคร็ะหว่างเพศ 

สำหรั็บผ่่้บริ็หาร็ข่�นิ เพ่�อเสริ็มสร้็างความร็่้ ความเข้าใจ 

ในิเร็่�องความเสมอภาคร็ะหว่างเพศ ร็วมถ่งผ่ลักดันิและ 

ขบัเคล่�อนิให้เกิดการ็นิำไปีปีฏิบัิต ิภายหลังจากจบหลักส่ตร็

นิักศ่กษาที่่�เข้าอบร็ม ได้นิำความร็่้ไปีต่อยอด ที่ำโคร็งการ็

มากมาย อาที่ิ โคร็งการ็มหาวิที่ยาลัยสงฆ์์กับการ็ส่งเสร็ิม 

ความร็่้ การ็ ป้ีอง กันิความ รุ็นิแร็งในิเ ด็กและสตร็ ่

ให้กับพร็ะสงฆ์์เพ่�อสร็้างการ็ต่�นิร็่้ส่่ชุ่มช่นิและผ่่้นิำที่้องถิ�นิ โคร็งการ็ออกแบบพ่�นิที่่�สร็้างสร็ร็ค์

เพ่�อการ็ส่งเสริ็มความหลากหลายที่างเพศสภาพด้วยนิวัตกร็ร็มและเที่คโนิโลย่ร่็วมสมัย 

ยุคการ็เปีล่�ยนิแปีลง โคร็งการ็แนิวที่างการ็จดัตั�งคณะกร็ร็มาธกิาร็ตดิตามนิโยบายและการ็ดำเนินิิการ็ 

ดา้นิความเสมอภาคร็ะหว่างเพศ เปีน็ิตน้ิ ซึ่่�งนิอกจากการ็พฒันิาเปีน็ิหลกัส่ตร็แล้ว สถาบันิยงัผ่ลกัดนัิ 

และขับเคล่�อนิให้เกิดการ็นิำหลักการ็ดังกล่าวไปีส่่การ็ปีฏิิบัติ เพ่�อให้เกิดปีร็ะโยช่นิ์ส่งสุด 

ต่อกลุ่มเป้ีาหมายสอดคล้องกับนิโยบายของร็ัฐบาลและหลักการ็สากลที่่�จะไม่ที่ิ�งใคร็ไว้ข้างหลัง  

(Leave no one behind) ซึ่่�งเปี็นิไปีตามเปี้าหมายการ็พัฒนิาท่ี่�ยั�งย่นิแห่งสหปีร็ะช่าช่าติ 

ที่่�ดำเนิินิการ็มาตั�งแต่ปีี 2๕๕๖
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กา
รต่อ

ยอดขยายความรู้

โครงการ
มหาวิทยาลัยสงฆ

กับการสงเสริมความรู 
การปองกันความรุนแรง
ในเด็กและสตรีใหกับ

พระสงฆ เพื่อสรางการตื่นรู
สูชุมชนและผูนำทองถิ่น

โครงการออกแบบ
พื้นที่สรางสรรค
เพื่อการสงเสริม

ความหลากหลายทาง
เพศสภาพดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรวมสมัย

ยุคการเปลี่ยนแปลงโครงการ
แนวทางการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการ
ติดตามนโยบาย

และการดำเนินการดาน
ความเสมอภาคระหวางเพศ 

สภาผูแทนราษฎร

หลักสูตร
ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
สําหรับผู้บริหาร

โครงการ
บริหารงานบุคคล
เพื่อเสริมสราง

ความเสมอภาคระหวางเพศ
ในอาชีพวิศวกร

โครงการ
พัฒนาผูตัดสินหญิง
เพื่อเขารวมตัดสิน

ในกีฬาฟุตบอลอาชีพ

โครงการ
แนวปฏิบัติการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

บนพื้นฐานความเสมอภาค
ระหวางเพศ โครงการพัฒนา

การปฏิบัติตอ
ผูตองขังในเรือนจำ

ตามเพศภาวะ

๐๑๐๒

๐๓

๐๔

๐๕

๐๗๐๖

๖๘
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กา

รต่อ
ยอดขยายความรู้

โครงการ
มหาวิทยาลัยสงฆ

กับการสงเสริมความรู 
การปองกันความรุนแรง
ในเด็กและสตรีใหกับ

พระสงฆ เพื่อสรางการตื่นรู
สูชุมชนและผูนำทองถิ่น

โครงการออกแบบ
พื้นที่สรางสรรค
เพื่อการสงเสริม

ความหลากหลายทาง
เพศสภาพดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรวมสมัย

ยุคการเปลี่ยนแปลงโครงการ
แนวทางการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการ
ติดตามนโยบาย

และการดำเนินการดาน
ความเสมอภาคระหวางเพศ 

สภาผูแทนราษฎร

หลักสูตร
ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ
สําหรับผู้บริหาร

โครงการ
บริหารงานบุคคล
เพื่อเสริมสราง

ความเสมอภาคระหวางเพศ
ในอาชีพวิศวกร

โครงการ
พัฒนาผูตัดสินหญิง
เพื่อเขารวมตัดสิน

ในกีฬาฟุตบอลอาชีพ

โครงการ
แนวปฏิบัติการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

บนพื้นฐานความเสมอภาค
ระหวางเพศ โครงการพัฒนา

การปฏิบัติตอ
ผูตองขังในเรือนจำ

ตามเพศภาวะ

๐๑๐๒

๐๓

๐๔

๐๕

๐๗๐๖

๖๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

• เสนอแนวิทางใหก้บััหน�วิยงานอ่�นในการเสรมิสรา้ง

การมีส�วินร�วิมของประชาชน โดยศก่ษากลไกและปัีจจยัที่่�ที่ำให้

เกิดการ็ม่ส่วนิร็่วมของปีร็ะช่าช่นิและภาคส่วนิต่างๆ ในิการ็ด่แล 

รั็กษาเงินิแผ่่นิดินิและที่รั็พย์สินิของรั็ฐของไที่ย ผ่่านิกร็ณ่ศ่กษา 

จาก 7 ปีร็ะเที่ศ เพ่�อค้นิหาร็่ปีแบบและวิธ่การ็ที่่�เหมาะสมกับ

สำนิกังานิตร็วจเงนิิแผ่น่ิดนิิในิการ็เสร็มิสร็า้งกร็ะบวนิการ็มส่ว่นิร็ว่ม  

ผ่ลการ็ศ่กษาได้ข้อเสนิอเช่ิงนิโยบายและแผ่นิการ็เสริ็มสร็้าง

การ็ม่ส่วนิร่็วมของปีร็ะช่าช่นิในิการ็ด่แลรั็กษาเงินิของแผ่่นิดินิ 

และที่ร็ัพย์สินิของร็ัฐ 4 ยุที่ธศาสตร็์ ซึ่่�งม่ส่วนิสำคัญอย่างยิ�ง 

ในิการ็ส่งเสร็ิมและยกร็ะดับการ็บร็ิหาร็ร็าช่การ็แบบม่ส่วนิร็่วมของสำนิักงานิตร็วจเงินิแผ่่นิดินิกับภาคปีร็ะช่าช่นิ

ตามหลักการ็ปีร็ะช่าธิปีไตยแบบม่ส่วนิร็่วม (Participatory Democracy) ซึ่่�งผ่ลการ็ศ่กษาดังกล่าวได้นิำเสนิอ

ต่อสำนิักงานิตร็วจเงินิแผ่่นิดินิเพ่�อปีร็ะกอบการ็พิจาร็ณาเปี็นิแนิวที่างและแผ่นิงานิสำหรั็บการ็เสร็ิมสร็้าง 

การ็มส่ว่นิร่็วมของ สตง. ในิยทุี่ธศาสตร็ก์าร็ตร็วจเงนิิแผ่น่ิดนิิร็ะยะตอ่ไปี ผ่ลการ็ศก่ษาที่ำใหท้ี่ร็าบบที่บาที่ ที่ศิที่าง 

กิจกร็ร็ม ร็่ปีแบบ และวิธ่การ็ที่่�ควร็จะเปี็นิ ที่ั�งในิร็ะยะสั�นิและร็ะยะยาว เก่�ยวกับการ็เสร็ิมสร็้างการ็ม่ส่วนิร็่วม 

ของปีร็ะช่าช่นิและภาคส่วนิต่างๆ ในิการ็ด่แลรั็กษาเงินิและที่รั็พยส์นิิของรั็ฐ เพ่�อให้การ็ส่งเสริ็มการ็ตร็วจเงินิแผ่น่ิดินิ 

เกิดผ่ลสัมฤที่ธิ�และม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ

• ร�วิมออกแบับั พััฒนา และจัด้ทำโครงการบัริการ

สาธิารณะ ร็ว่มกบัองคก์ร็ปีกคร็องสว่นิที่อ้งถิ�นิเพ่�อลดความเหล่�อมล�ำ 

ที่างการ็ศ่กษา ผ่่านิการ็วิจัยเช่ิงปีฏิิบัติการ็ร่็วมกับองค์กร็ปีกคร็อง

ส่วนิที่้องถิ�นินิำร็่อง ๑๑ แห่ง เพ่�อขับเคล่�อนิให้องค์กร็ปีกคร็อง 

ส่วนิท้ี่องถิ�นิม่ความพร้็อม สามาร็ถออกแบบ พัฒนิา และจัดที่ำ

บร็กิาร็สาธาร็ณะที่่�เสริ็มสร็า้งความเสมอภาคที่างการ็ศก่ษาในิพ่�นิที่่� 

ที่ั�งในิมิตขิองโอกาสการ็เข้าถง่และการ็เสริ็มสร้็างคุณภาพการ็ศก่ษา

สำหร็บัเด็กและเยาวช่นิ ผ่ลการ็ดำเนิินิการ็สามาร็ถพัฒนิาโคร็งการ็

ที่่�เปี็นิร็่ปีธร็ร็มในิพ่�นิที่่�นิำร่็องได้ ๑2 โคร็งการ็ ส่งผ่ลให้เด็กและ

เยาวช่นิกลุ่มต่างๆ ที่่�ม่วัยแตกต่างกันิ ตลอดจนิสภาพคร็อบครั็ว 

ที่่�แตกต่างกันิ เด็กด้อยโอกาส ขาดแคลนิทีุ่นิที่ร็ัพย์ เด็กพิเศษ  

และเด็กในิพ่�นิที่่�ห่างไกล ม่โอกาสเข้าถ่งการ็ศ่กษา และได้ร็ับ 

การ็ศ่กษาที่่�ม่คุณภาพด่ข่�นิ
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7๐

๓. ช้ี�ทิศทางและขัับัเคล่�อนสังคม 
ศ่กษาเพ่�อนิำไปีใช่้ในิการ็กำหนิดทิี่ศที่างอนิาคต จัดที่ำแผ่นิพัฒนิา สร้็างความเปีล่�ยนิแปีลง ขับเคล่�อนิ

สังคม โดยในิปีี 2๕๖4 ที่่�ผ่่านิมาการ็ศ่กษาวิจัยที่ำหนิ้าที่่�ขับเคล่�อนิสังคม ปีร็ะกอบด้วย

• พัฒันากฎหมายที�เกี�ยวิขอ้งกบััพัรรคการเมอ่ง จากงานิวจัิยที่่�ศก่ษา 

วิธ่สร็ร็หาผ่่้ลงสมัคร็ร็ับเล่อกตั�ง ซึ่่�งศ่กษาถ่งร็ะบบการ็สร็ร็หาผ่่้ลงสมัคร็ 

รั็บเล่อกตั�งภายใต้พร็ะร็าช่บญัญตัปิีร็ะกอบรั็ฐธร็ร็มนิญ่วา่ด้วยพร็ร็คการ็เมอ่ง 

พ.ศ. 2๕๖๐ จง่ไมส่ามาร็ถปีฏิบิตัไิดจ้ร็งิ และร็ป่ีแบบและกร็ะบวนิการ็สร็ร็หา

ผ่่้ลงสมัคร็รั็บเล่อกตั�งจะต้องม่การ็เปีล่�ยนิแปีลง หร็่อปีร็ับปีร็ุงในิปีร็ะเด็นิใด  

ที่ั�งในิเช่งิกฎหมายและการ็ปีฏิบิตั ิเพ่�อใหเ้กดิ “ตวัแบบ” ที่่�เปีน็ิร็ะบบการ็สร็ร็หา 

ผ่่ล้งสมัคร็รั็บเลอ่กตั�งที่่�เป็ีนิปีร็ะช่าธิปีไตยและสามาร็ถปีฏิิบัตไิด้จร็งิ ผ่ลการ็ศก่ษา 

เกิดข้อค้นิพบว่า เง่�อนิไขการ็ดำเนิินิการ็สร็ร็หาผ่่้ลงสมัคร็รั็บเล่อกตั�งตาม 

พร็ะร็าช่บัญญัติปีร็ะกอบรั็ฐธร็ร็มนิ่ญว่าด้วยพร็ร็คการ็เม่อง พ.ศ. 2๕๖๐  

ที่ั�งการ็จัดตั�งสาขาพร็ร็ค ตัวแที่นิพร็ร็คปีร็ะจำจังหวัด และการ็หาสมาชิ่ก 

ใหเ้พ่ยงพอตามกฎหมายเปีน็ิเง่�อนิไขที่่�ที่ำไดย้ากในิที่างปีฏิบิติั และไมไ่ด้สง่เสร็มิ

ใหพ้ร็ร็คการ็เม่องม่ความเข้มเขง็ ผ่ลการ็ศก่ษานิ่�ไดเ้สนิอตอ่คณะกร็ร็มาธกิาร็

เพ่�อนิำไปีปีร็บัปีรุ็งพร็ะร็าช่บญัญติัปีร็ะกอบรั็ฐธร็ร็มนิญ่วา่ด้วยพร็ร็คการ็เมอ่งและการ็เลอ่กตั�ง  

และแก้ไขการ็เล่อกตั�งขั�นิต้นิเพ่�อสร็ร็หาผ่่้ลงสมัคร็ร็ับเล่อกตั�งของพร็ร็คการ็เม่อง  

แต่หากไม่ม่การ็แก้ไขวิธ่การ็สร็ร็หาผ่่้สมัคร็ร็ับเล่อกตั�งตามข้อค้นิพบ ผ่ลการ็ศ่กษาดังกล่าว 

ก็สามาร็ถเป็ีนิความร็่้เพ่�อให้พร็ร็คการ็เม่อง และคณะกร็ร็มการ็การ็เล่อกตั�งนิำไปีใช่้ 

ในิการ็สร้็างความเข้าใจต่อสาธาร็ณะต่อไปี ผ่ลการ็ศ่กษานิ่�ได้จัดพิมพ์เป็ีนิร็่ปีเล่มในิช่่�อ  

ไป (ไม่ื) ถึงฝั่่�งฝั่น่ ระบบการสรรหาผู่ล้งสมัืครรับเลอืกติั�ง แนวคิด กรณีศีึกึษาและการนำ

มืาใช้ในประเทศึไทย

• พัฒันาคณ่ภิาพัชีวิติร�วิมกับัองค์กรปกครองส�วินท้องถิ�น ผ่า่นิ โครงการการนำหลักธรรมืาภิบาล 

มืาใช้ในการพััฒนาคุณีภาพัสังคมือย่างยั�งยืนหลังวิกฤติโควิด-๑๙ กรณีีศึึกษานวัติกรรมื

เครือข่ายจิติอาสางานศิึลปะชุมืชนจังหวัดสตูิล ดำเนิินิการ็โดยใช้่ตัวแบบปีร็ะช่าธิปีไตย 

แบบม่สว่นิร่็วมผ่า่นิการ็ที่ำงานิศลิปีะช่มุช่นิที่่�ดง่ที่กุภาคส่วนิให้เข้ามามส่่วนิร่็วมอย่างสร็า้งสร็ร็ค์ 

นิำไปีส่ก่าร็ขบัเคล่�อนิเศร็ษฐกิจของพ่�นิที่่�จงัหวดัและพัฒนิาคณุภาพสงัคมโดยใช้่หลกัธร็ร็มาภบิาล  

๖ ด้านิ ได้แก่ ด้านิความโปีร็่งใส ด้านิการ็ม่ส่วนิร็่วม ด้านิความคุ้มค่า ด้านิสำนิ่กร็ับผ่ิดช่อบ  
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ด้านิการ็ส่�อสาร็ และด้านิการ็เสร็ิมสร้็างความร็่วมม่อเคร็่อข่าย 

ที่ำให้โคร็งการ็บร็ร็ลผุ่ลสัมฤที่ธิ�และที่ำใหเ้กิดการ็ยกร็ะดบัคณุภาพ

สังคมในิ 4 ด้านิ ได้แก่ ด้านิความมั�นิคงที่างเศร็ษฐกิจสังคม  

ความสมานิฉันิท์ี่ การ็ร็วมกลุ่มที่างสังคมและการ็สร้็างพลงัที่างสังคม  

ผ่ลค่อ เกิดตัวแบบในิการ็เสริ็มสร็้างพลังกลุ่ม ม่เคร็่อข่ายจิตอาสา  

มก่าร็พัฒนิาพ่�นิที่่� ปีร็ะช่าช่นิเกดิความตร็ะหนิกัในิความสำคญัของ

การ็มส่่วนิร่็วม เกิดสำนิก่รั็กบา้นิเกิด เกิดความเขา้ใจในิการ็ที่ำงานิ

เพ่�อส่วนิร็วม โดยมเ่คร่็�องมอ่คอ่ งานิจิตอาสาศิลปีะช่มุช่นิเปีล่�ยนิเมอ่ง

• สนบััสนน่การสร้างสนัตภิิาพั ผ่่านิโครงการสำรวจความืคิดเหน็ 

ประชาชนต่ิอกระบวนการสันติิภาพัจังหวัดชายแดนภาคใต้ิ  

(Peace Survey) โดยดำเนินิิการ็ตอ่เนิ่�องเปีน็ิคร็ั�งที่่� ๖ โดยที่ำงานิ

ร่็วมกับภาค่เคร็่อข่ายนิักวิช่าการ็ด้านิสันิติภาพจาก 24 องค์กร็  

ที่ั�งในิและนิอกพ่�นิที่่�ช่ายแดนิใต้ เพ่�อสำร็วจความคิดเห็นิของ

ปีร็ะช่าช่นิต่อสันิติภาพช่ายแดนิใต้และสิ�งที่่�ปีร็ะช่าช่นิคาดหวัง 

ในิอนิาคต ผ่ลการ็ศก่ษาไดน้ิำไปีใช่ใ้นิหลายภาคสว่นิ ไดแ้ก ่คณะพด่คยุ 

เจร็จาสันิติภาพ โดย พลเอก วัลลภ ร็ักเสนิาะ ขอรั็บฟัังข้อม่ล 

เพ่�อนิำไปีใช้่ปีร็ะกอบการ็พ่ดคุยกับคณะผ่่้แที่นิของกลุ่มแนิวร่็วม

ปีฏิวิติัแหง่ช่าต ิ(บอ่าร็เ์อน็ิ) เพ่�อเจร็จาหาที่างออกเร่็�องการ็อย่ร่็ว่มกนัิ 

ในิอนิาคต คณะกร็ร็มาธิการ็การ็กฎหมายการ็ยุติธร็ร็มและ 

สทิี่ธิมนุิษยช่นิยงัไดน้ิำข้อมล่ไปีใช้่ในิการ็ขบัเคล่�อนิสนัิตภิาพผ่า่นิกลไก

ที่างรั็ฐสภา เพ่�อกำหนิดกร็อบที่ศิที่างการ็ที่ำงานิในิช่ายแดนิภาคใต้  

ภาคปีร็ะช่าสังคมได้นิำผ่ลการ็ศ่กษาไปีใช้่ในิการ็กำหนิดกร็อบ 

หร็อ่ที่ศิที่างการ็ที่ำงานิในิช่ายแดนิใต ้ในิสภาปีร็ะช่าสงัคมช่ายแดนิใต้  

ได้นิำไปีใช้่โดยจัดที่ำเปี็นิเอกสาร็เสนิอต่อปีร็ะธานิร็ัฐสภา (นิายช่วนิ หล่กภัย) เพ่�อขอให้

กลไกร็ัฐสภาเป็ีนิหนิ่�งในิกลไกแก้ปีัญหาช่ายแดนิภาคใต้ ที่ั�งยังได้ที่ำข้อเสนิอแนิะเสนิอต่อ

พร็ร็คการ็เม่อง และได้จัดที่ำเปี็นิฉบับร็่ปีเล่มเผ่ยแพร็่ไปียังหนิ่วยงานิต่างๆ ที่ั�งส่วนิร็าช่การ็ 

และสถานิศ่กษา ร็วมถ่งเคร็่อข่ายที่่�เก่�ยวข้องกับการ็แก้ไขปีัญหาในิจังหวัดช่ายแดนิภาคใต้  

โดยมส่ถาบันิการ็ศก่ษาที่่�ไดน้ิำไปีขยายผ่ลตอ่ไปีอ่ก ไดแ้ก่ มหาวทิี่ยาลัยวลยัลักษณ ์ซึ่่�งไดร่้็วมมอ่ 

กับมหาวทิี่ยาลยัมลายา กวัลาลมัเปีอร็ ์ปีร็ะเที่ศมาเลเซึ่ย่ จดัเสวนิาวชิ่าการ็เก่�ยวกบัเร็่�องดงักลา่ว
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คณะพูดคุยเจรจาสันติภาพ 
(พลเอก วัลลภ รักเสนาะ)

ภาคประชาสังคม

สภาประชาสังคม

หนวยงานอื่นๆ

รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อกระบวนสันติภาพชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖

ร่วมขับเคลื่อน
สังคม

คณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย การยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชน

ประกอบการพูดคุยกับคณะผูแทน
ของกลุมแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ 
(บีอารเอ็น)

ขับเคลื่อนสันติภาพผานกลไกรัฐสภา
สงตอใหกับผูกำหนดนโยบาย

กำหนดกรอบ ทิศทางการทำงาน
ในชายแดนใต

จัดทำเอกสารเสนอตอ 
ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)
เสนอตอพรรคการเมือง

จัดทำเปนรูปเลมเผยแพรไปยังกระทรวง 
กรม กอง และสถาบันการศึกษา
ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการแกปญหา
ในชายแดนใต ๑๔๑ แหง
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• ออกแบับัอนาคต การ็ศ่กษาเพ่�อนิำข้อม่ลมาใช่้ในิการ็ออกแบบอนิาคต ได้แก่ 

๑. โครงการประเทศึไทยในอนาคติ Future  

Thailand : สังคมื ชนบท ท้องถิ�น ซึ่่�งเปี็นิส่วนิหนิ่�ง

ของโคร็งการ็วิจัยชุ่ด “ปีร็ะเที่ศไที่ยในิอนิาคต” ที่่�ได้รั็บ 

การ็สนิับสนิุนิจากสำนิักงานิการ็วิจัยแห่งช่าติ (วช่.) โดย

ศ่กษาสภาพของสังคม ช่นิบที่ ที่้องถิ�นิในิอด่ตและปัีจจุบันิ 

ร็วมถ่งการ็จัดที่ำฉากที่ัศนิ์ของสังคม ช่นิบที่ ที่้องถิ�นิ 

ที่่�จะเกิดข่�นิในิอนิาคต ผ่ลการ็ศก่ษาสามาร็ถสร็า้งฉากที่ศันิ์ 

สังคมช่นิบที่ในิอนิาคตได้เป็ีนิ 4 ฉาก ปีร็ะกอบด้วย  

ฉากทัี่ศน์ิสังคมอมทุี่กข์ (Unhappy Society) ฉากทัี่ศน์ิ 

สงัคมปีนิสุขปีนิทุี่กข์ (Mixed Society) ฉากทัี่ศน์ิสงัคมสมดุลและยั�งยน่ิ (Sustainable and Bal-

anced Society) และ ฉากที่ัศนิ์สังคมอุดมสุข (Peaceful and Happy Society) เสม่อนิการ็

ฉายภาพอนิาคตในิร็ะยะ ๕ - 2๐ ปีีข้างหน้ิา เพ่�อจัดที่ำข้อเสนิอและเสนิอนิโยบายที่่�เหมาะสม 

เพ่�อร็องรั็บการ็เปีล่�ยนิแปีลงและลดความเส่�ยงที่่�จะเกิดข่�นิในิอนิาคต งานิวิจัยนิ่�เพ่�อเป็ีนิข้อม่ล

ปีร็ะกอบในิการ็จัดที่ำแผ่นิพัฒนิาเศร็ษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ ของสำนัิกงานิสภาพัฒนิา 

การ็เศร็ษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ ที่ำให้ภาครั็ฐสามาร็ถนิำไปีใช่้ในิการ็กำหนิดนิโยบายร็องรั็บ 

อาทิี่ ลดความเหล่�อมล�ำ เสร็ิมสร็้างการ็กร็ะจายอำนิาจ ฟ้ั�นิฟั่สังคมช่นิบที่ เสริ็มสร็้างเศร็ษฐกิจ

แบบสมดุลและยั�งย่นิ 

๒. โครงการการศึึกษาอนาคติและฉากทัศึน์

การเมืืองไทยเพัื�อสร้างประชาธิปไติยที�ยั�งยืน เพ่�อศ่กษา

การ็เปีล่�ยนิแปีลงที่างการ็เม่อง ร็วมถ่งผ่ลกร็ะที่บในิอด่ต

แล้วนิำมาวิเคร็าะห์เพ่�อให้มองเห็นิความเปีล่�ยนิแปีลง 

ที่่�อาจจะเกิดข่�นิในิอนิาคตว่าจะดำเนิินิไปีในิที่ิศที่างใด  

ตลอดจนิศ่กษาความเส่�ยงและจัดที่ำฉากทัี่ศน์ิพร้็อมที่ั�ง 

เสนิอแนิวที่างร็องร็บัการ็เปีล่�ยนิแปีลงที่่�จะเกดิข่�นิ โดยแบง่ 

การ็ศก่ษาออกเปีน็ิ 3 เร็่�อง คอ่ มิตสิถาบันิการ็เมอ่ง (ร็ฐัสภา  

สมาชิ่กสภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ สมาชิ่กวุฒิสภา) มิติพร็ร็คการ็เม่อง และมิติการ็เม่องภาคพลเม่อง  

เพ่�อจดัที่ำฉากที่ศัน์ิอนิาคต (scenario building) ปีร็บัที่างเล่อกในิอนิาคตใหเ้หมาะกบัสถานิการ็ณ์
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๒๕๔๙ ๒๕๕๔

๒๕๕๒ ๒๕๕๙

รูปแบบการสร้างค่านิยม
สันติวิธีร่วมกับจริยธรรม

ในระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียน

วิจัยการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
ความซื่อตรง
ในสังคมไทย

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้าน
สิทธิเสรีภาพ การมี

ส่วนร่วมและกฎหมาย

การศึกษา
การจัดทํา

งบประมาณ

เสริมทักษะ เพ่ิมศักยภาพ
 เสริมพลังบวก 
สร้างสันติภาพ
ในโรงเรียน

ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก

สร้างพฤติกรรม
ความซื่อตรง

ได้ตัวแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเรื่องสิทธิ

และการมีส่วนร่วม

จัดทํางบประมาณ
ที่คํานึงถึง

ความเสมอภาคหญิงชาย

โรงเรียนเทศบาล
บ้านแฮด ขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

อบต.อุตรดิตถ์
อบต.ลําพูน

อบต.ร้อยเอ็ด
เทศบาลกันตัง 

จ.ตรัง
อบต.ลําพูน

โรงเรียน
เร๊าะห์มานีย๊ะห์ 
จังหวัดสงขลา

สิ่งที่เกิดขึ้น

ผู้รับประโยชน์

๒๕๖๑ ๒๕๖๓

๒๕๖๑

หลักธรรมาภิบาล 
จากแนวคิด
สู่การปฏิบัติ
ในสังคมไทย

ศึกษาพฤติกรรม
ความเป็นพลเมือง
สําหรับสังคมไทย

วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลือกตั้ง

สมานฉันท์และ
ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพสังคม
ให้ย่ังยืนได้ตัวแทนในการสร้าง

ความเสมอภาคในชุมชน

สร้างความเป็น
พลเมือง

การเลือกตั้ง
มีความโปร่งใส

อบจ.ชัยภูมิ
ขยายไปร้อยเอ็ด
เทศบาลเมือง

คกก.การเลือกตั้ง
ชัยภูมิ

สภาพลเมือง
มรภ.ชัยภูมิ

เทศบาลบ้านแฮด
ขอนแก่น
อบต.สตูล

เทศบาลต.หัวเวียง
พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองกระบี่

สิ่งที่เกิดขึ้น

ผู้รับประโยชน์
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เพ่ือเสริมสร้าง
ความซื่อตรง
ในสังคมไทย

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้าน
สิทธิเสรีภาพ การมี

ส่วนร่วมและกฎหมาย

การศึกษา
การจัดทํา

งบประมาณ

เสริมทักษะ เพ่ิมศักยภาพ
 เสริมพลังบวก 
สร้างสันติภาพ
ในโรงเรียน

ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนัก

สร้างพฤติกรรม
ความซื่อตรง

ได้ตัวแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเรื่องสิทธิ

และการมีส่วนร่วม

จัดทํางบประมาณ
ที่คํานึงถึง

ความเสมอภาคหญิงชาย

โรงเรียนเทศบาล
บ้านแฮด ขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

อบต.อุตรดิตถ์
อบต.ลําพูน

อบต.ร้อยเอ็ด
เทศบาลกันตัง 

จ.ตรัง
อบต.ลําพูน

โรงเรียน
เร๊าะห์มานีย๊ะห์ 
จังหวัดสงขลา

สิ่งที่เกิดขึ้น

ผู้รับประโยชน์

๒๕๖๑ ๒๕๖๓

๒๕๖๑

หลักธรรมาภิบาล 
จากแนวคิด
สู่การปฏิบัติ
ในสังคมไทย

ศึกษาพฤติกรรม
ความเป็นพลเมือง
สําหรับสังคมไทย

วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลือกตั้ง

สมานฉันท์และ
ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพสังคม
ให้ย่ังยืนได้ตัวแทนในการสร้าง

ความเสมอภาคในชุมชน

สร้างความเป็น
พลเมือง

การเลือกตั้ง
มีความโปร่งใส

อบจ.ชัยภูมิ
ขยายไปร้อยเอ็ด
เทศบาลเมือง

คกก.การเลือกตั้ง
ชัยภูมิ

สภาพลเมือง
มรภ.ชัยภูมิ

เทศบาลบ้านแฮด
ขอนแก่น
อบต.สตูล

เทศบาลต.หัวเวียง
พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองกระบี่

สิ่งที่เกิดขึ้น

ผู้รับประโยชน์

7๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔
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7๖

ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๒
การพััฒนาผ่�นำาให้�เป็นผ่�นำาที่างค์วามค์ิดแลี่ะม่พัฤติกรรม
ที่่�สู่�งเสู่ริมประชาธิปไตย ธรรมาภิิบัาลี่ แลี่ะสู่ันติวิธ่
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77รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

สถาบันิพร็ะปีกเกล้าเปี็นิหน่ิวยงานิในิกำกับของรั็ฐสภา ก่อตั�งข่�นิโดยพร็ะร็าช่บัญญัติสถาบันิ 

พร็ะปีกเกลา้ พ.ศ. 2๕4๑ โดยมว่สิยัที่ศันิค์อ่ การ็เปีน็ิสถาบนัิวชิ่าการ็ช่ั�นินิำดา้นิการ็พฒันิาปีร็ะช่าธปิีไตย 

ธร็ร็มาภิบาล และสันิติวิธ่ มุ่งนิำความร็่้ส่่สังคม เพ่�อปีร็ะโยช่นิ์ส่วนิร็วม

หนิ่�งในิยุที่ธศาสตร์็ของสถาบันิพร็ะปีกเกล้าค่อ การ็พัฒนิาผ่่้นิำให้เปี็นิผ้่่นิำที่างความคิด 

และม่พฤติกร็ร็มที่่�ส่งเสร็ิมปีร็ะช่าธิปีไตยอย่างสุจร็ิตและช่อบธร็ร็ม ธร็ร็มาภิบาล และสันิติวิธ่  

ซึ่่�งสถาบนัิได้เนิน้ิการ็ผ่สมผ่สานิ และสร็า้งพ่�นิท่ี่�ในิการ็เร่็ยนิร้่็ร็ว่มกนัิร็ะหวา่งผ่่น้ิำจากภาคร็ฐั ภาคการ็เมอ่ง  

ภาคเอกช่นิ และภาคปีร็ะช่าสังคม การ็สร้็างความสัมพันิธ์ที่างลักษณะที่่�เป็ีนิที่างการ็และไม่เป็ีนิที่างการ็  

ร็ะหว่างบุคคลในิร็ุ่นิเด่ยวกันิและร็ะหว่างร็ุ่นิ เพ่�อพัฒนิาผ่่้นิำให้เปี็นิผ่่้นิำที่างความคิดและการ็ที่ำงานิ 

ที่่�ส่งเสร็ิมและสร็้างสร็ร็ค์สังคมที่่�เปี็นิปีร็ะช่าธิปีไตย

ผู้นำาทรงภูมิปัญญา (Wise Leadership) 
การ็เปีล่�ยนิแปีลงอย่างฉับพลันิ (disruption) ที่่�เกิดข่�นิในิโลกปีัจจุบันิที่ำให้

เกิดสภาวะของความผ่ันิผ่วนิและความไม่แนิ่นิอนิ ซึ่่�งส่งผ่ลต่อศักยภาพของผ้่่นิำ 

ในิการ็ร็ับม่อกับการ็เปีล่�ยนิแปีลงเหล่านิั�นิ สถาบันิตร็ะหนิักว่า ในิการ็ที่่�จะสร็้างผ้่่นิำ 

ท่ี่�ม่ศักยภาพเพ่ยงพอที่่�จะร็ับม่อกับความผ่ันิผ่วนิดังกล่าวได้ ผ่่้นิำคนินิั�นิจะต้อง 

เป็ีนิผ้่่นิำที่ร็งภ่มิปีัญญา (wise leadership) ซึ่่� งเป็ีนิผ่่้นิำที่่� ตัดสินิใจได้ว่า 

ควร็จะที่ำสิ�งใด เม่�อใด และอย่างไร็ ม่ความเข้าใจในิบริ็บที่ที่่�เกิดข่�นิ ภายใต้กำกับ 

ของกร็อบแห่งจร็ิยธร็ร็ม เพ่�อที่่�จะเล่อกแนิวที่างที่่�เหมาะสมและก่อให้เกิดสิ�งที่่�ด่งาม 

และปีร็ะโยช่นิ์ต่อคนิจำนิวนิมาก 
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7๘

ในิปี ี2๕๖4 สถาบนัิจง่ไดม้ก่าร็สง่เสร็มิศกัยภาพของผ่่น้ิำที่ร็งภม่ปัิีญญา ในิ 2 หลกัสต่ร็  

ได้แก่ หลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิส่งการ็เม่องการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย

สำหรั็บนิักบริ็หาร็ร็ะดับส่ง ร็ุ่นิที่่� 24 (ปีปีร็.24) และหลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ผ่่้นิำยุคใหม่ 

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย ร็ุ่นิที่่� ๑๐ (ปีนิปี.๑๐)

นิักศ่กษาที่ั�ง 2 หลักส่ตร็ ได้รั็บโจที่ย์ที่่�ม่การ็กำหนิดข่�นิโดยเฉพาะสำหร็ับนิักศ่กษา 

ในิแต่ละร็ุ่นิ โดยโจที่ย์สำหรั็บนัิกศ่กษา ปีปีร็.24 ค่อ “ผ่่้นิำกับการ็ลดความเหล่�อมล�ำ 

ในิสังคมปีร็ะช่าธิปีไตย” และนัิกศ่กษา ปีนิปี.๑๐ ค่อ “ผ่่้นิำกับความเหล่�อมล�ำหลังโควิด-๑๙”  

โดยนิักศ่กษาในิแต่ละหลักส่ตร็ ได้ถ่กแบ่งเป็ีนิ ๑๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่มม่อาจาร็ย์ที่่�ปีร็่กษา 2 คนิ  

ที่ำหนิ้าที่่�คอยด่แลอย่างใกล้ช่ิดและผ่ลักดันิ (mentor/coach) ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 

ของนิักศ่กษาตลอดที่ั�งกร็ะบวนิการ็

โคร็งงานิกลุ่มเช่ิงปีฏิิบัติการ็ ถ่กดำเนิินิการ็ด้วยร็่ปีแบบการ็จัดการ็ความร็่้แบบเซึ่กิ  

(SECI model) ซึ่่�งเป็ีนิการ็ปีฏิสัิมพันิธ์ร็ะหว่างความร็่ฝ้ังัลก่ (tacit knowledge) และความร็่ชั้่ดแจ้ง  

(explicit knowledge) ซึ่่�งเป็ีนิกร็ะบวนิการ็เพ่�อยกร็ะดับความร็่้ให้ส่งข่�นิอย่างต่อเน่ิ�องเป็ีนิ

วัฏิจกัร็ เร็ิ�มจากการ็แลกเปีล่�ยนิเร่็ยนิร้่็ที่างสงัคม (socialization) การ็ปีร็บัเปีล่�ยนิออกส่ภ่ายนิอก  

(externalization) การ็ผ่สมผ่สานิ (combination) และการ็ปีรั็บเปีล่�ยนิเข้าส่่ภายในิ  

(internalization) ซึ่่�งเป็ีนิแนิวคิดที่่�ถก่นิำเสนิอโดย โนินิากะ และที่าเคอุช่ ิ(Nonaka & Takeuchi, 

1995) ที่ำให้เกิดโคร็งงานิท่ี่�เกิดปีร็ะโยช่นิ์ที่ั�งต่อนิักศ่กษาและพ่�นิที่่�จำนิวนิ 2๐ โคร็งการ็  

ม่ผ่่้ได้ร็ับปีร็ะโยช่นิ์จากโคร็งการ็ที่ั�งที่างตร็งและที่างอ้อมมากกว่า ๘๐,๐๐๐ คนิ
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7๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ตัวิอย่างโครงการเดั่นผู้นำาทรงภูมิปัญญา
๑. โครงการ Find Arts การใช้ศิลปะเพ่ั�อสร้างโอกาสลด้ควิามเหล่�อมล�ำและพััฒนา 

ค่ณภิาพัชีวิิตของผ้้มีภิาวิะออทิสติก โดยนิักศ่กษา ปีปีร็.24

โคร็งการ็นิ่�ม่เปี้าหมายเพ่�อพัฒนิาคุณภาพช่่วิต  

และลดความเหล่�อมล�ำในิดา้นิร็ายไดใ้ห้กับบคุคลผ้่่มภ่าวะ

ออที่สิตกิ ไดจ้ดัที่ำโคร็งการ็นิำร็อ่ง โดยร็บัเยาวช่นิผ่่ม้ภ่าวะ 

ออที่ิสติกเข้าร่็วมโคร็งการ็จำนิวนิ ๑3 คนิ เข้าฝึักฝันิ 

ที่ักษะที่างศิลปีะกับศิลปีินิที่่�ม่ช่่�อเส่ยง 

ผลสำเร็จ เยาวช่นิผ่่้ม่ภาวะออทิี่สติกเข้าร่็วม

โคร็งการ็และผ่่านิการ็ฝึักฝันิ ม่ผ่ลงานิภาพเข่ยนิ สามาร็ถ 

ขายภาพเขย่นิได้จำนิวนิ ๑4 ภาพ มร่็ายได้จากการ็ขายภาพ 

ม่ลค่า 2๕๐,๐๐๐ บาที่ และจัดนิิที่ร็ร็ศการ็แสดง 

ผ่ลงานิศลิปีะดงักลา่วร็ะหวา่งวนัิที่่� 2 - ๙ มน่ิาคม 2๕๖4   

ณ The Street ร็ชั่ดา และไดร้็บัเกย่ร็ตจิากนิายจติุ ไกร็ฤกษ์   

รั็ฐมนิตร็ว่า่การ็กร็ะที่ร็วงการ็พฒันิาสงัคมและความมั�นิคง

ของมนุิษย์ เปี็นิปีร็ะธานิในิพิธ่ และมอบโล่เก่ยร็ติยศและ 

ใบปีร็ะกาศเกย่ร็ตคิณุของนิายช่วนิ หลก่ภยั ปีร็ะธานิรั็ฐสภา 

ให้แก่เยาวช่นิ และศิลปีินิอ่กด้วย

การพััฒนาอย�างยั�งย่น นิอกจากโคร็งการ็นิ่� 

จะสามาร็ถใช่ศ้ลิปีะในิการ็ลดความเหล่�อมล�ำ ที่ำให้เยาวช่นิ

สามาร็ถสร็้างสร็ร็ค์ผ่ลงานิที่่�ม่คุณค่า สร็้างร็ายได้จาก 

ความสามาร็ถของตนิได้อย่างเป็ีนิธร็ร็มและเที่่าเที่่ยม 

ยังได้ที่ำให้ เกิดต้นิแบบของการ็พัฒนิางานิศิลปีะ 

ส่่การ็ปีร็ะกอบอาช่พ่ ถง่ขั�นิสามาร็ถจำหนิา่ยผ่ลงานิศลิปีะ 

และก่อให้เกิดเคร็อ่ข่ายความร่็วมมอ่ทัี่�งภาครั็ฐ ภาคเอกช่นิ 

และภาคปีร็ะช่าสังคมอ่ก ๑๘ เคร่็อข่าย ที่่�พร็้อมจะนิำ 

การ็พัฒนิาร็่ปีแบบนิ่�ไปีต่อยอด

aw_annual2564_p2.indd   79aw_annual2564_p2.indd   79 8/24/2022   8:37:05 AM8/24/2022   8:37:05 AM



๘๐

๒. โครงการสร่าช่มชนกับัควิามเหล่�อมล�ำทางสังคมไทย โดยนิักศ่กษา ปีปีร็.24

ม่ที่่�มาจากการ็ลงพ่�นิที่่�ของนิกัศก่ษาในิจงัหวดัแพร็่ 

เพ่�อสำร็วจความต้องการ็และปีัญหาของปีร็ะช่าช่นิ ที่ำให้

นิักศ่กษาพบภ่มิปัีญญาที่้องถิ�นิในิการ็แปีร็ร็่ปีผ่ลิตภัณฑ์์

ที่างการ็เกษตร็ในิร็่ปีแบบที่่�หลากหลาย แต่ยังขาดการ็นิำ

ภ่มิปีัญญาเหล่านิั�นิมาต่อยอดในิเชิ่งพาณิช่ย์ ซึ่่�งหนิ่�งในิ

ภ่มิปีัญญาอันิล�ำค่าค่อ ภ่มิปีัญญาในิการ็ผ่ลิตสุร็าชุ่มช่นิ 

ที่่�พบว่านิอกจากสุร็าชุ่มช่นิจะเปี็นิสินิค้าเช่ิงวัฒนิธร็ร็ม 

ที่่�ม่ศักยภาพในิการ็พัฒนิาข่�นิเปี็นิมร็ดกที่างภ่มิปีัญญาแล้ว 

ยังพบว่าในิกร็ะบวนิการ็ผ่ลิตสุร็าชุ่มช่นิ ยังมข่องเหลอ่จาก

กร็ะบวนิการ็ผ่ลิตซึ่่�งในิพ่�นิที่่�เร็่ยกว่า กากส่าเหล้า หร็่อ  

นิ�ำโจ้ ที่่�สามาร็ถนิำมาผ่ลิตเปี็นิผ่ลิตภัณฑ์์เคร่็�องสำอางได้ 

ผลสำเรจ็ นัิกศก่ษาไดใ้ห้ความร้่็แกชุ่่มช่นิ ที่ั�งดา้นิ

กฎหมาย แนิวที่างสร้็างร็ายได้เพิ�ม เพ่�อต่อยอดการ็แปีร็ร็ป่ี

ผ่ลผ่ลิตที่างการ็เกษตร็ แนิวที่างการ็สร็้างภาพลักษณ์ของ

ผ่ลติภัณฑ์ ์ควบค่่ไปีกับการ็ออกแบบหบ่ห่อและโลโก้สินิค้า

ที่่�สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้ี่องถิ�นิ การ็แปีร็ร็่ปีสินิค้าที่่�ได้

มาตร็ฐานิ ได้รั็บใบรั็บร็องจากองค์การ็อาหาร็และยา ซึ่่�งสามาร็ถต่อยอดได้ในิมาตร็ฐานิอุตสาหกร็ร็ม  

และร็วมไปีถ่งการ็จดแจ้งผ่ลิตภัณฑ์์และการ็ที่ำการ็ตลาดเพ่�อการ็จัดจำหน่ิายในิช่่องที่างต่างๆ  

และเห็นิว่าสินิค้าภ่มิปัีญญาท่ี่�ม่อย่่สามาร็ถสร็้างม่ลค่าเพิ�มอย่างไม่ร้่็จบ สามาร็ถเพิ�มร็ายได ้

ได้อยา่งยั�งยน่ิและมั�นิคง และยงัไดแ้สดงเอกลกัษณป์ีร็ะจำถิ�นิ ซึ่่�งม่ที่่�มาจากภม่ปิีญัญาของช่มุช่นิ

ได้อ่กด้วย

การพัฒันาอย�างยั�งยน่ ผ่ลที่่�ได้จากความสำเร็จ็ของโคร็งการ็นิ่�คอ่ ที่ำให้ปีร็ะช่าช่นิในิพ่�นิที่่� 

เกดิความภาคภมิ่ใจในิมร็ดกที่างภมิ่ปัีญญาของตนิเอง มค่วามเขา้ใจและรั็บร็่ถ้ง่สิที่ธิตามกฎหมาย

ที่่�ตนิเองม่ สามาร็ถใช่้สิที่ธิ�ตามกฎหมายได้อย่างถ่กต้องและเป็ีนิธร็ร็มซึ่่�งจะนิำไปีส่่การ็สร็้าง 

พลังอำนิาจดว้ยความช่อบธร็ร็ม (legal empowerment) ไดใ้นิท่ี่�สดุ ร่็วมทัี่�งสร้็างแร็งบนัิดาลใจ 

ให้ปีร็ะช่าช่นิในิพ่�นิที่่�ใกล้เค่ยงม่ความสนิใจที่่�จะมาต่อยอดผ่ลิตภัณฑ์์
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๘๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๓. โครงการค้�ห้ผ้้สง้วิัย (Senior Buddy) โดยนิักศ่กษา ปีนิปี.๑๐

มเ่ปีา้หมายในิการ็สง่เสร็มิคณุภาพช่ว่ติของ 

ผ่่้ส่งอายุให้ด่ข่�นิอย่างยั�งย่นิ ใช้่กลไกการ็พัฒนิา

วิที่ยากร็ตน้ิแบบ ซ่ึ่�งมาจากอาสาสมัคร็หร็อ่นิกัศ่กษา

ในิร็ะดับปีริ็ญญาตร่็ภายในิชุ่มช่นิหร็อ่พ่�นิที่่�ใกล้เคย่ง  

ผ่่านิการ็ฝัึกอบร็มความร็่้และที่ักษะที่่�จำเปี็นิ 

ในิการ็ด่แลผ่่ส้ง่อายุ เพ่�อที่ำหน้ิาที่่�เปีน็ิค่่หแ่กผ่่่ส้ง่อายุ  

จัดที่ำชุ่ดเคร็่�องม่อในิการ็ฝัึกอบร็มพัฒนิาที่ักษะ 

ที่ั�งด้านิร่็างกาย อาร็มณ์จิตใจ และด้านิสังคมให้แก่ 

ผ่่้สง่อายุเผ่ยแพร่็ผ่่านิส่�อต่างๆ

ผลสำเร็จ ผ่ลที่่�เกิดข่�นิค่อ ผ่่้สง่อายุที่่�เคยถ่กที่อดที่ิ�งในิชุ่มช่นิ ในิพ่�นิที่่�กรุ็งเที่พมหานิคร็ 

และอำเภอกำแพงแสนิ จังหวัดนิคร็ปีฐม จำนิวนิ 4๐ คนิ ที่่�เข้าร็่วมโคร็งการ็ ซ่ึ่�งเคยม่ปัีญหา 

ที่ั�งที่างด้านิสุขภาพร็่างกาย จิตใจ เปี็นิผ้่่ได้รั็บปีร็ะโยช่นิ์จากโคร็งการ็นิ่�ในิที่ันิที่่ จากการ็ได้รั็บ 

การ็เอาใจใส่ดแ่ลอย่างใกล้ช่ดิ ที่ั�งด้านิสุขภาพอนิามัย และด้านิจิตใจ และในิสว่นิของอาสาสมัคร็

ที่่�เขา้ร็ว่มโคร็งการ็มอ่งคค์วามร็่เ้พิ�มข่�นิ ไดร้็่จ้กัความปีร็าร็ถนิาด่และความเอ่�ออาที่ร็ และสามาร็ถ

นิำองคค์วามร็่ม้าพฒันิาตอ่ยอดไดอ้ยา่งร็วดเร็ว็นิำไปีส่ก่าร็ลดปีญัหาความเหล่�อมล�ำในิการ็เขา้ถง่

บร็ิการ็ด้านิสาธาร็ณสุข 

ผ่ลที่่�เกดิข่�นิในิร็ะดบัช่มุช่นิ โคร็งการ็นิ่� ยงัเปีน็ิการ็สง่เสร็มิการ็สร็า้งจติสำนิก่ความเอ่�ออาที่ร็ 

ในิช่มุช่นิ เปีน็ิการ็ลดช่อ่งวา่งร็ะหวา่งวยั การ็เสร็มิสร็า้งความเขม้แขง็และการ็มส่ว่นิร็ว่มในิช่มุช่นิ 

และใหผ้่่ส้ง่อายสุามาร็ถช่ว่ยเหลอ่และพ่�งพาตนิเองไดม้ากข่�นิและดำร็งช่ว่ติในิสงัคมไดอ้ยา่งมค่ณุคา่

การพััฒนาอย�างยั�งย่น เม่�อโคร็งการ็น่ิ�ได้ดำเนิินิต่อไปีอย่างเหมาะสม ผ่ลกร็ะที่บของ

โคร็งการ็น่ิ�ค่อ การ็ที่่�โคร็งการ็นิ่�ได้ร็ับความสนิใจจากองค์การ็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิ งานิบริ็การ็

สาธาร็ณสุข และหน่ิวยงานิท่ี่�เก่�ยวข้อง เช่่นิ มหาวิที่ยาลัยในิพ่�นิที่่� ได้นิำร็่ปีแบบของโคร็งการ็ 

ไปีขยายผ่ลต่อยอดเพ่�อยกร็ะดับคุณภาพช่่วิตของผ่่้ส่งอายุในิพ่�นิที่่�ใหม่ๆ และสามาร็ถสร็้าง 

ความเอ่�ออาที่ร็ในิชุ่มช่นิ ลดช่่องว่างร็ะหว่างวัยและช่่วยสร้็างความเข้มแข็งและการ็ม่ส่วนิร็่วม

ในิชุ่มช่นิได้เปี็นิอย่างด่
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๔. โครงการชวิาชาตรี นวิัตวิิถีใหม�เพั่�อช่มชนไทยที�ยั�งย่น โดย นิักศ่กษา ปีนิปี.๑๐

ม่เปี้าหมายเพ่�อเพิ�มม่ลค่าของสินิค้าหัตถกร็ร็ม 

ในิชุ่มช่นิ โดยพ่�นิที่่�กลุ่มเป้ีาหมายค่อ ชุ่มช่นิ (กลุ่มงานิ

ผ่ลิตภัณฑ์์จากผ่ักตบช่วา) ตำบลที่่าช่้าง จังหวัดอ่างที่อง 

จากการ็ลงพ่�นิที่่�พด่คุย เร็ย่นิร็่วั้ฒนิธร็ร็มท้ี่องถิ�นิจากปีร็าช่ญ์

ช่าวบา้นิ และสอบที่านิกบัคนิในิช่มุช่นิ ที่ำให้นัิกศก่ษาและ

ช่มุช่นิเลง็เหน็ิศกัยภาพของช่มุช่นิในิการ็ตอ่ยอดเอกลกัษณ์

ของละคร็ช่าตร่็ซึ่่�งเปี็นิสมบัติที่างภ่มิปีัญญาของชุ่มช่นิ  

ไปีเพิ�มม่ลค่าให้กับผ่ลิตภัณฑ์์จากผ่ักตบช่วาเปี็นิสินิค้า 

เช่ิงวัฒนิธร็ร็มอันิที่ร็งคุณค่าสวยงาม แสดงอัตลักษณ์

ของละคร็ช่าตร็่ และเพิ�มคุณภาพการ็ผ่ลิตสินิค้า โดยใช้่ 

องคค์วามร็่ท้ี่างวิที่ยาศาสตร์็ที่่�ช่มุช่นิสามาร็ถนิำไปีปีฏิบัิตไิด ้ 

ผลสำเรจ็ ผ่ลสำเร็จ็ที่่�เกดิข่�นิของโคร็งการ็นิ่�ในิที่นัิที่่

ค่อ ได้ที่ำให้ม่สินิค้าที่่�เปี็นิเอกลักษณ์ของชุ่มช่นิ ปีร็ะช่าช่นิ

ม่ร็ายได้มากข่�นิ ม่ความสำนิ่กรั็กบ้านิเกิด และภ่มิใจ 

ในิอัตลักษณ์ที่้องถิ�นิของตนิเอง นิอกจากน่ิ� นิักศ่กษา 

ยังได้ถ่ายที่อดวิธ่การ็ให้ชุ่มช่นิสามาร็ถจดที่ะเบ่ยนิลายผ่้า 

และเคร่็�องจักสานิ นิำไปีส่่การ็สร้็างเคร่็�องหมายการ็ค้า การ็พัฒนิาความร็่้ในิด้านิเคร็่อข่าย 

ออนิไลนิ์ และการ็นิำเสนิอสินิค้าท่ี่�ม่เร่็�องเล่าจากข้อม่ลที่างปีร็ะวัติศาสตร์็ อันิเปี็นิท่ี่�มาของ 

ลวดลายต่างๆ เหล่านัิ�นิ และยังได้สร็้างเคร็่อข่ายความร่็วมม่อต่อยอดผ่ลิตภัณฑ์์อย่างยั�งย่นิ  

โดยได้จัดที่ำ MOU ร็ะหว่างชุ่มช่นิ และคณะศิลปีกร็ร็มศาสตร์็ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนิโลย ่

ร็าช่มงคลธัญบุร็่ ได้ร็ับความร่็วมม่อจาก สำนิักงานิวัฒนิธร็ร็มจังหวัดอ่างที่อง สำนิักงานิเกษตร็

จงัหวัดอา่งที่อง ภายใต้ศน่ิย์ AICAIC อา่งที่อง ได้ร็บัการ็ยอมรั็บและเขา้ร็ว่มกับศน่ิย์ส่งเสริ็มศลิปีาช่พ่  

นิอกจากนิ่�ยังม่การ็จดอนุิสิที่ธิบัตร็ หร่็อจดแจ้งลิขสิที่ธิ� หร่็อข่�นิที่ะเบ่ยนิภ่มิปีัญญาที่้องถิ�นิ  

หร็่อเคร็่�องหมายการ็ค้า อย่างนิ้อย ๑ ฉบับ จากกร็ะบวนิการ็สร็้างสินิค้าในิพ่�นิที่่�
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การพััฒนาอย�างยั�งย่น ส่วนิผ่ลกร็ะที่บที่่�ได้จากโคร็งการ็นิ่�ค่อ การ็สร็้างศักยภาพ 

ของผ่่้นิำในิท้ี่องถิ�นิ โดยในิโคร็งการ็นิ่�ได้ร็ับความร่็วมม่ออย่างเต็มที่่�และเต็มใจจากบุคลากร็

ในิท้ี่องถิ�นิ จ่งได้สร็้างผ่่้นิำชุ่มช่นิร็ุ่นิใหม่ที่่�ได้ร็ับการ็ยอมรั็บจากพ่�นิที่่� ม่ศักยภาพในิการ็พัฒนิา

ชุ่มช่นิ ม่ความเส่ยสละและมุ่งมั�นิในิการ็ที่ำงานิ ผ่่านิสร็้างร็ะบบการ็จัดการ็ความร็่้ในิชุ่มช่นิ  

โดยใช้่กร็ะบวนิการ็ปีร็ะช่าธิปีไตยแบบปีร็่กษาหาร็่อ (deliberative democracy) ซึ่่�งเปี็นิ 

ต้นิแบบของการ็เปี็นิชุ่มช่นิที่่�เข้มแข็งและภาคภ่มิในิอัตลักษณ์ของตนิเอง ผ่่านิองค์ความร็่้ 

ในิด้านิเศร็ษฐกิจพอเพ่ยง และการ็ม่ส่วนิร็่วมในิชุ่มช่นิ   

การสร้างคุณลักษัณะ KPI DNA
นิอกจากกิจกร็ร็มการ็เร็่ยนิการ็สอนิในิห้องเร็่ยนิและนิอกห้องเร็่ยนิแล้ว สถาบันิได้กำหนิดกิจกร็ร็ม 

เพ่�อให้นิักศ่กษาของสถาบันิได้ใช้่เวลาร่็วมกันิที่ำกิจกร็ร็มต่างๆ เพ่�อถักที่อสิ�งที่่�กลายเป็ีนิ “คุณลักษณะร็่วมกันิ 

ของนิักศ่กษาสถาบันิ” ซึ่่�งเร็่ยกว่า KPI DNA ซึ่่�งปีร็ะกอบไปีด้วย 

K -  Knowledge ค่อ คุณลักษณะของผ่่้ที่่�ม่ความร็่้ ม่ความร็อบร็่้ ตั�งใจใฝ่ัร็่้ และกร็ะหาย 

ในิการ็แสวงหาความร็่้ ซึ่่�งได้มาจากที่ั�งการ็ได้รั็บการ็ฝึักอบร็มและการ็เร็่ยนิร็่้ร่็วมกันิจาก

ปีร็ะสบการ็ณ์ของทุี่กคนิ (Knowledge Co-creation) ห่วงหาและพัฒนิาความร็่จ้ากหลักวชิ่า

และการ็ปีฏิบัิตจิริ็งอย่างต่อเน่ิ�อง เพ่�อให้เกิดความร็่ใ้หม่ที่่�คร็บถ้วนิชั่ดเจนิและร็อบด้านิ นิำไปีส่่ 

การ็ตัดสินิใจโดยอาศัยฐานิความร็่้ไปีปีร็ะยุกต์ใช่้ในิที่างที่่�ถ่กต้องและถ่ายที่อดให้กับผ่่้อ่�นิได้

P - Publicness ค่อ คุณลักษณะของผ้่่ที่่�คิดถ่งส่วนิร็วม ยินิด่เส่ยสละช่่วยเหล่อหร็่อแบ่งปีันิ 

สิ�งที่่�ตนิเองเห็นิความสำคัญ เช่่นิ เวลา เงินิที่อง ความสุขช่ั�วคร็าว เพ่�อให้สังคมได้ปีร็ะโยช่นิ์ 

ม่ความพยายามที่่�จะเปีล่�ยนิแปีลงสังคมให้ด่ข่�นิ สถาบันิพร็ะปีกเกล้าเน้ินิเร่็�องการ็สร้็าง 

ให้พลเม่องม่ส่วนิร็่วม (engaged citizen) สร็้างสร็ร็ค์สิ�งที่่�ด่งาม ส่งเสร็ิมให้สังคมเกิด 

ความเที่่าเที่่ยมและสันิติสุข

I -  Integrity ค่อ คุณลักษณะของผ่่้ที่่�ย่ดมั�นิในิความถ่กต้องช่อบธร็ร็ม ซึ่่�อสัตย์ ตร็งไปีตร็งมา  

ม่ความละอายต่อการ็กร็ะที่ำผ่ิด ใช่้หลักคุณธร็ร็มในิการ็ดำร็งตนิ ปีฏิิบัติหนิ้าที่่�ด้วย 

ความยุติธร็ร็ม ย่ดมั�นิและย่นิหยัดในิสิ�งที่่�ถ่กต้อง และกล้าคัดค้านิในิสิ�งที่่�ผ่ิด ที่ำให้  

“คร็องตนิ คร็องงานิ” หร่็อหาจดุสมดุลร็ะหวา่งความเปีน็ิตวัของตวัเองและความเปีน็ิมอ่อาช่พ่
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๘4

กิจกร็ร็มการ็เร็ย่นิการ็สอนิของหลกัส่ตร็ต่างๆ ไดน้ิำแนิวที่างของสถาบนัิพร็ะปีกเกล้าในิการ็สร็า้งนัิกศก่ษา

ที่่�คุณลักษณะ KPI DNA และกิจกร็ร็มที่่�ใช้่เพ่�อส่งเสริ็ม KPI DNA เช่่นิ การ็สนิที่นิากลุ่ม (Group Discussion)   

Executive Talk การ็แบ่งปีนัิเร็ย่นิร็่จ้ากปีร็ะสบการ็ณ์ของนิกัศก่ษา และกิจกร็ร็มเฟ้ันิหาตวัแที่นิ KPI (KPI the idol)  

เสร็ิมสร็้างและพัฒนิานัิกศ่กษาให้เปี็นิผ่่้นิำที่างความคิดและม่พฤติกร็ร็มที่่�ส่งเสร็ิมปีร็ะช่าธิปีไตยอย่างสุจร็ิตและ

ช่อบธร็ร็ม ธร็ร็มาภิบาล และสันิติวิธ่ ดังนิ่�

K - Knowledge ดา้นิความร็่ ้ค่อ นิกัศ่กษาได้เร็ย่นิร็่จ้ากปีร็ะสบการ็ณใ์นิพ่�นิที่่�จร็งิ โดยบร่็ณาการ็ 

สหวิที่ยาการ็กบัการ็สังเคร็าะหแ์ละหยั�งร็่ภ้ายในิตนิจนิเกิดเป็ีนิองคค์วามร็่ค้ร็บถว้นิสมบร่็ณ์

และกร็ะจ่างชั่ดที่่�ถ่กปีร็ะยุกต์ใช่้อย่างม่สติและเหตุผ่ล ผ่ลงานิวิช่าการ็ที่่�เป็ีนิเอกสาร็กลุ่ม 

ของนัิกศ่กษา มุ่งที่่�ศ่กษาเพ่�อช่่วยเหล่อ หร็่อร็่วมแก้ไขปีัญหาของชุ่มช่นิ พ่�นิที่่� ปีร็ะช่าช่นิ 

อย่างแที่้จร็ิง 

P - Publicness ด้านิปีร็ะโยช่น์ิสาธาร็ณะ ค่อ การ็สร้็างความเปีล่�ยนิแปีลงให้สังคมเกิด 

ความด่งาม ความเท่ี่าเที่่ยม และสันิติสุข เช่่นิ นิักศ่กษาหลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิส่ง

การ็เสริ็มสร็้างสังคมสันิติสุข ร็ุ่นิที่่� ๑๑ หลังจบหลักส่ตร็ นัิกศ่กษาม่โคร็งการ็เพ่�อปีร็ะโยช่นิ์

สาธาร็ณะช่่�อว่า ๘๙ โคร็งการ็ปีันิที่ันิใจ เปี็นิโคร็งการ็ที่่�นิักศ่กษาที่ั�ง ๘๙ คนิ จะที่ำกิจกร็ร็ม

เพ่�อสังคม โดยแต่ละที่่านิจะคิดโคร็งการ็และเช่ิญช่วนิสมาช่ิกร็่วมที่ำกิจกร็ร็มเพ่�อปีร็ะโยช่นิ์

สาธาร็ณะร็่วมกันิ  

I -  Integrity ด้านิความซึ่่�อตร็ง คอ่ การ็คร็องตนิและคร็องงานิด้วยความซึ่่�อตร็งต่อตนิเองและ

ผ่่้อ่�นิ และต่อการ็ที่ำงานิเปี็นิที่่มเพ่�อปีร็ะโยช่นิ์ส่วนิร็วมเปี็นิสำคัญ
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๘๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๑. หลักสต้รประกาศนียบััตรชั�นส้งการบัริหารงานภิาครัฐและกฎหมายมหาชน ร่�นที� ๒๐ 

นิักศ่กษาหลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิส่ง 

การ็บริ็หาร็งานิภาครั็ฐและกฎหมายมหาช่นิ รุ่็นิที่่� 2๐  

(ปีร็ม.2๐) กลุ่มที่่� 7 จัดที่ำ โครงการการพััฒนา

เศรษัฐกิจช่มชนเพ่ั�อลด้ควิามเหล่�อมล�ำ : กรณีสรา้ง

โรงงานเคล่�อนที�สำหรับัแปรร้ปมะม�วิงน�ำด้อกไม้ 

คลองเข่�อนเปน็ “ไอศกรมีมะม�วิง” โดยศก่ษาปัีญหา

ร็าคามะมว่งตกต�ำ ชุ่มช่นิคลองเข่�อนิ อำเภอคลองเข่�อนิ  

จงัหวดัฉะเช่งิเที่ร็า และไดน้ิำมะมว่งนิ�ำดอกไม ้ซึ่่�งเป็ีนิ 

ผ่ลผ่ลิตในิพ่�นิที่่�มาแปีร็ร็่ปีเป็ีนิ “ไอศกร็่มมะม่วง”  

ที่ำให้สร้็างการ็ตลาดที่่�น่ิาสนิใจ ม่ช่่องที่างขายสินิค้า

ของช่มุช่นิที่่�หลากหลาย ผ้่่บร็โิภคมค่วามตอ้งการ็มาก

ข่�นิ สง่ผ่ลให้ช่มุช่นิมร่็ายได้เพิ�มมากข่�นิ ลดความเหล่�อม

ล�ำด้านิเศร็ษฐกิจในิชุ่มช่นิได้อย่างม่คุณภาพ

ผลสำเร็จ เ กิดการ็แก้ไขปีัญหาชุ่มช่นิ 

แบบคร็บวงจร็ มก่าร็ตร็วจวดัร็ะดบัความเคม็ของนิ�ำที่่�เปีน็ิปีญัหาตอ่พ่�นิที่่�เกษตร็ วจิยัและพฒันิา

พนัิธุม์ะมว่งที่่�มคุ่ณสมบตัเิหมาะสมกบัพ่�นิที่่�เพาะปีลก่ในิอำเภอคลองเข่�อนิ และจากการ็ดำเนินิิงานิ  

Social Lab :  มะมว่ง คลองเข่�อนิ ในิปีจัจบุนัิไดผ้่า่นิการ็ร็บัร็องคณุภาพจากองคก์าร็อาหาร็และยา  

(อย.)  ในิกร็ะบวนิการ็ผ่ลิตแล้ว และม่เพิ�มผ่ลิตภัณฑ์์ ไอศกร็่มหลอด เพ่�อเปี็นิอาหาร็กลางวันิ

สำหร็ับเด็กนิักเร็่ยนิ

การพััฒนาอย�างยั�งย่น สนิับสนุินิการ็นิำมะม่วงมาแปีร็ร็่ปีเปี็นิไอศกร็่มมะม่วง  

โดยการ็สร็้างโร็งงานิการ็ที่ำไอศกร็่มแบบเคล่�อนิที่่� หร็่อการ็ที่ำ Freeze dry แบบเคล่�อนิที่่�  

เพ่�อให้ชุ่มช่นิได้ใช่ป้ีร็ะโยช่น์ิ แกป้ีญัหาร็าคามะม่วงตกต�ำ หร็อ่ต้องที่ิ�งผ่ลผ่ลิต ลดความเหล่�อมล�ำ

ที่างเศร็ษฐกิจได้อย่างมคุ่ณภาพ และในิงบปีร็ะมาณปี ีพ.ศ. 2๕๖๕ สถาบันิเที่คโนิโลยพ่ร็ะจอมเกล้า

เจ้าคุณที่หาร็ลาดกร็ะบัง (สจล.) ได้งบปีร็ะมาณสนิับสนิุนิภายใต้แผ่นิงานิบ่ร็ณาการ็เขตพัฒนิา

เศร็ษฐกิจพิเศษภาคตะวันิออก (EEC) จากสำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็นิโยบายเขตพัฒนิาพิเศษ 

ภาคตะวันิออก (สกพอ.) เป็ีนิจำนิวนิเงินิ ๑๙,4๘๐,๐๐๐ บาที่ ในิการ็ขยายผ่ลโคร็งการ็ผ่ลิตภัณฑ์์ 

นิ�ำส้มสายช่่จากมะม่วง ต่อไปี 
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๘๖

๒. หลักสต้รประกาศนียบััตรชั�นส้งการเสริมสร้างสังคมสันติส่ข ร่�นที� ๑๑

หลักสต่ร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิส่งการ็เสร็ิมสร็้างสังคมสันิติสุข ร็ุ่นิที่่� ๑๑ ดำเนินิิการ็เร็่ยนิ

การ็สอนิแบบ case based ร็ะหว่างวิที่ยากร็และนัิกศ่กษา และเม่�อจบแต่ละกลุ่มวิช่าจะให้

โอกาสนิกัศ่กษาไดแ้ลกเปีล่�ยนิความร็่ ้ปีร็ะสบการ็ณ ์ผ่า่นิการ็ปีร็ะยกุตใ์ช้่จากวชิ่าที่่�ไดเ้ร็ย่นิร็่ต้ลอด 

กลุ่มวิช่านิั�นิๆ จุดเด่นิของหลักส่ตร็น่ิ� ค่อได้จัดให้ม่การ็ลงพ่�นิที่่�ที่ั�ง 4 ภ่มิภาคเพ่�อศ่กษาด่งานิ 

พ่�นิที่่�ตา่งๆ ตามภม่ภิาค  พ่�นิที่่�ดง่านิจะข่�นิอย่กั่บปีร็ะเดน็ิที่่�จะศก่ษาเปีน็ิหลกั (issue-oriented)  

โดยมค่วามมุง่หมายสำคญัที่่�จะสร็า้งโอกาสใหน้ิกัศก่ษาไดล้งพ่�นิที่่�จร็งิ และกลบัมาถอดบที่เร็ย่นิ 

แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้กันิร็ะหว่างนิักศ่กษาตามมุมมองที่่�แต่ละคนิเห็นิหร็่อรั็บฟัังมา 

กิจกร็ร็มสำคัญอ่กอย่างหนิ่�งของหลักส่ตร็ ค่อ การ็ให้นิักศ่กษาได้นิำความร็่้จาก 

ในิห้องเร็่ยนิและนิอกห้องเร่็ยนิ โดยนิำองค์ความร็่้ ปีร็ะสบการ็ณ์ที่่�ได้ร็ับจากหลักส่ตร็ ร็วมที่ั�ง 

การ็ปีฏิิบัติงานิของนัิกศ่กษาไปีส่่การ็ลงม่อปีฏิิบัติจริ็งผ่่านิการ็จัดที่ำโคร็งงานิที่่�ม่กิจกร็ร็ม 

การ็จดักร็ะบวนิการ็แบบมส่ว่นิร็ว่มของภาคสว่นิตา่งๆ (Project-based learning) ที่่�เก่�ยวขอ้งกบั 

ความขดัแยง้อย่างเป็ีนิร็ะบบและก่อใหเ้กดิการ็แก้ไขความขัดแย้ง และการ็เปีล่�ยนิแปีลง (Impact) 

ในิการ็สร้็างสงัคมสนัิตสิขุ โดยโคร็งงานิของนัิกศก่ษาท่ี่�ดำเนินิิการ็ในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ไดแ้ก่

กล่�ม ๑ หัวิข้อ  “การสรา้งการมสี�วินร�วิมชม่ชนหลากหลายวิฒันธิรรมเมอ่งอ่ตสาหกรรม

เชิงนิเวิศในมิตสิิ�งแวิด้ลอ้ม” เป็ีนิการ็เปีดิพ่�นิที่่�ใหทุ้ี่กภาคสว่นิเขา้มามส่่วนิร็ว่ม 

ในิการ็แก้ไขปีัญหา ซึ่่�งเปี็นิแนิวที่างการ็แก้ไขปีัญหาจากฐานิร็าก เพ่�อให้เกิด

การ็แปีร็เปีล่�ยนิความขัดแย้ง (Conflict Transformation) ไปีส่่สันิติสุข

 “เมอ่งอต่สาหกรรมเชงินิเวิศ ในชม่ชนหลากหลายวัิฒนธิรรม” เป็ีนิการ็ศก่ษา 

เม่องอุตสาหกร็ร็มเช่ิงนิิเวศ ในิบริ็บที่การ็ม่ส่วนิร่็วมของชุ่มช่นิหลากหลาย

วัฒนิธร็ร็ม ในิมิติสิ�งแวดล้อม ซึ่่�งเป็ีนิมิติหนิ่�งที่่�สำคัญของการ็พัฒนิาพ่�นิท่ี่�

อุตสาหกร็ร็ม ให้สอดคล้องเปี็นิอันิหนิ่�งอันิเด่ยวกันิในิเช่ิงพ่�งพาอาศัย 

ซ่ึ่�งกันิและกันิของทีุ่กภาคส่วนิที่่�เก่�ยวข้องที่่�อย่่ในิภาคร็ัฐ  ภาคเอกช่นิ   

ช่มุช่นิ วดั บา้นิ โร็งเร็ย่นิ มสัยดิ ที่่�ช่ว่ยกนัิสะที่อ้นิปัีญหาสิ�งแวดลอ้มในิช่มุช่นิ  

แสดงความคิดเห็นิถ่งแนิวที่างในิการ็ดำเนิินิกิจกร็ร็มเพ่�อลดผ่ลกร็ะที่บต่อ 

สิ�งแวดล้อมในิชุ่มช่นิ และร็่วมกันิร็่างเปี็นิแผ่นิการ็ดำเนิินิการ็ข่�นิมา
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๘7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

กล่�ม ๒ หัวิข้อ  “การจัด้การควิามขัด้แย้งปัญหาที�ด้ินกรณีสนามยิงปืน “ท่�งฟ้าผ�า”  

เปี็นิการ็ใช่้หลักการ็คล่�คลายความขัดแย้ง (Conflict Resolution)  

การ็หาที่างออกร็่วมกันิเพ่�อคล่�คลายปีัญหา

 “กรณีที�ดิ้น ท่�งฟ้าฝ่่า : ๑๐๖ ปี ควิามขัด้แย้ง ควิามหวัิงและแนวิทาง 

ส้�สังคมสันติส่ข” กร็ณ่พิพาที่โต้แย้งสิที่ธิในิที่่�ดินิแปีลงสนิามยิงปี้นิทีุ่่งฟ้ัาฝ่ัา 

จังหวัดจันิที่บุร็่ เปี็นิอ่กกร็ณ่หนิ่�งท่ี่�เช่่�อมโยงสิที่ธิการ็คร็อบคร็องมายาวนิานิ 

กวา่ ๑๐๐ ปี ีร็ะหวา่งร็ฐักบัร็าษฎร็ ซึ่่�งยงัไมม่ข่อ้ยติุปีญัหาได ้นิกัศก่ษาจง่ได้ 

ศ่กษาและวิเคร็าะห์ข้อเท็ี่จจริ็ง พร็้อมจัดกร็ะบวนิการ็จัดการ็ความขัดแย้ง

และหาที่างออกร็่วมกันิ ด้วยกร็ะบวนิการ็ม่ส่วนิร็่วมจากผ่่้ม่ส่วนิได้เส่ย 

จนิม่ความก้าวหน้ิาและช่่วยแก้ปีมปัีญหาให้เกิดการ็ลดร็ะดับความขัดแย้ง

ด้วยการ็จัดวางร็ะบบแนิวที่างที่่�เปี็นิปีร็ะโยช่นิ์สำหร็ับฝั่ายค่่ขัดแย้ง พร็้อม

ม่บที่ส่งที่้ายต่อการ็แก้ไขปีัญหาและสร้็างสังคมสันิติสุขในิปีร็ะเด็นิที่่�ดินิ 

ในิกร็ณ่อ่�นิๆ ต่อไปี

กล่�ม ๓ หัวิข้อ  “การจัด้การควิามขัด้แย้งจากการบัรรเทาอ่ทกภิัยในเขตเทศบัาล

นครศรีธิรรมราช” เป็ีนิการ็จดัการ็ความขัดแยง้ (Conflict Management) 

โดยการ็วิเคร็าะห์ความขัดแย้งเป้ีาหมายเพ่�อเข้าใจบริ็บที่และสถานิการ็ณ์

ความขัดแย้ง

 “การจัด้การควิามขัด้แย้งจากการบัรรเทาอ่ทกภัิยในเขตเทศบัาลนคร 

นครศรีธิรรมราช” เปี็นิการ็ศ่กษาความขัดแย้งร็ะหว่างภาคร็ัฐและ 

ภาคปีร็ะช่าช่นิ ที่ั�งด้านิกฎหมาย เที่คนิิคการ็ร็ะบายนิ�ำ ความสัมพันิธ ์

ของร็ะบบนิิเวศ และเง่�อนิไขความขัดแย้งเช่ิงโคร็งสร้็างที่างเศร็ษฐกิจ 

สังคม โดยกลไกรั็ฐส่วนิใหญ่ม่ลักษณะเป็ีนิการ็ส่�อสาร็ข้อม่ลแบบที่างเด่ยว  

จำกัดเฉพาะผ่่้ม่ส่วนิได้เส่ยโดยตร็ง เนิ้นิสร็้างความช่อบธร็ร็มที่างกฎหมาย  

และขาดการ็ใหค้วามสำคญักบัความเปีน็ิธร็ร็มที่างสังคม ดังนิั�นิ บที่บาที่หนิา้ที่่�

เปีน็ิคนิกลาง (Facilitator) จง่มค่วามสำคัญอย่างยิ�งตอ่การ็ที่ำให้เกดิการ็เร็ย่นิร็่ ้

ร็ะหวา่งกนัิของค่ข่ดัแยง้ นัิกศก่ษานิำเสนิอหลักการ็ กร็ะบวนิการ็เกบ็ขอ้มล่ 
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๘๘

ค้นิหาปีร็ะเด็นิความขัดแย้งโดยการ็จัดกร็ะบวนิการ็แลกเปีล่�ยนิข้อม่ล  

ความคิดเห็นิและข้อเสนิอแนิะ ร็ะหว่างกลุ่มผ่่้ม่ส่วนิได้เส่ย ร็วมที่ั�งปีร็ะเมินิ

ที่า่ที่ข่องค่่ขดัแย้งทัี่�งต่อคนิกลาง (Facilitator) และต่อปีร็ะเด็นิความขัดแย้ง 

ที่่�มค่วามซัึ่บซึ่อ้นิใหถ่้กต้อง ช่ดัเจนิ ซ่ึ่�งมผ่่ลต่อการ็วางแผ่นิสร้็างการ็มส่่วนิร็ว่ม 

ในิเวที่่สานิเสวนิา ร็วมทัี่�งบ่ร็ณาการ็ร็่ปีแบบการ็บร็ร็เที่าอุที่กภัย การ็ให้ 

ความสำคัญกับองค์ความร้่็ที่่�เก่�ยวข้อง เพ่�อเปี็นิแนิวที่างในิการ็จัดการ็ 

ความขัดแย้ง

 ที่ั�งนิ่� นิกัศก่ษาของหลักสต่ร็ ไดน้ิำเสนิอและเผ่ยแพร่็การ็ดำเนินิิงานิส่่สาธาร็ณะ

ผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ (Zoom Cloud Meeting) และจัดที่ำ Pocketbook  

เพ่�อเผ่ยแพร็่ผ่ลงานิให้กับหนิ่วยงานิ องค์กร็ เคร็่อข่าย ท่ี่�เก่�ยวข้องจะได้นิำ

ผ่ลงานิดังกล่าวไปีใช่้ปีร็ะโยช่นิ์ได้จร็ิง อ่กที่ั�งนิำเสนิอผ่ลงานิผ่่านิส่�อต่างๆ  

เช่่นิ ช่่อง TNN2  วิที่ยุร็ัฐสภา เปี็นิต้นิ 

๓. หลักสต้รประกาศนียบััตรธิรรมาภิิบัาลของผ้้บัริหารระด้ับักลาง ร่�นที� ๒๓

หลักส่ตร็ปีร็ะกาศน่ิยบัตร็ธร็ร็มาภิบาลของผ่่้บร็ิหาร็ร็ะดับกลางม่การ็ศ่กษาอบร็ม 

ที่ั�งภาคที่ฤษฎ่ซึ่่�งเปี็นิการ็บร็ร็ยายในิช่ั�นิเร็่ยนิ โดยมก่าร็แลกเปีล่�ยนิความร็่้ความคิดเห็นิร็ะหว่าง 

ผ่่้เข้าอบร็มร็่วมกับวิที่ยากร็ผ่่้ที่ร็งคุณวุฒิ และภาคปีฏิิบัติ ซึ่่�งการ็สัมมนิาเช่ิงปีฏิิบัติการ็ ศ่กษา

กร็ณ่ศ่กษาจากปัีญหาในิสถานิการ็ณ์จริ็ง การ็ร่็วมกันิอภิปีร็ายกร็ณ่ศ่กษาต่างๆ นิอกจากนิ่� 

ยังม่การ็ศ่กษาด่งานิในิพ่�นิที่่�จริ็ง ที่ั�งยังมุ่งเน้ินิให้ผ่่้เข้าศ่กษาอบร็มนิำหลักธร็ร็มาภิบาลที่่�เร็่ยนิ 

ไปีปีร็ะยุกต์ใช่้ได้จร็ิง ซึ่่�ง ปีธก.23 นิ่� ม่ผ่่้ได้รั็บความร็่้เพ่�อนิำไปีปีร็ะยุกต์ใช้่จำนิวนิที่ั�งสิ�นิ  

๑๑3 คนิ โดยนิำความร็่้ไปีปีร็ะยุกต์ใช่้ที่ั�งกับบุคคลอ่�นิ ตนิเอง และเพ่�อปีร็ะโยช่นิ์สาธาร็ณะ

หลกัสต่ร็นิ่�เน้ินิไปีที่่�ผ่่บ้ริ็หาร็ร็ะดับกลางที่่�จะข่�นิส่ร่็ะดบัสง่ ซึ่่�งจะช่ว่ยให้ม ่“ความสามาร็ถ 

ในิการ็นิำความร็่้ไปีปีร็ะยุกต์ใช่้ให้เกิดปีร็ะโยช่นิ์ได้จร็ิง” ในิการ็ปีฏิิบัติงานิบนิพ่�นิฐานิของ 

หลักนิติธิร็ร็ม (Rule of Law) และความเสมอภาค มก่ร็อบการ็ปีฏิบิตัทิี่่�เคาร็พสทิี่ธแิละเสร็ภ่าพ

ของปีร็ะช่าช่นิโดยนิำหลกัการ็ธร็ร็มาภบิาลมาใช่เ้ปีน็ิกร็อบแนิวที่างการ็บริ็หาร็ที่ร็พัยากร็บุคคล 

ตั�งแต่การ็สร็ร็หา บร็ร็จุแตง่ตั�ง การ็จัดสร็ร็สิที่ธิปีร็ะโยช่น์ิและสวัสดกิาร็ ร็วมถ่งการ็พัฒนิาบุคลากร็

ให้เกิดความเปี็นิธร็ร็ม โปีร็่งใส ตร็วจสอบได ้ 
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๘๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ในิสว่นิของนิโยบายสาธาร็ณะ นัิกศก่ษา

ไดน้ิำองคค์วามร็่ห้ลกัธร็ร็มาภบิาลไปีใช้่เปีน็ิกร็อบ

แนิวคดิที่ฤษฎใ่นิการ็วเิคร็าะหเ์ก่�ยวกบันิโยบาย

การปลด้พัช่กระท�อมจากยาเสพัตดิ้ใหโ้ทษั และ

จดัที่ำเป็ีนิเอกสาร็การ็จัดการ็ความร็่ ้(Knowledge 

Management : KM) เร็่�อง นิโยบายพช่่เสพตดิ 

จากร็ะดับสากลส่่ปีร็ะเที่ศไที่ยกร็ณ่การ็ปีลด 

พช่่กร็ะที่อ่มจากยาเสพตดิให้โที่ษ ในิปีี 2๕๖4 

ของสำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็ปี้องกันิและ 

ปีร็าบปีร็ามยาเสพติด (ปี.ปี.ส.)

ผ่่้ เข้ารั็บการ็ศ่กษาจากหลักส่ตร็นิ่� 

ได้นิำความร็่้ที่่�ไปีปีร็ะยุกต์ใช้่ในิการ็พัฒนิา 

ตวัเองและองคก์ร็ โดยจดัที่ำเปีน็ิเอกสาร็วชิ่าการ็

ในิด้านิต่างๆ ดังนิ่�

๑. ด้้านการส�งเสริมและพััฒนา เศรษัฐกิจ สังคม และส่ขภิาวิะ ได้แก่

๑.๑  แนิวที่างการ็พัฒนิาแพที่ย์แผ่นิไที่ยให้ได้รั็บการ็ยอมร็ับ 

๑.2  การ็กำกับดแ่ลเพ่�อพัฒนิาศักยภาพวิสาหกิจชุ่มช่นิให้เข้มแข็งและยั�งย่นิ 

๑.3   การ็ปีร็ะเมินิผ่ลการ็แก้ไขปีัญหาภัยแล้งด้วยวิธ่สร็้างบ่อกักเก็บนิ�ำด้วยยางพาร็า 

๑.4  แนิวที่างการ็พัฒนิาศักยภาพกัญช่าให้เปี็นิพ่ช่เศร็ษฐกิจไที่ย 

๑.๕  บที่เร็่ยนิจากสถานิการ็ณ์ Covid-19 ส่่การ็พัฒนิาร็ะบบการ็บร็ิการ็ภาคร็ัฐ 

เพ่�อร็องร็ับอนิาคต

๒. ด้้านการศึกษัา ได้แก่

2.๑  การ็ลดความเหล่�อมล�ำในิการ็จัดการ็ศ่กษาในิสถานิการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบาด 

โร็คเช่่�อไวร็ัสโคโร็นิา 2๐๑๙ (COVID-19)  กร็ณ่ศ่กษาโร็งเร็่ยนิปีร็ะถมศ่กษา 

2.2  การ็ลดความเหล่�อมล�ำที่างการ็ศก่ษาการ็เร็ย่นิการ็สอนิออนิไลนิช์่ว่งการ็แพร็ร่็ะบาด

ของโร็คติดเช่่�อไวร็ัสโคโร็นิา 2๐๑๙ (COVID-19) : กร็ณ่ศ่กษาสถานิศ่กษาสังกัด

อาช่่วศ่กษา เขตพัฒนิาพิเศษภาคตะวันิออก จังหวัดร็ะยอง
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๙๐

๓. ด้้านการส�งเสริมและพััฒนาค่ณภิาพัชีวิิต ได้แก่

3.๑  โคร็งการ็ศก่ษานิวัตกร็ร็มที่างสังคมในิการ็ส่งเสร็มิอาช่พ่คนิพิการ็โดยใช่ม้าตร็า 3๕ 

แห่งพร็ะร็าช่บัญญัติส่งเสร็ิมและพัฒนิาคุณภาพช่่วิตคนิพิการ็ พ.ศ. 2๕๕๐ และ 

ที่่�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบับที่่� 2) พ.ศ. 2๕๕๖ : กร็ณศ่ก่ษา โคร็งการ็ “ฟัาร์็มสามาร็ถ”  

จังหวัดปีทีุ่มธานิ่

3.2  แนิวที่างการ็พัฒนิาเม่องที่่�เปี็นิมิตร็ต่อผ่่้สง่อายุตามหลักธร็ร็มาภิบาล

3.3  ธร็ร็มาภิบาลของผ่่้ขายสินิค้าออนิไลน์ิในิมุมมองผ่่้บร็ิโภค

3.4  ปีัญหาการ็รั็บร็่้ข้อม่ลข่าวสาร็ของสังคมไที่ยในิยุค Digital Disruption

พัฒนาผู้นำาเพ่�อควิามรอบัรู้ มีคุณธีรรม รับัผิดัช้อบัต่อส่วินรวิม
๑. การสัมมนาแลกเปลี�ยนประสบัการณ์และแนวิทางด้ำเนินงานในอนาคตสำหรับั 

นายกองค์การบัริหารส�วินจังหวัิด้

ส่บเนิ่�องจากการ็เล่อกตั�งนิายก และสมาช่ิก 

สภาองค์การ็บริ็หาร็ส่วนิจังหวัดที่ั�วปีร็ะเที่ศ เม่�อวันิที่่�  

2๐ ธันิวาคม 2๕๖3 ที่ำให้ม่นิายกองค์การ็บริ็หาร็ 

ส่วนิจังหวัด เข้าส่่ตำแหน่ิงตามวาร็ะ 4 ปีี พร้็อมกันิ 

ที่ั�ง 7๖ จังหวัด สถาบันิได้จัดงานิ “สัมมนิาแลกเปีล่�ยนิ

ปีร็ะสบการ็ณ์และแนิวที่างดำเนิินิงานิในิอนิาคต 

สำหร็ับนิายกองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัด” เม่�อวันิที่่�  

๑๑ - ๑2 ม่นิาคม 2๕๖4  โดยม่เป้ีาหมายสำคัญ 

เพ่�อเสร็ิมความร็่้ ปีร็ะสบการ็ณ์การ็บร็ิหาร็งานิให้กับ 

นิายกองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัด ในิบที่บาที่ “ผ่่้นิำ” ขับเคล่�อนิและหนิุนิเสร็ิมการ็ที่ำงานิ 

ในิพ่�นิที่่� ให้เข้าใจการ็บร็ิหาร็งานิเช่ิงร็ุก และมุ่งพัฒนิาจังหวัดในิร็่ปีแบบใหม่ พร็้อมที่่�จะร็ังสร็ร็ค์

การ็ดำเนิินิงานิที่่�ด่ และต่อยอดส่่การ็เปี็นิเคร็่อข่ายหลักในิการ็พัฒนิาปีร็ะเที่ศต่อไปี
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๙๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

นิอกเหนิ่อจากการ็ได้แลกเปีล่�ยนิปีร็ะสบการ็ณ์และแนิวที่างดำเนิินิงานิในิอนิาคต

ของนิายกองค์การ็บริ็หาร็ส่วนิจังหวัด สถาบันิยังได้เช่ิญวิที่ยากร็ร็ะดับชั่�นินิำของปีร็ะเที่ศ 

มาร่็วมสัมมนิาและพ่ดคุยในิปีร็ะเด็นิสำคัญที่่�เก่�ยวกับความท้ี่าที่ายในิการ็บริ็หาร็งานิของ  

นิายกองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัด ที่ั�งปีัจจุบันิและอนิาคต 

การ็จัดสมัมนิาคร็ั�งนิ่� ม่นิายกองคก์าร็บร็หิาร็สว่นิจงัหวดั เข้าร็ว่มสมัมนิาจำนิวนิ ๕3 คนิ 

จาก 7๖ คนิ คิดเปี็นิร้็อยละ 7๐ ของนิายกองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัดที่ั�วปีร็ะเที่ศ
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ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๓ 
การพััฒนาแลี่ะสู่ร�างค์วามเป็นพัลี่เมือง
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๙3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ยุที่ธศาสตร็์การ็พัฒนิาและสร็้างความเปี็นิพลเม่อง เปี็นิยุที่ธศาสตร็์หลักของสถาบันิ 

ในิการ็ขับเคล่�อนิปีร็ะช่าธิปีไตยให้เกดิการ็พัฒนิาอย่างยั�งยน่ิ โดยสถาบันิพร็ะปีกเกล้า ได้พยายามยกร็ะดับ 

การ็พัฒนิาและสร้็างความเป็ีนิพลเม่องจากพลเม่องที่่�ตร็ะหนัิกร้่็ (Concerned citizen) ส่่พลเม่อง 

ที่่�กร็ะต่อร็อ่ร็้นิ (Active citizen) ให้คร็อบคลุมกลุ่มเปี้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง ที่ั�ง กลุ่มเยาวช่นิ  

นิักเร็่ยนิ นิักศ่กษา คร็่ องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิ ผ่่้นิำชุ่มช่นิ และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี เป็ีนิต้นิ  

โดยมุง่เนิน้ิใหม้ก่าร็ลงมอ่ปีฏิบิติั ผ่า่นิโคร็งการ็ และเคร็อ่ขา่ยต่างๆ ของสถาบันิดว้ยความคาดหวังให้เกดิ 

พลังพลเม่องที่่�ม่ความเข้มแข็ง ที่่�จะนิำพาให้ชุ่มช่นิ และสังคมเกิดการ็พัฒนิาตามวิถ่ปีร็ะช่าธิปีไตย 

อย่างยั�งย่นิ

ในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 สถาบนัิได้ดำเนิินิโคร็งการ็ เพ่�อขับเคล่�อนิการ็สร็า้งความเปีน็ิพลเมอ่ง 

ไปียังกลุ่มเป้ีาหมายต่างๆ ที่ั�งในิมิติของช่่วงวัยที่่�ม่ความสำคัญและม่บที่บาที่ต่อการ็เปีล่�ยนิแปีลง 

ของสงัคมไที่ยทัี่�งในิปีจัจบุนัิและอนิาคต ไดแ้ก ่กลุม่เยาวช่นิ นิกัเร็ย่นิ นิสิติ นิกัศก่ษา ร็วมถง่มติิการ็ขบัเคล่�อนิ 

ความเปี็นิพลเม่อง เพ่�อคาดหวังให้เกิดการ็พัฒนิาและขยายผ่ลในิเช่ิงพ่�นิที่่� ได้แก่ เคร็อ่ข่ายศ่นิย์พัฒนิา 

การ็เม่องภาคพลเม่อง จำนิวนิ ๕๖ ศ่นิย์ที่ั�วปีร็ะเที่ศ กลุม่องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิ กลุ่มผ่่้นิำชุ่มช่นิ  

ภาคปีร็ะช่าสังคม และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี ซึ่่�งการ็ดำเนินิิโคร็งการ็ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ที่่�สำคัญ 

ม่ดังนิ่�
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๙4

กลุ่มเยาวิช้น นักเรียน นิสิต นักศึกษัา : พลังคนรุ่นให้ม่ หั้วิใจำ
สำาคัญสู่การเปลี�ยนแปลงสังคม”

“โครงการผู้้�นำำาเยาวชนำแห่่งอนำาคต”
สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ไดต้ร็ะหนัิกถง่ความสำคัญของกลุม่เยาวช่นิ ซ่ึ่�งเป็ีนิ

หัวใจสำคญัที่่�สง่ผ่ลตอ่การ็สร็า้งการ็เปีล่�ยนิแปีลงของสงัคมที่ั�งในิปีจัจบุนัิ และ

อนิาคต ดังนิั�นิ การ็เผ่ยแพร็ค่วามร็่ ้ความเขา้ใจ และการ็ปีลก่ฝังัคา่นิยิมที่่�ถก่ตอ้ง 

เก่�ยวกับการ็เม่องการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์

ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข ไปียังกลุ่มเยาวช่นิไที่ยจ่งม่ความสำคัญเป็ีนิอย่างยิ�ง สถาบันิ 

จง่จัดโคร็งการ็อบร็มผ่่น้ิำเยาวช่นิแหง่อนิาคตข่�นิ เพ่�อเปีดิเวที่แ่ลกเปีล่�ยนิเร็ย่นิร็่้ 

ให้กับนิิสิตนิักศก่ษาผ่่้เข้าร็่วมโคร็งการ็ได้แสดงศักยภาพของตนิได้อย่างเต็มที่่�  

และม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ โดยตั�งเปี้าหมายให้นิิสิตนัิกศ่กษา ผ่่้ผ่่านิกร็ะบวนิการ็ 

ฝัึกอบร็มม่คุณลักษณะเปี็นิ “ผ้้มีควิามร้้ที�รับัผิด้ชอบัต�อสังคม” เปี็นิ “ผ้้นำ

แห�งการเปลี�ยนแปลง (change agent)” เพ่�อเป็ีนิส่�อกลางในิการ็เผ่ยแพร่็

ความร็่้ไปียังคร็อบครั็ว เพ่�อนิร่็วมสถาบันิการ็ศ่กษาและชุ่มช่นิได้

ตลอดร็ะยะเวลาตั�งแต่ปีี 2๕๕๙ - 2๕๖4 ม่ผ่่้นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตที่่� ผ่่านิ 

การ็ฝัึกอบร็มจากสถาบันิ จำนิวนิ 4๘3 คนิ จาก 7๐ มหาวิที่ยาลัย จากการ็จัดฝัึกอบร็ม ๘ ร็ุ่นิ  

โดยผ้่่นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตหลายคนิแสดงออกถ่งภาวะความเปี็นิผ่่้นิำที่่�ให้ความสำคัญ 

กับปีร็ะโยช่นิ์ส่วนิร็วมม่จิตสาธาร็ณะ โดยนิำองค์ความร็่้และที่ักษะที่่�ได้รั็บจากการ็ฝัึกอบร็ม 

ไปีปีรั็บใช่้ในิการ็เร็่ยนิ การ็ที่ำงานิและขยายผ่ลให้ กับผ่่้อ่�นิได้อย่างม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ  

แสดงให้เห็นิว่าเป็นพัลเม่องที�มีควิามกระต่อร่อร้น (Active Citizen) เป็ีนิ “ต้นแบับั”  

หร็่อแบบอย่างที่่�ด่และเป็ีนิแร็งผ่ลักดันิให้ผ่่้อ่�นิกล้าที่่�จะลงม่อปีฏิิบัติในิแนิวที่างเด่ยวกันิ  

ผ่ลงานิของผ่่้นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตต้นิแบบ ปีร็ะจำปีี 2๕๖4 แบ่งออกเปี็นิ 4 ด้านิ ดังนิ่�
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๙๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๑. ผ้้นำเยาวิชนแห�งอนาคตผ้้ได้้รับัเล่อกเป็นผ้้นำนักศึกษัา 

ภายหลงัจากผ่า่นิการ็ฝึักอบร็ม ผ่่น้ิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตหลายคนินิำหลกัการ็ความเปีน็ิผ่่น้ิำ 

ไปีใช่้ในิการ็กำหนิดและแถลงนิโยบาย การ็อภิปีร็ายหาเส่ยง (debate) และสร็้างความเช่่�อมั�นิ

สร้็างความไว้วางใจให้กับนัิกศ่กษาในิมหาวิที่ยาลัย จนิได้รั็บเล่อกเป็ีนิผ่่้นิำนัิกศ่กษา ที่ำหนิ้าที่่�

บริ็หาร็งานิกิจการ็นัิกศ่กษาและที่ำกิจกร็ร็มเพ่�อการ็พัฒนิามหาวิที่ยาลัย ได้แก่ นิายเจร็ิญวัศ  

หม่เ่จริ็ญ จากมหาวิที่ยาลยัเที่คโนิโลยร่็าช่มงคลธัญบุร็ ่นิายกิตติกร็ ตันิอุด จากมหาวทิี่ยาลยัแมโ่จ้  

นิายธาวินิ ปีร็ะทุี่ม จากวิที่ยาลัยนิาฏิศิลปีนิคร็ร็าช่ส่มา และนิายศาสตร็์ศิลปี์ กร็่ดำร็งศักดิ�  

จากมหาวิที่ยาลัยร็าช่ภัฏินิคร็ร็าช่ส่มา 
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๙๖

๒. ผ้้นำเยาวิชนแห�งอนาคตผ้้มีจิตสาธิารณะ 

การ็รั็บผิ่ดช่อบตอ่ตนิเอง การ็ที่ำตนิใหเ้ป็ีนิปีร็ะโยช่นิ์

โดยไม่กร็ะที่บเกิดความเส่ยหายต่อส่วนิร็วม ม่ความร็่้ส่กร็ัก  

และหวงแหนิสิ�งที่่�เปี็นิสาธาร็ณะ ตลอดจนิร่็วมม่อปีฏิิบัติ 

เพ่�อช่ว่ยกันิแก้ปีญัหาอย่างถก่ต้องไม่ขัดตอ่กฎหมายบ้านิเมอ่ง  

เพ่�อรั็กษาปีร็ะโยช่น์ิสว่นิร็วมไว้ ถอ่ได้ว่าเป็ีนิผ้่่ม่ “จิตสาธิารณะ” 

ซึ่่�งผ่่น้ิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตหลายคนิมพ่ฤติกร็ร็มและคุณลกัษณะ 

ของผ่่ม้จ่ติสาธาร็ณะ ผ่า่นิการ็ที่ำกิจกร็ร็มร่็วมกับมหาวทิี่ยาลยั

และชุ่มช่นิที่้องถิ�นิ เช่่นิ นิางสาวดาร็าลักษณ์ เพช่ร็ซึ่้อนิ  

จากมหาวิที่ยาลัยสงขลานิคริ็นิที่ร์็ วิที่ยาเขตปัีตตานิ่ เข้าร็่วม 

พัฒนิาและแก้ไขปัีญหาชุ่มช่นิบ้านิเกิด นิายอานิาฟัี สาแม  

จากมหาวทิี่ยาลัยนิร็าธวิาสร็าช่นิคร็นิิที่ร็ ์ออกแบบอนิิโฟักร็าฟักิ 

เก่�ยวกบัการ็ใช้่หนิา้กากอนิามยัและการ็ด่แลรั็กษาสิ�งแวดล้อม

ในิที่่�ที่ำงานิช่่วงวิกฤตโร็คร็ะบาดโควิด-๑๙ เผ่ยแพร่็ให้ความร็่ ้

ในิส่�อสงัคมออนิไลนิ ์นิายปีฏิพินัิธ ์ช่าญดว้ยกจิ จากมหาวทิี่ยาลยั

ร็าช่ภัฏิร็ำไพพร็ร็ณ่ ให้ข้อมล่ผ่่านิส่�อสาธาร็ณะเก่�ยวกับโคร็งการ็จ้างพนัิกงานิร็าช่การ็เฉพาะกิจ 

และนิายสถิตช่ยั ศร็สุ่วร็ร็ณไผ่ที่ จากมหาวิที่ยาลัยเกษตร็ศาสตร์็ เหน็ิปีญัหาและให้ขอ้มล่ข่าวสาร็

แก่ส่�อสาธาร็ณะจนิปัีญหาได้ร็ับการ็แก้ไขเปี็นิปีร็ะโยช่นิ์แก่สาธาร็ณะ

๓. ผ้้นำเยาวิชนแห�งอนาคตนำควิามร้้ไปขยายผล

การ็ศก่ษาอบร็มกอ่ใหเ้กดิความร็่ ้แตก่าร็ร็่แ้ลว้เกบ็ไว้

ไม่แบง่ปีนัิถา่ยที่อด และไมใ่ช้่พฒันิาตนิเอง ความร็่นั้ิ�นิจะไร้็คา่  

ไม่ก่อปีร็ะโยช่นิ์ใดๆ ดังนัิ�นิ การ็ขยายผ่ล และแบ่งปัีนิความร็่้  

จะที่ำให้องค์ความร้่็นิั�นิขยายออกไปีในิวงกว้าง ก่อให้เกิด

ปีร็ะโยช่นิ์ทัี่�งต่อตนิเอง ผ่่้อ่�นิและสังคม การ็ขยายความร็่ ้

จง่เปีน็ิคณุลกัษณะของนิกัศก่ษาที่่�สถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ตอ้งการ็  

ซึ่่�งผ่่น้ิำเยาวช่นิแหง่อนิาคตเปีน็ิตน้ิแบบของคณุลกัษณะดงักลา่ว 
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๙7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

หลายคนิ เช่่นิ นิางสาวสุดารั็ตน์ิ โสสอนิ จากมหาวิที่ยาลัย 

ร็าช่ภัฏิศร็ส่ะเกษ ขยายผ่ลความร็่้ผ่่านิโคร็งการ็ร็าช่ภัฏิอ่สานิ 

ร็่วมใจส่้ภัยโควิด-๑๙ และนิายช่ิณวัฒนิ์ ปีร็ะทีุ่มพันิธ์  

จากมหาวิที่ยาลัยเที่คโนิโลย่ร็าช่มงคลพร็ะนิคร็ ขยายผ่ล 

ความร็่้ผ่่านิโคร็งการ็อบร็มแกนินิำนิักศ่กษาเพ่�อพัฒนิา 

การ็เสริ็มสร้็างอัตลักษณ์และพัฒนิาทัี่กษะคุณภาพช่่วิต 

นิักศ่กษา

๔. ผ้้นำเยาวิชนแห�งอนาคตผ้้มีส�วินร�วิมทางการเม่อง

การ็เข้าไปีม่ส่วนิร่็วมที่างการ็เม่อง

ผ่่านิตัวแที่นิ โดยการ็เล่อกตั�งถ่อได้ว่าเปี็นิ 

การ็มส่ว่นิร็ว่มที่างออ้มวธิห่นิ่�ง ซึ่่�งจากการ็เลอ่กตั�ง

สมาช่กิองคก์าร็บร็หิาร็สว่นิจงัหวดั (ส.อบจ.) และ

นิายกองคก์าร็บร็หิาร็สว่นิจังหวัด (นิายก อบจ.)  

ของปีร็ะเที่ศไที่ย เม่�อวันิอาที่ติยท์ี่่� 2๐ ธนัิวาคม 

2๕๖3 ที่่�ผ่่านิมาม่ผ่่้นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคต  

2 คนิ ค่อ นิายร็ณเมศวร์็ พุฒินัินิที่ช่ัยกุล และ

นิายวฒิุรั็กษ ์แพงตาแกว้ ม่ภาวะความเปีน็ิผ่่น้ิำ

เขา้ไปีมส่่วนิร่็วมในิการ็แก้ไขปัีญหาร็วมที่ั�งกำหนิด

นิโยบายสาธาร็ณะ เพ่�อให้ท้ี่องถิ�นิบ้านิเกิดได้ม่ 

การ็พัฒนิาในิที่างที่่� ด่ ข่�นิ ด้วยการ็ลงสมัคร็ 

รั็บเล่อกตั�งเปี็นิ ส.อบัจ. ในิเวที่่เล่อกตั�งที่้องถิ�นิ 

คร็ั�งนิ่� แม้ว่าทัี่�ง 2 ไม่ได้ร็ับเล่อกตั�งเป็ีนิผ่่้แที่นิ  

แต่การ็ตัดสินิใจครั็�งนิั�นิถ่อเป็ีนิความกล้าหาญ  

และเป็ีนิการ็แสดงออกถ่งความเป็ีนิผ้่่นิำ 

ที่่�ม่จิตสำนิ่กสาธาร็ณะ และเป็ีนิแบบอย่างที่่�ด ่

ให้กับนิ้องๆ ผ่่้นิำเยาวช่นิแห่งอนิาคตทีุ่กคนิ 
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๙๘

โครงการ “สร�างสำานำึกพลเมืือง” 
โคร็งการ็สร็้างสำน่ิกพลเม่องเปี็นิโคร็งการ็ที่่�มุ่งสร็้างสำน่ิกพลเม่อง 

ให้กับนิักเร็่ยนิ โดยจัดอบร็มให้แก่คร็่ เพ่�อนิำไปีจัดกิจกร็ร็มกับนิักเร็่ยนิ 

กร็ะบวนิการ็เร็ย่นิร็่เ้ร็ิ�มตั�งแต่การ็ลงพ่�นิที่่�ปีฏิบัิตจิร็งิในิช่มุช่นิเพ่�อค้นิหาปัีญหา 

จดัที่ำขอ้เสนิอเชิ่งนิโยบาย และผ่ลกัดันินิโยบายส่่การ็แก้ปีญัหาชุ่มช่นิร่็วมกบั

หนิ่วยงานิที่่�เก่�ยวข้อง 

ในิปีี 2๕๖4 สถาบันิได้ดำเนิินิโคร็งการ็สร้็างสำนิ่กพลเม่อง 

ในิโร็งเร็่ยนิ ๕ จังหวัดช่ายขอบ ภาคตะวันิออกเฉ่ยงเหนิ่อตอนิบนิ ได้แก่  

จงัหวัดเลย หนิองคาย บง่กาฬ นิคร็พนิม และมุกดาหาร็ โดยมผ่่่บ้ริ็หาร็สถานิศก่ษา 

และคณะคร่็เข้าร่็วมอบร็มกร็ะบวนิการ็สร็้างสำนิ่กพลเม่องที่ั�งสิ�นิ 7๐ คนิ  

ในิ 2๐ โร็งเร็่ยนิ จากนิั�นิคณะคร็่ได้นิำกร็ะบวนิการ็สร้็างสำนิ่กพลเม่อง 

ไปีขยายผ่ลส่่นิักเร็่ยนิในิช่ั�นิเร็่ยนิ ซึ่่�งม่นิักเร็่ยนิเข้าร็่วมโคร็งการ็กว่า 2๐๐ คนิ  

และผ่ลการ็ผ่ลักดันินิโยบายสาธาร็ณะส่่หนิ่วยงานิที่่�เก่�ยวข้อง ที่ำให้เกิดกิจกร็ร็มเพ่�อแก้ปีัญหา 

สาธาร็ณะที่่�เป็ีนิร็่ปีธร็ร็ม และหน่ิวยงานิที่่�เก่�ยวข้องรั็บข้อเสนิอเชิ่งนิโยบายที่่�นัิกเร็่ยนินิำเสนิอ

เพ่�อดำเนิินิการ็ต่ออย่างยั�งย่นิ 3 โร็งเร็ย่นิ ดังนิ่�

โร็งเร็ย่นิอนิบุาลเที่ศบาลเมอ่งท่ี่าบอ่ จงัหวดัหนิองคาย 

จากปัีญหานิ�ำปีร็ะปีาขุ่นิ โดยดำเนิินิการ็จัดที่ำไลน์ิกลุ่ม 

เพ่�อติดตามตร็วจสอบและแจง้เหตุนิ�ำปีร็ะปีาขุน่ิ ผลการผลกัด้นั

นโยบัาย เที่ศบาลเม่องท่ี่าบ่อรั็บนิโยบาย และที่ำการ็ล้างร็ะบบ

ท่ี่อนิ�ำปีร็ะปีา และเตร่็ยมจดัสร็ร็งบปีร็ะมาณเพ่�อแก้ปีญัหาตอ่ไปี

โร็งเร็่ยนิเที่ศบาล ๑ (หนิองแสง) จังหวัดนิคร็พนิม  

จากปัีญหาขยะในิเขตเที่ศบาลและแม่นิ�ำโขง โดยดำเนินิิกิจกร็ร็ม

การ็เกบ็ขยะริ็มฝัั�งแมน่ิ�ำโขง คัดแยกขยะในิโร็งเร็ย่นิ และนิำขยะ

มาที่ำปีุ�ย ผลการผลักด้นันโยบัาย ผ่่ว้า่ร็าช่การ็จังหวัดนิคร็พนิม

สั�งการ็ให้ม่การ็เก็บขยะซึ่ากเร็่อไฟับริ็เวณช่ายฝัั�งแม่นิ�ำโขง
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๙๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

โร็งเร็่ยนิเที่ศบาล ๕ (สมพร็อภัยโส) จังหวัดนิคร็พนิม 

จากปีญัหานิ�ำด่�มไมส่ะอาด โดยไดจ้ดักจิกร็ร็มที่ำความสะอาด

ถังนิ�ำด่�มในิโร็งเร็่ยนิ และชุ่มช่นิบริ็จาคถังนิ�ำด่�มให้โร็งเร่็ยนิ  

ผลการผลักด้ันนโยบัาย เที่ศบาลเม่องนิคร็พนิมร็ับนิโยบาย 

ของนิกัเร็ย่นิเพ่�อดำเนินิิการ็ตอ่ ซึ่่�งอย่่ร็ะหว่างการ็ที่ำปีร็ะช่าคม

เพ่�อพิจาร็ณาเสนิอของบปีร็ะมาณปีี 2๕๖๕

โครงการ KPI NEW GEN เยาวชนำสร�างสรรคน์ำวัตกรรมืท้�องถ่ิ่�นำ  
ปีี ๒๕๖๔

เปีน็ิโคร็งการ็ที่่�มุง่สร้็างพลเมอ่งที่่�มค่วามกร็ะตอ่ร็อ่ร้็นิและมส่่วนิร่็วม 

ในิการ็แก้ไขปีญัหาสาธาร็ณะเพ่�อปีร็ะโยช่น์ิส่วนิร็วม โดยเปิีดโอกาสให้เยาวช่นิ

ได้แสดงถง่พลงัสร็า้งสร็ร็คแ์ละจติสาธาร็ณะโดยการ็กา้วเขา้มาร็ว่มเปีน็ิสว่นิหนิ่�ง 

ในิการ็พัฒนิาที่้องถิ�นิของตนิ โดยในิปีี 2๕๖4 ม่เยาวช่นิจำนิวนิ ๑๐ ที่่ม 

ที่่�ผ่่านิการ็คัดเล่อกและได้ร็ับงบปีร็ะมาณสนัิบสนิุนิการ็ดำเนิินิโคร็งการ็

จากสถาบันิพร็ะปีกเกล้า และเข้ารั็บการ็อบร็มเก่�ยวกับการ็เข่ยนิโคร็งการ็  

การ็จัดที่ำตัวช่่�วัด การ็ปีร็ะเมินิผ่ลโคร็งการ็ และลงม่อปีฏิิบัติงานิจริ็งร็่วมกับ

องคก์ร็ปีกคร็องสว่นิท้ี่องถิ�นิและเคร็อ่ข่ายต่างๆ ในิพ่�นิท่ี่� โดยเยาวช่นิแตล่ะที่ม่ 

ม่การ็เผ่ยแพร็่ปีร็ะช่าสัมพันิธ์ผ่ลงานิของตนิผ่่านิส่�อต่างๆ ทัี่�ง Facebook   

YouTube และ TikTok ที่ั�งนิ่�ที่างคณะกร็ร็มการ็กำกับโคร็งการ็ได้จัดร็ะดับ 

ผ่ลงานิของเยาวช่นิไว้เปี็นิ 3 ร็ะดับ ค่อ เหร็่ยญที่อง เหร็่ยญเงินิ และ 

เหร็่ยญที่องแดง 
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๑๐๐

ผลงานระด้ับัเหรียญทอง จำนิวนิ 2 โคร็งการ็ ดังนิ่� 

• โครงการ “อน่ รักษั์ 

พัิทักษ์ัคลองท�าแพั” : โดย 

เยาวช่นิที่่ม  The  Youth  

Dreams และ เที่ศบาลเม่อง

ทีุ่่งสง จังหวัดนิคร็ศร็่ธร็ร็มร็าช่

ใหก้าร็สนิบัสนินุิ โดยท่ี่มเยาวช่นิ 

ร็่วมกับเคร็่อข่ายต่างๆ ในิพ่�นิที่่� ร็่วมกันิสร้็างฝัายช่ะลอนิ�ำตามแนิวพร็ะร็าช่ดำริ็  

พร้็อมที่ั�งปีล่กหญ้าแฝักบร็ิเวณร็ิมตลิ�งเพ่�อปี้องกันิการ็กัดเซึ่าะหนิ้าดินิ ซึ่่�งเปี็นิ 

การ็สร็้างการ็ม่ส่วนิร็่วมในิการ็อนุิร็ักษ์ที่รั็พยากร็นิ�ำ 

• โครงการ “Buddy 

ต�างวัิย” : โดยเยาวช่นิที่่ม  

NL Children’s Council 

and PW School ในิพ่�นิที่่�

ตำบลพร็ะซึ่อง อำเภอนิาแก 

จังหวัดนิคร็พนิม สนัิบสนุินิโดย 

องคก์าร็บริ็หาร็สว่นิตำบลนิาเลย่ง  

เปี็นิโคร็งการ็ที่่�ที่่มแกนินิำเยาวช่นิและเยาวช่นิอาสาสมัคร็ม่ส่วนิร็่วมในิการ็ด่แล

และช่่วยเหล่อผ่่้ส่งอายุในิชุ่มช่นิในิลักษณะการ็จับค่่ด่แลกันิ จำนิวนิ ๑๐๕ ค่่  

ม่การ็ออกแบบและผ่ลิตอุปีกร็ณ์ออกกำลังกายแบบง่ายๆ สำหรั็บผ่่้ส่งอายุ อย่าง 

“ยางยด่เพิ�มกำลงั” และ “ฝัาขวดนิวดฝัา่เที่า้” โดยกจิกร็ร็มนิ่�เป็ีนิการ็สานิสมัพันิธ์

ร็ะหว่างวัย ช่่วยสร็้างเสร็ิมสุขภาพที่ั�งที่างร็่างกายและจิตใจให้แก่ผ่่้ส่งอายุ 
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๑๐๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

 ผลงานระด้ับัเหรียญเงิน จำนิวนิ 3 โคร็งการ็ ดังนิ่�

• โครงการ “เยาวิชนชลบัรี่ร�วิมใจ 

รักษั์ทะเล” : โดยเยาวช่นิที่่ม Coral  

Ranger 3 ซึ่่�งปีฏิิบัติงานิและส่งมอบงานิ

จากร็ุ่นิพ่�ส่่ร็ุ่นิน้ิองมาอย่างต่อเนิ่�อง เปี็นิ

โคร็งการ็ที่่�ที่่มแกนินิำเยาวช่นิร็่วมกับ 

เคร็อ่ขา่ยในิพ่�นิที่่�ดำเนินิิกจิกร็ร็มการ็ฟั้�นิฟั่

แนิวปีะการ็ังบร็ิเวณหาดปีร็ะภาคาร็ แหลมแสมสาร็ อำเภอสัตห่บ จังหวัดช่ลบุร็ ่  

ได้รั็บการ็สนิับสนิุนิจากองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัดช่ลบุร็่ ม่การ็ย้ายปีล่กปีะการ็ัง 

๖๐ แปีลง จำนิวนิ ๘4๐ กิ�ง และมเ่คร็อ่ข่ายมากกว่า ๑๕ เคร็อ่ข่ายเข้าร็ว่มกจิกร็ร็ม 

• โครงการ “ส่บัสานวัิฒนธิรรม

ท้องถิ�นเวีิยงตาล จิตวิิญญาณแห�ง 

ศาสตราวิ่ธิโบัราณ” : โดยเยาวช่นิที่่ม

สภานิักเร็่ยนิโร็งเร็่ยนิเว่ยงตาลพิที่ยาคม 

อำเภอห้างฉัตร็ จังหวัดลำปีาง สนิับสนุินิ

โดยเที่ศบาลตำบลเว่ยงตาล เปี็นิโคร็งการ็

ที่่�แกนินิำเยาวช่นิร็่วมอนุิรั็กษ์ภ่มิปีัญญาและศิลปีะการ็ผ่ลิตอาวุธโบร็าณของเม่อง

ลำปีาง และจัดที่ำเปีน็ิสาร็คดเ่ผ่ยแพร็ ่ร็วมถง่จดัการ็แสดงช่ดุ “เว่ยงตาลจติวิญญาณ

แห่งศาสตร็าวุธโบร็าณ”

• โครงการเยาวิชนคนภ้ิเก็ต ฟื�นฟ้

แนวิปะการัง : โดยเยาวช่นิท่ี่ม Phuket 

Coral Protector ได้รั็บการ็สนิับสนิุนิ

จากองค์การ็บริ็หาร็ส่วนิจังหวัดภ่เก็ต 

และเที่ศบาลตำบลร็าไวย์ เป็ีนิโคร็งการ็ท่ี่� 

ที่ม่แกนินิำเยาวช่นิร็ว่มกบัเคร็อ่ขา่ยในิพ่�นิที่่�

ดำเนิินิกิจกร็ร็มการ็ปีล่กเสริ็มและด่แลปีะการั็งเขากวาง (Acropora nobolis) 

บร็เิวณหาดปีากบาง อา่วร็าไวย์ จังหวัดภเ่ก็ต จำนิวนิ ๑4๐ กิ�ง ปีะการั็งม่การ็ฟ้ั�นิตัว 

เป็ีนิพ่�นิที่่� ๖,๐๐๐ ตาร็างเมตร็
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๑๐2

 ผลงานระด้ับัเหรียญทองแด้ง จำนิวนิ ๕ โคร็งการ็ ดังนิ่�

• โครงการย่วิศิลปิน แด้นด้ิน

นครพันม สั�งสมภิ้มิปัญญา ตระการ

ตาฟ้อนหางนกย้ง : โดยเยาวช่นิที่่ม 

ยุวศิลปีินิถิ�นิเวินิพร็ะบาที่ สนิับสนิุนิ

โดยเที่ศบาลตำบลเวินิพร็ะบาที่ อำเภอ

ที่า่อุเที่นิ จงัหวดันิคร็พนิม เป็ีนิโคร็งการ็ที่่�

ที่ม่แกนินิำเยาวช่นิและเคร็อ่ขา่ยร็ว่มศ่กษาความเปีน็ิมาและส่บที่อดศลิปีะการ็ฟัอ้นิ 

หางนิกยง่ พร็อ้มที่ั�งจดัที่ำคลปิีเผ่ยแพร็ ่ปัีจจบัุนิสามาร็ถจดัการ็แสดงในิงานิสำคญัตา่งๆ  

ของจังหวัด เช่่นิ แสดงฟั้อนิหางนิกย่งในิงานิบวงสร็วงพญาศร็่สัตตนิาคร็าช่ ฯลฯ

• โครงการ “Save Life” ๖ นาทมีคี�า 

ลด้อัตราการเสียชีวิิตจากการจมน�ำ 

ในแม�น�ำโขงเขตพั่�นที� อำเภิอบ้ัานแพัง 

จังหวัิด้นครพันม : โดยเยาวช่นิที่่ม 

แพงโขง ไดรั้็บการ็สนิบัสนุินิจากเที่ศบาล

ตำบลบ้านิแพง อำเภอบ้านิแพง จงัหวัด

นิคร็พนิม เปีน็ิโคร็งการ็ท่ี่�แกนินิำเยาวช่นิร่็วมกบัเคร็อ่ขา่ยตา่งๆ ในิพ่�นิท่ี่�จดัตั�งกลุม่

เพ่�อเผ่ยแพร็่เที่คนิิควิธ่การ็เอาตัวร็อดจากการ็ตกนิ�ำหร็่อจมนิ�ำ ม่การ็ฝัึกอบร็ม 

วธิก่าร็ปีฐมพยาบาลเบ่�องตน้ิอยา่งถก่วธิส่ำหร็บัผ่่ท้ี่่�พบคนิจมนิ�ำ เปีน็ิการ็เผ่ช่ญิเหตุ

อย่างม่สติ ร็วมถ่งติดตั�งสัญญาณเตอ่นิภัยและจุดเฝั้าร็ะวังปี้องกันิการ็จมนิ�ำ

• โครงการมคัคเ่ทศกน์อ้ยออนทวัิร ์

นานาชาติพัันธิ่์  (ไทย ลาวิ มอญ  

พัม�า กะเหรี�ยง ม้ง จีน และอังกฤษั) :  

โดยเยาวช่นิท่ี่มเพช่ร็ที่องผ่าภ่มิ อำเภอ 

ที่องผ่าภมิ่ จงัหวัดกาญจนิบุร็ ่สนัิบสนินุิโดย 

เที่ศบาลตำบลที่องผ่าภม่ ิอำเภอที่องผ่าภม่ ิจังหวดักาญจนิบรุ็ ่เปีน็ิโคร็งการ็ที่่�แกนินิำ 

เยาวช่นิฝัึกฝันิทัี่กษะการ็เปี็นิมัคคุเที่ศก์เพ่�อส่งเสริ็มการ็ท่ี่องเที่่�ยวเชิ่งวัฒนิธร็ร็ม 
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๑๐3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

และปีร็ะวัติศาสตร์็ชุ่มช่นิ พร้็อมที่ั�งจัดที่ำคลิปีนิำช่มแหล่งท่ี่องเที่่�ยวภายในิชุ่มช่นิ 

เผ่ยแพร็่ที่าง YouTube โดยใช่้ภาษาถิ�นิช่าติพันิธุ์ต่างๆ

• โครงการอนรั่กษ์ัส่บัสานการแสด้ง 

ละครชาตรีตำบัลบัางปลา ดำเนินิิการ็

โดยที่ม่เยาวช่นิเร็ารั็กษ์บางปีลา ซึ่่�งได้ร็บั 

การ็สนิับสนิุนิจากองค์การ็บร็ิหาร็ 

ส่วนิตำบลบางปีลา อำเภอบางพล ่ 

จังหวัดสมุที่ร็ปีร็าการ็ เปี็นิโคร็งการ็ 

ท่ี่�ท่ี่มแกนินิำเยาวช่นิร่็วมส่บสานิการ็แสดงละคร็ช่าตร็่ให้อย่่ค่่กับตำบลบางปีลา 

จังหวัดสมุที่ร็ปีร็าการ็ โดยให้ภ่มิปีัญญาท้ี่องถิ�นิด้านิละคร็ช่าตร็่เป็ีนิผ่่้ฝึักสอนิ 

ให้แก่เยาวช่นิ ร็วมถ่งจัดที่ำคลิปีและค่่ม่อละคร็ช่าตร็่เผ่ยแพร่็ ปัีจจุบันิเยาวช่นิ 

ที่่�เข้าร็ว่มโคร็งการ็ที่ั�ง 3๐ คนิ สามาร็ถจดัแสดงละคร็ช่าตร็ใ่นิงานิปีร็ะเพณ่ที่อ้งถิ�นิ 

และงานิอ่�นิๆ ในิชุ่มช่นิ

• โครงการการ จัด้การขยะ 

เพั่�อสิ�งแวิด้ลอ้ม ดำเนิินิการ็โดยเยาวช่นิ

ที่่ม New Gen Develop ร็่วมกับ

องค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิตำบลนิายายอาม 

อำเภอนิายายอาม จังหวัดจันิที่บุร็่  

เป็ีนิโคร็งการ็ท่ี่�แกนินิำเยาวช่นิร่็วมกับ

ท้ี่องถิ�นิร็ณร็งค์ให้ครั็วเร็่อนิต้นิแบบในิชุ่มช่นิคัดแยกและจัดการ็ขยะในิครั็วเร่็อนิ

อย่างถก่วิธเ่พ่�อลดปีริ็มาณขยะ ร็วมถง่จัดที่ำถังขยะฆ่์าเช่่�อ (COVID-19 UV-C light) 

สำหรั็บกำจัดหนิ้ากากอนิามัยเพ่�อสร็้างความปีลอดภัยให้แก่ผ่่้ที่ิ�งและผ่่้เก็บขยะ

ผ่ลงานิของที่่มเยาวช่นิ ได้เผ่ยแพร่็ส่่สาธาร็ณะผ่่านิช่่องที่างต่างๆ โดยผ่่้สนิใจสามาร็ถ

ติดตาม และมอบทีุ่นิสนิับสนิุนิโคร็งการ็แก่ที่่มเยาวช่นิได้ ที่ั�งนิ่� องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิ

สามาร็ถสนิบัสนินุิสง่เสร็มิใหเ้ยาวช่นิในิพ่�นิที่่�ของตนิ เพ่�อใหเ้ยาวช่นิเหลา่นิ่�ไดเ้ตบิโตเปีน็ิพลเมอ่ง

ที่่�ม่คุณภาพของชุ่มช่นิที่้องถิ�นิและเปี็นิกำลังสำคัญของปีร็ะเที่ศช่าติต่อไปีในิอนิาคต
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๑๐4

กลุม่องค์กรปกครองส่วินท้องถิ�น 
“กลไกสำาคัญเพ่�อขัับัเคล่�อนพลเมอ่งในระดัับัท้องถิ�น”

โครงการพลเมืืองยุคให่มื่ ชุมืชนำไร�ถิ่ัง
โคร็งการ็พลเม่องยุคใหม่ ชุ่มช่นิไร็้ถัง เป็ีนิโคร็งการ็

ที่่�เปีล่�ยนิผ่่านิการ็สอนิ “พลเม่อง” จากที่ฤษฎ่ไปีส่่การ็ปีฏิิบัติ

อย่างแท้ี่จริ็ง ที่ำให้เกิดการ็เปีล่�ยนิแปีลงตนิเองจากปีร็ะช่าช่นิ

ไปีส่่พลเม่อง ด้วยการ็ใส่ใจปีัญหาในิพ่�นิที่่� เร่็�องใกล้ตัวอย่าง 

การ็จดัการ็ขยะ เปีล่�ยนิแนิวคดินิิยามของขยะจากสิ�งท่ี่�ไมต่อ้งการ็ 

มาเปี็นิ “ใช่้ไม่ได้ เป็ีนิพิษ ติดเช่่�อ” ที่ำให้เกิดการ็ไตร็่ตร็อง 

คิดก่อนิที่ิ�ง ไมห่วงัพง่พาเพย่งเที่คโนิโลย ่แต่เปีล่�ยนิพฤตกิร็ร็ม

จากการ็ที่ิ�งลงถังแลว้หวังเอาไปีที่ิ�งบ้านิคนิอ่�นิ เป็ีนิจัดการ็ด้วย

ตนิเอง สามาร็ถพ่�งพาตนิเองได้ “เปีล่�ยนิจากภาร็ะ มาเป็ีนิพลงั”  

ม่ส่วนิร็่วมในิการ็ด่แลชุ่มช่นิอย่างแที่้จร็ิง และนิำไปีส่่ 

การ็ม่ส่วนิร็่วมในิกิจการ็บ้านิเม่องอ่�นิๆ ต่อไปี

ในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ไดจ้ดัอบร็มการ็บร็หิาร็

จัดการ็ขยะแบบม่ส่วนิร็่วม “พลเม่องยุคใหม่ ชุ่มช่นิไร็้ถัง”  

ที่ั�งแบบออนิไซึ่ต์และออนิไลน์ิ จำนิวนิ ๘ แห่ง ซึ่่�งองค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิได้นิำแนิวที่าง 

ดงักลา่วไปีปีร็ะยกุตใ์ช้่ในิพ่�นิที่่� เช่น่ิ องคก์าร็บร็หิาร็สว่นิตำบลบา้นิกุม่ อำเภอเมอ่ง จังหวดัเพช่ร็บรุ็่  

ไดด้ำเนินิิกิจกร็ร็ม 3 ร็ะยะ ได้แก่ ร็ะยะที่่� ๑ การ็สร้็างการ็ยอมรั็บ โดยดำเนินิิการ็อบร็มให้ความร็่ ้

แก่เจ้าหน้ิาที่่�องค์การ็บริ็หาร็ส่วนิตำบลบ้านิกุม่ ผ่่น้ิำชุ่มช่นิ และตัวแที่นิ อสม. และกิจกร็ร็มส่งเสริ็ม 

การ็คัดแยกขยะตามแนิวปีฏิิบัติ “ใช่้ไม่ได้ เปี็นิพิษ ติดเช่่�อ” ร็ะยะที่่� 2 ขยายองค์ความร็่้ 

ส่ชุ่่มช่นิ บ้านิ วดั โร็งเร่็ยนิ และสร็า้งผ่่น้ิำการ็เปีล่�ยนิแปีลง คอ่ องคก์าร็บร็หิาร็สว่นิตำบลบา้นิกุม่ 

เปีน็ิองคก์ร็ตน้ิแบบแกช่่มุช่นิในิการ็เร็ย่นิร็่ด้า้นิการ็บร็หิาร็จดัการ็ขยะ และร็ะยะที่่� 3 การ็สร็า้งคณุคา่  

เร็ย่นิร็่ร้็ว่มกนัิของช่มุช่นิอยา่งตอ่เนิ่�อง มก่จิกร็ร็มร็บัมอบการ็บร็จิาควสัดจุากช่มุช่นิ ปีร็ะยกุตใ์ช่้ 

วิถ่ชุ่มช่นิในิการ็จัดการ็วัสดุอินิที่ร็่ย์ เสว่ยนิรั็กษ์โลก ปีล่กผั่กสวนิครั็ว ร็ั�วบ้านิกุ่ม ม่การ็เปิีดร็ับ

สมาช่ิกเข้าร็่วมโคร็งการ็อย่างต่อเนิ่�อง และม่การ็ใช่้ส่�อสังคมออนิไลน์ิเปี็นิพ่�นิที่่�สำหรั็บแสดง 

ผ่ลงานิและติดต่อส่�อสาร็
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๑๐๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ผ่ลสำเร็็จจากโคร็งการ็นิ่�ที่ำให้องค์การ็บริ็หาร็ส่วนิตำบลบ้านิกุ่มเป็ีนิต้นิแบบ 

และศ่นิย์กลางของชุ่มช่นิในิการ็เร็่ยนิร็่้เก่�ยวกับการ็บริ็หาร็จัดการ็ขยะ ปีร็ะช่าช่นิในิพ่�นิที่่� 

ม่ความเปี็นิพลเม่อง เกิดการ็เปีล่�ยนิแปีลงพฤติกร็ร็ม ม่ความร็ับผ่ิดช่อบต่อสังคม ม่ส่วนิร็่วม 

ที่างการ็เม่องและกิจกร็ร็มต่างๆ อย่างม่คุณภาพ

โครงการรางวัลพระปีกเกล�า ปีระจำำาปีี ๒๕๖๔
สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้เล็งเห็นิความสำคัญของ 

การ็พัฒนิาการ็ปีกคร็องที่้องถิ�นิให้เปี็นิร็ากฐานิท่ี่�มั�นิคงของ 

การ็ปีกคร็องร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย จง่ได้จัดให้ม่การ็มอบร็างวลั

พร็ะปีกเกล้าและใบปีร็ะกาศเก่ยร็ติคุณสถาบันิพร็ะปีกเกล้า 

ข่�นิเป็ีนิปีร็ะจำทุี่กปีี ตั�งแต่ปีี 2๕44 เป็ีนิต้นิมา ซึ่่�งโคร็งการ็

ดังกล่าวช่่วยผ่ลักดันิให้องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิได้พัฒนิา 

ขด่ความสามาร็ถและศักยภาพในิการ็พฒันิาท้ี่องถิ�นิของตนิเอง 

ร็วมที่ั�งที่ำให้เกิดการ็แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้ร่็วมกันิร็ะหว่างองค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิ 

ด้วยการ็นิำแนิวที่างการ็ปีฏิิบัติที่่�ด่มาปีรั็บใช่้กับท้ี่องถิ�นิของตนิเอง อ่กทัี่�ง องค์กร็

ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิที่่�ได้รั็บร็างวัล ได้ร็บัการ็ยอมรั็บจากองค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิ 

และสาธาร็ณช่นิว่าเปี็นิองค์กร็ที่่�ม่ความนิ่าเช่่�อถ่อ เปี็นิเสาหลักของการ็พัฒนิา

ปีร็ะช่าธิปีไตยท้ี่องถิ�นิ และการ็กร็ะจายอำนิาจและการ็ปีกคร็องที่้องถิ�นิด้วย 

โดยในิปีี 2๕๖4 ไดก้ำหนิดปีร็ะเภที่ร็างวลั 4 ดา้นิ ไดแ้ก ่ด้านิความโปีร็ง่ใส

และส่งเสริ็มการ็ม่ส่วนิร่็วมของปีร็ะช่าช่นิ จำนิวนิ ๙ แห่ง ด้านิการ็เสริ็มสร้็างสันิติสขุ

และความสมานิฉนัิที่ ์จำนิวนิ 3 แห่ง ด้านิการ็เสร็มิสร็า้งเคร็อ่ขา่ย ร็ฐั เอกช่นิ และปีร็ะช่าสงัคม 

จำนิวนิ ๑4 แห่ง และด้านิการ็ลดความเหล่�อมล�ำในิสังคม ๑๐ แห่ง ซ่ึ่�งสถาบันิได้มอบร็างวัล 

พร็ะปีกเกล้าให้แก่องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิ ร็วมจำนิวนิ 3๖ แห่ง
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๑๐๖

การสร้างพลเม่องเขั้มแขั็งเพ่�อขัยายผลในระดัับัพ่�นที� โดัยผ่าน
เคร่อขั่ายขัองสถาบััน

เครอืข่า่ยศู้นำยพั์ฒนำาการเมือืงภาคพลเมือืง : เครอืข่า่ยห่ลักข่อง
สถิ่าบัันำเพื� อข่ับัเคลื�อนำพลังพลเมืือง

เคร็่อข่ายศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่องเปี็นิเคร็่อข่ายหลักของสถาบันิที่่�ร็่วม 

ขับเคล่�อนิยทุี่ธศาสตร็ก์าร็สร็า้งความเปีน็ิพลเมอ่ง โดยที่ำหนิา้ที่่�ในิการ็เผ่ยแพร็ ่สง่เสร็มิสนิบัสนินุิ

การ็พฒันิาวถิป่ีร็ะช่าธปิีไตย ไปีส่ผ่่่น้ิำช่มุช่นิ ภาคปีร็ะช่าสงัคม และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี โดยปีจัจุบันิ

สถาบันิม่ศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่อง จำนิวนิ ๕๖ ศ่นิย์ กร็ะจายอย่่ในิจังหวัดต่างๆ  

ที่ั�วทีุ่กภ่มิภาคของปีร็ะเที่ศไที่ย 

ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่อง ได้ดำเนิินิโคร็งการ็

เพ่�อขับคล่�อนิยุที่ธศาสตร็์การ็สร็้างความเปี็นิพลเม่อง และเกิดผ่ลสำเร็็จส่่การ็แก้ไขปีัญหา  

และการ็พัฒนิาพ่�นิที่่�ของชุ่มช่นิ ดังตัวอย่างต่อไปีนิ่�

• โครงการ “การจัด้การปญัหาที�ดิ้นทำกินของประชาชนในอำเภิอนาแห้วิ คนอย้�กับัปา่” 
โด้ย ศ้นย์พััฒนาการเม่องภิาคพัลเม่องจังหวิัด้เลย

ศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่อง จังหวัดเลย  

ดำเนิินิการ็สร็้างการ็ม่ส่วนิร็่วมในิการ็แก้ไขปีัญหาการ็ตัดไม้

ที่ำลายป่ีา และการ็อาศัยอย่ใ่นิเขตป่ีาอทุี่ยานิ “นิาแห้วโมเดล”  

เนิ่�องจากไดต้ร็ะหนิกัวา่พ่�นิที่่�ป่ีาไมม้จ่ำนิวนิที่่�ลดลง ขาดแคลนิ

ที่ร็ัพยากร็นิ�ำ และผ่ลกร็ะที่บต่อความเปี็นิอย่่ของปีร็ะช่าช่นิ 

ในิพ่�นิที่่� จ่งเห็นิควร็หาวิธ่การ็ที่่�จะที่ำให้ปีร็ะช่าช่นิอย่่ในิพ่�นิที่่�

ได้อย่างถ่กต้องตามกฎหมายกำหนิด

ดังนิั�นิ ศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่อง จังหวัดเลย 

จ่งสร้็างความเปี็นิพลเม่องแก่ปีร็ะช่าช่นิในิจังหวัดเลย  
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๑๐7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ผ่่านิกร็ะบวนิการ็สร็้างความร็่้ และการ็สร็้างการ็ม่ส่วนิร็่วม

ของปีร็ะช่าช่นิในิการ็แก้ไขปีัญหาท่ี่�ดินิที่ำกินิของปีร็ะช่าช่นิ

อำเภอนิาแห้ว จนเกิด้การผลักด้ันนโยบัายสาธิารณะ 

ในระดั้บัประเทศ มีการแต�งตั�งคณะขับัเคล่�อนการด้ำเนิน

การปฏิร้ิป และแก้ไขปัญหาเร�งด้�วินด้า้นทรัพัยากรธิรรมชาติ 

และสิ�งแวิด้ล้อมตามนโยบัายรัฐ ในพั่�นที�อำเภิอนาแห้วิ  

จงัหวัิด้เลย “นาแห้วิโมเด้ล” และแตง่ตั�งคณะอนิกุร็ร็มการ็จดัหาที่่�ดนิิ เร่็�อง แตง่ตั�งคณะที่ำงานิ

เร่็งรั็ดการ็จัดการ็พ่�นิที่่� “นิาแห้วโมเดล” จังหวัดเลย โดยม ่นิายยลช่าญ กมลรั็ตน์ิ ปีร็ะธานิศน่ิย์ฯ  

จังหวัดเลย เข้าไปีเปี็นิกร็ร็มการ็ ซึ่่�งเปี็นิคำสั�งที่่�ลงนิามโดยร็ัฐมนิตร็่ว่าการ็กร็ะที่ร็วงที่ร็ัพยากร็ 

ธร็ร็มช่าติและสิ�งแวดล้อม 

• โครงการการพััฒนาการจัด้การท�องเที�ยวิม�วิงกลวิงโด้ยช่มชนอย�างยั�งย่นปี ๒๕๖๔” 
โด้ย ศ้นย์พััฒนาการเมอ่งภิาคพัลเมอ่ง จังหวิัด้ระนอง 

ศน่ิยพ์ฒันิาการ็เมอ่งภาคพลเมอ่ง จงัหวดัร็ะนิอง ไดต้ร็ะหนิกัถง่ความสำคญัของการ็สร็า้ง

ปีร็ะช่าช่นิใหเ้ป็ีนิพลเม่องที่่�เขม้แขง็ จ่งได้จดัโคร็งการ็สร็า้งสำนิก่พลเม่อง “การ็จดัการ็ท่ี่องเที่่�ยว

โดยชุ่มช่นิอยา่งยั�งยน่ิ” โดยไดจั้ดอบร็ม “ขบัวินการสร้างสำนึกพัลเมอ่ง (Project Citizen)” 

เพั่�อสร้างกระบัวินการมีส�วินร�วิมของคนในช่มชนในการจัด้การแก้ไขปัญหา และร�วิมกัน 

พััฒนาช่มชนตามควิามต้องการชองช่มชน ให้แก่หน่ิวยงานิ และภาคส่วนิต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง 
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๑๐๘

เพ่�อนิำไปีปีฏิิบัติและขยายผ่ลต่อ อ่กที่ั�งยังได้จัดที่ำค่่ม่อด้านิการ็ท่ี่องเที่่�ยวตำบลม่วงกลวง  

โดยชุ่มช่นิอย่างแที่้จร็ิง ตามพร็ะร็าช่ดำรั็สของในิหลวง ร็ัช่กาลที่่� ๙ “เข้าใจ เข้าถ่ง พัฒนิา”

การ็ดำเนิินิโคร็งการ็ดงักลา่ว ที่ำใหป้ีร็ะช่าช่นิในิช่มุช่นิ และที่กุภาคสว่นิไดร้็ว่มกนัิจัดที่ำ

ยุที่ธศาสตร์็เพ่�อพัฒนิาการ็จัดการ็ท่ี่องเที่่�ยวม่วงกลวงโดยชุ่มช่นิอย่างยั�งย่นิ และสามาร็ถจัดที่ำ

แผ่นิการ็พัฒนิาการ็จัดการ็ท่ี่องเที่่�ยวแบบมส่่วนิร่็วมจากทุี่กภาคส่วนิภายใต้ที่นุิที่างสังคมและข้อม่ล 

อยา่งแที่จ้ริ็ง ส�งผลใหป้ระชาชนมีรายได้จ้ากการท�องเที�ยวิ สามารถพัึ�งพัาตนเองได้ ้ทำใหเ้กดิ้ 

การพััฒนาอย�างยั�งย่น จนได้้รับัรางวัิลต�างๆ ได้้แก� รางวิัลกินรีเงิน รางวัิล SME ดี้เด้�น 

วิสิาหกจิชม่ชนท�องเที�ยวิชม่ชนตำบัลม�วิงกลวิง และ รางวิลัมาตรฐานการท�องเที�ยวิโด้ยช่มชน  

• โครงการส�งเสรมิคนด้ดี้า้นคณ่ธิรรมสำนึกพัลเมอ่ง โด้ยศน้ยพ์ัฒันาการเมอ่งภิาคพัลเมอ่ง 
จังหวัิด้เชียงราย

ในิปีี 2๕๖4 ศ่นิย์พัฒนิาการ็เม่องภาคพลเม่อง 

จังหวัดเช่่ยงร็าย ได้จัดอบร็มให้ความร็่้ ส่งเสริ็ม และสร้็าง 

การ็ม่ส่วนิร็่วม ภายใต้ “โคร็งการ็ส่งเสร็ิมคนิด่ด้านิคุณธร็ร็ม

สำนิ่กพลเม่อง จังหวัดเช่่ยงร็าย” ซึ่่�งมุ่งเนิ้นิปีร็ะเด็นิ เร็่�อง  

การ็ส่งเสริ็มวิถ่ปีร็ะช่าธิปีไตยในิคร็อบครั็ว ปีร็ะช่าคมอาเซึ่่ยนิ

และการ็ขยายเคร่็อข่ายที่่�สอดคล้องการ็ขับเคล่�อนิการ็ที่ำงานิ

ตามปีร็ะเด็นิจังหวัดเช่่ยงร็ายในิช่่วงปีี 2๕๖๐ - 2๕๖๕  

ร็ว่มกับศน่ิย์คณุธร็ร็ม (องค์การ็มหาช่นิ) โดยโคร็งการ็ดังกล่าว 

เปี็นิเวที่่ในิการ็แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้ในิเร่็�องปีร็ะช่าธิปีไตย 

ในิคร็อบคร็วั การ็คน้ิหาคนิดด้่านิคุณธร็ร็ม พร็อ้มที่ั�งเปีดิโอกาส

ให้เคร็่อข่ายเยาวช่นิ ปีร็ะช่าช่นิ หนิ่วยงานิภาคร็ัฐ เอกช่นิ  

ภาคปีร็ะช่าสังคมที่่�ที่ำงานิเก่�ยวกับภาคปีร็ะช่าช่นิในิจังหวัด

เช่่ยงร็ายม่พ่�นิที่่�ในิการ็แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้ และนิำเสนิอผ่ลงานิ 

ที่่�ได้ขับเคล่�อนิกิจกร็ร็มท่ี่�ผ่่านิมา นิำมาถอดบที่เร็่ยนิด้านิ 

การ็ส่งเสริ็มและพัฒนิาคนิในิพ่�นิที่่�ร็่วมกันิ

aw_annual2564_p2.indd   108aw_annual2564_p2.indd   108 8/24/2022   8:37:20 AM8/24/2022   8:37:20 AM



๑๐๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

โคร็งการ็ดังกล่าวจ่งช่่วยกร็ะตุ้นิให้คนิในิชุ่มช่นิเกิดความรั็กสามัคค่ การ็ม่ส่วนิร็่วม 

ต่อชุ่มช่นิ ม่จิตอาสา เกิดจิตสำนิ่กพลเม่อง และเป็ีนิพลังในิการ็ขับเคล่�อนิคุณธร็ร็มด้านิ 

สร็้างสำนิ่กพลเม่องต่อไปี

• โครงการ การผลักดั้นนโยบัายสาธิารณะระดั้บัท้องถิ�น และระดั้บัจังหวัิด้ โด้ย 
ศ้นย์พััฒนาการเม่องภิาคพัลเม่อง จังหวิัด้พัระนครศรีอย่ธิยา

ศ่นิย์ พัฒนิาการ็ เม่ อ งภาคพลเม่ อ ง  จั งห วัด

พร็ะนิคร็ศร็อ่ยุธยา ได้ดำเนินิิการ็จัดตั�งคณะที่ำงานิสภาพลเมอ่ง

อำเภอเสนิา จนิได้คณะกร็ร็มการ็บริ็หาร็สภาพลเม่องอำเภอ

เสนิา ตั�งแตป่ี ี2๕๖3 เปีน็ิตน้ิมา และไดจ้ดัที่ำแผ่นิปีฏิบิตักิาร็

เพ่�อพฒันิาปีร็ะช่าช่นิพลเมอ่งในิชุ่มช่นิในิเขตพ่�นิที่่�อำเภอเสนิา 

(๑7 ตำบล) ใหไ้ดร้็บัความร็่ค้วามเข้าใจในิร็ะบอบปีร็ะช่าธปิีไตย

อันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข และนิำเสนิอโคร็งการ็

เพ่�อแก้ปีัญหาความเด่อดร้็อนิของชุ่มช่นิแบบม่ส่วนิร่็วม  

โดยในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ได้จดัที่ำเวที่ใ่ห้ความร็่แ้ก่ปีร็ะช่าช่นิ 2 เวที่ ่ซึ่่�งคณะกร็ร็มการ็ 

แกนินิำชุ่มช่นิในิตำบลได้ปีร็ะชุ่มรั็บฟัังปัีญหา และความต้องการ็ของชุ่มช่นิ และร่็วมกันิจัดที่ำ

โคร็งการ็เสนิอนิโยบายให้องค์กร็ปีกคร็องส่วนิท้ี่องถิ�นิเพ่�อนิำเขา้แผ่นิพัฒนิาท้ี่องถิ�นิแก้ไขปัีญหา

ของชุ่มช่นิ ส�งผลให้เกิด้ชม่ชนนำร�องในการเสนอนโยบัายสาธิารณะ คอ่ ช่มุช่นิตำบลบา้นิหลวง 

เสนิอโคร็งการ็ขอเคร็่�องสบ่นิ�ำพลงังานิแสงอาที่ติย ์ช่มุช่นิตำบลเจา้เจ็ด เสนิอโคร็งการ็ขอปีร็บัปีร็งุ

พัฒนิาร็ะบบไฟัฟ้ัาสาธาร็ณะ ชุ่มช่นิตร็งสะพานิเจ้าเจ็ด และชุ่มช่นิตำบลลาดงา เสนิอโคร็งการ็

ขอร็ับการ็สนิับสนิุนิเร็่อกำจัดผั่กตบช่วา 
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๑๑๐

โรงเรียนพลเม่อง :  
แห้ล่งเรียนรูเ้พ่�อสร้างพลเมอ่ง สู่ชุ้มช้นเขั้มแขั็ง

สถาบันิตร็ะหนิักด่ว่าปีัจจัยพ่�นิฐานิที่่�สำคัญอย่างหนิ่�งของการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย ค่อ 

การ็ที่ำใหป้ีร็ะช่าช่นิเปีน็ิพลเมอ่ง หร่็อสร็า้งจติสำนิก่พลเมอ่งใหเ้กดิข่�นิ ดงันัิ�นิ“โร็งเร่็ยนิพลเมอ่ง” 

จ่งถ่อได้ว่าเปี็นิแหล่งเร็่ยนิร็่้ที่่�สำคัญในิการ็สร็้างความพลเม่องให้เกิดข่�นิด้วยการ็ “ลงม่อที่ำ”  

อย่างถ่กต้อง เหมาะสม จร็ิงจัง และต่อเนิ่�อง ที่ำให้คนิในิสังคมม่ “จิตสำนิ่กความรั็บผิ่ดช่อบ”  

จนิเกิดผ่ลสำเร็็จที่ั�งตัวชุ่มช่นิ และคนิในิชุ่มช่นิ ค่อ เกิดการ็พัฒนิา และแก้ไขปัีญหาร่็วมกันิ  

สามาร็ถบ่ร็ณาการ็ทีุ่นิสังคมในิพ่�นิที่่�อย่างม่ส่วนิร็่วม ม่เคร็่อข่ายร็่วมกันิคิดเพ่�อส่วนิร็วม  

สร็้างปีร็ะช่าธิปีไตยในิร็ะดับชุ่มช่นิจนิถง่ร็ะดับปีร็ะเที่ศ 

ในิปีี 2๕๖4 สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้ดำเนิินิโคร็งการ็ 

“โร็งเร็่ยนิพลเม่อง” จำนิวนิที่ั�งสิ�นิ ๑๘ โร็งเร็่ยนิ โดยเป็ีนิ 

การ็สร็้างความร็่้ความเข้าใจอย่างต่อเนิ่�อง ร็วมที่ั�งฝึักทัี่กษะ 

ลงม่อปีฏิิบัติอย่างจริ็งจัง จนิเกิดเป็ีนินิโยบายสาธาร็ณะ  

และร่็วมกันิผ่ลักดันินิโยบายสาธาร็ณะส่่หน่ิวยงานิที่่�เก่�ยวข้อง 

ที่ั�งนิ่�ม่โร็งเร่็ยนิพลเม่องที่่�ดำเนิินิการ็ จนิเห็นิผ่ลเปี็นิร่็ปีธร็ร็ม 

3 โร็งเร็่ยนิ ดังนิ่�

๑. โร็งเร็ย่นิพลเมอ่งจังหวัดสพุร็ร็ณบุร็ ่เสนิอนโยบัายการพัฒันา

เศรษัฐกิจพัอเพัยีงในครอบัครวัิ และชม่ชน โดยดำเนินิิการ็จดั

กิจกร็ร็มสร้็างความร็่ค้วามเขา้ใจเก่�ยวกับการ็จัดการ็คณุภาพช่วิ่ต 

ร็วมถง่การ็ปีร็บัเปีล่�ยนิพฤตกิร็ร็มใหส้อดคลอ้งกบัสถานิการ็ณ์

การ็แพร่็ร็ะบาดของโควิด-๑๙ ที่่�เกดิข่�นิ ผลการผลักดั้นนโยบัาย 

ปีร็ะช่าช่นิม่ความต่�นิตัวในิการ็เล่อกอาหาร็ปีลอดภัย และร็่จั้ก

วางแผ่นิการ็จดัการ็ปีญัหาคร็อบคร็วั ร็วมที่ั�งมก่าร็ปีร็บัเปีล่�ยนิ

พฤติกร็ร็ม ลดร็ายจ่าย ลดต้นิทีุ่นิ และเกิดการ็ขยายผ่ลไปีส่่ 

ชุ่มช่นิอ่�นิๆ โดยสำนัิกงานิพัฒนิาสังคมและความมั�นิคง 

ของมนิุษย์จังหวัดสุพร็ร็ณบุร็่ร็ับนิโยบายไปีขับเคล่�อนิต่อ
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๑๑๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

2. โร็งเร็ย่นิพลเมอ่งจงัหวัดยะลา เสนิอนโยบัายการแก้ปญัหา

อบ่ัตัเิหตจ่ากน�ำยางพัาราบันท้องถนน โดยนัิกเร็ย่นิพลเมอ่ง

ไดร้็บัความร็่ค้วามเขา้ใจเก่�ยวกับปัีญหาในิพ่�นิท่ี่� และสามาร็ถ

ร็ว่มกนัิหาแนิวที่างแกไ้ขได ้ผลการผลักดั้นนโยบัาย นัิกเร่็ยนิ

พลเมอ่งมก่าร็เปีล่�ยนิแปีลงพฤตกิร็ร็ม และมก่าร็พฒันิาช่มุช่นิ

ตามบที่บาที่และหน้ิาที่่�ของพลเมอ่งที่่�มส่ว่นิร่็วมในิการ็เข้าถ่ง 

หน้ิาที่่�ของพลเม่องในิชุ่มช่นิให้เกิดปีร็ะโยช่นิ์ส่งสุดเพ่�อ 

พัฒนิาและยกร็ะดับคุณภาพช่่วิตของคนิในิชุ่มช่นิ

3. โร็งเร็ย่นิพลเมอ่งจังหวดัแมฮ่่อ่งสอนิ เสนิอนโยบัายการพัฒันา 

กล่�มชาติพัันธิ่์ บันฐานวิัฒนธิรรม โดยดำเนิินิกิจกร็ร็มการ็

สร้็างความร็่้ความเข้าใจในิหลักการ็ม่ส่วนิร็่วม และร็่วมกันิ

ดำเนิินิกิจกร็ร็มสาธาร็ณปีร็ะโยช่นิ์ในิชุ่มช่นิ เพ่�อพัฒนิา 

กลุม่ช่าตพินัิธุใ์นิชุ่มช่นิ ผลการผลักดั้นนโยบัาย กลุม่ช่าตพินัิธุ์

ได้รั็บการ็พัฒนิาให้ม่การ็ดำร็งช่่วิตที่่�ด่ยิ�งข่�นิ 

ผลงานที�สะท้อนควิามเป็นจำริง “จำากพลังพลเม่อง สู่การพัฒนา
อยา่งยั�งยน่” จำากจำดุัเริ�มต้นในป ี๒๕๕๙ – สูค่วิามสำาเรจ็ำในป ี๒๕๖๔ 

“โครงการเสร่มืสร�างพลังพลเมืืองตามืยุท้ธศูาสตร์ชาต่และ 
แผู้นำการปีฏิ่ร้ปีปีระเท้ศู”

ผ่ลสำเร็็จในิแต่ละก้าวจากจุดเร็ิ�มต้นิด้วยการ็สร็้างพลเม่องที่่�ตร็ะหนิักร็่้ (concerned 

citizen) ส่่พลเม่องท่ี่�กร็ะต่อร่็อร็้นิ (active citizen) จนิกร็ะทัี่�งส่งผ่ลให้เกิดเปี็นิพลังพลเม่อง

ที่่�เข้มแข็งนิำไปีส่่การ็แก้ไขปีัญหาสาธาร็ณะ และเกิดการ็พัฒนิาอย่างยั�งย่นิในิพ่�นิที่่�ของ 

จังหวัดร็้อยเอ็ด ม่ดังนิ่�
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๑๑2

ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ : ภาคพลเม่องในิจังหวัดร้็อยเอ็ดได้เข้าไปีม่ส่วนิร่็วมกับภาครั็ฐ  

ภาคเอกช่นิและภาคส่วนิต่างๆ ในิจังหวัด ในิการ็ร่็วมกันิกำหนิดวิสัยที่ัศนิ์ 

และยุที่ธศาสตร็์การ็ขับเคล่�อนิจังหวัดร็้อยเอ็ด ค่อ “พลเม่องร้็อยเอ็ด  

การ็ศก่ษาด่ มอ่าช่่พพอเพ่ยง การ็เมอ่งโปีร่็งใส มวิ่นัิยใฝ่ัคณุธร็ร็ม นิำส่่ช่มุช่นิ

เข้มแข็ง ร็่วมแร็งภาค่หนิ่วยงานิ” และได้ลงนิามข้อตกลงกับองค์กร็ภาค่ 

เคร็่อข่าย 4๐ หนิ่วยงานิ 

ปี ๒๕๖๒ :  สภาพลเม่องร้็อยเอ็ดและเคร่็อข่ายในิพ่�นิท่ี่� ๑๐ อำเภอ ได้ร่็วมกันิที่ำกิจกร็ร็ม

แก้ไขปัีญหาและผ่ลักดันินิโยบายสาธาร็ณะ 7 นิโยบาย ต่อจังหวัดร้็อยเอ็ด  

โดยม ่ร็องผ่่ว้า่ร็าช่การ็จงัหวดัร็อ้ยเอด็ มาร็บัขอ้เสนิอนิโยบายจากภาคปีร็ะช่าช่นิ 

ซึ่่�งม่ 2 นิโยบาย ที่่�หน่ิวยงานินิำไปีปีรั็บใช้่ ค่อ นิโยบายปีล่กป่ีาในิใจคนิ  

โดยสำนิกังานิที่ร็พัยากร็จังหวัดร็อ้ยเอด็ นิำไปีบร็ร็จใุนิแผ่นิพฒันิาปี ี2๕๖3 
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๑๑3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

และนิโยบายการ็จัดการ็ขยะต้นิที่างแบบม่ส่วนิร็่วม โดยนิายอำเภอจังหาร็ 

นิำไปีปีร็ับใช่้ภายใต้ช่่�อโคร็งการ็ “ขยะสะสมเงินิที่องคุ้มคร็องช่่วิต”

ปี ๒๕๖๓ :  สำนัิกส่งเสริ็มการ็เม่องภาคพลเม่อง ร่็วมกับสภาพลเม่องร้็อยเอ็ด ดำเนิินิ

โคร็งการ็อยา่งตอ่เนิ่�อง ตลอดจนิพฒันิาขอ้เสนิอนิโยบายสาธาร็ณะเพ่�อเสนิอ

ต่อหน่ิวยงานิที่่�รั็บผิ่ดช่อบออกเป็ีนินิโยบาย เพ่�อแก้ไขปัีญหาตามความต้องการ็

ของปีร็ะช่าช่นิ จนิก่อให้เกิดต้นิแบบการ็สร็้างความเปี็นิพลเม่อง 3 ด้านิ 

เกิดพ่�นิที่่�ต้นิแบบ (ศ่นิย์เร็่ยนิร็่้) 3 แห่ง และได้ข้อเสนิอนิโยบายสาธาร็ณะ 

3 นิโยบาย เสนิอต่อหนิ่วยงานิที่่�เก่�ยวข้อง 44 หนิ่วยงานิ และหน่ิวยงานิ 

ที่่�เก่�ยวข้องได้นิำกิจกร็ร็มไปีขยายผ่ลต่อในิพ่�นิที่่�

ในปี ๒๕๖๔ :  สำนิักส่งเสร็ิมการ็เม่องภาคพลเม่องได้สนิับสนิุนิให้สภาพลเม่องร็้อยเอ็ด  

จัดกิจกร็ร็มอย่างต่อเน่ิ�อง โดยผ่ลการ็ดำเนิินิงานิ ได้สร้็างความยั�งย่นิให้กับ

เคร็อ่ขา่ยภาคพลเมอ่งในิจงัหวัดร้็อยเอ็ด เกดิพ่�นิที่่�กลางในิการ็ร็วมตวักนัิที่ำ

กิจกร็ร็มตา่งๆ และเปีน็ิตน้ิแบบใหจ้งัหวดัอ่�นิเร็ย่นิร็่แ้ละนิำไปีใช่ใ้นิการ็สร็า้ง 

ความเข้มแข็งภาคพลเม่องในิจังหวัดของตนิ ตัวอย่างเช่่นิ การ็สร็้างพ่�นิท่ี่� 

ความสำเร็็จเร็่�องการ็เล่อกตั�งสมานิฉันิที่์ ได้ขยายผ่ลต่อไปียังจังหวัดช่ัยภ่มิ  

ในิการ็เล่อกตั�งนิายกองค์การ็บร็ิหาร็ส่วนิจังหวัดช่ัยภ่มิ จังหวัดช่ัยภ่มิ

จากความพยายามในิการ็ขับเคล่�อนิการ็สร้็างความพลเม่อง ปีี 2๕๖4 สถาบันิ 

พร็ะปีกเกล้า ได้นิำเสนิอโคร็งการ็เสร็ิมสร้็างพลังพลเม่องตามยุที่ธศาสตร็์ช่าติ และ 

แผ่นิการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศ เข้าช่ิงร็างวัลเลิศรั็ฐของสำนัิกงานิคณะกร็ร็มการ็พัฒนิาร็ะบบร็าช่การ็ 

(สำนัิกงานิ ก.พ.ร็.) ในิสาขาการ็บริ็หาร็ร็าช่การ็แผ่่นิดินิแบบม่ส่วนิร็่วม ปีร็ะเภที่ร็างวัล

สัมฤที่ธิ�ผ่ลปีร็ะช่าช่นิม่ส่วนิร็่วม ผ่ลการ็ตัดสินิค่อ สถาบัันพัระปกเกล้า และสภิาพัลเม่อง

ร้อยเอ็ด้ ได้้รับัรางวิัลเลิศรัฐ ในระด้ับัด้ี ประเภิทรางวิัล สัมฤทธิิ�ผลประชาชนมีส�วินร�วิม  

โดยม่พิธ่มอบร็างวัลผ่่านิร็ะบบอิเล็กที่ร็อนิิกส์ เม่�อวันิที่่� ๑๖ กันิยายนิ 2๕๖4 โดยม ่ 

นิายวิษณุ เคร็อ่งาม ร็องนิายกรั็ฐมนิตร็ ่เป็ีนิผ่่ม้อบร็างวัล ซึ่่�งถอ่ได้วา่เป็ีนิส่วนิหน่ิ�งในิความพยายาม 

ของสถาบันิท่ี่�มุ่งส่งเสร็ิม และสร็้างพลเม่องให้เกิดการ็เปีล่�ยนิแปีลงและเปี็นิพลังขับเคล่�อนิ 

ให้กับปีร็ะเที่ศต่อไปี 
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๑๑4

ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๔
การสู่�งเสู่ริมงานวิชาการของรัฐสู่ภิา
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๑๑๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

การ็ส่งเสร็ิมงานิวิช่าการ็ของรั็ฐสภาถ่อเป็ีนิหนิ่�งในิพันิธกิจและยุที่ธศาสตร็์ที่่�สำคัญ 

อย่างยิ�งของสถาบันิพร็ะปีกเกล้า เพ่�อส่งเสริ็ม พัฒนิาและสนัิบสนุินิงานิวิช่าการ็ให้แก่ร็ัฐสภา  

คณะกร็ร็มาธกิาร็อยา่งมป่ีร็ะสทิี่ธภิาพ ปีร็ะสทิี่ธผิ่ล โดยสถาบนัิพร็ะปีกเกลา้มุง่มั�นิในิการ็สนิบัสนินุิ

การ็ให้บร็ิการ็วิช่าการ็ในิหลากหลายร็่ปีแบบ ที่ั�งการ็ศ่กษาวิเคร็าะห์กฎหมาย การ็สนิับสนุินิ

ข้อม่ลสาร็สนิเที่ศที่่�เปี็นิปีร็ะโยช่นิ์ต่อการ็ดำเนิินิงานิ การ็จัดการ็ศ่กษาอบร็ม การ็สัมมนิาและ 

การ็ช่่วยค้นิคว้าข้อม่ลสำหร็ับร็ัฐสภา ซึ่่�งในิการ็บร็ิการ็วิช่าการ็แก่รั็ฐสภาดังกล่าวม่ที่ั�งร็่ปีแบบ 

ออฟัไลนิ ์(offline) และออนิไลนิ ์(online) เพ่�อให้สมาช่กิร็ฐัสภา คณะกร็ร็มาธกิาร็ และบุคลากร็ 

ในิวงงานิร็ัฐสภาได้ร็ับบร็ิการ็วิช่าการ็ที่่�ม่คุณภาพ และสามาร็ถเข้าถ่งได้โดยง่ายและร็วดเร็็ว

การศึกษัาวิิเคราะห้์กฎห้มายที�ใช้้บัังคับัอยู่
บที่บาที่หน้ิาที่่�สำคัญหนิ่�งของรั็ฐสภาในิฐานิะเป็ีนิฝ่ัายนิิติบัญญัติ  

ค่อ การ็ที่ำหนิ้าที่่�ด้านิการ็ตร็ากฎหมายและแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมาย ดังนิั�นิ  

สถาบันิในิฐานิะหนิ่วยงานิท่ี่�ม่หนิ้าท่ี่�สนิับสนิุนิงานิวิช่าการ็ จ่งได้ที่ำการ็ศ่กษาวิจัย 

วิเคร็าะห์ร่็างกฎหมาย กฎหมายต่างๆ เพ่�อเปี็นิสาร็สนิเที่ศสำคัญในิกร็ะบวนิการ็

พิจาร็ณาอย่างร็อบคอบ ร็อบด้านิในิการ็ดำเนิินิงานิของฝั่ายนิิติบัญญัติ

ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 สถาบันิได้ที่ำการ็ศ่กษาวิเคร็าะห์

ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติ ร็วมจำนิวนิกว่า ๖ ฉบับ อาที่ิ การ็จัดที่ำบที่วิเคร็าะห์ 

ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมปีร็ะมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่่� ..) พ.ศ. .... โดย  

ผ้่่ช่่วยศาสตร็าจาร็ย์ ดร็.กร็ร็ภิร็มย์ โกมลาร็ชุ่นิ ซึ่่�งบที่วิเคร็าะห์ดังกล่าวเปี็นิปีร็ะโยช่นิ์ในิชั่�นิ 

การ็พจิาร็ณาของคณะกร็ร็มาธิการ็วิสามญัร็า่งพร็ะร็าช่บัญญัตแิก้ไขเพิ�มเติมปีร็ะมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบับที่่� ..) พ.ศ. .... และในิการ็ปีร็ะชุ่มร่็วมกันิของรั็ฐสภา ทั้้�งน้ี้� ร่า่งพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติด้ิังกล่า่วเป็น็ี้ร่า่งทั้้� 
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๑๑๖

คณะร่ฐ้มนี้ติร่ม้ม้ติเิม่�อวน้ี้ทั้้� ๑๗ พฤศจิกิายนี้ ๒๕๖๓ เห็น็ี้ชอบัร่่างพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติแิก้ไขเพิ�มเติมิ 

ป็ร่ะมวล่กฎห็มายอาญา โดัยเสนี้อให้็แก้ไข ๒ มาติร่า ค่อ มาติร่า ๓๐๑ แล่ะมาติร่า ๓๐๕  

ทั้้�มส้าร่ะสำคญ้ คอ่ กำห็นี้ดัให็ห้็ญิงสามาร่ถทั้ำแทั้ง้ไดัภ้ายในี้อายคุร่ร่ภ ์๑๒ สป้็ดัาห็ ์โดัยไมม่ค้วามผิดิั  

แล่ะป็ร้่บัล่ดัอ้ติร่าโทั้ษกร่ณ้ทั้้�ห็ญิงทั้ำแท้ั้งเม่�ออายุคร่ร่ภ์เกินี้กว่า ๑๒ ส้ป็ดัาห็์ แล่ะไม่เข้าเห็ติ ุ

ยกเวน้ี้ความผิดิัติามทั้้�กฎห็มายกำห็นี้ดั มโ้ทั้ษจิำคุกไม่เกินี้ห็กเด่ัอนี้ ห็ร่อ่ป็ร่บ้ัไม่เกินี้ ๑๐,๐๐๐ บัาทั้  

ห็ร่อ่ทั้้�งจิำทั้้�งป็ร่บ้ั โดยในิสว่นิของบที่วเิคร็าะหร่์็างพร็ะร็าช่บญัญติัแก้ไขเพิ�มเตมิปีร็ะมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่่� ..) พ.ศ. .... ฉบับนิ่� ได้นิำเสนิอในิส่วนิที่่�เป็ีนิบที่วิเคร็าะห์ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัต ิ

ในิแง่มุมต่างๆ อย่างร็อบด้านิ ที่ั�งปีร็ะเด็นิเร่็�องความเช่่�อในิที่างศาสนิากับการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์  

คณุธร็ร็มที่างกฎหมายกับการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์ มมุมองที่างสังคมกับการ็ยุตกิาร็ตั�งคร็ร็ภ์ แนิวความคิด 

เก่�ยวกับร่็ปีแบบการ็กำหนิดเหตุในิการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์โดยช่อบด้วยกฎหมาย ร็วมที่ั�ง ได้นิำ

เสนิอสาร็ะว่าด้วยการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์ในิต่างปีร็ะเที่ศเพ่�อเปี็นิการ็ให้ข้อม่ลว่าในิต่างปีร็ะเที่ศ 

ม่การ็ตร็าพร็ะร็าช่บัญญัติอย่างไร็ในิเร่็�องการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์ และในิตอนิท้ี่ายของบที่วิเคร็าะห์ 

ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัตินิ่� ผ่่้วิเคร็าะห์ได้นิำเสนิอถ่งปีร็ะเด็นิที่่�เปี็นิความที่้าที่ายของรั็ฐในิการ็จัดให้ม่

มาตร็การ็ในิการ็ยุติการ็ตั�งคร็ร็ภ์ที่่�ปีลอดภัย

บัทั้วิเคร่าะห็์ร่่างพร่ะร่าชบั้ญญ้ติิแก้ไขเพิ�มเติิมป็ร่ะมวล่กฎห็มายอาญา (ฉบั้บัทั้้� ..) พ.ศ. ....

ในิช่ว่งเดอ่นิมถินุิายนิ 2๕๖4 เปีน็ิช่ว่งของการ็พจิาร็ณาร็ว่มกนัิของร็ฐัสภาในิการ็พจิาร็ณา 

ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติว่าด้วยการ็ออกเส่ยงปีร็ะช่ามติ พ.ศ. .... ซ่ึ่�งร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติฉบับนิ่� 

เปีน็ิหน่ิ�งในิกฎหมายปีฏิริ็ป่ีตามหมวด ๑๖ การ็ปีฏิริ็ป่ีปีร็ะเที่ศ ของรั็ฐธร็ร็มน่ิญแห่งร็าช่อาณาจักร็ไที่ย  

พ.ศ. 2๕๖๐ จง่ต้องมก่าร็พิจาร็ณาในิที่่�ปีร็ะชุ่มร่็วมกนัิของร็ฐัสภา ซึ่่�งสถาบันิพร็ะปีกเกลา้กจ็ดัให้ 

ม่การ็วิเคร็าะห์ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัติว่าด้วยการ็ออกเส่ยงปีร็ะช่ามติ พ.ศ. .... โดยบที่วิเคร็าะห์ 

ร็า่งพร็ะร็าช่บัญญัตวิา่ด้วยการ็ออกเส่ยงปีร็ะช่ามติ พ.ศ. .... ปีร็ะกอบด้วยเนิ่�อหาในิ 3 ส่วนิหลัก 

ไดแ้ก่ การ็วเิคร็าะห์ปีญัหาพร็ะร็าช่บัญญัติว่าด้วยการ็ออกเส่ยงปีร็ะช่ามติที่่�ผ่่านิมา ขอ้สังเกตต่อ

การ็ออกเสย่งปีร็ะช่ามตใินิปีร็ะเที่ศไที่ยและต่างปีร็ะเที่ศ และ ขอ้พิจาร็ณาบางปีร็ะการ็เก่�ยวกบั

การ็นิำร็ะบบอินิเตอร็์เนิ็ตมาใช่้ในิการ็ลงคะแนินิเส่ยง ที่ั�งน่ิ� เอกสาร็การ็วิเคร็าะห์ฉบับดังกล่าว

เปี็นิหน่ิ�งในิเอกสาร็การ็พิจาร็ณาของคณะกร็ร็มาธิการ็วิสามัญพิจาร็ณาร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติว่า

ด้วยการ็ออกเส่ยงปีร็ะช่ามติ พ.ศ. ....

ร่่างพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิว่าดั้วยการ่ออกเส้ยงป็ร่ะชามติิ พ.ศ. ....
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๑๑7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ร่็างพร็ะร็าช่บญัญติัตำร็วจแหง่ช่าต ิพ.ศ. .... เปีน็ิหนิ่�งในิกฎหมายปีฏิริ็ป่ีตามหมวด ๑๖ 
ของรั็ฐธร็ร็มนิญ่แห่งร็าช่อาณาจักร็ไที่ย พ.ศ. 2๕๖๐ ดงันิั�นิ สถาบันิพร็ะปีกเกล้า จง่ได้มอบหมาย
ใหร้็องศาสตร็าจาร็ย ์พ.ต.ที่.ดร็.กฤษณพงศ ์พ่ตร็ะกล่ จดัที่ำเอกสาร็บที่วเิคร็าะหร์็า่งพร็ะร็าช่บญัญติั 
ตำร็วจแห่งช่าติ พ.ศ. .... ซึ่่�งเป็ีนิการ็วิเคร็าะห์ 4 ปีร็ะเด็นิหลัก ได้แก่ การ็ปีรั็บโคร็งสร้็าง 
คณะกร็ร็มการ็ต่างๆ และร็ะบบบริ็หาร็จัดการ็ในิสำนัิกงานิตำร็วจแห่งช่าติ ไมใ่หซ้ึ่บัซ้ึ่อนิ มต่วัช่่�วดั 
ท่ี่�เหมาะสมในิการ็พิจาร็ณาความก้าวหนิ้าในิการ็ที่ำงานิ และปี้องกันิการ็แที่ร็กแซึ่งจาก 
ฝ่ัายการ็เม่อง การ็จัดปีร็ะเภที่ข้าร็าช่การ็ตำร็วจเพ่�อแยกบุคลากร็เช่่�ยวช่าญเฉพาะงานิวิช่าช่่พ 
ของตำร็วจ และงานิด้านิอ่�นิๆ ได้ช่ัดเจนิ การ็ยุบหน่ิวยงานิบางหน่ิวยงานิของตำร็วจเพ่�อให้
ข้าร็าช่การ็ตำร็วจมุ่งการ็ปีฏิิบัติงานิที่่�เก่�ยวข้องกับการ็ด่แลความเปี็นิอย่่หร็่อความเด่อดร็้อนิ 
ของปีร็ะช่าช่นิอย่างแที่้จร็ิง และการ็ให้องค์กร็ปีกคร็องส่วนิที่้องถิ�นิและองค์กร็ภาคเอกช่นิ
เข้ามาม่ส่วนิร่็วมในิกิจการ็ตำร็วจ ที่ั�งน่ิ� เอกสาร็การ็วิเคร็าะห์ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัติดังกล่าว 
เป็ีนิเอกสาร็สำคัญในิการ็พิจาร็ณาในิส่วนิของคณะกร็ร็มการ็วิช่าการ็วุฒิสภา และเป็ีนิเอกสาร็
ในิการ็พิจาร็ณาในิส่วนิของที่่�ปีร็ะชุ่มร็่วมกันิของรั็ฐสภา

ร่่างพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิติำร่วจิแห็่งชาติิ พ.ศ. ....

นิอกจากการ็เตร็่ยมการ็และจัดให้ม่การ็วิเคร็าะห์ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติที่่�เปี็นิปีร็ะเด็นิ 
ถกเถ่ยงในิสังคมที่่�ต้องการ็มุมมองที่างวิช่าการ็ หร็่อ ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัติที่่�กำลังจะเข้าส่่ 
การ็พิจาร็ณาของร็ฐัสภาแลว้ สถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ยงัไดจ้ดัใหม้ก่าร็วเิคร็าะหร์็า่งพร็ะร็าช่บญัญตัิ
ตามความต้องการ็ของรั็ฐสภา โดยในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ที่่�ผ่า่นิมา คณะอนุิกร็ร็มาธิการ็
การ็บริ็หาร็งานิบคุคล การ็กำกบัดแ่ล ตร็วจสอบ และการ็มส่ว่นิร่็วมของปีร็ะช่าช่นิสำหร็บัที่อ้งถิ�นิ 
ร็่ปีแบบที่ั�วไปี ในิคณะกร็ร็มาธิการ็การ็ปีกคร็องท้ี่องถิ�นิ วุฒิสภา ได้ขอให้สถาบันิพร็ะปีกเกล้า
ที่ำการ็ศ่กษาวิเคร็าะห์ร็่างพร็ะร็าช่บัญญัติการ็เข้าช่่�อเพ่�อถอดถอนิสมาชิ่กสภาท้ี่องถิ�นิและ 
ผ่่บ้ร็หิาร็ท้ี่องถิ�นิ พ.ศ. .... และร่็างพร็ะร็าช่บัญญตักิาร็เขา้ช่่�อเสนิอข้อบญัญัติที่อ้งถิ�นิ พ.ศ. .... ดงันิั�นิ  
สถาบันิพร็ะปีกเกล้า โดยสำนัิกส่งเสริ็มวิช่าการ็รั็ฐสภา จ่งได้มอบหมายให้อาจาร็ย์เอกว่ร์็ ม่สุข  
ที่ำการ็ศ่กษาและจัดที่ำบที่วิเคร็าะห์ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติการ็เข้าช่่�อเพ่�อถอดถอนิสมาชิ่ก 
สภาท้ี่องถิ�นิและผ่่้บริ็หาร็ท้ี่องถิ�นิ พ.ศ. .... และมอบหมายให้อาจาร็ย์ไพสิฐ พาณิช่ย์กุล  
จัดที่ำบที่วิเคร็าะห์ร่็างพร็ะร็าช่บัญญัติการ็เข้าช่่�อเสนิอข้อบัญญัติที่้องถิ�นิ พ.ศ. .... อ่กที่ั�ง  
สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้นิำส่งเอกสาร็การ็ศ่กษา ที่ั�งสองฉบับไปียังคณะกร็ร็มาธิการ็วิสามัญ 
ร็า่งพร็ะร็าช่บญัญตักิาร็เข้าช่่�อเสนิอขอ้บญัญตัทิี่อ้งถิ�นิ พ.ศ. .... เพ่�อปีร็ะกอบการ็พจิาร็ณาตอ่ไปี
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๑๑๘

บัทั้วิเคร่าะห็์ร่่างพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิ    บัทั้วิเคร่าะห็์ร่่างพร่ะร่าชบั้ญญ้ติิ 

การ่เข้าช่�อเสนี้อข้อบั้ญญ้ติิทั้้องถิ�นี้ พ.ศ. ....   การ่เข้าช่�อเพ่�อถอดัถอนี้สมาชิก 

       สภาทั้้องถิ�นี้แล่ะผิ้้บัร่ิห็าร่ท้ั้องถิ�นี้ พ.ศ. ....  

นิอกเหนิ่อจากการ็วิเคร็าะห์ร็่างกฎหมายแล้ว สถาบันิยังม่การ็นิำกฎหมาย 

ที่่�มก่าร็ปีร็ะกาศใช่แ้ลว้มาพจิาร็ณาที่บที่วนิวา่มป่ีญัหาในิการ็บงัคบัใช่ห้ร็อ่เกดิการ็ตค่วามที่่�ที่ำให้

ไมส่อดคลอ้งกบัเจตนิาร็มณใ์นิการ็ยกร็า่งกฎหมายนิั�นิข่�นิมาหร็อ่ไม ่โดยในิบางกร็ณเ่ปีน็ิการ็เลอ่ก

กฎหมายที่่�กำลังกลายเป็ีนิที่่�วิพากษ์วจิาร็ณ์เช่งิวิช่าการ็เก่�ยวกับการ็บังคับใช่แ้ละเป็ีนิปีร็ะเด็นิร็อ้นิ

ในิขณะนิั�นิ และบางกร็ณเ่ป็ีนิการ็เลอ่กกฎหมายที่่�มปั่ีญหาเก่�ยวกับการ็ตค่วามโดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

การ็ต่ความโดยองค์กร็ตุลาการ็แม้ว่าจะไม่เปี็นิปีร็ะเด็นิร็้อนิ แต่ปีัญหาดังกล่าวนิั�นิก็เปี็นิปัีญหา 

ที่่�มค่วามสำคญัและส่งผ่ลกร็ะที่บต่อหลายภาคส่วนิจนิจำเป็ีนิต้องได้รั็บการ็แก้ไข หร็อ่อาจเลอ่ก

จากกฎหมายท่ี่�ม่บที่บญัญตัซิึ่่�งมก่าร็ถกเถย่งและตั�งคำถามในิเชิ่งวิช่าการ็เป็ีนิอยา่งมากและแมจ้ะ

ยังไมม่ก่าร็บงัคบัใช้่บที่บญัญติัแหง่กฎหมายนิั�นิ แตก็่เปีน็ิที่่�เหน็ิไดช้่ดัวา่ถา้หากมก่าร็บงัคบัใช่แ้ลว้ 

ก็อาจจะเกิดปัีญหาหร็่อการ็ตั�งคำถามในิเช่ิงวิช่าการ็ที่่�ตามมาอย่างมากมาย หร็่อเป็ีนิกร็ณ่ที่่�

ปีร็ะเที่ศไที่ยไดไ้ปีที่ำความตกลงกบัตา่งปีร็ะเที่ศและจำเปีน็ิจะตอ้งมก่าร็ออกกฎหมายหร่็อแกไ้ข

กฎหมายภายในิเพ่�ออนิุวัติการ็ให้เปี็นิไปีตามความตกลงดังกล่าวแต่ยังไม่ม่การ็ดำเนิินิการ็ 

มาตร็า 77 แห่งร็ัฐธร็ร็มนิญ่แห่งร็าช่อาณาจักร็ไที่ย พ.ศ. 2๕๖๐ บัญญัต ิ

ให้มก่าร็พจิาร็ณา ปีร็ะเมนิิผ่ลสมัฤที่ธิ�ของกฎหมายภายหลงัเม่�อมก่าร็บงัคบัใช่ไ้ปีแลว้  

ดังนิั�นิ สถาบันิพร็ะปีกเกล้า จ่งจัดให้ม่โคร็งการ็ปีร็ะเมินิผ่ลสัมฤที่ธิ�ของกฎหมาย  

2 ฉบับ ได้แก่ พร็ะร็าช่บัญญัติความเท่ี่าเที่่ยมร็ะหว่างเพศ พ.ศ. 2๕๕๘ และ  

พร็ะร็าช่บัญญัติว่าด้วยการ็กร็ะที่ำความผ่ิดที่างคอมพิวเตอร็์ พ.ศ. 2๕๕๐ (แก้ไข

เพิ�มเติม พ.ศ. 2๕๖๐) เพ่�อให้ร็ฐัสภาในิฐานิะผ่่พิ้จาร็ณาและตร็ากฎหมายได้เหน็ิถง่ 

ปีร็ะเด็นิสำคัญต่างๆ เพ่�อการ็พิจาร็ณา ปีร็ับปีร็ุงแก้ไขกฎหมายที่ั�ง 2 ฉบับต่อไปี  

อาทิี่ กร็ณ่ของพร็ะร็าช่บัญญัติความเที่่าเที่่ยมร็ะหว่างเพศ พ.ศ. 2๕๕๘  

สถาบันิได้มอบหมายให้ ผ่่้ช่่วยศาสตร็าจาร็ย์สาวตร่็ สุขศร็่ ดำเนิินิการ็ศ่กษา 

และจากข้อค้นิพบดังกล่าวของนิักวิจัยนิำไปีส่่การ็พิจาร็ณาของกร็มกิจการ็สตร่็ 
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และผ่่้ส่งอายุ กร็ะที่ร็วงพัฒนิาสังคมและความมั�นิคงของมนิุษย์ และในิกร็ะบวนิการ็ที่ำงานิของ

คณะกร็ร็มาธิการ็ สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้นิำเสนิอผ่ลการ็ศ่กษาและข้อเสนิอต่อในิการ็ปีร็ะชุ่ม

ของคณะกร็ร็มาธิการ็คณะกร็ร็มาธิการ็สิที่ธิมนิุษยช่นิ สิที่ธิเสร็่ภาพและการ็คุ้มคร็องผ้่่บร็ิโภค 

วุฒิสภา และคณะกร็ร็มาธิการ็กิจการ็เด็ก เยาวช่นิ สตร็่ ผ่่้ส่งอายุ ผ่่้พิการ็ กลุ่มช่าติพันิธ์ุ และ 

ผ่่้ม่ความหลากหลายที่างเพศ สภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ 

นิอกจากนิ่� ยังม่การ็ศ่กษาการ็บังคับใช้่ของกฎหมายฉบับต่างๆ ในิอ่กหลากหลายมิติ 

อาที่ิ การ็ศ่กษาเร็่�อง การ็ศ่กษาปีัญหาการ็บังคับใช่้พร็ะร็าช่บัญญัติปีร็ะกอบร็ัฐธร็ร็มนิ่ญว่าด้วย

พร็ร็คการ็เมอ่ง พ.ศ. 2๕๖๐ : กร็ณศ่ก่ษาการ็ยบุพร็ร็คการ็เม่องอนัิเนิ่�องมาจากการ็กร็ะที่ำความผ่ดิ  

โดย ดร็.เข็มที่อง ต้นิสกุลร็ุ่งเร็่อง การ็ศ่กษาปัีญหาของการ็บังคับใช่้พร็ะร็าช่บัญญัติการ็แข่งขันิ

ที่างการ็คา้ พ.ศ. 2๕๖๐ โคร็งการ็ศก่ษาบที่บญัญัตทิี่างกฎหมายวา่ดว้ยสิที่ธทิี่่�ถก่ล่มและแนิวที่าง

แก้ไขกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง โดย ดร็.ปีิติ เอ่�ยมจำร็่ญลาภ เปี็นิต้นิ ซึ่่�งเอกสาร็การ็ศ่กษาวิจัยที่าง

กฎหมายดังกลา่ว สามาร็ถสบ่คน้ิไดจ้ากเวบ็ไซึ่ตส์ถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ และสำหร็บัสมาชิ่กร็ฐัสภานิั�นิ  

สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้นิำเข้าเอกสาร็เหล่านิ่�เพ่�อบร็ิการ็วิช่าการ็แก่สมาช่ิกร็ัฐสภา และ  

คณะกร็ร็มาธิการ็ผ่่านิ “KPI Link” ซึ่่�งเป็ีนิแอปีพลิเคชั่นิที่่�บริ็การ็ข้อม่ลสาร็สนิเที่ศ 

ด้านินิิติบัญญัติให้แก่สมาช่ิกร็ัฐสภา

พร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิความเทั้่าเทั้้ยม  การ่ศึกษาป็ัญห็าการ่บั้งค้บัใช้

ร่ะห็ว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘   พร่ะร่าชบั้ญญ้ติิป็ร่ะกอบั

     ร่้ฐธร่ร่มนี้้ญว่าดั้วยพร่ร่คการ่เม่อง  

      พ.ศ. ๒๕๖๐

การ่ศึกษาป็ัญห็าของการ่บั้งค้บัใช้ บัทั้บั้ญญ้ติทิั้างกฎห็มายว่าดั้วย

พร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิการ่แข่งข้นี้ทั้างการ่ค้า สิทั้ธิทั้้�ถ้กล่่มแล่ะแนี้วทั้างแก้ไข 

พ.ศ. ๒๕๖๐    กฎห็มายทั้้�เก้�ยวข้อง

ร่ายงานี้การ่ป็ร่ะเมินี้ผิล่สม้ฤทั้ธิ� 

ของพร่ะร่าชบ้ัญญ้ติิว่าดั้วยการ่กร่ะทั้ำ 

ความผิิดัเก้�ยวก้บัคอมพิวเติอร่์  

พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ�มเติิม พ.ศ. ๒๕๖๐)

บัทั้บั้ญญ้ติทิั้างกฎห็มาย 

เพ่�อการ่ป็้องก้นี้แล่ะป็ร่าบัป็ร่าม 

การ่ทั้ร่มานี้แล่ะการ่กร่ะทั้ำให็้ 

บัุคคล่สญ้ห็าย
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การให้บ้ัริการตามควิามต้องการแก่สมาช้ิกรัฐสภา
ด้วยตร็ะหนิักว่าสมาช่ิกร็ัฐสภาและคณะกร็ร็มาธิการ็

ต่างม่ความจำเป็ีนิจะต้องใช้่ข้อม่ลที่างวิช่าการ็ในิการ็ที่ำงานิ 

ดังนิั�นิ จ่งได้จัดให้ม่โคร็งการ็ให้บริ็การ็ตามความต้องการ็ของ

สมาชิ่กร็ัฐสภา เพ่�อให้สมาชิ่กร็ัฐสภาหร็่อคณะกร็ร็มาธิการ็

สามาร็ถร้็องขอมายังสำนัิกส่งเสริ็มวิช่าการ็รั็ฐสภาได้วา่ต้องการ็

การ็สนิับสนิุนิข้อม่ลที่างวิช่าการ็ในิปีร็ะเด็นิใด ร็่ปีแบบใด  

ซึ่่�งในิการ็บร็กิาร็วชิ่าการ็ดงักลา่วสามาร็ถอย่ใ่นิร็ป่ีของเอกสาร็ 

“กร็อบแนิวคิด” (Concept Note) สร็ุปีปีร็ะเด็นิสาร็ะสำคัญ 

(Briefing Note) บที่ความวิจัยสำหร็ับร็ัฐสภา (Research 

Paper) เอกสาร็สร็ปุีสาร็ะสำคญัของร็า่งกฎหมาย (Legislative  

Summary) หร็่อ ร็ายงานิวิจัย (Research) ที่ั�งนิ่� แล้วแต่ 

ความเหมาะสม ขอบเขตเนิ่�อหา และความต้องการ็ของ 

สมาช่ิกรั็ฐสภา และคณะกร็ร็มาธิการ็

ที่ั�งนิ่� ตลอดปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ได้มก่าร็ร้็องขอ 

ในิลกัษณะดงักล่าวที่ั�งจากสมาช่กิรั็ฐสภาและคณะกร็ร็มาธกิาร็ 

จำนิวนิหน่ิ�ง อาทิี่ การ็จัดที่ำเอกสาร็ข้อเสนิอบางปีร็ะการ็เพ่�อเพิ�มปีร็ะสิที่ธิภาพกร็ะบวนิการ็

จัดสร็ร็และการ็ใช่้งบปีร็ะมาณโดยร็ัฐสภา (สนิับสนิุนิตามการ็ร็้องขอของสมาช่ิกรั็ฐสภา)  

การ็จัดที่ำร็ายงานิผ่ลการ็สำร็วจความคิดเห็นิ เร็่�อง การ็รั็บบริ็การ็การ็แพที่ย์ฉุกเฉินิ (สนัิบสนุินิ

ตามการ็ร้็องขอของคณะอนุิกร็ร็มการ็ศ่กษาแนิวที่างการ็พัฒนิาการ็ก่้ช่่พฉุกเฉินิ วุฒิสภา) 

ร็ายงานิการ็ศ่กษา เร็่�อง การ็ศ่กษาของกองที่ัพร็องรั็บศตวร็ร็ษที่่� 2๑ ปีร็ะเด็นิความคาดหวัง

ของสังคมและปีร็ะช่าช่นิต่อกองที่ัพไที่ย (สนิับสนิุนิตามการ็ร็้องขอของคณะกร็ร็มาธิการ็ที่หาร็

และความมั�นิคงของร็ัฐ วุฒิสภา) การ็ศ่กษาปีร็ะเด็นิ เร็่�อง สิที่ธิตาม “บัตร็ที่อง” ของผ่่้ปี่วย 

โร็คมะเร็ง็ปีากมดลก่และมะเร็ง็เต้านิม (สนัิบสนุินิตามการ็ร้็องขอของสมาชิ่กร็ฐัสภา) ความสัมพนัิธ์

ร็ะหว่างฝั่ายนิิติบัญญัติและฝั่ายบร็ิหาร็ กร็ณ่การ็ห้ามสมาช่ิกรั็ฐสภาดำร็งตำแหนิ่ง (สนิับสนิุนิ

ตามการ็ร็้องขอของสมาช่ิกร็ัฐสภา) และ การ็ศ่กษาความคิดเห็นิเก่�ยวกับนิโยบายการ็พัฒนิา

เศร็ษฐกิจฐานิร็าก เพ่�อการ็พัฒนิาอย่างยั�งย่นิ (สนิับสนุินิตามการ็ร้็องขอของคณะกร็ร็มาธิการ็ 

การ็พาณิช่ย์ และการ็อุตสาหกร็ร็ม วุฒิสภา) ที่ั� งนิ่�  ภายหลังเ ม่�อ ส่งมอบผ่ลงานิ  
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สถาบันิได้ม่การ็สอบถามความพ่งพอใจในิการ็ให้บริ็การ็วิช่าการ็ ซึ่่�งผ่ลปีร็ะเมินิความพ่งพอใจ 

อย่่ในิร็ะดับ 4.๙๘ หมายถ่งมค่วามพง่พอใจในิภาพร็วมการ็ให้บริ็การ็วิช่าการ็ในิร็ะดับมากที่่�สุด  

แต่สถาบันิก็ยังไม่หยุดพัฒนิาร็่ปีแบบการ็ให้บริ็การ็ เพ่�อให้ผ่่้รั็บบริ็การ็ได้รั็บข้อม่ลที่่�ร็วดเร็็ว 

และนิำไปีใช่้งานิให้เกิดปีร็ะโยช่นิ์ส่งสุด

การเสริมสร้างควิามรู ้ควิามเข้ัาใจำแก่รฐัสภา และคณะกรรมาธิีการ
ในประเดั็นร่วิมสมัย

ปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖๕ สถาบันิพร็ะปีกเกล้า 

เลง็เหน็ิวา่จะเปีน็ิปีทีี่่�มก่าร็พจิาร็ณาในิเร็่�องของ “ร็ฐัธร็ร็มน่ิญ” 

โดยเฉพาะปีร็ะเด็นิเร็่�องการ็แก้ไขร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ ดังนิั�นิ จ่งจัด 

ให้ม่การ็สัมมนิาในิปีร็ะเด็นิสำคัญ เพ่�อให้สมาช่ิกร็ัฐสภา  

คณะกร็ร็มาธิการ็ บุคลากร็ในิวงงานิร็ัฐสภา และข้าร็าช่การ็

สังกัดสำนัิกงานิเลขาธิการ็วุฒิสภา และสำนัิกเลขาธิการ็

สภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ ได้ม่ความร็่้ ความเข้าใจในิปีร็ะเด็นิต่างๆ  

ที่่�เก่�ยวข้องกับการ็แก้ไข ยกร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ จ่งจัดให้ม่ 

การ็สัมมนิาในิปีร็ะเด็นิ “การออกแบับัรัฐธิรรมน้ญ” ข่�นิ  

3 ครั็�ง ปีร็ะกอบดว้ย การ็สมัมนิาเร็่�อง “การ็ออกแบบร็ฐัธร็ร็มนิญ่ 

ผ่า่นิแนิวคิดรั็ฐธร็ร็มนิญ่นิยิม” การ็สัมมนิา เร่็�อง “ปีร็ะช่าธิปีไตย 

ในิสวิตเซึ่อร์็แลนิด์ : ฉันิที่ามติภายใต้ความหลากหลาย 

ที่างวัฒนิธร็ร็ม” และการ็สัมมนิา เร่็�อง “การ็ออกแบบ 

รั็ฐธร็ร็มน่ิญ: กร็ะบวนิการ็สำหร็บัการ็ม่สว่นิร็ว่มที่างสาธาร็ณะ 

ในิการ็ร็่างร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ” ซึ่่�งความร็่้ ความเข้าใจเร่็�องเหล่าน่ิ� 

นิบัเปีน็ิปีร็ะโยช่นิอ์ย่างยิ�งต่อการ็ยกร็า่ง การ็แกไ้ข และการ็ออกแบบร็ฐัธร็ร็มนิญ่ที่่�เปีน็ิกฎหมาย

สำคัญของปีร็ะเที่ศต่อไปี

ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 สถาบันิมุ่งหวังที่่�จะตอบสนิองและสนัิบสนุินิ 

การ็บริ็การ็วิช่าการ็ให้แก่คณะกร็ร็มาธิการ็ จ่งจัดให้ม่กิจกร็ร็มอันิเปี็นิการ็เสร็ิมสร็้างความร็่้ 

ความเข้าใจให้แกค่ณะกร็ร็มาธกิาร็ในิปีร็ะเดน็ิร็ว่มสมยั ซึ่่�งกจิกร็ร็มนิ่�ไดร้็บัการ็ตอบร็บัเปีน็ิอยา่งด่ 

จากคณะกร็ร็มาธิการ็ โดยในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ได้จัดกิจกร็ร็มจำนิวนิ ๕ คร็ั�ง ได้แก่  
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การ็จดังานิ เร่็�อง “Trend ใหม�ในโลกด้จิิทลั ๒๐๒๑ ที�ต้องร้”้ ซึ่่�งเปีน็ิการ็บร็ร็ยายใหค้วามร็่แ้ก่

คณะกร็ร็มาธิการ็ส่�อสาร็ โที่ร็คมนิาคมและดิจทิี่ลัเพ่�อเศร็ษฐกิจและสังคม และคณะอนุิกร็ร็มาธิการ็ 

ในิคณะกร็ร็มาธิการ็ฯ โดย ดร็.ปีร็ิญญา หอมเอนิก ผ่่้ที่ร็งคุณวุฒิด้านิเที่คโนิโลย่และสาร็สนิเที่ศ  

การ็จัดให้ความร้่็ เร็่�อง “BCG : การขับัเคล่�อนการลงท่นและการพััฒนาเศรษัฐกิจฐานราก 

บันฐานแนวิคิด้เศรษัฐกิจใหม�” ให้แก่ คณะกร็ร็มาธิการ็การ็พาณิช่ย์ และการ็อุตสาหกร็ร็ม 

วุฒิสภา และคณะอนุิกร็ร็มาธิการ็ในิคณะกร็ร็มาธิการ็ฯ โดย ดร็.วิจาร็ย์ สิมาฉายา ผ่่้อำนิวย

การ็สถาบนัิสิ�งแวดลอ้มไที่ย การ็จดัการ็สมัมนิา เร่็�อง “ควิามเหล่�อมล�ำในกระบัวินการยต่ธิิรรม 

กบััการพััฒนาประชาธิิปไตย” และ “กฎหมายที�เกี�ยวิกบััการสรา้งควิามปรองด้อง : กรณศึีกษัา 

ของต�างประเทศ” ให้แก่ คณะกร็ร็มาธกิาร็สทิี่ธมินิษุยช่นิ สทิี่ธเิสร็ภ่าพและการ็คุม้คร็องผ่่บ้ริ็โภค  

วฒิุสภา และคณะอนุิกร็ร็มาธกิาร็ในิคณะกร็ร็มาธิการ็สิที่ธมินุิษยช่นิฯ โดย ศาสตร็าจาร็ย ์ดร็.บร็ร็เจดิ 

สิงคะเนิติ และ ร็องศาสตร็าจาร็ย์ ดร็.ภ่มิ ม่ลศิลป์ี และ การ็จัดสัมมนิา เร่็�อง “การขับัเคล่�อน 

การถ�ายโอน รพั.สต. ไปส้�องคก์รปกครองส�วินทอ้งถิ�น” ร่็วมกบัคณะกร็ร็มาธิการ็การ็สาธาร็ณสขุ 

สภาผ่่้แที่นิร็าษฎร็ และคณะอนิุกร็ร็มาธิการ็ในิคณะกร็ร็มาธิการ็การ็สาธาร็ณสุขฯ เปี็นิต้นิ

BCG : การ่ข้บัเคล่่�อนี้การ่ล่งทัุ้นี้แล่ะการ่พ้ฒนี้าเศร่ษฐกิจิฐานี้ร่ากบันี้ฐานี้แนี้วคิดัเศร่ษฐกิจิให็ม่

Trend ให็ม่ในี้โล่กดัิจิิทั้้ล่ ๒๐๒๑ ทั้้�ติ้องร่้้

การ่ข้บัเคล่่�อนี้การ่ถ่ายโอนี้ 

ร่พ.สติ. ไป็ส้่องค์กร่ป็กคร่อง

ส่วนี้ทั้้องถิ�นี้
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โครงการทนุอดุัห้นนุทนุการศกึษัาห้ลกัสตูรขัองสถาบันัพระปกเกลา้ 
เพ่�อเพิ�มพูนควิามรู้แก่สมาช้ิกรัฐสภา

เป็ีนิการ็สนิับสนิุนิทีุ่นิการ็ศ่กษา เพ่�อเปี็นิการ็เสร็ิมสร็้างสมร็ร็ถนิะในิการ็ปีฏิิบัติหนิ้าท่ี่�

สมาช่กิรั็ฐสภาให้มป่ีร็ะสทิี่ธิภาพ อก่ที่ั�งเพิ�มพน่ิความร็่ใ้ห้แกส่มาชิ่กร็ฐัสภา โดยในิปีงีบปีร็ะมาณ 

พ.ศ. 2๕๖4 ไดม่้สมาช่กิร็ฐัสภาเขา้ร็บัการ็ศก่ษาอบร็มและร็บัการ็จดัสร็ร็ที่นุิสนิบัสนินุิการ็ศก่ษา 

ในิหลักส่ตร็ต่างๆ ของสถาบันิ 2 หลักส่ตร็ จำนิวนิ ๖ ทีุ่นิ ดังนิ่� หลักส่ตร็ปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็ช่ั�นิส่ง 

การ็บร็หิาร็งานิภาคร็ฐัและกฎหมายมหาช่นิ ร็ุน่ิท่ี่� 2๑ จำนิวนิ 3 ที่นุิ หลกัสต่ร็ปีร็ะกาศนิย่บัตร็ช่ั�นิสง่ 

การ็บร็ิหาร็เศร็ษฐกิจสาธาร็ณะสำหรั็บนัิกบร็ิหาร็ร็ะดับส่ง ร็ุ่นิที่่� 2๐ จำนิวนิ 3 ทีุ่นิ 

ตลาดัวิิช้าการ (Academic bazaar)
เปีน็ิการ็เผ่ยแพร็อ่งคค์วามร็่ใ้หกั้บสมาช่กิร็ฐัสภา ในิเร่็�องของ 

วธิก่าร็ที่ำงานิ ความร็่เ้บ่�องตน้ิในิกร็ะบวนิการ็นิติบิญัญัต ิอำนิาจหนิา้ที่่� 

ของรั็ฐสภาที่่�รั็ฐธร็ร็มนิญ่กำหนิด วิธก่าร็ตร็วจสอบถ่วงดุลการ็บริ็หาร็

ร็าช่การ็แผ่่นิดินิ ฯลฯ ซึ่่�งบร็ร็ยายโดยวิที่ยากร็ผ่่้ที่ร็งคุณวุฒิและ 

มป่ีร็ะสบการ็ณ์ที่างดา้นินิติิศาสตร็แ์ละรั็ฐศาสตร็ ์ที่ั�งนิ่� ในิปีงีบปีร็ะมาณ  

พ.ศ. 2๕๖4 ที่่�ผ่า่นิมา ได้จดัตลาดวิช่าการ็ ร็วมจำนิวนิ 3 คร็ั�ง เน้ินิเร็่�อง 

การ็ร็ับฟัังความคิดเห็นิ การ็วิเคร็าะห์และใช่้ปีร็ะโยช่นิ์จากข้อม่ล 

ท่ี่�ไดรั้็บฟังัความคดิเหน็ิ และการ็นิำเสนิอผ่ลการ็ร็วบร็วมความคดิเหน็ิ  

และ ผ่ลการ็ศ่กษาต่อสาธาร็ณะ เร็ิ�มจากจัดโคร็งการ็ฝัึกอบร็ม 

เชิ่งปีฏิบิตักิาร็ เร็่�อง “ฟังัอยา่งไร็ใหไ้ดย้นิิ : เคร็่�องมอ่และกร็ะบวนิการ็

การ็ม่ส่วนิร็่วมในิการ็ร็ับฟัังความคิดเห็นิของปีร็ะช่าช่นิ” ในิวันิที่่�  

๕ ม่นิาคม 2๕๖4 เเละ ๑2 ม่นิาคม 2๕๖4 และ การ็จัดปีร็ะเด็นิ

ที่่�สอง เป็ีนิการ็จัดการ็ฝึักอบร็มเช่งิปีฏิบัิติการ็ เร็่�อง “ที่ำอย่างไร็กับ

สิ�งท่ี่�ได้ฟังั : การ็จัดการ็ข้อมล่เพ่�อไม่ให้เส่ยของ” วนัิที่่� 2๑ มถินุิายนิ 

2๕๖4 วนัิท่ี่� 2๘ มถินุิายนิ 2๕๖4 และวันิที่่� ๕ กร็กฎาคม 2๕๖4 และ สดุที่า้ย เปีน็ิการ็จัดฝึักอบร็ม 

เช่ิงปีฏิิบัติ เร็่�อง “เปีล่�ยนิ ปีร็ับ ขยับมุมส่�อ : การ็ส่�อสาร็เพ่�อสร็้างพ่�นิที่่�ที่างการ็เม่อง” คร็ั�งที่่� ๑ 
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วันิที่่� 3๑ สิงหาคม 2๕๖4 และวันิที่่� 7 กันิยายนิ 2๕๖4 ที่ั�งนิ่� การ็จัดการ็ฝึักอบร็มในิคร็ั�งที่่� 2 

และ 3 เนิ่�องจากอย่ใ่นิช่ว่งของการ็แพร็ร่็ะบาดของเช่่�อไวร็สัโคโร็นิา 2๐๑๙ จง่เปีน็ิการ็จัดสมัมนิา

ในิร่็ปีแบบออนิไลน์ิ หากแต่ก็ปีร็ะสบผ่ลสำเร็็จเป็ีนิอย่างด่ และเส่ยงสะท้ี่อนิจากการ็สัมมนิา 

เชิ่งปีฏิบิตักิาร็ในิร็ป่ีแบบออนิไลนิ ์และออฟัไลนิ ์กส็ะที่อ้นิใหเ้ห็นิว่า “การ็เตมิเตม็และเสร็มิความร็่้ 

ในิปีร็ะเด็นิที่่�เก่�ยวข้องกับการ็ที่ำงานิของร็ัฐสภา เปี็นิสิ�งท่ี่�ม่ความจำเปี็นิ และควร็จัดกิจกร็ร็ม

อย่างต่อเนิ่�อง ให้ม่เนิ่�อหาที่่�ที่ันิสมัย” 

การจัำดัการศึกษัาอบัรมเพ่� อเพิ� มพูนควิามรู้ ควิามเข้ัาใจำให้้แก่ 
ผู้ช่้วิยปฏิิบััติงาน ผู้ช้ำานาญการ ผู้เช้ี�ยวิช้าญ และผู้ปฏิิบััติงาน 
ให้้แก่คณะกรรมาธีิการ

สถาบันิเปี็นิกลไกจัดการ็ศ่กษาอบร็มเพ่�อพัฒนิาสมร็ร็ถนิะของผ่่้ช่่วยปีฏิิบัติงานิ  

ผ่่้ช่ำนิาญการ็ ผ่่้เช่่�ยวช่าญ และผ่่้ปีฏิิบัติงานิให้แก่คณะกร็ร็มาธิการ็ ซึ่่�งนัิบเป็ีนิบุคลากร็ 

ในิวงงานิร็ัฐสภาและม่บที่บาที่ในิการ็สนิับสนิุนิการ็ดำเนิินิงานิของสมาช่ิกร็ัฐสภา  

และคณะกร็ร็มาธิการ็ โดยจัดการ็ศ่กษาอบร็ม 2 หลักส่ตร็ ได้แก่ หลักส่ตร็วุฒิบัตร็

ผ่่้ เช่่�ยวช่าญและผ่่้ช่ำนิาญการ็ปีร็ะจำตัวสมาช่ิกร็ัฐสภา และหลักส่ตร็วุฒิบัตร็ผ่่้ช่่วย 

และผ้่่ปีฏิิบัติงานิของสมาช่ิกร็ัฐสภา ซึ่่�งเปี็นิการ็สร็้างองค์ความร็่้พ่�นิฐานิที่างการ็เม่อง 

การ็ปีกคร็อง การ็บริ็หาร็งานิที่างการ็เม่องและความเช่่�อมโยงกับองค์กร็ที่่�เก่�ยวข้อง ร็วมถ่ง

การ็ศ่กษาบที่บาที่หนิ้าที่่�ในิการ็ปีฏิิบัติงานิให้เกิดปีร็ะสิที่ธิภาพผ่่านิการ็บร็ร็ยายที่่�ผ่สมผ่สานิ 

กับกิจกร็ร็มภายในิห้องเร็่ยนิ (Workshop) โดยการ็บ่ร็ณาการ็ที่ั�งแนิวคิดและที่ฤษฎเ่ข้าด้วยกันิ 

เพ่�อให้ผ่่เ้ร็ย่นิสามาร็ถนิำไปีปีร็ะยุกตใ์ช่ใ้นิการ็ปีฏิบัิติงานิผ่า่นิการ็แลกเปีล่�ยนิเร่็ยนิร้่็จากวิที่ยากร็
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และกร็ะบวนิการ็เร็ย่นิการ็สอนิ เพ่�อพัฒนิาทัี่กษะที่่�จำเป็ีนิต่อการ็ปีฏิบัิติงานิเพ่�อสนัิบสนุินิสมาชิ่ก

ร็ัฐสภา การ็เสร็ิมสร็้างความร็่้ ความเข้าใจ ในิบที่บาที่ หนิ้าที่่�ในิการ็ดำเนิินิงานิ และสามาร็ถ 

นิำความร็่้ความเข้าใจที่่�ได้ไปีปีร็ะยุกต์ใช่้ให้เกิดปีร็ะโยช่นิ์ในิการ็ดำเนิินิงานิสนิับสนิุนิ 

การ็ปีฏิิบัติงานิของสมาช่ิกร็ัฐสภาต่อไปี

 โดยในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 เป็ีนิการ็จัดการ็ศก่ษาในิร็ป่ีแบบออนิไลน์ิ สถาบันิได้

จัดการ็ศ่กษาอบร็มในิหลักสต่ร็ จำนิวนิ 2 ร็ุ่นิ ดังนิ่� 

•  หลักส้ตรวิ่ฒิบััตรผ้้ช�วิยและผ้้ปฏิิบััติงานของสมาชิกรัฐสภิา ร่�นที� ๘

ดำเนินิิการ็จัดอบร็มตั�งแต่วันิที่่� 3๐ เมษายนิ - ๑๖ พฤษภาคม 2๕๖4

จำนิวนิผ่่้เข้าร็ับการ็อบร็ม จำนิวนิ ๙๖ คนิ และผ่่านิการ็อบร็ม จำนิวนิ ๙๖ คนิ

•  หลักส้ตรวิ่ฒิบััตรผ้้ช�วิยและผ้้ปฏิิบััติงานของสมาชิกรัฐสภิา ร่�นที� ๙

ดำเนินิิการ็จัดอบร็มตั�งแต่วันิที่่� 2๕ มิถุนิายนิ - ๑๐ กร็กฎาคม 2๕๖4

จ�านิวนิผ่่้เข้าร็ับการ็อบร็ม จ�านิวนิ ๖๑ คนิ และผ่่านิการ็อบร็ม จ�านิวนิ ๖๑ คนิ
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•  หลักส้ตรวิ่ฒิบััตรผ้้เชี�ยวิชาญและผ้้ชำนาญการประจำตัวิสมาชิกรัฐสภิา ร่�นที� ๗

ดำเนินิิการ็จัดอบร็มตั�งแต่วันิที่่� 4 - 2๐ มิถุนิายนิ 2๕๖4

จำนิวนิผ่่้เข้าร็ับการ็อบร็ม จำนิวนิ ๙3 คนิ และผ่่านิการ็อบร็ม จำนิวนิ ๙3 คนิ

•  หลักส้ตรวิ่ฒิบััตรผ้้เชี�ยวิชาญและผ้้ชำนาญการประจำตัวิสมาชิกรัฐสภิา ร่�นที� ๘

ดำเนินิิการ็จัดอบร็มตั�งแต่วันิที่่� 3๐ กร็กฎาคม - ๑4 สิงหาคม 2๕๖4

จำนิวนิผ่่้เข้าร็ับการ็อบร็ม จำนิวนิ 3๕ คนิ และผ่่านิการ็อบร็ม จำนิวนิ 34 คนิ

ที่ั�งนิ่� 3 เดอ่นิภายหลังจากการ็ฝึักอบร็มในิหลักสต่ร็ได้มก่าร็สอบถามในิปีร็ะเด็นิผ่ลสัมฤที่ธิ�

ของการ็จัดการ็ศ่กษาอบร็ม โดยให้สมาช่ิกรั็ฐสภา และปีร็ะธานิคณะกร็ร็มาธิการ็ได้ปีร็ะเมินิผ่ล 

ปีร็ะสิที่ธิภาพและปีร็ะสิที่ธิผ่ลในิการ็ปีฏิิบัติงานิเปีร็่ยบเที่่ยบก่อนิและหลังการ็ศ่กษาอบร็ม 

ของบุคลากร็ พบว่า ในิการ็จัดการ็ศ่กษาอบร็มหลักส่ตร็วุฒิบัตร็ผ่่้เช่่�ยวช่าญและผ่่้ช่ำนิาญการ็
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๑27รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ปีร็ะจำตัวสมาช่ิกร็ัฐสภา ร็ุ่นิท่ี่� 7 และ ๘ ปีร็ะจำปีี 2๕๖4 นัิ�นิ “ก่อนิ” เข้าร็ับการ็ฝัึกอบร็ม  

ผ่่เ้ขา้ร็บัการ็ฝักึอบร็มสามาร็ถปีฏิบิตัหินิา้ที่่�ไดใ้นิร็ะดบัคา่เฉล่�ย 3.๕๖ (คะแนินิเตม็ ๕) แตภ่ายหลงั 

เม่�อผ่่านิการ็ศ่กษาอบร็มแล้วม่ความสามาร็ถในิการ็ปีฏิิบัติหนิ้าที่่�เพิ�มข่�นิ โดยม่ร็ะดับค่าเฉล่�ยที่่�  

4.๕๘ (คะแนินิเต็ม ๕) ในิการ็จัดการ็ศ่กษาอบร็มหลักส่ตร็วุฒิบัตร็ผ่่้ช่่วยและผ่่้ปีฏิิบัติงานิ 

ของสมาชิ่กรั็ฐสภา ร็ุ่นิท่ี่� ๘ และ ๙ ปีร็ะจำปีี 2๕๖4 นัิ�นิ “ก่อนิ” เข้ารั็บการ็ฝึักอบร็ม ผ้่่เข้า

ร็ับการ็ฝึักอบร็มสามาร็ถปีฏิิบัติหนิ้าที่่�ได้ในิร็ะดับค่าเฉล่�ย 2.7๖ (คะแนินิเต็ม ๕) แต่ภายหลัง 

เม่�อผ่่านิการ็ศ่กษาอบร็มแล้วม่ความสามาร็ถในิการ็ปีฏิิบัติหนิ้าที่่�เพิ�มข่�นิ โดยม่ร็ะดับค่าเฉล่�ยที่่� 

4.4๑ (คะแนินิเต็ม 5)

KPI Research SNAP อ่านงานวิิจำัยใน ๔ ห้น้า : นวัิตกรรม 
เพ่�อการให้้บัริการสารสนเทศดั้านการวิิจำัย

 ด้วยข้อจำกัดด้านิงบปีร็ะมาณ 

ในิการ็จัดพิมพ์เผ่ยแพร่็งานิวิจัย ปีร็ะกอบกับ 

ความต้องการ็ของสมาช่ิกร็ัฐสภาที่่�ต้องการ็ 

การ็สนัิบสนุินิสาร็สนิเที่ศ โดยเฉพาะดา้นิวิจยัที่่�สั�นิ  

กร็ะชั่บ และอ่านิง่าย สถาบันิจ่งได้ร็ิเร็ิ�มให้ม่ 

KPI Research SNAP อ่านิงานิวิจัยในิ 4 หน้ิา 

ซึ่่�งจะจัดส่งไปียังที่่�พำนิักของสมาชิ่กรั็ฐสภา  

เพ่�อใหส้มาช่กิร็ฐัสภาสามาร็ถเข้าใจในิสาร็ะสำคญั 

ของงานิวิจัยได้ ในิร็ะยะเวลาอันิสั�นิ และ 

หากสมาช่ิกรั็ฐสภาม่ความสนิใจในิเนิ่�อหาโดยละเอ่ยดสามาร็ถขอร็ับงานิวิจัยดังกล่าว 

สามาร็ถติดตาม ศ่กษาในิร็ายละเอ่ยดของผ่ลงานิวิจัยได้ผ่่านิ QR Code ซึ่่�งจะเช่่�อมโยง 

ไปียังคลังข้อม่ล “Research SNAP” บนิเว็บไซึ่ต์สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ที่่�สามาร็ถอ่านิเอกสาร็

ผ่่านิร็ะบบ e-Book ของสถาบันิ

 ในิปีีแร็กของการ็จัดที่ำ KPI Research SNAP อ่านิงานิวิจัยในิ 4 หนิ้า ได้ร็ับ 

การ็ตอบร็ับเปี็นิอย่างด่จากสมาช่ิกร็ัฐสภา และบุคลากร็ในิวงงานิรั็ฐสภา
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๑2๘

ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๕
สู่�งเสู่ริมแลี่ะพััฒนาพิัพิัธภัิณฑ์พ์ัระบัาที่สู่มเด็จุพัระปกเกลี่�า
เจุ�าอย่�หั้วให้�เป็นแห้ลี่�งเร่ยนร่�ด�านพัระปกเกลี่�าศึกษาแลี่ะ
พััฒนาการประชาธิปไตย
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๑2๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

พิพิธภัณฑ์์พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว มุ่งมั�นิในิการ็พัฒนิาการ็ให้บริ็การ็ 

โดยปีรั็บแผ่นิการ็ดำเนิินิการ็ให้สอดรั็บกับการ็เปีล่�ยนิแปีลงที่างสังคม และการ็เปีล่�ยนิแปีลง 

วิถ่ดำเนิินิช่่วิตของปีร็ะช่าช่นิในิยุค “New Normal” นิ่� ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4  

ภายใต้สถานิการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบาดของเช่่�อไวรั็สโควิด-๑๙ ยังคงม่ความร็ุนิแร็ง และไม่คล่�คลาย  

ถง่แมบ้างช่่วงเวลาพพิิธภัณฑ์ฯ์ ไมส่ามาร็ถเปีดิใหบ้ร็กิาร็การ็เข้าช่มในิพ่�นิที่่�จร็งิได ้แตพิ่พิธภณัฑ์ฯ์  

ไดป้ีร็ะยกุตแ์นิวที่างการ็ใหบ้ร็กิาร็และสง่เสร็มิใหม้ก่จิกร็ร็มในิร็ป่ีแบบออนิไลนิเ์พิ�มมากข่�นิควบค่่

ไปีกับกิจกร็ร็มร่็ปีแบบเดิม โดยการ็นิำเที่คโนิโลย่ต่างๆ มาปีร็ะยุกต์ใช่้ อาทิี่ การ็บริ็หาร็จัดการ็ 

พิพิธภัณฑ์์ผ่่านิแอปีพลิเคช่ันิ หร็่อแพลตฟัอร็์มที่่�หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ีนิบริ็การ็การ็เข้าช่มผ่่านิ

พพิธิภัณฑ์เ์สมอ่นิจร็งิ (Virtual Museum) การ็เขา้ช่มนิทิี่ร็ร็ศการ็เสมอ่นิจร็งิ (Virtual Exhibition) 

การ็จัดกจิกร็ร็มสัมมนิาวิช่าการ็ผ่่านิการ็ถ่ายที่อดสด Facebook Live การ็จัดที่ำเกมออนิไลน์ิหร็อ่

ส่�อการ็เร็ย่นิร็่อ้่�นิๆ ร็วมถง่การ็สร็า้งผ่ลงานิวชิ่าการ็ดา้นิพร็ะปีกเกลา้ศก่ษาใหม้ค่วามหลากหลาย  

และพฒันิาฐานิขอ้มล่พร็ะปีกเกลา้ศก่ษาใหเ้ขา้ถง่งา่ย เพ่�อให้พพิธิภณัฑ์ฯ์ ยงัคงเปีน็ิแหลง่เร็ย่นิร้่็ 

ด้านิพร็ะปีกเกล้าศก่ษาอย่างตอ่เน่ิ�องและยั�งยน่ิ กร็ะจายความร็่ใ้ห้เข้าถง่ปีร็ะช่าช่นิทุี่กเพศ ทุี่กวยั  

ทุี่กกลุ่มเป้ีาหมาย

นิอกจากนิ่� การ็ปีรั็บปีรุ็งพ่�นิที่่�ในิอาคาร็ร็ำไพพร็ร็ณ ่อนัิเป็ีนิตก่ด้านิหลังของพิพิธภณัฑ์ฯ์  

ใหเ้ปีน็ิศน่ิยก์าร็เร็ย่นิร็่ป้ีร็ะช่าธปิีไตย ซึ่่�งไดเ้ร็ิ�มตั�งแตป่ี ี2๕๕๙ ไดด้ำเนินิิการ็แลว้เสร็็จในิปี ี2๕๖4  

ซึ่่�งสอดคลอ้งกับแผ่นิยุที่ธศาสตร็ส์ถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ ฉบบัที่่� ๖ (ปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 - 2๕๖๘)  

โดยม่เจตนิาร็มณ์ให้พ่�นิที่่�ดังกล่าวเปี็นิแหล่งเร็่ยนิร็่้นิอกห้องเร็่ยนิเก่�ยวกับปีร็ะวัติศาสตร็์

การ็เม่อง พัฒนิาการ็การ็เม่องการ็ปีกคร็องไที่ย ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตร็ิย์ 

ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข ร็วมถ่งร็ากฐานิปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย โดยจัดแสดงข้อม่ลจากการ็ค้นิคว้าเอกสาร็ 

ที่างปีร็ะวัติศาสตร์็ที่่�ม่ความเป็ีนิกลาง เร็่ยบเร่็ยงให้เข้าใจได้ง่าย และให้คนิทุี่กกลุ่มเข้าถ่งได้ 

อย่างเท่ี่าเที่ย่ม  
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๑3๐

๑. การพัฒนาองค์ควิามรู้ให้ม่ดั้านพระปกเกล้าศึกษัา 
๑.๑ การรวิบัรวิม ค้นควิ้า ศึกษัาวิิจัยหร่อต�อยอด้องค์ควิามร้้พัระปกเกล้าศึกษัา 

พิพิธภัณฑ์์ฯ ได้ศ่กษาวิจัยองค์ความร็่้ใหม่ด้านิพร็ะปีกเกล้าศ่กษา จำนิวนิ 2 เร็่�อง 

๑) เร่�อง การแพัทย์และการสาธิารณส่ขสมัยพัระบัาทสมเด้็จพัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ พั.ศ. ๒๔๖๘ - 

๒๔๗๗ โดย ดร็.ช่าติช่าย มุกสง อาจาร็ย์ปีร็ะจำคณะสังคมศาสตร็์ มหาวิที่ยาลัยศร็่นิคร็ินิที่ร็วิโร็ฒ

การ็ศ่กษาวิจัยเร็่�องน่ิ�เปี็นิการ็ดำเนิินินิโยบายและการ็ดำเนิินิงานิด้านิการ็แพที่ย์และ 

การ็สาธาร็ณสุขในิช่่วงเปีล่�ยนิผ่่านิของการ็ปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศให้ที่ันิสมัยต่อเน่ิ�องมาจาก 

สองร็ัช่กาลก่อนิหน้ิา ค่อ สมัยพร็ะบาที่สมเด็จพร็ะจุลจอมเกล้าเจ้าอย่่หัว ร็ัช่กาลที่่� ๕  

ที่่�ที่ร็งริ็เร็ิ�มรั็บการ็แพที่ย์และการ็สาธาร็ณสุขแผ่นิตะวันิตกเข้ามาเป็ีนิส่วนิหนิ่�งของการ็สร็้าง 

ร็ัฐสมบ่ร็ณาญาสิที่ธิร็าช่ย์สยาม เป็ีนิการ็เร็ิ�มต้นิสร็้างสถาบันิและร็่ปีแบบวิธ่การ็ดำเนิินิงานิ 

ตามแนิวที่างการ็แพที่ย์แผ่นิตะวันิตก พอล่วงเข้าส่่สมัยพร็ะมงกุฎเกล้าเจ้าอย่่หัว ร็ัช่กาลที่่� ๖  

โคร็งสร็้างร็ะบบร็าช่การ็ของร็ัฐสมบ่ร็ณาญาสิที่ธิร็าช่ย์ขยายใหญ่โตด้านิขนิาดและสาย 

การ็บังคับบัญช่า ความซึ่�ำซ้ึ่อนิของบที่บาที่และความรั็บผิ่ดช่อบ ร็วมทัี่�งพ่�นิท่ี่�ขยายไปีทัี่�วปีร็ะเที่ศ 

จนิที่ำให้ต้องกร็ะชั่บบที่บาที่หนิ้าท่ี่�ด้านิการ็แพที่ย์และการ็สาธาร็ณสุขของปีร็ะเที่ศให้มาอย่่ 

ในิกร็มสาธาร็ณสขุเพย่งหนิว่ยงานิเดย่วดแ่ลร็บัผ่ดิช่อบซึ่่�งดำเนินิิงานิสำเร็็จเพย่งในิที่างนิติบิญัญตัิ 

แต่ในิที่างปีฏิิบัติต้องค่อยปีร็ับเปีล่�ยนิจนิเร็ิ�มสำเร็็จเม่�อเร็ิ�มต้นิเข้าส่่สมัยร็ัช่กาลที่่� 7

เกิดจุดเปีล่�ยนิผ่ันิสำคัญ (turning point) 3 ปีร็ะการ็ ค่อ

๑.  นิโยบายการ็แพที่ย์และการ็สาธาร็ณสุขไที่ยผ่ลจาก “ตัวตนิสยามใหม่”  

ในิความสัมพันิธ์กับนิานิาช่าติและองค์กร็ร็ะหว่างปีร็ะเที่ศช่่วงสงคร็ามโลก 

คร็ั�งที่่� ๑ - 2

2. สถานิะที่างเศร็ษฐกิจกบัการ็ลงทุี่นิสาธาร็ณป่ีโภคด้านิการ็แพที่ย์และการ็สาธาร็ณสุข

เกิดการ็ขยายตัวมากข่�นิ

3. การ็เปีล่�ยนิผ่่านินิโยบายจากการ็แพที่ย์เช่ิงร็ักษาเปี็นิการ็แพที่ย์เช่ิงปี้องกันิ

ดังนัิ�นิ ตลอด ๙ ปีีที่่�คร็องร็าช่ย์จ่งเป็ีนิช่่วงของความพยายามสร้็างผ่ลสำเร็็จจาก 

การ็สรุ็ปีบที่เร็ย่นิการ็ปีฏิิร็ป่ี เพ่�อเร็ิ�มตน้ิจดัโคร็งสร้็างร็าช่การ็สาธาร็ณสุขแบบร็วมศน่ิย์และการ็สร้็าง 

แนิวที่างบร็ิหาร็จัดการ็ด้านิการ็แพที่ย์และการ็สาธาร็ณสุขด้วยการ็เสนิอการ็ปีกคร็องท้ี่องถิ�นิ 
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๑3๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ท่ี่�ชั่ดเจนิเป็ีนิเที่ศบาล จนิเร็ิ�มปีร็ากฏิผ่ลชั่ดเจนิในิปีลายรั็ช่กาลหลังการ็เปีล่�ยนิแปีลงการ็ปีกคร็อง 

พ.ศ. 247๕

๒) เร่�อง สถานภิาพัสตรีไทยในวิรรณกรรมสมัยรัชกาลที� ๗ โดยฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นิักวิช่าการ็ 

ผ่่้ช่ำนิาญการ็ พิพิธภัณฑ์์พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว

ขอ้คน้ิพบจากการ็ศก่ษาวจิยั “สถานิภาพสตร็ไ่ที่ยในิวร็ร็ณกร็ร็มสมยัร็ชั่กาลที่่� 7” พบวา่  

สถานิภาพสตร่็ไที่ยในิสมัยนิ่�ม่สิที่ธิเสร็่ภาพมากข่�นิ จากวร็ร็คที่องที่่�ว่า “ผ่่้หญิงเปี็นิควาย  

ผ่่้ช่ายเป็ีนิคนิ” จากปีร็ะกาศพร็ะร็าช่บัญญัติลักพา ในิสมัยรั็ช่กาลที่่� 4 ให้โอกาสหญิงได้เล่อก

แต่งงานิกับช่ายที่่�พ่งพอใจกันิเองได้ สมัยร็ัช่กาลที่่� ๕ สถานิภาพของผ่่้หญิงได้ร็ับการ็เน้ินิให้

สำคัญยิ�งข่�นิในิฐานิะของเพ่�อนิค่่คิด และภร็ร็ยาที่่�สามาร็ถช่่วยเหล่อสาม่ ตัวอย่างในิกร็ณ่ของ 

สมเด็จพร็ะศร็่พัช่ริ็นิที่ร็าบร็มร็าชิ่น่ินิาถที่่�ที่ร็งเป็ีนิผ่่้สำเร็็จร็าช่การ็แที่นิพร็ะองค์รั็ช่กาลที่่� ๕  

เม่�อคร็าวที่่�เสด็จปีร็ะพาสยุโร็ปี เช่น่ิเดย่วกับหนัิงสอ่ที่่�นิพินิธ์โดยสมเด็จกร็มพร็ะยาดำร็งร็าช่านุิภาพ 

เร็่�อง “คนิด่ที่่�ข้าพเจ้าร็่้จัก” ช่่วปีร็ะวัติของผ่่้หญิงทีุ่กคนิล้วนิแล้วแต่ได้รั็บการ็เนิ้นิในิฐานิะของ

ภร็ร็ยาและมาร็ดา และผ่่้หญิงที่่�อุที่ิศตนิเพ่�อช่าติที่ั�งสิ�นิจนิแที่บจะไม่แตกต่างกันิ นิอกจากน่ิ� 

โร็งเร่็ยนิสตร่็ท่ี่�เปิีดสอนิให้กับผ่่้หญิงก็ได้ถ่กร็ิเร็ิ�มข่�นิในิสมัยน่ิ�เช่่นิกันิ โดยม่จุดมุ่งหมายที่่�ฝึักฝันิ 

ผ่่้หญิงให้ม่ความร็่้ในิการ็ออกรั็บแขก เข้าสมาคม และการ็เป็ีนิแม่บ้านิแม่เร่็อนิ ผ่่้หญิงในิสมัยนิ่� 

จง่มลั่กษณะภายนิอกที่่�สอดคลอ้งกบัคา่นิยิมตะวนัิตก คอ่สามาร็ถสมาคมออกร็บัแขกได ้ม่ความร็่้ 

พ่�นิฐานิมากพอที่่�จะรั็บฟัังปัีญหาของสาม่ได้นิั�นิเอง ในิสมัยต่อมา ผ้่่หญิงได้ร็ับการ็สนัิบสนุินิ 

ให้ออกนิอกบ้านิมาที่ำงานิทัี่ดเที่่ยมกับผ่่้ช่ายมากข่�นิ แม้ในิตอนิแร็กจะจำกัดอย่่ในิอาช่่พ 

ท่ี่�ผ่่ห้ญงิมท่ี่กัษะมาก่อนิ เช่น่ิ นิางพยาบาล คร็ ่และช่า่งตัดเยบ็เส่�อผ้่า แต่ตอ่มาก็ได้เร็ิ�มขยายอาช่พ่ 

ออกไปีมากข่�นิ ซึ่่�งก็สอดคล้องกับความเปีล่�ยนิแปีลงของโลก อย่างไร็ก็ตาม คุณลักษณะ 

ของผ่่้หญิงในิสมัยนิ่�ได้ถ่กเนิ้นิให้เปี็นิผ่่้หญิงในิแบบไที่ยที่่�ม่ความเปี็นิกุลสตร็่ 

การ็ศ่กษาสถานิภาพสตร็่ในิวร็ร็ณกร็ร็มสมัยร็ัช่กาลที่่� 7 โดยการ็วิเคร็าะห์จากเอกสาร็

และวร็ร็ณกร็ร็มหลายปีร็ะเภที่แตเ่จาะล่กวร็ร็ณกร็ร็มปีร็ะเภที่ นิวนิิยาย เร็่�องสั�นิ โดยเลอ่กศก่ษา

กร็ณ่สามนิักเข่ยนิสามคนิสำคัญ ค่อ หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง ร็พ่พัฒนิ์ กุหลาบ สายปีร็ะดิษฐ์ 

(ศร็่บ่ร็พา) และหม่อมหลวงบุปีผ่า นิิมมานิเหมินิที่ร็์ (ดอกไม้สด) ที่ำให้เห็นิลักษณะเฉพาะหร็่อ

แนิวคิดร่็วมของบที่บาที่ที่างเพศของตัวละคร็เอกสตร็่ท่ี่�สะท้ี่อนิภาพลักษณ์ของผ่่้หญิงในิช่่วง

เปีล่�ยนิผ่่านิได้ช่ัดเจนิ 
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๑.๒ พััฒนาฐานข้อม้ลพัระปกเกล้าศึกษัาเพั่�อให้สะด้วิกต�อการให้บัริการ 

พิพิธภัณฑ์์ได้พัฒนิาฐานิข้อม่ลพร็ะปีกเกล้าศ่กษา 

ข่�นิ ๑ ร็ะบบ ได้แก่ เว็บไซึ่ต์ศ่นิย์ข้อม่ลพร็ะปีกเกล้าศ่กษา  

เป็ีนิแหล่งร็วบร็วมที่รั็พยากร็สาร็สนิเที่ศด้านิพร็ะปีกเกล้าศก่ษา

ปีร็ะเภที่ต่างๆ สำหรั็บให้บริ็การ็ ส่บค้นิ จอง และ ย่ม - ค่นิ  

สบ่คน้ิขอ้มล่สาร็ะสังเขปี และศก่ษาค้นิคว้าผ่า่นิร็ะบบออนิไลน์ิ 

แกบ่คุลากร็ นัิกศ่กษาสถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี  

ที่่�ลงที่ะเบ่ยนิสมัคร็สมาช่ิก 

๑.๓ จัด้หาโบัราณวัิตถ่ที�เกี�ยวิข้องกับัพัระบัาทสมเด็้จพัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ และ 
สมเด้็จพัระนางเจ้ารำไพัพัรรณี และสิ�งของร�วิมรัชสมัย

พพิิธภณัฑ์ฯ์ ใหค้วามสำคญักบัการ็ดแ่ลร็กัษาโบร็าณวตัถใุหค้งสภาพเดมิ ลดความเสย่หาย 

และการ็เส่�อมสภาพใหไ้ด้มากที่่�สดุ ร็วมที่ั�งศก่ษาขยายความโบร็าณวัตถุ สำหร็บัเกบ็เป็ีนิแหลง่ขอ้ม่ล 

ปีร็ะกอบที่ะเบย่นิโบร็าณวัตถ ุเพ่�อเป็ีนิแหล่งขอ้ม่ลสำหรั็บศ่กษาค้นิควา้หร่็อปีร็ะกอบนิิที่ร็ร็ศการ็ 

การ็จัดแสดง ซึ่่�งในิปีงีบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ม่โบร็าณวตัถุเพิ�มข่�นิ จำนิวนิ 2 ช่ิ�นิ โดยได้ร็บัมอบ

จากนิายบุญพ่ร็์ พันิธ์วร็ อนิุกร็ร็มการ็วิช่าการ็พิพิธภัณฑ์์ฯ เม่�อวันิที่่� ๕ พฤศจิกายนิ 2๕๖3 คอ่ 

๑) หนิังส่อพร็ะบร็มร็าช่าภิเษก สัปีดมร็าช่มหาจักร็ว่งศ์ เล่มต้นิ 2) หนิังส่อพร็ะบร็มร็าช่าภิเษก 

สัปีดมร็าช่มหาจักร็ว่งศ์ เล่มปีลาย และมอ่งค์ความร็่จ้ากการ็ขยายความโบร็าณวัตถุ ๑ เร่็�อง คอ่ 

“ป้ายสินค้าบันวิัตถ่สิ�งของส�วินพัระองค์พัระบัาทสมเด้็จพัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ”
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๒. การเผยแพรแ่ละพัฒนาพิพิธีภณัฑ์์พระบัาทสมเดัจ็ำพระปกเกลา้
เจำา้อยูหั่้วิให้เ้ป็นแห้ลง่เรียนรู้ที�มีควิามห้ลากห้ลาย งา่ยต่อการเข้ัาถึง 

๒.๑ พััฒนาร้ปแบับั วิิธิีการ ส่�อการเรียนร้้ หร่อกิจกรรมต�างๆ ที�หลากหลายเพั่�อเผยแพัร�
ควิามร้้ให้สอด้คล้องและเหมาะสมกับักล่�มเป้าหมาย

เพ่�อให้พิพิธภัณฑ์์ฯ ยังคงเปี็นิแหล่งเร็่ยนิร็่้ที่่�ม่ความหลากหลาย และง่ายต่อการ็เข้าถ่ง  

จ่งที่ำให้ในิปีีงบปีร็ะมาณ พ.ศ. 2๕๖4 พิพิธภัณฑ์์ฯ ได้พัฒนิาและปีรั็บปีรุ็งการ็ให้ความร็่ ้ 

ที่ั�ง ณ สถานิที่่�จร็ิงได้ (Onsite) ร็วมที่ั�งช่่องที่างออนิไลนิ์ต่างๆ ปีร็ะกอบด้วย

โครงการ “นำำาชมืพ่พ่ธภัณฑ์ผ์ู้่านำระบับั Online”
เปี็นิการ็พัฒนิากร็ะบวนิการ็ 

นิำช่มให้สอดรั็บกับสถานิการ็ณก์าร็แพร็่

ร็ะบาดของโร็คติดเช่่�อโควิด-๑๙ ที่่�ยัง 

ไม่คล่�คลาย จากเดิมที่่�การ็นิำช่มที่่� 

สถานิที่่�จริ็งเป็ีนิการ็นิำช่ม Online  

โดยนิำช่มผ่่านิโปีร็แกร็ม Virtual  

Museum และถ่ายที่อดผ่่านิร็ะบบ  

Zoom ให้ผ่่้เข้าช่ม โดยในิร็ะยะแร็ก  

เร็ิ�มให้บร็ิการ็แก่นิักศ่กษาสถาบันิ 

พร็ะปีกเกล้า จากนิั�นิ ได้ขยายผ่ล 

ส่่กลุ่มปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี ในิกิจกร็ร็ม “เที�ยวิทิพัย์กับั Online Museum Tour” และขยายต่อ 

ถ่งกลุ่มสถานิศ่กษา นิักเร็่ยนิ นิักศ่กษา ในิกิจกร็ร็ม “MUSEUM TRIP เรียนทิพัย์  

ไปกับัพัิพิัธิภิัณฑ์์” และเปีิดโอกาสให้บุคคลที่ั�วไปีสามาร็ถขอเข้าใช่้บร็ิการ็นิำช่มออนิไลนิ์ 

เป็ีนิหม่่คณะกับพิพิธภัณฑ์์ฯ ได้ โดยไม่เสย่ค่าใช่้จ่าย

พิพิธภัณฑ์์ฯ ได้ม่โอกาสต้อนิรั็บคณะผ่่้บริ็หาร็และเจ้าหน้ิาหน้ิาที่่�ของพิพิธภัณฑ์์ฯ อ่�นิ  

ซึ่่�งให้ความสนิใจขอเข้าศ่กษาด่งานิการ็นิำช่มนิิที่ร็ร็ศการ็ผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ ร็ะบบการ็นิำช่ม 

ผ่่านิ Virtual Museum และการ็ใช้่ Zoom Cloud Meeting ของพิพิธภัณฑ์์ฯ นิอกจากนิ่�  
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ผ่่อ้ำนิวยการ็พพิธิภณัฑ์์พร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้เจ้าอย่หั่ว ไดร่้็วมเปีน็ิวทิี่ยากร็เสวนิาในิหวัขอ้ 

Digital Tools in Museums วนัิที่่� 2๐ กันิยายนิ 2๕๖4 ภายใต้งานิเสวนิาเคร็อ่ขา่ยพิพธิภณัฑ์์ 

MUSEUM STREAMING: Creating for All เนิ่�องในิวันิพิพิธภัณฑ์์ไที่ย 2๕๖4 โดยได้นิำเสนิอ

ร็ป่ีแบบ วิธ่การ็ ส่�อการ็เร็ย่นิร็่ ้ร็วมถง่กิจกร็ร็มตา่งๆ ที่่�หลากหลายในิพิพิธภณัฑ์ฯ์ ไปีแลกเปีล่�ยนิ

เร็่ยนิร็่้ให้เคร็่อข่ายและบุคลากร็ด้านิพิพิธภัณฑ์์ฯ ได้นิำไปีปีร็ับใช้่และต่อยอดการ็ดำเนิินิกิจการ็

พิพิธภัณฑ์์ในิปีร็ะเที่ศไที่ย อ่กด้วย

๑) กิจกรรม “เที�ยวิทิพัย์กับั Online Museum Tour”

ผ่่เ้ข้าช่มจะได้ไปีเที่่�ยวทิี่พย์กบั

พิพิธภัณฑ์์ฯ ตลอดเด่อนิ พฤษภาคม 

2๕๖4 โดยจัดข่�นิสัปีดาห์ละ 2 วันิ  

คอ่ วนัิพุธ เวลา ๑๑.3๐ นิ. และวนัิเสาร็์ 

เวลา ๑4.๐๐ นิ. ร็วม ๘ คร็ั�ง นิำช่มโดย

นิักวิช่าการ็และภัณฑ์าร็ักษ์ ม่เนิ่�อหา 

ในิการ็นิำช่มที่่�มค่วามแตกตา่งกันิออกไปี 

ในิแต่ละคร็ั�ง เพ่�อให้ผ่่้เข้าช่มสามาร็ถ 

ลงที่ะเบย่นิเขา้ช่มในิหวัขอ้ที่่�สนิใจ อก่ที่ั�ง

จัดสร็ร็เวลาใหม่้ความเหมาะสมสำหร็บั

กิจกร็ร็มในิลักษณะออนิไลน์ิปีร็ะมาณ  

๑ ช่ั�วโมงคร็่�ง และม่กิจกร็ร็มร็่วมสนิุก

ตอบคำถามในิช่่วงท้ี่ายของการ็เข้าช่ม ดังนิ่�

คร็ั�งที่่� ๑  พุธที่่� ๕ พฤษภาคม 2๕๖4 “พร็ะร็าช่ปีร็ะวัติ พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว” 

โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นิักวิช่าการ็ผ่่้ช่ำนิาญการ็

คร็ั�งที่่� 2  เสาร็ท์ี่่� ๘ พฤษภาคม 2๕๖4 “พร็ะร็าช่กร็ณย่กิจ พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจา้อย่ห่วั”  

โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นิักวิช่าการ็ผ่่้ช่ำนิาญการ็
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คร็ั�งที่่� 3  พธุที่่� ๑2 พฤษภาคม 2๕๖4 “พร็ะร็าช่นิยิมในิพร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หวั” 

โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นิักวิช่าการ็ผ่่้ช่ำนิาญการ็

คร็ั�งที่่� 4  เสาร์็ที่่� ๑๕ พฤษภาคม 2๕๖4 “พร็ะร็าช่ปีร็ะวัต ิพร็ะร็าช่กร็ณ่ยกิจ สมเด็จพร็ะนิางเจา้

ร็ำไพพร็ร็ณ่ พร็ะบร็มร็าช่ินิ่ในิร็ัช่กาลที่่� 7 ” โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นัิกวิช่าการ็ 

ผ่่้ช่ำนิาญการ็

คร็ั�งที่่� ๕ พุธที่่� ๑๙ พฤษภาคม 2๕๖4 “ปีร็ะช่าธิปีกกาลสมัย ในิสายสัมพันิธ์ สยาม - ฝัร็ั�งเศส” 

โดย แพร็วช่มพ่ ชุ่ณหอุไร็ ภัณฑ์าร็ักษ์

คร็ั�งที่่� ๖  เสาร็์ที่่� 22 พฤษภาคม 2๕๖4 “แร็งบันิดาลใจ จากหนิังสอ่ที่ร็งอ่านิ” โดย แพร็วช่มพ่ 

ชุ่ณหอุไร็ ภัณฑ์ารั็กษ์

 การ็จัดกิจกร็ร็มคร็ั�งที่่� ๕ และ ๖ เปี็นิการ็นิำนิิที่ร็ร็ศการ็หมุนิเว่ยนิที่่�เคยจัดในิอด่ต  

และได้จัดที่ำเป็ีนิ Virtual Museum มาให้บริ็การ็นิำช่มออนิไลน์ิ เน่ิ�องมาจากมผ่่่เ้ข้าช่ม 

บางส่วนิใหค้วามเห็นิว่า พลาดการ็เย่�ยมช่มนิทิี่ร็ร็ศการ็หมุนิเวย่นิดังกลา่ว จากสถานิท่ี่�จร็งิ

คร็ั�งที่่� 7  พุธที่่� 2๖ พฤษภาคม 2๕๖4 “พร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้เจ้าอย่หั่วเสดจ็ฯ เลย่บมณฑ์ล 

ฝั่ายเหนิ่อ พ.ศ. 24๖๙” โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นิักวิช่าการ็ผ่่้ช่ำนิาญการ็

 ในิการ็จัดกิจกร็ร็ม คร็ั�งที่่� 7 มก่าร็จัดกิจกร็ร็มพิเศษเพ่�อให้ผ่่เ้ข้าช่มสามาร็ถเลอ่กร็ับฟััง

การ็นิำช่มในิภาพยนิตร์็เก่�ยวข้องกับร็ัช่สมัยฯ ที่่�ช่่�นิช่อบได้ โดยเช่ิญช่วนิให้ร็่วมโหวต 

กอ่นิวนัิงานิปีร็ะมาณ ๑ สปัีดาห ์โดยใหผ้่่ร้็ว่มโหวตแช่ร็ก์าร็โหวตไปีที่่�เฟัซึ่บุ�กของตวัเอง  

และเปิีดเป็ีนิสาธาร็ณะ ภาพยนิตร์็เร่็�องท่ี่�ได้ร็บัโหวตมากท่ี่�สุด ที่างพิพธิภณัฑ์ฯ์ จะจัดฉาย

ออนิไลนิ์ พร้็อมวิที่ยากร็นิำช่ม ซึ่่�งเร่็�องที่่�ได้ร็ับการ็โหวตมากที่่�สุด ค่อ พร็ะบาที่สมเด็จ

พร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัวเสด็จฯ เล่ยบมณฑ์ลฝั่ายเหนิ่อ พ.ศ. 24๖๙

ครั็�งท่ี่� ๘  จัดข่�นิในิวาร็ะพิเศษ ซึ่่�งตร็งกับวันิพร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว ค่อ วันิที่่�  

3๐ พฤษภาคม 2๕๖4 ในิหวัขอ้ ๘๐ ปีแีหง่วนัิสวร็ร็คตในิพร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้

เจ้าอย่่หัว : 3๐ พฤษภาคม พ.ศ. 24๘4 โดยการ็นิำช่มผ่่านิ Virtual Museum  

โดย ศาสตร็าจาร็ย์พิเศษธงที่อง จันิที่ร็างศุ 
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๒) กิจกรรม “MUSEUM TRIP เรียนทิพัย์ ไปกับัพัิพัิธิภิัณฑ์์”

ด้วยสถานิการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบาดของไวร็ัสโควิด-๑๙ ที่ำให้ 

สถานิศ่กษาต่างๆ จำเปีน็ิต้องเปีล่�ยนิร่็ปีแบบการ็เร็ย่นิการ็สอนิเปีน็ิออนิไลน์ิ

แที่นิ ร็วมถ่งไม่ม่กิจกร็ร็มการ็เร็่ยนิร็่้นิอกห้องเร็่ยนิ พิพิธภัณฑ์์ฯ จ่งปีร็ับ 

ร็่ปีแบบการ็นิำช่มให้เป็ีนิออนิไลนิ์ เพ่�อสอดคล้องกับการ็เร็่ยนิการ็สอนิ 

ของสถานิศก่ษาในิปีจัจบุนัิ โดยออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัการ็เร็ย่นิการ็สอนิ

ในิห้องเร็่ยนิ ค่อ คาบละ ปีร็ะมาณ ๑ ช่ั�วโมง ม่การ็นิำช่มผ่่านิพิพิธภัณฑ์์

เสมอ่นิจริ็ง (Virtual Museum) ถ่ายที่อดให้ผ่่รั้็บช่มผ่า่นิส่�ออิเล็กที่ร็อนิกิส์ 

(Zoom Cloud Meetings) โดยเน้ินิการ็นิำช่มที่่�ตอบสนิองต่อการ็เร็ย่นิร็่้

ของกลุ่มเป้ีาหมายท่ี่�แที่จ้ริ็ง เตร็ย่มวิที่ยากร็และหัวขอ้การ็นิำช่มให้เหมาะสม 

ตร็งตามวัตถุปีร็ะสงค์ของการ็เข้าช่มในิแต่ละคร็ั�ง และม่เกมเสริ็มสร้็าง 

ความร็่้ในิร็่ปีแบบต่างๆ ท่ี่�เนิ้นิให้ม่ความเข้าใจง่าย โดยใช่้ภาพและเส่ยง

ปีร็ะกอบ ที่ำให้ได้ที่บที่วนิความร็่้ และกร็ะตุ้นิให้เกิดความสนิุกและ 

นิ่าสนิใจยิ�งข่�นิ

๒.๑.๒  นิทรรศการหม่นเวิียนออนไลน์ “เล�าเร่�องอาคาร กับัวิันวิานรอบัพัิพิัธิภิัณฑ์์”

ในิปี ี2๕๖4 พพิธิภัณฑ์พ์ร็ะบาที่สมเด็จ

พร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัวเล็งเห็นิว่าปีร็ะวัติร่็ปีแบบ

สถาปีัตยกร็ร็มร็วมถ่งการ็ใช่้สอยอาคาร็ในิแต่ละ

ช่่วงเวลาเป็ีนิเร่็�องร็าวที่่�นิ่าสนิใจ นิอกจากนิ่�แล้ว 

ยงัม่ปีร็ะวัตศิาสตร์็และเหตุการ็ณ์สำคัญที่่�เกิดข่�นิ

บนิพ่�นิที่่�โดยร็อบอาคาร็ซึ่่�งมอิ่ที่ธพิลตอ่ความเป็ีนิอย่่ 

และการ็เปีล่�ยนิแปีลงของสังคม จ่งขอนิำเสนิอ 

เร็่�องร็าวผ่่านินิิที่ร็ร็ศการ็หมุนิเวย่นิ โดยแบ่งออกเป็ีนิ  

2 หัวข้อ ได้แก่ “เล่าเร็่�องอาคาร็ จากห้างฝัรั็�ง 

ส่่พิพิธภัณฑ์์” นิำเสนิอเก่�ยวกับปีร็ะวัติศาสตร์็ที่างสถาปัีตยกร็ร็ม และสภาพสังคมเศร็ษฐกิจ 

ที่่�สะท้ี่อนิอย่่ผ่า่นิที่างกิจการ็ที่่�เกิดข่�นิในิอาคาร็ และ “วันิวานิร็อบพิพิธภัณฑ์”์ นิำเสนิอเก่�ยวกับ
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๑37รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ปีร็ะวติัศาสตร็ส์งัคม วถิช่่่วติของผ้่่คนิ และเหตกุาร็ณส์ำคญัที่่�เกดิข่�นิบร็เิวณร็อบอาคาร็พพิธิภัณฑ์ฯ์  

ภายในิร็ัศม่หนิ่�งกิโลเมตร็ โดยจัดนิิที่ร็ร็ศการ็หมุนิเว่ยนิในิร็่ปีแบบนิิที่ร็ร็ศการ็ออนิไลนิ์ เพ่�อให้ 

สอดคลอ้งกบัสถานิการ็ณก์าร็แพร็ร่็ะบาดของเช่่�อไวร็สัโควดิ-๑๙ และเปีน็ิการ็สง่เสร็มิการ็เร็ย่นิร็่้  

ที่่�เข้าถ่งได้อย่างสะดวก ด้วยการ็นิำเสนิอภาพจำลองของสภาพอาคาร็และการ็เปีล่�ยนิแปีลง 

การ็ใช้่งานิอาคาร็ เพ่�อเติมเต็มความร้่็ ความเขา้ใจเก่�ยวกับปีร็ะวัติศาสตร์็แห่งอาคาร็สถาปัีตยกร็ร็ม 

อันิเปีน็ิท่ี่�ตั�งของพิพธิภณัฑ์พ์ร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้เจา้อย่ห่วัในิปีจัจบุนัิ จดัแสดงตั�งแตว่นัิที่่� 

๘ พฤศจิกายนิ 2๕๖4 เปี็นิต้นิไปี

๒.๑.๓ Audio Guide ส่�อการเรียนร้้เพั่�อควิามหลากหลาย

Audio Guide เปีน็ิเคร็่�องมอ่ท่ี่�พพิธิภณัฑ์ฯ์ นิำมาใช่เ้พ่�อให้ผ่่เ้ขา้ช่มสามาร็ถเร็ย่นิร็่เ้ร่็�องร็าว 

ในิพิพิธภัณฑ์์ฯ ได้ด้วยตนิเอง ที่ั�งข้อม่ล ภาพ 3D และเส่ยง ไปีพร็้อมๆ กันิ โดยไม่ต้องอ่านิเอง  

และเล่อกฟัังได้หลายภาษา เพ่�อร็องรั็บร็องรั็บผ่่้เข้าช่มที่่�ต้องการ็เร็่ยนิร็่้ด้วยตนิเอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งผ้่่เข้าช่มที่่�ม่เวลาจำกัด คนิพิการ็ที่างสายตา เด็ก ผ่่้ส่งอายุ และกลุ่มช่าวต่างช่าติ ที่ำให้

เติมเต็มปีร็ะสบการ็ณ์ในิการ็ช่มพิพิธภัณฑ์์ฯ ให้ได้ร็ับความร็่้และความเพลิดเพลินิมากยิ�งข่�นิ  

โดยพิพิธภัณฑ์์ฯ นิำร็ะบบจัดการ็ข้อม่ลพิพิธภัณฑ์์แบบเคร็่อข่าย (Museum Pool) ของ  

ศ่นิย์เที่คโนิโลย่อิเล็กที่ร็อนิิกส์และคอมพิวเตอร็์แห่งช่าติ (NECTEC) มาพัฒนิาปีรั็บใช่้ ที่ำให้ 

ผ่่้เข้าช่มสามาร็ถร็ับร้่็ข้อม่ลด้วย ภาพ ข้อความ เส่ยง พร็้อมทัี่�งวิด่โอ และสะดวกต่อการ็ใช้่งานิ 

เพร็าะใช่้ได้กับสมาร็์ตโฟันิ หร็่อแท็ี่บเล็ต 

ส่�อการ็เร็ย่นิร็่ท้ี่่�พฒันิาข่�นิในิปี ี2๕๖4 ปีร็ะกอบดว้ย Audio Guide 1 ร็ะบบ บที่บร็ร็ยาย

ภาษาไที่ย จน่ิ องักฤษ จำนิวนิภาษาละ 4๐ ช่ิ�นิงานิ ร็วม ๑2๐ ช่ิ�นิงานิ เสย่งบร็ร็ยายภาษาไที่ย 

จ่นิ อังกฤษ  จำนิวนิภาษาละ 4๐ ช่ิ�นิงานิ ร็วม ๑2๐ ช่ิ�นิงานิ ภาพถ่ายโบร็าณวัตถุ 3D จำนิวนิ 

2๐ ภาพ โที่ร็ศัพที่์เคล่�อนิที่่� จำนิวนิ ๑๐ เคร็่�อง

Audio Guide จ่งเปีน็ิเคร็่�องม่อในิการ็นิำช่มที่่�ตอบสนิองตอ่กลุม่เปีา้หมายที่่�แตกตา่งกนัิ  

และเข้าถ่งข้อม่ลได้ง่ายยิ�งข่�นิ ค่อ 

• ผ่่้เข้าช่มที่่�ม่เวลาจำกัด สามาร็ถเลอ่กเร็่ยนิร็่้ผ่่านิ 4๐ จุดเร็่ยนิร็่ส้ำคัญในิพิพิธภัณฑ์์ฯ 

• ผ่่้พิการ็ที่างสายตา สามาร็ถเร็่ยนิร็่้จากเส่ยงบร็ร็ยาย
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• เด็ก ที่่�อ่านิหนิังส่อไม่ออกหร็่อยังอ่านิได้ไม่ถนิัด สามาร็ถเร็่ยนิร็่จ้ากการ็ฟัังเส่ยงบร็ร็ยาย

• ผ่่้ส่งอายุ ที่่�อ่านิตัวหนิังสอ่ไม่ค่อยเห็นิ สามาร็ถเร็่ยนิร็่้จากการ็ฟัังเส่ยงบร็ร็ยาย 

• ผ่่เ้ขา้ช่มที่ั�วไปี ที่่�ไม่มค่วามพร็อ้มเร็่�องอปุีกร็ณ์ส่�อสาร็ สามาร็ถย่มอปุีกร็ณ์ได้โดยไมคิ่ดค่าใช่จ่้าย

๒.๑.๔ กิจกรรมที�หลากหลายและง�ายต�อการเข้าถึง

๑) กิจกรรมส�งเสริมการเข้าชมพัิพัิธิภิัณฑ์์พัระบัาทสมเด้็จพัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ 

เปี็นิกิจกร็ร็มที่่�ด่งด่ดให้ปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปีใช่้เวลาว่าง 

ของตนิเองหร็่อการ็ใช่้เวลาว่างร็่วมกับเพ่�อนิ ร็่วมกับคร็อบคร็ัว

ในิช่่วงวันิหยุดสุดพิเศษกับที่างพิพิธภัณฑ์์ฯ ไม่ว่าจะเปี็นิ 

การ็ค้นิคว้าหาข้อม่ล การ็เข้าช่มพิพิธภัณฑ์์ฯ ในิร็่ปีแบบของ 

การ็เข้าพ่�นิที่่�จร็ิง (Onsite) ดังนิ่�

• กิจกร็ร็มส่งเสร็ิมการ็เข้าช่ม : กิจกรรมวิันพั�อแห�งชาติ  

ในิวันิที่่� ๕ ธันิวาคม 2๕๖3 เปี็นิกิจกร็ร็มที่่�จัดข่�นิเพ่�อร็ำล่ก

ถ่งพร็ะมหากร็ุณาธิคุณพร็ะบาที่สมเด็จพร็ะบร็มช่นิกาธิเบศร็  

มหาภ่มิพลอดุลยเดช่มหาร็าช่ บร็มนิาถบพิตร็ โดยผ่่้เข้าช่ม 

พิพิธภัณฑ์์ฯ และเข้าร่็วมกิจกร็ร็มภายในิพิพิธภัณฑ์์ฯ จะได้รั็บ

หนิังส่อ “พร็ะร็าช่าผ่่้ที่ร็งธร็ร็ม : ปีร็ะมวลพร็ะบร็มร็าโช่วาที่ 

และพร็ะร็าช่ดำรั็สด้านิการ็เม่องของรั็ช่กาลที่่�  ๙” เป็ีนิ 

ของที่่�ร็ะลก่หลังจบกิจกร็ร็ม 

• กิจกร็ร็มส่งเสร็ิมการ็เข้าช่ม : กิจกรรมวิันรัฐธิรรมน้ญ ในิวันิท่ี่� ๑๐ ธันิวาคม 2๕๖3  

เปีน็ิกจิกร็ร็มที่่�จัดข่�นิ โดยวันิสำคัญดงักล่าวมส่าร็ะสำคัญในิเร็่�องที่่�เก่�ยวเน่ิ�องกับนิทิี่ร็ร็ศการ็

ในิพิพิธภัณฑ์์ฯ กล่าวค่อ เปี็นิวันิที่่�พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัวพร็ะร็าช่ที่านิ

รั็ฐธร็ร็มนิญ่ฉบับถาวร็ และนิอกจากนิ่�รั็ฐธร็ร็มนิญ่ยังเป็ีนิกฎหมายสำคัญสง่สุดในิการ็ปีกคร็อง

บ้านิเมอ่ง ที่ั�งนิ่� ผ่่เ้ข้าช่มพิพธิภัณฑ์ฯ์ และเขา้ร็ว่มกิจกร็ร็มจะได้รั็บหนัิงสอ่ “พร็ะบาที่สมเด็จ

พร็ะปีกเกล้าเจา้อย่่หวักบัแนิวพร็ะร็าช่ดำริ็ด้านิการ็ปีกคร็องท้ี่องถิ�นิ เป็ีนิของที่่�ร็ะลก่หลังจบ

กิจกร็ร็ม 
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๑3๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๒) พัิพิัธิสาระภิัณฑ์์

กิจกร็ร็มใหม่ผ่่านิช่่องที่างโซึ่เช่่ยลม่เด่ย เพ่�อร็ักษาการ็ปีฏิิสัมพันิธ์ร็ะหว่างพิพิธภัณฑ์์ฯ 

และผ่่ใ้ช่บ้ริ็การ็ของพิพธิภัณฑ์ฯ์ ได้อย่างต่อเน่ิ�อง ถง่แม้บางช่ว่งเวลาจะปิีดการ็ให้บริ็การ็ช่ั�วคร็าว 

ณ พ่�นิที่่�จร็ิง (Onsite) ดังกิจกร็ร็ม ดังนิ่� 

• “The Virtual Temporary Exhibition Quiz ภาพนิ่�อย่่ท่ี่�ใดในินิิที่ร็ร็ศการ็หมุนิเว่ยนิ” 

ร็ะหว่างวันิที่่� ๑3 มกร็าคม - ๑3 กุมภาพันิธ์ 2๕๖4 

• “King Prajadhipok Museum Game” ร็ะหว่างเด่อนิมิถุนิายนิ - กร็กฎาคม 2๕๖4 

• “Virtual Museum Game : ปีร็ิศนิาอักษร็ซ่ึ่อนิเร็้นิ” ร็ะหว่างเด่อนิสิงหาคม - กันิยายนิ 

2๕๖4

กิจกร็ร็มนิ่�ได้ร็บัการ็ตอบรั็บและความสนิใจจำนิวนิมาก โดยส่วนิใหญ่ผ่่เ้ขา้ร็ว่มกิจกร็ร็ม

ร็่ส้ก่ช่่�นิช่ม และช่่�นิช่อบในิกจิกร็ร็มลกัษณะนิ่�มาก ที่ำใหค้นิที่่�อย่ไ่กลที่่�ไมม่โ่อกาสไดช้่มพพิิธภณัฑ์์ฯ  

ได้ร็ว่มสนุิก ซึ่่�งมช่่อ่งที่างการ็เย่�ยมช่มที่่�สะดวก ปีลอดภยั ไดร้็บัความร็่ ้และความร็่ส้ก่สนิกุสนิานิ

๓) เกมออนไลน์ผ�านแพัลตฟอร์มอ่�นๆ สำหรับักล่�มเด้็ก และเยาวิชน

การ็นิำช่มออนิไลน์ิ สำหรั็บเด็กและเยาวช่นิ อาจมข้่อจำกัดเร็่�องสมาธิ 

การ็เข้าช่มหร็่อการ็ร็ับฟัังอย่างต่อเนิ่�อง พิพิธภัณฑ์์ฯ จ่งพัฒนิาร็่ปีแบบ 

เกมออนิไลนิผ์่า่นิแพลตฟัอร็ม์ตา่งๆ เพ่�อเปีน็ิสว่นิดง่ดด่ใหส้นิใจในิเนิ่�อหาที่่�นิำช่ม 

ร็วมถง่การ็กร็ะตุ้นิให้เกิดความอยากเร็่ยนิร็่ไ้ปีพร้็อมกับผ่่้นิำช่ม 

ข้อคำถามในิเกม ม่ความเช่่�อมโยงกับเนิ่�อหาพร็ะปีกเกล้าศ่กษา  

ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะเกม และกลุ่มผ่่้เข้าช่มออนิไลนิ์ เช่น่ิ บางเกม 

เหมาะกับการ็ใช้่ภาพ บางเกมเหมาะกับการ็ตั�งเป็ีนิขอ้คำถาม บางเกมเหมาะกับ 

การ็หาคำศัพที่์ บางเกมเหมาะกับการ็หาคำใบ้ปีร็ะโยคสั�นิๆ เป็ีนิต้นิ ดังนัิ�นิ  

จ่งต้องคัดเล่อกข้อคำถามให้เหมาะสม เพ่�อความสนิุกสนิานิในิการ็เล่นิของ

แต่ละเกมซึ่่�งม่อร็ร็ถร็สในิการ็เล่นิเกมที่่�แตกต่างกันิออกไปี เกมที่่�เล่อกใช้่เนิ้นิที่่� 

ที่ำให้การ็เล่นิเกมที่ำได้ง่าย เด็กในิร็ะดับช่ั�นิปีร็ะถมศ่กษาก็ร่็วมเล่นิสนิุกไปีกับ 

พิพิธภัณฑ์์ฯ ได้ เช่่นิ ออกแบบโดยการ็ใช้่ภาพวัตถุจัดแสดงแที่นิตัวหนัิงส่อ  
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เพ่�อให้เด็กเล็กที่่�ยังอ่านิหนัิงสอ่ไม่คล่องก็สามาร็ถเล่นิเกมนิ่�ได้ การ็ใบ้คำ การ็จับค่่ การ็ตอบคำถาม 

เกมเร่็ยงคำศัพที่์ภาษาอังกฤษที่่�เก่�ยวข้อง หร็่อการ็ม่เส่ยงเพลงปีร็ะกอบร็ะหว่างเล่นิเกม 

กช็่ว่ยที่ำใหร้็่ส่้กต่�นิเตน้ิ และสนิกุสนิานิไปีพร็อ้มๆ กนัิ ร็วมที่ั�งมก่าร็จดัลำดบัคะแนินิ (Ranking)  

ของแต่ละเกม เพ่�อสร็้างความที่้าที่ายให้กับผ่่้เล่นิ จำนิวนิ ๙ เกม ดังนิ่�

เกมค้นิหาคำ เกมค้นิหาคำ  

Finding Museum (Finding Museum ^^) 2

 

เกมจับค่่  เกมจับค่่  

(Museum Match up)  (Find & Match) 

เกมเร็่ยงคำ  เกมตอบคำถาม  

 (Museum Quiz)

เกมจับค่่ดโ่อ้  เกมกำจัดแมลงในิพิพิธภัณฑ์์ 

(Museum matching pairs) (Kill insect in museum) 

เกมกำจัดโควิด-๑๙

๒.๑.๕ สัมมนาวิิชาการพัระปกเกล้าศึกษัา 

งานิสัมมนิาพร็ะปีกเกล้าศ่กษา จัดเพ่�อเผ่ยแพร็่และแลกเปีล่�ยนิความร็่้เก่�ยวกับ 

พร็ะปีกเกล้าศ่กษา ร็วมถ่งพัฒนิาการ็ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย ผ่่านิการ็เผ่ยแพร่็หลากหลายช่่องที่าง 

ไม่ว่าจะเปี็นิ การ็จัดสัมมนิา ณ สถานิที่่�จร็ิง หร็่อ จัดผ่่านิโปีร็แกร็ม Zoom Cloud Meetings   

และ Facebook Live ผ่่านิ Facebook Fanpage King Prajadhipok Museum  

โดยในิปีี 2๕๖4 จัดข่�นิ ๘ คร็ั�ง
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๑4๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ครั็�งท่ี่� ๑ “พััฒนาการกฎหมายครอบัครัวิในสมัยรัชกาลที� ๗” โดย ศาสตร็าจาร็ย์ ดร็.คณพล  

จันิที่นิ์หอม ผ่่้ศ่กษาวิจัย ศาสตร็าจาร็ย์พิเศษธงที่อง จันิที่ร็างศุ ปีร็ะธานิกร็ร็มการ็ 

พพิธิภัณฑ์์ฯ เพ่�อนิำเสนิอปีร็ะเดน็ิขอ้คน้ิพบจากงานิวจิยัพร็ะปีกเกลา้ศก่ษา และเผ่ยแพร็่

ความร็่้ความเข้าใจเก่�ยวกับพัฒนิาการ็กฎหมายคร็อบครั็วสมัยรั็ช่กาลที่่� 7

คร็ั�งที่่� 2 “สตัตมรชั พัสัตราภิรณ ์: สมเด้จ็พัระนางเจ้ารำไพัพัรรณ ีพัระบัรมราชนิใีนรชักาลที� ๗  

กับัแบับัแผนการแต�งกายของสตรสียาม” โดย ดร็.ศิบด ่นิพปีร็ะเสริ็ฐ และ ดร็.รั็ช่ตพงศ์  

มะลิที่อง อาจาร็ยป์ีร็ะจำคณะอกัษร็ศาสตร็ ์มหาวิที่ยาลยัศิลปีากร็ เพ่�อนิำเสนิอปีร็ะเดน็ิ 

ข้อค้นิพบจากงานิวิจัยพร็ะปีกเกล้าศ่กษา และเผ่ยแพร็่ความร็่้ ความเข้าใจเก่�ยวกับ

แบบแผ่นิการ็แต่งกายในิรั็ช่สมัย ร็วมถ่งแบบแผ่นิการ็แต่งพร็ะองค์สมเด็จพร็ะนิางเจ้า 

ร็ำไพพร็ร็ณ่ ฯ ที่่�ผ่สมผ่สานิเอกลักษณ์การ็แต่งกายแบบดั�งเดิมของสตร็่สยาม และ

แบบแผ่นิแฟัช่ั�นิการ็แต่งกายของสตร็่ตะวันิตกในิขณะนิั�นิ อันิเป็ีนิภาพลักษณ์แห่ง 

ความเป็ีนิสมเด็จพร็ะร็าชิ่นิ่สมัยใหม่ที่่�ที่ร็งม่บที่บาที่ในิพ่�นิที่่�สาธาร็ณะเช่่นิเด่ยวกับ 

สมเด็จพร็ะร็าช่ินิ่ในิโลกตะวันิตกผ่่านิฉลองพร็ะองค์แบบสากลที่่�เหมาะสม สง่างาม

ครั็�งท่ี่� 3 “การปกครองท้องถิ�นในรัชสมัยพัระบัาทสมเด้็จพัระปกเกล้าเจ้าอย้�หัวิ: การศึกษัา 

เชิงเปรียบัเทียบัควิามคิด้ทางการเม่องวิ�าด้้วิยการปกครองส�วินท้องถิ�น” โดย  

ผ่่้ช่่วยศาสตร็าจาร็ย์ศร็าวุธ วิสาพร็ม อาจาร็ย์ปีร็ะจำคณะสังคมศาสตร์็ มหาวิที่ยาลัย

มหาสาร็คาม เพ่�อนิำเสนิอปีร็ะเด็นิข้อค้นิพบจากงานิวิจัยพร็ะปีกเกล้าศ่กษา  

และเผ่ยแพร็่ความร้่็ ความเข้าใจเก่�ยวกับแนิวคิดเร็่�องการ็ปีกคร็องที่้องถิ�นิในิร็ัช่สมัย 

พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว ซึ่่�งม่ความสำคัญและม่ผ่ลส่บเนิ่�องมาถ่งปีัจจุบันิ
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คร็ั�งที่่� 4 “ภิม้หิลงัและแนวิคดิ้ทางการเม่องของคณะราษัฎรสายทหาร: กรณีศกึษัาสี�ทหารเสอ่

และนายพัันตรีหลวิงพัิบั้ลสงครามกับัการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พั.ศ. ๒๔๗๕”  

โดย ฉัตร็บงกช่ ศร็่วัฒนิสาร็ นัิกวิช่าการ็ผ่่้ช่ำนิาญการ็ ปีร็ะจำพิพิธภัณฑ์์ฯ เพ่�อนิำเสนิอ 

ปีร็ะเดน็ิขอ้ค้นิพบจากงานิวจิยัพร็ะปีกเกลา้ศก่ษา และเผ่ยแพร่็ความร็่ ้ความเขา้ใจเก่�ยวกับ 

ภ่มิหลังช่่วปีร็ะวัติ เป็ีนิร็ากฐานิ และองค์ปีร็ะกอบสำคัญที่่�อาจสร้็างสร็ร็ค์และผ่ลักดันิ

ให้บุคคลก้าวส่่ความสำเร็็จหร็อ่ความล้มเหลวในิการ็ดำเนิินิช่่วิต 

คร็ั�งที่่� ๕  “การศกึษัาบัทบัาทของพัระบัาทสมเด้จ็พัระปกเกลา้เจ้าอย้�หวัิตั�งแต�การปฏิวิิตัสิยาม  

พั.ศ. ๒๔๗๕ - การจัด้ทำร�างรัฐธิรรมน้ญฉบัับัถาวิร” โดย ปีฐมาวด่ วิเช่่ยร็นิิตย์  

นัิกวชิ่าการ็ปีร็ะจำพพิธิภณัฑ์ฯ์ เพ่�อนิำเสนิอปีร็ะเดน็ิขอ้คน้ิพบจากงานิวจัิยพร็ะปีกเกลา้

ศก่ษา และเผ่ยแพร็ค่วามร่็ ้ความเขา้ใจเก่�ยวกบับที่บาที่ของพร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้

เจา้อย่่หวัในิแง่การ็ต่อร็องและการ็ปีร็ะน่ิปีร็ะนิอมที่างการ็เม่อง ร็วมถ่งการ็ตัดสินิพร็ะทัี่ย

ปีร็ะนิ่ปีร็ะนิอมของพร็ะองค์หลังการ็ปีฏิิวัติ

ครั็�งท่ี่� ๖  “พิัพิัธิชวินฟัง คนด้ังเล�าเร่�อง” ตอนิที่่� ๑ “เหรียญ เข็ม และแหนบัที�ระลึกฉลอง

รัฐธิรรมน้ญ” โดย ภุช่ช่งค์ จันิที่วิช่ ตำแหนิ่ง ผ่่้เช่่�ยวช่าญด้านิโบร็าณวัตถุ และ

อนิุกร็ร็มการ็จัดหาและอนิุร็ักษ์โบร็าณวัตถุของพิพิธภัณฑ์์ และเร็่ออากาศตร็่สามาร็ถ  

เวสวุร็ร็ณ ์ตำแหนิง่ สมาคมเหร็ย่ญที่่�ร็ะลก่แหง่ปีร็ะเที่ศไที่ย และอนิกุร็ร็มการ็จดัหาและ

อนิุร็ักษ์โบร็าณวัตถุของพิพิธภัณฑ์์ 
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คร็ั�งที่่� 7  “พิัพิัธิชวินฟัง คนดั้งเล�าเร่�อง” ตอนิที่่� 2 “ของเก�าเล�าเร่�องสมเด็้จพัระนางเจา้รำไพัพัรรณี  

พัระบัรมราชินีในรัชกาลที� ๗” โดย อาจาร็ย์เผ่่าที่อง  ที่องเจ่อ

คร็ั�งที่่� ๘  “พิัพิัธิชวินฟัง คนด้งัเล�าเร่�อง” ตอนิที่่� 3 “ใตร้�มพัระบัารมีสมเด้จ็พัระนางเจ้ารำไพัพัรรณี  

พัระบัรมราชินีในรัชกาลที� ๗” โดย บุญพ่ร็์ พันิธ์วร็ บุตร็ข้าร็าช่บร็ิพาร็ และ 

อนิงค์พิมพา สพโช่ค อด่ตพยาบาลในิพร็ะองค์

๒.๒ การจัด้นิทรรศการเคล่�อนที�นอกสถานที�เพั่�อเผยแพัร�ควิามร้้พัระปกเกล้าศึกษัา 

นิิที่ร็ร็ศการ็เคล่�อนิที่่� “มองสยาม ตามรอยพัระปกเกล้า” จัดข่�นิ เพ่�อเป็ีนิการ็บอกเล่า 

เร่็�องร็าวการ็พัฒนิาปีร็ะเที่ศตามแนิวพร็ะร็าช่ดำริ็ในิพร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว 

ในิด้านิต่างๆ ร็วมไปีถ่งสภาพเหตุการ็ณ์บ้านิเม่อง ความเปี็นิอย่่ของปีร็ะช่าช่นิ การ็เข้ามาของ

อิที่ธิพลที่างศิลปีวัฒนิธร็ร็มและเที่คโนิโลยจ่ากต่างปีร็ะเที่ศ ตลอดจนินิวัตกร็ร็มต่างๆ ที่่�เกิดข่�นิ 

ในิช่่วงเวลานัิ�นิ ร็วมที่ั�งปีร็ะวัติศาสตร์็ที่้องถิ�นิที่่�สะท้ี่อนิถ่งวิถ่ช่่วิตของสังคมในิแต่ละพ่�นิที่่�  

เพ่�อให้ปีร็ะช่าช่นิเข้ามาม่ส่วนิร็่วมร็ำล่กถ่งปีร็ะวัติศาสตร็์ที่่�สำคัญของที่้องถิ�นิและปีร็ะเที่ศไที่ย 

สร็้างความเข้าใจในิการ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะวัติศาสตร็์จากนิทิี่ร็ร็ศการ็ฯ อันินิำไปีส่่การ็พัฒนิาที่่�ยั�งย่นิ 

ส่�อการ็เร็่ยนิร็่้ที่่�กร็ะตุ้นิผ่่้เข้าช่ม ค่อ ชุ่ดนิทิี่ร็ร็ศการ็ความร็่ ้ภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ 

พร็้อมร็ะบบ QR Code สำหรั็บศ่กษาข้อม่ลเช่ิงล่กเพิ�มเติม อาทิี่ เนิ่�อหาเชิ่งล่ก ว่ดิโอ หร็่อ

ภาพถ่าย นิอกจากนิ่� ไดจ้ำลองวตัถจัุดแสดงไว้ในินิทิี่ร็ร็ศการ็ คอ่ อนิสุาวร็ย่ป์ีร็ะช่าธปิีไตย สะพานิ 

พร็ะพุที่ธยอดฟ้ัา แหวนิแต่งงานิ (ต้นิกำเนิิดการ็แจกของช่ำร่็วยในิงานิแต่งงานิของช่าวสยาม)  
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สมุดกิจกร็ร็ม แผ่่นิ Passport Game และการ็ถ่ายภาพ AR Photo Backdrop ซ่ึ่�งออกแบบ

โดยการ็นิำจุดเด่นิของพ่�นิที่่�ที่ั�ง 4 จังหวัด ให้ผ่่้เข้าช่มได้ร่็วมถ่ายภาพ ถ่ายว่ด่โอ และแช่ร็์ภาพ 

ความที่ร็งจำในิร็ะหว่างการ็เข้าช่มนิิที่ร็ร็ศการ็ โดยการ็จัดนิิที่ร็ร็ศการ็ในิปีีนิ่�ได้ร็่วมกับ 

หนิ่วยงานิต่างๆ ได้แก่ 

ครั็�งท่ี่� ๑  จังหวัดน่ิานิ ร่็วมกับพิพิธภัณฑ์สถานิแห่งช่าติ นิ่านิ จัดนิิที่ร็ร็ศการ็เคล่�อนิท่ี่�เร็่�อง  

“มองสยาม ตามร็อยพร็ะปีกเกล้า” ณ พิพิธภัณฑ์สถานิแห่งช่าติ นิ่านิ จัดแสดง 

นิิที่ร็ร็ศการ็ฯ ช่ั�นิ ๑

ครั็�งท่ี่� 2  จังหวัดร้็อยเอ็ด ร่็วมกับเที่ศบาลจังหวัดร้็อยเอ็ด จัดนิิที่ร็ร็ศการ็เคล่�อนิที่่�เร็่�อง  

“มองสยาม ตามร็อยพร็ะปีกเกลา้” ณ หอโหวด ๑๐๑ สวนิสมเดจ็พร็ะศร่็นิคร็นิิที่ร็ร์็อ้ยเอด็  

อำเภอเม่อง จังหวัดร็้อยเอ็ด 
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๑4๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ครั็�งท่ี่� 3  จังหวัดนิคร็ร็าช่ส่มา ร็่วมกับเที่ศบาลนิคร็นิคร็ร็าช่ส่มา จัดนิิที่ร็ร็ศการ็เคล่�อนิที่่�  

“มองสยาม ตามร็อยพร็ะปีกเกลา้” ณ Art Gallery and Exhibition จงัหวดันิคร็ร็าช่สม่า

คร็ั�งที่่� 4  จงัหวัดลำพน่ิ ร่็วมกับเที่ศบาลเมอ่งลำพน่ิ จดันิิที่ร็ร็ศการ็เคล่�อนิที่่� “มองสยาม ตามร็อย

พร็ะปีกเกล้า” ณ เฮ่่อนิศิลปีินิหร็ิภุญช่ัย หนิ้าวัดพร็ะธาตุหร็ิภุญช่ัย จังหวัดลำพ่นิ

นิอกจากนิ่� ได้จัดงานิบร็ร็ยายพิเศษ เร่็�อง “มองสยาม ตามรอยพัระปกเกล้า”  

โดย ศาสตร็าจาร็ย์พิเศษธงที่อง จันิที่ร็างศุ ในิวันิพิธ่เปีิดนิิที่ร็ร็ศการ็ เพ่�อให้ผ้่่เข้าร็่วมงานิ 

ในิจังหวัดได้เข้าใจถ่งปีร็ะวัติศาสตร็์ในิช่่วงร็ัช่สมัย และปีร็ะวัติศาสตร็์ของแต่ละจังหวัดได ้

ล่กซึ่่�งยิ�งข่�นิอ่กด้วย ซ่ึ่�งม่การ็จัดบร็ร็ยาย ณ สถานิที่่�จริ็งในิจังหวัดนิ่านิ จังหวัดนิคร็ร็าช่ส่มา  

และจังหวัดลำพ่นิ ส่วนิจังหวัดร้็อยเอ็ดจัดในิร็่ปีแบบสัมมนิาออนิไลนิ์ (Virtual Seminar) แที่นิ

เพ่�อเป็ีนิไปีตามมาตร็การ็ของภาครั็ฐ
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๒.๓ การสรา้งเครอ่ข�ายควิามร�วิมมอ่กบััสถานศกึษัา เครอ่ข�ายพัพิิัธิภิณัฑ์ ์แหล�งเรียนร้้ หน�วิยงานอ่�นๆ 

การ็จดักจิกร็ร็มร็ว่มกบัเคร็อ่ขา่ยหร็อ่พนัิธมติร็ของพพิิธภณัฑ์์ฯ ไมว่า่จะเปีน็ิสถานิศก่ษา 

เคร็อ่ข่าย พิพิธภณัฑ์ ์แหล่งเร็ย่นิร็่ ้และหน่ิวยงานิอ่�นิๆ ยงัมอ่ย่่อยา่งต่อเน่ิ�อง ตลอดปีี 2๕๖4 ดังนิ่�

๑)  ร�วิมกับัสำนกังานบัรหิารและพัฒันาองคค์วิามร้ ้(องคก์ารมหาชน) ในิโคร็งการ็เสร็มิสร็า้ง 

การ็ที่่องเที่่�ยวพิพิธภัณฑ์์และแหล่งเร็่ยนิร็่้ กิจกร็ร็ม Muse Pass 2562 - 2564 ของสถาบันิ

พิพิธภัณฑ์์การ็เร็ย่นิร็่้แห่งช่าติ (สพร็.) เพ่�อสร็้าง Museum Culture ให้เกิดข่�นิในิสังคมไที่ย 

ร็่วมกับพันิธมิตร็พิพิธภัณฑ์์ ที่ั�งในิกร็ุงเที่พ และต่างจังหวัด 

๒) ร�วิมกบััสถาบันัพัพิิัธิภิณัฑ์ก์ารเรยีนร้แ้ห�งชาต ิจดักจิกร็ร็ม Night at the museum 2020 

“Cats me if you can” ข่�นิร็ะหวา่งวนัิที่่� ๑๘ - 2๐ ธนัิวาคม 2๕๖3 เวลา ๑๖.๐๐ – 2๑.๐๐ นิ.  

เพ่�อเผ่ยแพร็่พร็ะร็าช่ปีร็ะวัติ พร็ะร็าช่กร็ณ่ยกิจ และพร็ะร็าช่จร็ิยวัตร็ในิพร็ะบาที่สมเด็จ 

พร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว ให้เปี็นิที่่�ปีร็ะจักษ์ช่ัดในิหม่่ปีร็ะช่าช่นิ 

ช่าวไที่ยและช่าวต่างปีร็ะเที่ศให้มากยิ�งข่�นิ 

๓)  ร�วิมกับับัริษัทัอลิอันซ์ ์อยธ่ิยา ประกันชวีิติ จำกัด้ (มหาชน) ในิการ็จัดโคร็งการ็เสริ็มสร้็าง

การ็เร็่ยนิร็่้นิอกห้องเร็่ยนิกับศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะช่าธิปีไตย (ยุวช่นิมัคคุเที่ศก์ ร็ุ่นิ ๑ - ๕) 

ร็ะหว่างวันิที่่� 2๘ กุมภาพันิธ์ - 2๑ ม่นิาคม 2๕๖4 
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๑47รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๔)  ร�วิมกับัมหาวิิทยาลัยราชภิัฏิรำไพัพัรรณี จังหวิัด้จันทบั่รี ในิการ็จัดสัมมนิาวิช่าการ็ 

พร็ะปีกเกล้าศ่กษาออนิไลนิ์ ตอนิ “พิพิธช่วนิฟััง คนิดังเล่าเร่็�อง” คร็ั�งที่่� 2 หัวข้อ  

ของเก่าเล่าเร่็�องสมเด็จพร็ะนิางเจ้าร็ำไพพร็ร็ณ่ พร็ะบร็มร็าชิ่น่ิในิรั็ช่กาลที่่� 7 วันิที่่�  

2๖ สิงหาคม 2๕๖4 โดย อาจาร็ย์เผ่่าที่อง ที่องเจ่อ

๓. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประช้าธีิปไตย ให้้เป็นแห้ล่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่�องและเข้ัาถึงง่าย

๓.๑ รวิบัรวิม ค้นควิ้า ศึกษัาวิจิัยหร่อต�อยอด้องค์ควิามร้้เร่�องพััฒนาประชาธิิปไตยไทย

พพิิธภัณฑ์ฯ์ ไดศ้ก่ษาวจัิยองคค์วามร็่ใ้หมเ่ร็่�องพฒันิาการ็ปีร็ะช่าธปิีไตยไที่ยจำนิวนิ 2 เร็่�อง

๑) เร่็�อง “การเล่อกตั�งทั�วิไปครั�งแรกของสยาม: บั�อเกิด้ โครงสร้างเชิงสถาบััน และ 

ปฏิกิิริยาทางสังคม” โดย ผ่่ช้่ว่ยศาสตร็าจาร็ย ์ดร็.ภร่็ ิฟ่ัวงศเ์จร็ญิ อาจาร็ยป์ีร็ะจำคณะร็ฐัศาสตร็์ 

มหาวิที่ยาลัยธร็ร็มศาสตร็์

ร็ายงานิวิจัยเร่็�อง “การ็เล่อกตั�งที่ั�วไปีคร็ั�งแร็กของสยาม: บ่อเกิด โคร็งสร็้างเช่ิงสถาบันิ 

และปีฏิกิริ็ยิาที่างสงัคม” งานิวจิยัชิ่�นินิ่�เปีน็ิการ็เร่็ยบเร่็ยงปีร็ะวติัศาสตร็ก์าร็เลอ่กตั�งที่ั�วไปีคร็ั�งแร็ก 

ของสยามเม่�อปี ีพ.ศ. 247๖ โดยมค่ำถาม 3 ปีร็ะการ็ดว้ยกันิ ปีร็ะการ็แร็ก การ็เลอ่กตั�งคร็ั�งดงักลา่ว 

ดำเนิินิไปีอย่างไร็นัิบแต่ต้นิจนิจบ ปีร็ะการ็ที่่�สอง ช่นิช่ั�นินิำสยามภายหลังการ็เปีล่�ยนิแปีลง 

การ็ปีกคร็องม่ที่่าที่่เช่่นิไร็ต่อการ็เล่อกตั�งที่่�กำลังจะเกิดข่�นิ และปีร็ะการ็สุดที่้าย ปีร็ะช่าช่นิ  

ที่ั�งผ่่้ม่สิที่ธิออกเส่ยงและผ่่้ลงสมัคร็รั็บเล่อกตั�ง ตอบสนิอง หร็่อเคล่�อนิไหวกันิในิลักษณะใดบ้าง 

ผ่ลจากการ็ศ่กษาพบว่า การ็เล่อกตั�งคร็ั�งน่ิ�เปี็นิเหตุการ็ณ์ที่่�ม่ความสลับซัึ่บซ้ึ่อนิและพัวพันิกับ

การ็เม่องในิหม่่ช่นิช่ั�นินิำอย่างมาก จนิส่งผ่ลให้ม่การ็ออกแบบร็ะบบเล่อกตั�งถ่ง 4 คร็ั�ง ภายในิ

ร็ะยะเวลา ๑4 เด่อนิ การ็เปีล่�ยนิแปีลงร็ะบบเล่อกตั�งในิแต่ละคร็ั�งสะที่้อนิความเป็ีนิการ็เม่อง 

อย่างมาก โดยเฉพาะ 2 ร็อบสุดท้ี่ายที่่�มส่าเหตุมาจากฝ่ัายอนุิรั็กษนิยิมพยายามใช่ร้็ะบบดังกล่าว

เป็ีนิเคร่็�องม่อสร้็างความได้เปีร็ย่บเหนิอ่ค่่แข่ง ในิด้านิปีฏิิกิร็ยิาที่างสังคม พบว่า มค่วามผ่สมปีนิเปี  

กล่าวค่อ ในิด้านิหน่ิ�ง การ็รั็บสมคัร็ผ่่แ้ที่นิตำบลช่ว่งแร็กไมไ่ด้ร็บัความสนิใจเท่ี่าที่่�ควร็ เช่น่ิเดย่วกับ

การ็ออกมาใช้่สทิี่ธขิองปีร็ะช่าช่นิที่่�เปีน็ิไปีอยา่งเงย่บเหงา แตใ่นิอก่ดา้นิหนิ่�งพบวา่ มค่นิจำนิวนิมาก 

ที่่�ร็่้ส่กต่�นิตัวกับการ็เล่อกตั�ง ม่การ็เข่ยนิบที่ความลงหนิังส่อพิมพ์ บ้างส่งจดหมายถ่งร็ัฐบาล 
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เพ่�อแนิะนิำสาร็พัดเร่็�อง และบ้างเสนิอตัวเป็ีนิผ่่้แที่นิร็าษฎร็ พร็้อมที่ั�งการ็หาเส่ยงสุดกำลัง  

ส่งผ่ลใหผ้่ลการ็เลอ่กตั�งในิหลายจงัหวดัดำเนินิิไปีที่า่มกลางบร็ร็ยากาศที่่�คก่คกั กอ่นิที่่�จะนิำไปีส่่

ฝั่ายนิิติบัญญัติที่่�เต็มไปีด้วยผ่่แ้ที่นิร็าษฎร็ที่่�ม่ภ่มิหลังเปี็นิข้าร็าช่การ็

2) เร็่�อง “ควิามคาด้หวัิงของราษัฎรต�อระบัอบัการเม่องใหม�ภิายหลังการปฏิิวัิติ  

พั.ศ. ๒๔๗๕” โดย ปีฐมาวด ่วิเช่่ยร็นิิตย์ นิักวิช่าการ็ พิพิธภัณฑ์์ฯ

ร็ายงานิวิจยัเร่็�อง “ความคาดหวังของร็าษฎร็ที่่�มต่่อร็ะบอบการ็เมอ่งใหม่ภายหลังการ็ปีฏิวัิติ  

พ.ศ. 247๕” เกิดข่�นิจากการ็ตั�งคำถามต่อข้อสรุ็ปีเดิมที่่�มักสรุ็ปีกันิว่าการ็ปีฏิิวัตใินิ พ.ศ. 247๕ 

เปี็นิการ็เปีล่�ยนิแปีลงที่่�เกิดจากกลุ่มข้าร็าช่การ็เพ่ยงกลุ่มเล็กๆ โดยปีร็าศจากการ็ม่ส่วนิร็่วม 

ของปีร็ะช่าช่นิจ่งส่งผ่ลให้เกิดปัีญหาที่างการ็เม่องตามมา ดังนิั�นิเพ่�อที่บที่วนิข้อสรุ็ปีดังกล่าว

จ่งกลายมาเป็ีนิงานิวิจัยช่ิ�นิน่ิ�ที่่�ม่คำถาม 2 ข้อด้วยกันิค่อ ความคาดหวังปีร็ะเด็นิด้านิการ็เม่อง 

เศร็ษฐกจิ และสงัคมของร็าษฎร็ในิช่ว่ง ๑ ปีแีร็กหลงัการ็ปีฏิวิติัมป่ีร็ะเดน็ิใดบา้งที่่�ปีร็ะช่าช่นิคาดหวงั 

ตอ่ร็ะบอบการ็เมอ่งใหม ่และความคาดหวงัปีร็ะเดน็ิเหลา่นิ่�ไดส้ง่ผ่ลอยา่งไร็ต่อบร็ร็ยากาศการ็เม่อง

และผ้่่นิำในิร็ะบอบใหม่ จากผ่ลการ็ศก่ษาพบว่า ความคาดหวังของร็าษฎร็ในิมิตทิี่างการ็เมอ่งนิั�นิ 

พบว่าร็าษฎร็สยามนิั�นิม่ความคาดหวังที่่�แตกต่างกันิมาก และส่วนิใหญ่ที่่�ปีร็ากฏิความคาดหวัง 

มักเน้ินิไปีที่่�หน่ิวยงานิร็าช่การ็ซึ่่�งม่จดหมายที่่�แสดงความคาดหวังไว้เป็ีนิจำนิวนิมากที่่�ต้องการ็ 

ให้ม่การ็ปีรั็บเปีล่�ยนิการ็ที่ำงานิในิร็ะบบร็าช่การ็ นิอกจากนิ่�ยังพบว่าแนิวคิดที่่�ปีร็ากฏิข่�นิ 

อนัิเป็ีนิการ็ปีะที่ะร็ะหว่างความเก่าและความใหมใ่นิสังคมได้ปีร็ากฏิข่�นิในิจดหมาย ความคาดหวัง 

ของร็าษฎร็ในิมิติที่างเศร็ษฐกิจนิ่�พบว่าร็าษฎร็ส่วนิใหญ่ต้องการ็ให้ร็ัฐบาลในิร็ะบอบใหม่ 

เข้ามาจัดการ็ช่่วยเหล่อแที่ร็กแซึ่งเศร็ษฐกิจภายในิ และดำเนิินิการ็สร็้างสถาบันิที่างการ็เงินิ 

เพ่�อสนิบัสนินุิการ็คา้และอตุสาหกร็ร็ม ที่ั�งหมดนิ่�แสดงใหเ้หน็ิวา่ร็าษฎร็ในิสงัคมสยามสว่นิหนิ่�งนิั�นิ 

มค่วามกร็ะตอ่ร็อ่ร็น้ิที่่�จะมส่ว่นิร็ว่มที่างการ็เมอ่งอยา่งมากซึ่่�งแตกตา่งจากผ่ลสร็ปุีของงานิศก่ษา

ที่่�ผ่า่นิมาที่่�มักให้ภาพของร็าษฎร็ในิสยามมค่วามหยุดนิิ�งในิพ่�นิที่่�ที่างการ็เมอ่ง และความคาดหวัง 

เหลา่นิ่�ได้สง่ผ่ลต่อปีฏิิกิริ็ยาของรั็ฐบาลใหมค่อ่มก่าร็ติดตามความคาดหวงัของร็าษฎร็ แตข่ณะเด่ยวกนัิ 

กไ็ม่สามาร็ถที่ำตามความคาดหวังของร็าษฎร็บางปีร็ะการ็ได้อนัิส่งผ่ลใหร้็าษฎร็บางส่วนิผิ่ดหวัง

ต่อร็ัฐบาล
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๑4๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

๓.๒ การพััฒนาศ้นย์การเรียนร้้ประชาธิิปไตย เพั่�อให้เป็นแหล�งเรียนร้้อย�างต�อเน่�องและเข้าถึงง�าย 

การ็พัฒนิาพ่�นิที่่�ในิอาคาร็ร็ำไพพร็ร็ณ่ ซ่ึ่�งเปี็นิอาคาร็ด้านิหลังอาคาร็พิพิธภัณฑ์์ 

พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะปีกเกล้าเจ้าอย่่หัว ให้เปี็นิศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะช่าธิปีไตย เร็ิ�มต้นิมาตั�งแต่ 

ปีี 2๕๕๙ และดำเนิินิการ็เร็่ยบร็้อยในิปีี 2๕๖4 โดยม่เจตนิาร็มณ์ให้เปี็นิสถานิที่่�สำหร็ับ 

การ็เร็่ยนิร็่้เช่ิงปีฏิิสัมพันิธ์ให้กับนัิกเร็่ยนิ นิักศ่กษา และปีร็ะช่าช่นิทัี่�วไปี และเปี็นิแหล่งเร็่ยนิร็่ ้

นิอกห้องเร็่ยนิ ที่่�นิำเสนิอความร็่้เก่�ยวกับพัฒนิาการ็ปีร็ะวัติศาสตร็์การ็เม่องการ็ปีกคร็องไที่ย

จนิถ่งปีัจจุบันิ เพ่�อเสร็ิมสร็้างการ็เร็่ยนิร็่้นิอกเหนิ่อจากบที่เร็่ยนิให้แก่ผ่่้ที่่�ม่ความสนิใจ อ่กที่ั�ง 

สร็้างแร็งบันิดาลใจ และเปี็นิการ็เปีิดโลกที่ัศนิ์มุมมองในิเช่ิงบวกต่อการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย  

ที่ั�งในิเช่ิงหลักวิช่าการ็ที่่�ควบค่่กันิไปีกับบร็ิบที่ที่างสังคม
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๑๕๐

ภายในิศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ จัดแสดงเนิ่�อหาเส้นิที่างก่อนิเปีล่�ยนิแปีลงการ็ปีกคร็องของไที่ย  

ในิปีี 247๕ อันิเป็ีนิช่่วงเวลาสำคัญต่อปีร็ะวัติศาสตร์็การ็เม่องไที่ย พัฒนิาการ็การ็เม่อง 

การ็ปีกคร็องไที่ย ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม่พร็ะมหากษัตริ็ย์ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข ร็วมถ่งร็ากฐานิ 

ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ย โดยจัดแสดงข้อม่ลจากการ็ค้นิคว้าเอกสาร็ที่างปีร็ะวัติศาสตร์็ 

ท่ี่�ม่ความเป็ีนิกลาง เร็่ยบเร็่ยงให้เข้าใจได้ง่าย และให้คนิทุี่กกลุ่มเข้าถ่งได้อย่างเท่ี่าเที่่ยม  

ใช่้เคร่็�องม่อและเที่คโนิโลย่ในิการ็บอกเล่าที่่�หลากหลายร่็ปีแบบ เพ่�อให้ผ่่้เข้าช่มเข้าใจ 

เนิ่�อหาที่่�นิำเสนิอได้ง่าย และสร้็างปีร็ะสบการ็ณ์ในิการ็เร็่ยนิร็่้ร็ะหว่างการ็เข้าช่ม 

ในิปีี 2๕๖4 ได้ที่ดลองเปีิดให้บริ็การ็ศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะช่าธิปีไตย แก่บุคคลทัี่�วไปี 

เข้าช่ม เพ่�อที่ดสอบการ็ให้บร็ิการ็และร็ะบบต่างๆ เพ่�อนิำไปีปีรั็บปีรุ็งแก้ไข และเตร่็ยมพร้็อม

สำหร็ับการ็เปิีดให้บร็ิการ็อย่างเปี็นิที่างการ็ในิปีี 2๕๖๕ 

นิอกจากการ็เปิีดใหบ้ร็กิาร็แกป่ีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปีแลว้ ยังไดร้็ว่มมอ่กับ บร็ษัิที่ อลอัินิซึ่ ์อยธุยา 

ปีร็ะกันิช่่วิต จัดโคร็งการ็เสร็ิมสร็้างการ็เร็่ยนิร็่้นิอกห้องเร็่ยนิกับศ่นิย์การ็เร็่ยนิร็่้ปีร็ะช่าธิปีไตย  

ให้แกย่วุมคัคเุที่ศกข์อง อลอินัิซึ่ ์อยธุยา ร็ุน่ิที่่� ๑ ถง่ ร็ุน่ิท่ี่� ๕ ซึ่่�งที่ำใหก้ลุม่เยาวช่นิมคัคเุที่ศกร์็ุน่ิใหม่  

ได้ร็ับความร็่้และม่ความเข้าใจเก่�ยวกับการ็เม่องการ็ปีกคร็องของไที่ยมากข่�นิ ร็วมถ่งได้ร่็วมกันิ 

แลกเปีล่�ยนิเร่็ยนิร็่แ้ละสร็า้งส่�อปีร็ะช่าสมัพนัิธเ์พ่�อสง่เสร็มิการ็เร็ย่นิร็่ใ้นิศน่ิยก์าร็เร็ย่นิร็่ป้ีร็ะช่าธปิีไตย 

และเพ่�อร็่วมกันิสร็้างสังคมปีร็ะช่าธิปีไตยต่อไปี
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๑๕๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔
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๑๕2

ยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๖
การพััฒนาองค์์กรไปสู่่�สู่มรรถนะสู่่งแลี่ะสู่ากลี่
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๑๕3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

สถาบันิมุ่งพัฒนิาองค์กร็ส่่สมร็ร็ถนิะส่งและสากล โดยพัฒนิาการ็บริ็หาร็งานิภายในิให้ม่

ปีร็ะสิที่ธิภาพ พัฒนิาร็ะบบเที่คโนิโลย่สาร็สนิเที่ศให้ที่ันิสมัย ตลอดจนิพัฒนิาศักยภาพของบุคลากร็

ให้พร็้อมสำหร็ับการ็ปีฏิิบัติงานิ โดยเช่่�อว่า บุคลากร็เปี็นิผ่่้สร็้างคุณภาพงานิ การ็สนิับสนิุนิให้พัฒนิา 

ความสามาร็ถอย่างต่อเน่ิ�อง จะส่งผ่ลต่อปีร็ะสิที่ธิภาพของสถาบันิ นิอกจากน่ิ� ยังขยายและต่อยอด

ขอบข่ายงานิผ่่านิเคร็่อข่ายความร็่วมม่อ ที่ั�งภายในิและต่างปีร็ะเที่ศเพ่�อร็่วมกันิสร็้างความเข้มแข็ง 

และขับเคล่�อนิกิจกร็ร็มวิช่าการ็ เพ่�อให้องค์กร็มุ่งไปีส่่การ็เปี็นิองค์กร็สมร็ร็ถนิะสง่

พัฒนาระบับังานที�ทันสมัยและมีมาตรฐาน
ด้วยปีัจจัยผ่ลักดันิจากสถานิการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบาดของไวร็ัสโคโร็นิา 2๐๑๙ 

ที่่�ยังคงอย่่ สภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผ่ลกร็ะที่บและที่ำให้เกิดการ็เปีล่�ยนิแปีลง 

ตอ่การ็ที่ำงานิ และการ็จัดการ็ศก่ษาอบร็มอย่างมาก สถาบันิตร็ะหนัิกในิสภาวการ็ณ์

ดังกล่าว จ่งปีร็ับเปีล่�ยนิและพัฒนิาการ็ดำเนิินิงานิอย่่เสมอ เพ่�อให้การ็บร็ิการ็ 

เกิดปีร็ะสิที่ธิภาพสง่สุด และเกิดปีร็ะโยช่นิ์ต่อผ่่้ร็ับบร็ิการ็ที่ั�งภายในิและภายนิอก 
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๑๕4

พัฒนาระบับังานที�ทันสมัยสู่ Digital Organization 

สถาบันิยังมุ่งพัฒนิาไปีส่่องค์กร็ดิจิที่ัล (Digital Organization) อย่างต่อเนิ่�อง  

โดยในิปีี 2๕๖4 สถาบันิได้ดำเนิินิการ็ 

๑.  พััฒนาเทคโนโลยีเพั่�อบัริหารจัด้การภิายในองค์กร และระบับัสนับัสน่นงานส�วินกลาง  

โดยสนิับสนิุนิอุปีกร็ณ์ เคร็่�องม่อที่่�ที่ันิสมัยในิการ็พัฒนิาร็ะบบการ็ที่ำงานิ เพ่�อร็องร็ับ 

การ็ปีฏิิบัติงานิที่ั�งในิสถาบันิ และร็องรั็บการ็ปีฏิิบัติงานิที่่�บ้านิ (Work From Home)  

ได้แก่ พัฒนิาร็ะบบฐานิข้อม่ลวิที่ยากร็ เพ่�อสนิับสนิุนิการ็บร็ิหาร็จัดการ็ศ่กษาอบร็ม  

ร็ะบบการ็ให้บร็ิการ็ย่ม-ค่นิ อุปีกร็ณ์ ร็ะบบการ็ขอใช้่บร็ิการ็งานิปีร็ะช่าสัมพันิธ์  

และดำเนิินิการ็และจัดที่ำร็ะบบเพ่�อร็องรั็บพร็ะร็าช่บัญญัติคุ้มคร็องข้อม่ลส่วนิบุคคล  

พ.ศ. 2๕๖2 (Personal Data Protection Act หร็่อ PDPA)  

๒. พััฒนาเทคโนโลยีเพั่�อขับัเคล่�อนและสนับัสน่นงานตามภิารกิจในการเผยแพัร�และ 

ให้บัริการวิิชาการ โดยนิำเที่คโนิโลย่ที่่�ที่ันิสมัยมาใช้่ ขยายความเร็็วสัญญาณอินิเที่อร็์เน็ิต

เพ่�อสนิับสนิุนิร็ะบบการ็เร็่ยนิการ็สอนิผ่่านิร็ะบบอิเล็กที่ร็อนิิกส์ การ็ปีร็ะชุ่มออนิไลน์ิ และ

การ็จัดการ็ปีร็ะชุ่มที่่�ม่ผ้่่เข้าร่็วมจำนิวนิมาก ปีรั็บปีรุ็งห้องเร่็ยนิให้เป็ีนิ Smart Classroom 

ร็องร็ับการ็ศ่กษาอบร็มและการ็จัดกิจกร็ร็มออนิไลนิ์ ดำเนิินิการ็เผ่ยแพร็่ผ่ลงานิวิจัย 

และผ่ลงานิวิช่าการ็ของสถาบันิด้วยร็ป่ีแบบหนัิงสอ่อิเล็กที่ร็อนิกิส์ (E-Book) ที่ั�งผ่า่นิเวบ็ไซึ่ต์ 

ผ่่านิร็ะบบห้องสมุดอัตโนิมัติของสถาบันิ และ แอปีพลิเคช่ันิ KPI ebooks 
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๑๕๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

นิอกจากนิ่�ไดเ้พิ�มช่อ่งที่างการ็เผ่ยแพร่็ผ่ลงานิวิช่าการ็ที่่�เกิดจากความร็ว่มมอ่ที่างวชิ่าการ็ 

กับกร็ะที่ร็วงอุดมศ่กษา วิที่ยาศาสตร็์ วิจัยและนิวัตกร็ร็ม ที่ำให้สถาบันิสามาร็ถเผ่ยแพร็ ่

ผ่ลงานิวิช่าการ็ส่่สาธาร็ณะผ่่านิฐานิข้อม่ลวิที่ยานิิพนิธ์ไที่ย (ThaiLIS Digital Collection)  

พัฒนิาร็ะบบการ็เร็่ยนิร็่้ที่างไกลผ่่านิอิเล็กที่ร็อนิิกส์ (e-learning) ให้ร็องร็ับหลักส่ตร็เผ่ยแพร่็

การ็เม่องการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิมพ่ร็ะมหากษัตร็ยิท์ี่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข (Big Rock 1) 

จดัที่ำเว็บไซึ่ตศ์น่ิยห์นัิงสอ่สถาบนัิพร็ะปีกเกล้า เพ่�อใหบ้คุคลภายนิอกและผ่่ส้นิใจผ่ลงานิวิช่าการ็

ของสถาบันิสามาร็ถเข้าถ่งผ่ลงานิได้อย่างสะดวก

e-learning    KPI ebooks

พัฒนามาตรฐานงานสู่สากล
เพ่�อยกร็ะดบัคณุภาพการ็ที่ำงานิ และดำเนิินิงานิอยา่งมม่าตร็ฐานิ สถาบนัิมุง่มั�นิพฒันิา

ร็ะบบการ็ที่ำงานิเพ่�อให้ม่คุณภาพ และเปี็นิที่่�ยอมร็ับในิร็ะดับสากล

๑. เข้าร่็วม “โครงการการประเมินค่ณธิรรมและควิามโปร�งใสในการด้ำเนินงานของ 

หน�วิยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เพ่�อเปีน็ิการ็สง่เสร็มิ 

ก า ร็ บ ริ็ ห า ร็ ร็ า ช่ ก า ร็ ใ ห้ เ ปี็ นิ ไ ปี 

อย่างม่คุณธร็ร็มและความโปีร็่งใส  

โดยม่สำนิักงานิคณะกร็ร็มการ็ปี้องกันิ

และปีร็าบปีร็ามการ็ทุี่จร็ิตแห่งช่าติ 

(ปีปีช่.) เป็ีนิศ่นิย์กลางการ็ปีร็ะเมินิ 

ในิภาพร็วม ม่หนิ่วยงานิภาครั็ฐเข้าร็ับ

การ็ปีร็ะเมินิ จำนิวนิ ๘,๐๐๐ หนิ่วยงานิ จากการ็ปีร็ะเมินิ 3 ส่วนิ ได้แก่ การ็ปีร็ะเมินิ 

ของผ่่้ม่ส่วนิได้ส่วนิเส่ยภายในิ (IIT) การ็ปีร็ะเมินิของผ่่้ม่ส่วนิได้ส่วนิเส่ยภายนิอก (EIT)  

และการ็ปีร็ะเมินิจากการ็เปิีดเผ่ยข้อม่ลสาธาร็ณะ (OIT) สถาบันิได้ร็ะดับคะแนินิ เท่ี่ากับ 

๘๘.๘3 ร็ะดับการ็ปีร็ะเมินิ อย่่ในิร็ะดับ A (ร็ะดับด่) ซึ่่�งด้านิที่่�ได้รั็บคะแนินิส่งสุด ได้แก่  

ด้านิการ็เปิีดเผ่ยข้อม่ล และด้านิการ็ปี้องกันิการ็ทุี่จร็ิต
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๑๕๖

๒. การตรวิจประเมินระบับับัริหารค่ณภิาพั (ISO 9001 : 2015) โดย บร็ิษัที่ TUV NORD 

ปีร็ะเที่ศไที่ย ซึ่่�งเป็ีนิผ่่ต้ร็วจปีร็ะเมนิิภายนิอก และการ็ตร็วจปีร็ะเมนิิ

ในิคร็ั�งนิ่� สถาบันิม่ผ่ลการ็ปีร็ะเมินิในิร็ะดับที่่�เป็ีนิแบบอย่างที่่�ด ่ 

GP (Good Practice) ได้แก่ งานิบริ็หาร็ความเส่�ยงของสถาบันิ 

พร็ะปีกเกล้า การ็นิำเที่คโนิโลย่มาพัฒนิาร็ะบบการ็สมัคร็เข้า

อบร็มและจัดการ็เร็่ยนิการ็สอนิ การ็ศ่กษาวิจัย และการ็จัดตั�ง 

ศน่ิยก์าร็เร็ย่นิร็่ป้ีร็ะช่าธปิีไตย พพิิธภณัฑ์พ์ร็ะบาที่สมเดจ็พร็ะปีกเกลา้  

๓. การบัริหารควิามเสี�ยงและโอกาส (Risk Management) คณะกร็ร็มการ็บริ็หาร็ความเส่�ยง 

สถาบนัิพร็ะปีกเกลา้ ไดใ้หค้วามสำคญัตอ่การ็บร็หิาร็ความเส่�ยงและ

โอกาสของสถาบันิที่ั�งในิร็ะดับองค์กร็ และร็ะดับโคร็งการ็ และเพ่�อ

ให้การ็บร็ิหาร็ความเส่�ยงและโอกาสเป็ีนิไปีอย่างม่ปีร็ะสิที่ธิภาพ 

ได้กำหนิดให้ทีุ่กหน่ิวยงานิในิสถาบันิพิจาร็ณาวิเคร็าะห์ ปีร็ะเมินิ

เหตกุาร็ณท่์ี่�อาจเกดิข่�นิและสง่ผ่ลกร็ะที่บตอ่ความสำเร็จ็ขององคก์ร็ 

และบร็หิาร็จดัการ็ความเส่�ยงตามแนิวที่างที่่�กำหนิดไว้อยา่งเคร็ง่คร็ดั

พัฒนาบัุคลากรที�มุ่งมั�นสร้างงานคุณภาพ
สถาบนัิมน่ิโยบายในิการ็เตร็ย่มความพร็อ้มของบคุลากร็ เพ่�อป้ีองกนัิปีญัหาการ็ขาดแคลนิ

บุคลากร็ จ่งเปิีดโอกาสให้บุคลากร็ได้ม่โอกาสพัฒนิาศักยภาพ และการ็เตร็่ยมความพร้็อม 

ของบุคลากร็ที่ดแที่นิในิตำแหนิ่งท่ี่�ว่าง ร็วมทัี่�งเพ่�อก้าวข่�นิส่่งานิในิตำแหน่ิงท่ี่�ส่งข่�นิ โดยจัดให้ม่

การ็สับเปีล่�ยนิหมุนิเว่ยนิงานิ (Job Rotation) สำหร็ับบุคลากร็ที่่�ม่คุณสมบัติเหมาะสม 
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๑๕7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ในิด้านิการ็พัฒนิาความร้่็และทัี่กษะ ด้วยสถานิการ็ณ์การ็แพร็่ร็ะบาดของโควิด-๑๙  

สถาบันิกำหนิดให้บุคลากร็ปีฏิิบัติงานิที่่�บ้านิ (Work From Home) ส่งผ่ลให้สถาบันิต้องปีร็ับ

ร็่ปีแบบการ็อบร็ม การ็พัฒนิาความร็่้ ผ่่านิร็ะบบออนิไลนิ์ และมุ่งเนิ้นิการ็อบร็มเพ่�อร็องร็ับ 

การ็ปีฏิิบัติงานิ ได้แก่ พัฒนิาทัี่กษะและความร้่็เพ่�อร็องรั็บด้านิดิจิที่ัล เพ่�อให้ม่ความพร้็อม 

ในิการ็ใช่้งานิร็ะบบต่างๆ ร็องร็ับการ็ก้าวเข้าส่่ Digital Organization และความร็่้เพ่�อร็องรั็บ 

การ็บังคับใช้่ของพร็ะร็าช่บัญญัติคุ้มคร็องข้อม่ลส่วนิบุคคล พ.ศ. 2๕๖2 (Personal Data  

Protection Act หร็อ่ PDPA)  

พัฒนาควิามรว่ิมมอ่ทางวิชิ้าการเพ่�อพัฒนาประช้าธีปิไตยสูส่ากล

สถาบนัิพร็ะปีกเกลา้มุง่พัฒนิาความร็ว่มมอ่ที่างวชิ่าการ็

กับเคร็่อข่ายที่ั�งในิปีร็ะเที่ศ และต่างปีร็ะเที่ศ โดยกำหนิดจัด 

“การ็ปีร็ะชุ่มวิช่าการ็สถาบันิพร็ะปีกเกล้า” เปี็นิปีร็ะจำทีุ่กปีี  

เพ่�อเปี็นิเวที่่นิำเสนิอผ่ลงานิที่างวิช่าการ็ แลกเปีล่�ยนิความร็่ ้

ปีร็ะสบการ็ณ์จากต่างปีร็ะเที่ศ และแลกเปีล่�ยนิความเห็นิ 

ที่างวิช่าการ็เพ่�อนิำไปีส่่การ็จัดที่ำข้อเสนิอที่างวิช่าการ็เพ่�อ 

การ็แก้ไขปัีญหา หร็่อการ็พัฒนิาปีร็ะเที่ศ ร็วมที่ั�ง การ็พัฒนิา

ความร็่วมม่อที่างวิช่าการ็ การ็วิจัย การ็สัมมนิา และการ็จัดหลักส่ตร็อบร็ม กับเคร็่อข่าย 

ต่างปีร็ะเที่ศอย่างต่อเนิ่�อง
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๑๕๘

การประช่มวิิชาการสถาบัันพัระปกเกล้า

สถาบันิจัดการ็ปีร็ะชุ่มวิช่าการ็สถาบันิพร็ะปีกเกล้า คร็ั�งที่่� 23 ปีร็ะจำปีี 2๕๖4  

ภายใต้หวัข้อ “ปีร็ะช่าธิปีไตยในิภมิ่ทัี่ศนิใ์หม่ (Democracy in a New Landscape)” เพ่�อเป็ีนิ

เวที่่วิช่าการ็ในิการ็แลกเปีล่�ยนิเร็่ยนิร็่้ และร่็วมเสนิอทิี่ศที่างการ็พัฒนิาการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบ

ปีร็ะช่าธิปีไตยของปีร็ะเที่ศไที่ยภายใต้ภ่มิที่ัศน์ิใหม่ โดยจัดการ็ปีร็ะชุ่มในิร็่ปีแบบออนิไลน์ิ 

เต็มร็่ปีแบบ 

ปีาฐกถาพิเศษ “ปีร็ะช่าธิปีไตยในิภมิ่ที่ศัน์ิใหม่”  

(Democracy in a New Landscape) โดย Prof.

Dr.Auret Croissant จาก Institute of Political 

Science, Ruprecht Karis-University, Heidelerg 

ปีร็ะเที่ศเยอร็มนิ่ กล่าวว่า “ปีร็ะช่าธิปีไตยกำลังเผ่ชิ่ญ

ความที่้าที่ายและวิกฤต และวิกฤตนิ่�สะท้ี่อนิให้เห็นิถ่ง 

การ็เกิดข่�นิของภ่มิที่ัศนิ์ใหม่ที่่�ปีร็ะช่าธิปีไตยม่อย่ ่

ในิอนิาคต 4 ปีร็ะการ็ ค่อ ๑.โลกาภิวัฒน์ิ 2.๐ และ

ความเหล่�อมล�ำที่างเศร็ษฐกิจ 2.การ็เปีล่�ยนิแปีลง

ที่างเที่คโนิโลย่และการ็คุกคามฉันิที่ามติที่างสังคม

ของปีร็ะช่าธิปีไตยกับทีุ่นินิิยม 3.การ็ถ่กคุกคาม 

ของคุณค่าของเสร็่นิิยม และ 4.การ็เปีล่�ยนิแปีลง 

ของสภาพภ่มิอากาศ” โดยวิที่ยากร็ให้ความเห็นิว่า  

“แม้ปีร็ะช่าธิปีไตยในิช่่วงโควิด-๑๙ จะสะที่้อนิถ่ง 

ขอ้จำกดัการ็ที่ำงานิของร็ะบอบปีร็ะช่าธปิีไตย อยา่งไร็ก็ตาม 

ปีร็ะช่าธิปีไตยยังคงสามาร็ถที่ำงานิได้ในิร็ะยะยาว” 

การ็ปีาฐกถานิำ เร็่�อง “ภม่ทิี่ศันิป์ีร็ะช่าธปิีไตยไที่ย: ความเปีล่�ยนิแปีลงและความที่า้ที่าย” 

(The Thai Democratic Landscape: Changes and Challenges) โดย ศาสตร็าจาร็ย์ ดร็.สุช่าติ  

บำร็งุสุข คณะรั็ฐศาสตร์็ จฬุาลงกร็ณ์มหาวิที่ยาลัย กล่าวว่า “ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยของไที่ยเอง 

ไดเ้ผ่ช่ญิความที่า้ที่ายอย่ต่ลอดมา ผ่า่นิการ็สลบัไปีมาร็ะหวา่งเสร่็นิิยมและอำนิาจนิิยม ปีร็ะเที่ศไที่ย

จ่งถ่กจัดอย่่ในิกลุ่มของร็ะบบพันิที่าง รั็ฐปีร็ะหาร็กลายเป็ีนิอัตลักษณ์ของการ็เม่องไที่ย ดังนัิ�นิ  

เพ่�อสร็้างความเป็ีนินิิติร็ัฐ และเสร็่ภาพพลเม่องให้กับปีร็ะเที่ศไที่ย เสนิอ 4 เสาใหม่ในิการ็ฟั้�นิฟั ่
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๑๕๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

สังคมไที่ย ๑. อนิุรั็กษ์นิิยมที่่�ย่ดถ่อคุณค่าของเสร็่นิิยม 2. กองที่ัพที่่�เปี็นิปีร็ะช่าธิปีไตย  

เป็ีนิที่หาร็อาช่่พ 3. จาร็่ตนิิยมที่่�ไม่กลัวการ็เปีล่�ยนิแปีลงจนิเกินิไปี และ 4. ร็ะบบทุี่นินิิยม 

ที่่�ไม่เอาเปีร็่ยบ”

เวที่่อภิปีร็ายมุมมองและปีร็ะสบการ็ณ์จากต่างปีร็ะเที่ศ เร่็�อง “ปีร็ะช่าธิปีไตย 

ในิความเปีล่�ยนิแปีลง: ปีร็ะสบการ็ณ์จากต่างปีร็ะเที่ศ โดย Prof.Dr.Mark R. Thompson จาก 

The City University of Hong Kong Assoc.Prof.Dr.Youngho Cho จาก Sogang University, 

Korea Dr.Philips J. Vermonte จาก Centre for Strategic and International Studies, 

Indonesia และ Dr.Kevin Casas-Zamora จาก The International Institute for Democracy  

and Electoral Assistance (International IDEA) นิอกจากนิ่�ในิการ็ปีร็ะชุ่มวิช่าการ็  

ยังม่การ็อภิปีร็าย เร็่�อง “ปีร็ะช่าธิปีไตยไที่ยบนิความท้ี่าที่ายและโอกาส” โดย ศาสตร็าจาร็ย์ 

ดร็.บร็ร็เจิด สิงคะเนิต ินิายอภสิทิี่ธิ� เวช่ช่าช่ว่ะ ผ่่ช้่ว่ยศาสตร็าจาร็ย ์ดร็.กนิกร็ตันิ ์เลศิช่ส่กลุ และ

นิายสุพันิธุ ์มงคลสุธ่ 

และการ็ปีร็ะชุ่มแลกเปีล่�ยนิความเห็นิในิกลุ่มย่อย เพ่�อนิำเสนิอปีร็ะเด็นิสำคัญต่อ 

ที่่�ปีร็ะชุ่ม ดังนิ่�

กลุ่มย่อยที่่� ๑ ปีร็ากฏิการ็ณท์ี่างสงัคมกับความเปีล่�ยนิแปีลงของพร็ร็คการ็เมอ่ง

กลุ่มย่อยท่ี่� 2 ความช่อบธร็ร็มของสถาบันิการ็เม่องที่่ามกลางสภาวะผ่ันิผ่วนิ

ที่างสังคม

กลุม่ย่อยที่่� 3 ตลุาการ็ภิวัฒน์ิ : อำนิาจตุลาการ็ในิการ็ตัดสินิคด่เก่�ยวกับการ็เมอ่ง

กลุ่มย่อยที่่� 4 การ็บร็ิหาร็ภาคร็ัฐบนิความที่้าที่ายของภาวะวิกฤต

กลุ่มย่อยที่่� ๕ ดุลยภาพร็ะหว่างความมั�นิคงของรั็ฐ กบัสิที่ธิเสร็ภ่าพของปีร็ะช่าช่นิ

ศาสตร็าจาร็ย์วุฒิสาร็ ตันิไช่ย เลขาธิการ็สถาบันิพร็ะปีกเกล้า กล่าวสรุ็ปีว่า  

“ภายใต้ภมิ่ที่ศัน์ิใหม่นิ่� ต้องการ็ผ่่น้ิำที่่�สามาร็ถปีรั็บตัวได ้ภาคร็ฐัและสถาบันิการ็เม่องต้องปีรั็บตัว  

และร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยก็ต้องปีรั็บตัว โดยที่่�ร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยต้องนิำไปีส่่เปี้าหมาย  

4 ปีร็ะการ็ของสงัคม ไดแ้ก ่การ็ที่ำใหป้ีร็ะช่าธปิีไตยนิำไปีส่ส่งัคมที่่�ดข่่�นิ ต้องเปีน็ิร็ะบบที่่�เปีดิพ่�นิที่่� 

ให้ความเห็นิที่่�แตกต่างสามาร็ถเข้ามาม่ที่่�ย่นิ ปีร็ับโคร็งสร็้างความสัมพันิธ์และการ็ได้ดุลยภาพ 

ของสถาบันิการ็เม่อง และเสร็ิมสร้็างคุณค่าและจิตใจปีร็ะช่าธิปีไตย”
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๑๖๐

พัฒนาควิามร่วิมม่อทางวิิช้าการกับัองค์กรต่างประเทศ
สถาบนัิพัฒนิาความร่็วมมอ่ที่างวิช่าการ็กับองค์กร็เคร็อ่ข่ายตา่งปีร็ะเที่ศ เพ่�อแลกเปีล่�ยนิ

ความร็่้ และปีร็ะสบการ็ณ์เพ่�อการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย 

• สถาบันิพร็ะปีกเกล้าได้รั็บเก่ยร็ติเป็ีนิเจ้าภาพจัดงานิ The WAPOR ASIA  

Bangkok 2021 Conference “The New Normal in Survey Research 

Methodology and Changing  

Attitudes” ในิร็ป่ีแบบการ็สัมมนิาออนิไลน์ิ  

โดยดำเนิินิการ็ร่็วมกับ The WAPOR 

ASIA และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์

แห�งประเทศไทย ม่ผ่่้เข้าร็่วมสัมมนิา 

และนิำเสนิอผ่ลการ็ศ่กษาวิจัย จำนิวนิ ๖2 คนิ จาก ๑๘ ปีร็ะเที่ศที่ั�วโลก

• สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ร็ว่มกับสถานเอกอัครราชท้ตสวิสิเซ์อร์แลนด์้ประจำประเทศไทย 

และ Center for Research on Direct Democracy ประเทศสวิติเซ์อรแ์ลนด้์ 

ร็่วมจัดสัมมนิาออนิไลน์ิ เร็่�อง “Swiss Democracy: Achieving Consensus  

in a Multicultural Society” เพ่�อเปี็นิการ็บร็ร็ยายให้ความร็่้และแลกเปีล่�ยนิ

ความคิดเห็นิสาธาร็ณะในิปีร็ะเด็นิของการ็เสริ็มสร็้างปีร็ะช่าธิปีไตยที่างตร็ง 

ผ่่านิการ็เร็่ยนิร็่้จากปีร็ะสบการ็ณ์ของปีร็ะเที่ศสวิตเซึ่อร็์แลนิด์

• Nanyang Technological University (NTU) ปีร็ะเที่ศสิงคโปีร์็ โดยร่็วมจัด

สัมมนิาที่างวิช่าการ็ออนิไลน์ิ 2 กจิกร็ร็ม ได้แก่ “Social Policies and Community  

Building in the Age of 

Digitalization – Post 

COVID-19 Norm” และ  

“Transnational Knowledge  

Transfer and Dynamic  

Governance in the 

Global South: Experiences and New Challenges” 
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๑๖๑รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

• Ateneo de Manila University (ADMU) และ University of Philippines 

(UP) ปีร็ะเที่ศฟัิลิปีปีินิส์ ร็่วมจัดสัมมนิาออนิไลนิ์ “Independent Electoral  

Commission Performance in Thailand and the Philippines” ซึ่่�งเปี็นิ

กิจกร็ร็มภายใต้โคร็งการ็วิจัย เร็่�อง การ็ศ่กษาสมร็ร็ถนิะและมาตร็ฐานิการ็ที่ำงานิ

ของคณะกร็ร็มการ็การ็เล่อกตั�ง: กร็ณ่ศ่กษาเปีร็่ยบเที่่ยบฟัิลิปีปิีนิส์และไที่ย  

ดำเนินิิการ็นิำเสนิอผ่ลงานิวิจยัผ่า่นิออนิไลน์ิ หวัขอ้ “Formulating an Independent  

Electoral Commission Performance Index: Thai and Philippines Insights 

and Results” 

• Universitas Islam Indonesia (UII) ปีร็ะเที่ศอินิโดน่ิเซึ่ย่ ร็ว่มจัดสมัมนิาออนิไลน์ิ 

เร็่�อง “Infrastructure for Peace in COVID-19 Crisis” 

• The National Democratic Institute (NDI) เปี็นิ

องค์กร็ไม่แสวงหาผ่ลกำไร็ที่่�ที่ำงานิร็่วมกับเคร็่อข่ายที่ั�วโลก

เพ่�อเสริ็มสร้็างสถาบันิปีร็ะช่าธิปีไตย โดยจัดเวที่่สาธาร็ณะ 

“การ็ออกแบบรั็ฐธร็ร็มนิ่ญผ่่านิแนิวคิดร็ัฐธร็ร็มนิ่ญนิิยม”  

ให้กับสมาช่ิกวุฒิสภา เพ่�อถ่ายที่อดความร็่้และปีร็ะสบการ็ณ์ 

จากผ่่เ้ช่่�ยวช่าญในิเร่็�องการ็ออกแบบรั็ฐธร็ร็มนิญ่ที่่�มส่าร็ะของ

การ็ม่สว่นิร็ว่มของปีร็ะช่าช่นิในิที่างที่ฤษฎแ่ละจากปีร็ะสบการ็ณ์

ในิต่างปีร็ะเที่ศ และเพ่�อให้ผ่่้เข้าร็่วมที่่�เปี็นิบุคลากร็ที่างการ็เม่องและหนิ่วยงานิ

ร็าช่การ็ตลอดจนินัิกวิช่าการ็ม่ความร็่ค้วามเข้าใจในิเร่็�องการ็ออกแบบร็ัฐธร็ร็มนิ่ญ

• Center for Civic Education หร็่อ ศ่นิย์พลเม่องศ่กษา ปีร็ะเที่ศสหร็ัฐอเมร็ิกา 

ร่็วมจดัสัมมนิาออนิไลนิ ์เร่็�อง “Project Citizen during COVID-19 pandemic: 

new challenges and effective management”

• Mekong Institute หร็่อ สถาบันิความร่็วมม่อพัฒนิาเศร็ษฐกิจลุ่มนิ�ำโขง  

เป็ีนิองค์กร็ความร่็วมม่อร็ะหว่าง ๖ ปีร็ะเที่ศลุ่มนิ�ำโขง ร็่วมจัดสัมมนิาออนิไลน์ิ 

จำนิวนิ 2 กิจกร็ร็ม ในิเร็่�อง “Gender Mainstreaming and Gender Responsive  

Budgeting” และเร่็�อง “Gender Responsive Budgeting”  
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• Zonta International ร่็วมจัดสัมมนิาออนิไลนิ์ เร็่�อง “International  

Women’s Day : Choose to Challenge for Gender Equality”  

เนิ่�องในิวันิสตร็ส่ากล ๘ ม่นิาคม

ส่�อสารสาธีารณะ และกิจำกรรมเพ่�อสาธีารณะประโยช้น์
สถาบันิพร็ะปีกเกล้าส่�อสาร็เพ่�อส่งเสร็ิมปีร็ะช่าธิปีไตยและความเปี็นิพลเม่องส่่สังคม 

โดยใช้่การ็ส่�อสาร็ผ่่านิช่่องที่างโซึ่เช่่ยลม่เด่ย เพ่�อให้ผ้่่สนิใจเข้าถ่งข้อม่ล เช่่นิ เว็บไซึ่ต์สถาบันิ 

พร็ะปีกเกล้า เฟัซึ่บุ�ก เพ่�อนิำเสนิอความร็่้ที่างการ็เม่องการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย 

อนัิม่พร็ะมหากษตัริ็ยท์ี่ร็งเปีน็ิปีร็ะมขุ การ็เมอ่ง สงัคม เศร็ษฐกจิ ธร็ร็มาภบิาล การ็ปีกคร็องที่อ้งถิ�นิ  

การ็มส่ว่นิร็ว่มของปีร็ะช่าช่นิ การ็เมอ่งภาคพลเมอ่ง และสาร็ะท่ี่�สอดคลอ้งกบัเหตกุาร็ณบ้์านิเมอ่ง 

ในิปัีจจุบันิ  

• การผลิตรายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเมอ่ง... เร่�องใกล้ตัวิ” 

เปีน็ิร็ายการ็โที่ร็ที่ศันิท์ี่่�ผ่ลติ 

ต่อเนิ่�องเปี็นิปีีที่่� ๖ เพ่�อนิำเสนิอ

ความร็่้ที่างการ็เม่องการ็ปีกคร็อง 

ในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิม ่

พร็ะมหากษัตร็ิย์ที่ร็งเป็ีนิปีร็ะมุข 

ธร็ร็มาภิบาลและสันิติวิธ ่ตลอดจนิ 
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๑๖3รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ความร็่้ที่างด้านิเศร็ษฐกิจ สังคม โดยม่วิที่ยากร็ผ่่้ที่ร็งคุณวุฒิในิด้านิต่างๆ ออกอากาศที่าง 

โที่ร็ที่ัศนิ์ Nation TV ช่่อง 22 ทีุ่กวันิเสาร็์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.3๐ นิาฬิิกา

• การผลิตรายการวิิทย่ “ม่�งส้�ประชาธิิปไตยไปกับัสถาบัันพัระปกเกล้า” 

ดำเนิินิการ็ร่็วมกับสถานิ่

วิที่ยุร็ัฐสภา เพ่�อนิำเสนิอเนิ่�อหา 

ปีร็ะเด็นิสำคัญท่ี่�สอดคล้องกับ

สถานิการ็ณ์ปีัจจุบันิ ผ่่านิมุมมอง  

ความเหน็ิของวิที่ยากร็ผ่่ท้ี่ร็งคณุวฒุิ 

ในิแต่ละด้านิ ออกอากาศวันิจันิที่ร็์ 

– วันิศุกร็์ เวลา 2๐.๐๐ – 2๑.๐๐ นิาฬิิกา ที่างคล่�นิ FM 87.5 MHz และ AM 1071 Khz 

วันิจันิที่ร็์ ปีร็ะเด็นิด้านิการ็เมอ่งการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตยอันิมพ่ร็ะมหากษัตร็ย์ิ 

ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข สถานิการ็ณ์ที่างการ็เม่อง สังคม เศร็ษฐกิจ และนิวัตกร็ร็ม

ในิปีัจจุบันิและอนิาคต

วันิอังคาร็  ปีร็ะเด็นิการ็เม่องภาคพลเม่อง ความเปี็นิพลเม่อง การ็ปีกคร็องที่้องถิ�นิ  

การ็พัฒนิาการ็ปีกคร็องที่้องถิ�นิเพ่�อการ็พัฒนิาปีร็ะเที่ศ

วันิพุธ ปีร็ะเด็นิการ็ส่งเสริ็มวิช่าการ็ร็ัฐสภา การ็ให้ความร่็้ด้านิกฎหมาย และ 

พร็ะปีกเกล้าศ่กษา

วันิพฤหัสบด่ ปีร็ะเด็นิสันิติศ่กษา และธร็ร็มาภิบาล ว่าด้วยเร็่�องของสันิติวิธ่ การ็จัดการ็

ความขดัแยง้ มมุมองการ็แกไ้ขปัีญหาความขดัแย้งที่่�เกดิข่�นิโดยกร็ะบวนิการ็

สันิติวิธ่

วันิศุกร็์ การ็แนิะนิำหนิังส่อที่างด้านิการ็เม่องการ็ปีกคร็องและงานิวิจัยที่่�นิ่าสนิใจ
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• ควิามร�วิมม่อเผยแพัร�ส่�อสร้างสรรค์ 

สถาบันิพร็ะปีกเกลา้ ร็ว่มกบั มล่นิธิิการ็ศก่ษาที่างไกลผ่า่นิดาวเท่ี่ยม 

ในิพร็ะบร็มร็าช่่ปีถัมป์ี ร่็วมเผ่ยแพร็่ ส่�อเพ่�อสร้็างความร็่้  ส่งเสร็ิม 

ความเป็ีนิพลเมอ่ง และสันิติวิธ ่ที่่�จัดที่ำโดยสถาบันิพร็ะปีกเกล้า ที่างสถานิ่ 

วิที่ยุโที่ร็ทัี่ศนิ์การ็ศ่กษาที่างไกลผ่่านิดาวเที่่ยม ช่่อง DLTV 1 DLTV 6  

และ DLTV 10 เพ่�อให้นิักเร็่ยนิในิพ่�นิที่่�ห่างไกลได้ม่โอกาสศ่กษาเล่าเร็่ยนิ  

และลดปีัญหาความเหล่�อมล�ำที่างการ็ศก่ษา 

กิจำกรรมเพ่�อสาธีารณะประโยช้น์
พร็ะบาที่สมเด็จพร็ะเจ้าอย่่หัว 

ที่ร็งพร็ะกรุ็ณาโปีร็ดเกล้าฯ พร็ะร็าช่ที่านิ

ผ้่าพร็ะกฐินิให้สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ตามท่ี่� 

ขอพร็ะร็าช่ที่านิ เพ่�อนิ้อมนิำไปีถวาย

พร็ะภิกษุสงฆ์์จำพร็ร็ษาถ้วนิไตร็มาส 

ณ พร็ะอาร็ามหลวง วัดสะแก จังหวัด

นิคร็ร็าช่ส่มา ในิวันิเสาร์็ที่่� 3๐ ตุลาคม 

2๕๖4 โดย ศาสตร็าจาร็ยว์ฒุสิาร็ ตนัิไช่ย  

เลขาธิการ็สถาบันิพร็ะปีกเกล้า เป็ีนิ

ปีร็ะธานิในิพิธ่ พร็้อมด้วยคณะผ่่้บร็ิหาร็  

นิั ก ศ่ ก ษ า  พ นิั ก ง า นิ ข อ ง ส ถ า บั นิ 

พร็ะปีกเกล้า และปีร็ะช่าช่นิผ่่้ม่จิตศรั็ที่ธาขอปีวาร็ณาถวายจตุปัีจจัยถวายพร็ะร็าช่กุศล  

เปี็นิจำนิวนิเงินิ 2,๑7๑,3๙๐.๙๑ บาที่
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๑๖๕รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔
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๑๖๖

ปีระเดำ็นยุุที่ธศาส่ตร์ที่่� ๗
การพััฒนานวัตกรรมเพืั�อประชาธิปไตย
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๑๖7รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ยุที่ธศาสตร็ท์ี่่� 7 การ็พฒันิานิวตักร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธปิีไตย เปีน็ิยทุี่ธศาสตร็ท์ี่่�มุง่เนิน้ิสำร็วจ 

และติดตามพลวัตปีร็ะช่าธิปีไตย และการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็มเช่ิงความร็่้เพ่�อนิำไปีใช่้ปีร็ะโยช่น์ิ 

ในิการ็ขบัเคล่�อนิไปีส่ป่ีร็ะช่าธปิีไตยที่่�มค่ณุภาพ ซึ่่�งที่างสำนิกันิวตักร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธปิีไตยมพ่นัิธกจิ 

ในิการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็มปีร็ะช่าธิปีไตย การ็พัฒนิาเคร็่�องม่อหร็่อช่่องที่างต่างๆ เพ่�อเผ่ยแพร็่

ปีร็ะช่าธิปีไตย ม่การ็จัดการ็ศ่กษาอบร็มหลักส่ตร็ที่ั�งร็่ปีแบบออฟัไลน์ิ (offline) และออนิไลน์ิ 

(online) ให้แก่หนิว่ยงานิร็าช่การ็ นัิกเร่็ยนิ นัิกศก่ษา และปีร็ะช่าช่นิทัี่�วไปี และงานิวิจยัที่่�เก่�ยวข้อง

กับร็ัฐธร็ร็มนิ่ญและองค์ความร็่้ด้านิการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็มปีร็ะช่าธิปีไตย โดยม่ร็ายละเอ่ยด ดังนิ่� 

หลักส่ตร็ที่่�เก่�ยวกับรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ และการ็ตร็ากฎหมาย หลักส้ตรวิ่ฒิบััตรการวิิเคราะห์ 
การตรากฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิิ�ของกฎหมาย (หลักส้ตรออฟไลน์) 

สำนัิกนิวัตกร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตยได ้

ดำเนิินิงานิตามเปี้าปีร็ะสงค์ที่่� ๑ ด้านิการ็พัฒนิา

สถาบันิให้เกิดองค์ความร็่้ที่่� เที่่าที่ันิต่อพลวัต 

ปีร็ะช่าธิปีไตย ได้ดำเนิินิการ็จัดหลักส่ตร็วุฒิบัตร็

การ็วิเคร็าะห์การ็ตร็ากฎหมายและปีร็ะเมินิ 

ผ่ลสมัฤที่ธิ�ของกฎหมาย ภายใต้เนิ่�อหารั็ฐธร็ร็มนิญ่

แห่งร็าช่อาณาจักร็ไที่ย พุที่ธศักร็าช่ 2๕๖๐ ตาม

มาตร็า 77 วร็ร็คสอง “ก่อนิการ็ตร็ากฎหมาย 

ทีุ่กฉบับ รั็ฐพ่งจัดให้ม่การ็รั็บฟัังความคิดเห็นิของ
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๑๖๘

ผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง วิเคร็าะห์ผ่ลกร็ะที่บที่่�อาจเกิดข่�นิจากกฎหมายอย่างร็อบด้านิและเปี็นิร็ะบบ  

ร็วมที่ั�งเปีดิเผ่ยผ่ลการ็รั็บฟัังความคิดเห็นิและการ็วิเคร็าะห์นิั�นิตอ่ปีร็ะช่าช่นิ และนิำมาปีร็ะกอบ

การ็พิจาร็ณาในิกร็ะบวนิการ็ตร็ากฎหมาย ทุี่กขั�นิตอนิ เม่�อกฎหมายม่ผ่ลบังคับใช่้แล้ว ร็ัฐพ่งจัด

ให้ม่การ็ปีร็ะเมินิผ่ลสัมฤที่ธิ�ของกฎหมายทุี่กร็อบร็ะยะเวลาท่ี่�กำหนิด โดยรั็บฟัังความคิดเห็นิ

ของผ่่ท่้ี่�เก่�ยวขอ้งปีร็ะกอบดว้ย เพ่�อพฒันิากฎหมายที่กุฉบบัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับร็บิที่

ต่างๆ ที่่�เปีล่�ยนิแปีลงไปี” และได้ม่การ็ออกพร็ะร็าช่บัญญัติหลักเกณฑ์์การ็จัดที่ำร่็างกฎหมาย

และการ็ปีร็ะเมินิผ่ลสัมฤที่ธิ� ของกฎหมาย พ.ศ. 2๕๖2 ซึ่่�งเปี็นิหลักส่ตร็ที่่�ที่างสำนิักนิวัตกร็ร็ม

เพ่�อปีร็ะช่าธปิีไตย พัฒนิาข่�นิมาเพ่�อใหผ้่่ป้ีฏิบิตังิานิในิกร็ะบวนิการ็นิติบัิญญตั ิสว่นิร็าช่การ็ และ

ภาคปีร็ะช่าช่นิที่่�ต้องการ็จัดที่ำหร็่อปีรั็บปีรุ็งแก้ไขกฎหมายได้เสร็ิมสร้็างและพัฒนิาสมร็ร็ถนิะ 

ในิการ็รั็บฟังัความคิดเหน็ิ ตลอดจนิมทั่ี่กษะและเคร่็�องมอ่ในิการ็วิเคร็าะห์ผ่ลกร็ะที่บและปีร็ะเมินิ

ผ่ลสัมฤที่ธิ�ของกฎหมายที่่�ม่ปีร็ะสิที่ธิผ่ลยิ�งข่�นิ โดยหลักส่ตร็จะปีร็ะกอบด้วย การ็บร็ร็ยาย 

ที่างวิช่าการ็ การ็อภิปีร็ายแลกเปีล่�ยนิ และการ็สัมมนิาเช่ิงปีฏิิบัติการ็ 

นิอกจากนิ่� หลักส่ตร็ 

ท่ี่�เก่�ยวกับการ็พัฒนิาองค์ความร็่้ 

ด้านิการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย  

สถาบันิ ไ ด้พัฒนิาหลักส่ตร็

ออนิไลน์ิ เพ่� อ ใ ห้ เข้ า ถ่ งกลุ่ ม 

นิั ก เ ร็่ ย นิ  นิั ก ศ่ ก ษ า  แ ล ะ 

ปีร็ะช่าช่นิทัี่�วไปี ค่อ โครงการการเรียนการสอนผ�านระบับัออนไลน์ e-Learning  

เพ่ั�อพััฒนาประชาธิิปไตย (หลักส้ตรออนไลน์) ตั�งแต่ปีี 2๕๖๑ โดยพัฒนิาหลักส่ตร็ข่�นิ 

จำนิวนิ 3 หลักส่ตร็ ได้แก่ 

• หลักส่ตร็การ็เตร็ย่มความพร็้อมนิักการ็เม่องร็ะดับช่าติ 

• หลักส่ตร็การ็เตร็ย่มความพร็้อมนิักการ็เม่องร็ะดับที่้องถิ�นิ 

• หลักส่ตร็ค่านิิยมพ่�นิฐานิของความเปี็นิพลเม่องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธิปีไตย 
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๑๖๙รายงานประจำำาปี ๒๕๖๔

ในิปีี 2๕๖4 ได้ร็ับความสำเร็็จในิเช่ิงปีร็ิมาณ โดยม่จำนิวนิคนิสมัคร็เร็่ยนิที่ั�งหมด 

ร็วม ๖,2๑4 คนิ ผ่่านิการ็อบร็มจำนิวนิที่ั�งหมด 2,72๐ คนิ จากสถานิการ็ณ์การ็แพร่็ร็ะบาด

ของไวร็สัโควิด-๑๙ ในิช่ว่งปี ี2๕๖4 ที่่�ผ่่านิมาม่ผ้่่สมคัร็และผ้่่ผ่่านิการ็อบร็มเกินิจำนิวนิที่่�กำหนิด

ไวม้าก สะที่อ้นิใหเ้ห็นิวา่ปัีจจุบนัิมผ่่่ส้นิใจเร็ย่นิหลักสต่ร็ออนิไลน์ิมากข่�นิ เนิ่�องจากสามาร็ถเล่อก

ช่่วงเวลาการ็เร็่ยนิเองได้ตามสะดวก อย่่ที่่�ไหนิก็เร็่ยนิได้ทีุ่กที่่� เพ่ยงแค่ม่สัญญาณอินิเที่อร็์เนิ็ต 

และอปุีกร็ณใ์นิการ็เขา้ถง่ส่�อการ็เร็ย่นิ ปีร็ะหยดัเวลาและคา่ใช่จ่้ายในิการ็เดนิิที่าง และหากผ่า่นิ

การ็อบร็มสามาร็ถรั็บใบรั็บร็องปีร็ะกาศนิ่ยบัตร็จากสถาบันิได้เช่่นิกันิ ที่ั�งนิ่� การ็เร่็ยนิการ็สอนิ 

ผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ e-Learning นิับเป็ีนิเคร่็�องม่อหน่ิ�งท่ี่�ได้จากการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็ม 

เพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตย ซึ่่�งเปี็นิหนิ่�งในิยุที่ธศาสตร็์ของสถาบันิพร็ะปีกเกล้า สามาร็ถนิำไปีใช่้ 

ในิการ็เผ่ยแพร็ค่วามร้่็ดา้นิการ็เมอ่งการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธปิีไตย อนัิมพ่ร็ะมหากษตัร็ยิ์ 

ที่ร็งเปี็นิปีร็ะมุข ภายใต้บร็ิบที่ที่างสังคมที่่�เที่คโนิโลย่สาร็สนิเที่ศเปี็นิเคร็่�องม่อสำคัญ 

ในิการ็ติดต่อส่�อสาร็ เปี็นิการ็เพิ�มช่่องที่างในิการ็เผ่ยแพร็่ความร็่้ร็่ปีแบบใหม่ไปีส่่วงกว้างข่�นิ  

การ็เร็่ยนิร็่้ในิร็่ปีแบบใหม่ เข้าถ่งได้ง่าย ไม่ม่ข้อจำกัดด้านิเวลา สถานิที่่� และค่าใช่้จ่ายใดๆ  

ซ่ึ่�งกลุ่มเปี้าหมายส่วนิใหญ่เปี็นิเยาวช่นิ บุคลากร็ที่างการ็ศ่กษา ชุ่มช่นิที่้องถิ�นิ นัิกการ็เม่อง 

ร็ะดับช่าติ ร็ะดับท้ี่องถิ�นิ และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปี หลักส่ตร็ที่่�พัฒนิาข่�นิจะคำนิ่งถ่งความเหมาะสม 

และปีร็ะโยช่นิ์ต่อกลุ่มเป้ีาหมายต่างๆ เป็ีนิหลัก เพ่�อส่งเสริ็มให้ผ่่้เร็่ยนิม่ความร็่้ความเข้าใจ 

แนิวคดิพ่�นิฐานิการ็ปีกคร็องในิร็ะบอบปีร็ะช่าธปิีไตยเพิ�มมากข่�นิ นิำความร้่็ที่่�ไดไ้ปีพัฒนิาตอ่ยอด 

ใหเ้กดิปีร็ะโยช่นิใ์นิการ็ที่ำงานิในิปีจัจบุนัิหร็อ่ในิอนิาคตได ้ร็วมถง่พฒันิาที่กัษะการ็เปีน็ิตวัแที่นิท่ี่�ด่ 

ซึ่่�งจะเปี็นิภาคส่วนิสำคัญในิการ็ที่ำให้ปีร็ะช่าธิปีไตยเข้มแข็งมากข่�นิ เปี็นิไปีตามวัตถุปีร็ะสงค ์

ที่่�สถาบันิได้กำหนิดไว้

ที่ั�งนิ่� สถาบันิได้ดำเนิินิงานิวิจัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับองค์ความร้่็ด้านิการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็ม

ปีร็ะช่าธิปีไตย พยายามมองหาและพัฒนิาเคร็่�องม่อนิวัตกร็ร็มต่างๆ ที่่�เข้าถ่งกลุ่มคนิ 

และม่ร็่ปีแบบเข้าใจง่ายผ่่านิช่่องที่างออนิไลน์ิต่างๆ เพิ�มมากข่�นิ ปีร็ับให้เข้ากับสถานิการ็ณ์ 

การ็แพร่็ร็ะบาดของไวรั็สโควิด-๑๙ และพัฒนิาองค์ความร็่้ด้านิรั็ฐธร็ร็มนิ่ญเพ่�อตอบโจที่ย์ 

กับงานิวิจัย และการ็ศ่กษา ติดตามการ็เปีล่�ยนิแปีลงของรั็ฐธร็ร็มนิ่ญอย่างร็อบด้านิ ซึ่่�งดำเนิินิ

โคร็งการ็วิจัยผ่่านิการ็จัดกิจกร็ร็ม ดังนิ่� 
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๑7๐

๑. โครงการพัฒนานวิัตกรรมประช้าธีิปไตยโดัยวิิธีีการระดัม 
ควิามคิดัเห้็นแบับัสร้างสรรค์ (Sandbox Creative Methods) 
ปีร็ะกอบด้วยกิจกร็ร็ม ดังนิ่� 

๑.๑) เทศกาลเกมแห�งประชาธิิปไตยฉบัับัเล�นที�บั้าน (Democracy Game Festival :  
At Home Edition) (ร้ปแบับัออนไลน์) 

กจิกร็ร็มนิ่�เปีน็ิการ็จดัแข่งขนัิผ่ลติคอนิเที่นิตจ์าก

บอร์็ดเกมที่่�ได้มก่าร็จัดส่ง เป็ีนิโคร็งการ็ที่่�มจุ่ดปีร็ะสงค์

นิอกจากการ็เผ่ยแพร็่กิจกร็ร็มและตัวบอร็์ดเกมให้เป็ีนิ 

ที่่�ร้่็จัก เนิ่�อหาจากการ็เล่นิบอร็์ดเกมยังเปี็นิการ็สร็้าง 

การ็ร็ับร็่้ที่างการ็เม่องและความเข้าใจที่่�เพิ�มมากข่�นิ 

เก่�ยวกับการ็เล่อกตั�งท้ี่องถิ�นิให้แก่ผ่่้เล่นิ เป็ีนิการ็นิำ

นิวัตกร็ร็มในิร็่ปีแบบท่ี่�แตกต่างมาปีร็ะยุกต์ใช้่ภายในิ 

หนิ่�งโคร็งการ็ ไม่ว่าจะเปี็นิตัวบอร็์ดเกมก็ด่ หร็่อ 

ร็่ปีแบบการ็จัดกิจกร็ร็มผ่่านิพ่�นิที่่�ออนิไลนิ์ก็ด่ โดยเปี็นิความร็่วมม่อกับ ม่ลนิิธิฟัร็่ดร็ิช่  

เนิามันิ  (FNF) สมาคมบอร์็ดเกมแห่งปีร็ะเที่ศไที่ย Elect และ The Active จาก ThaiPBS  

ซ่ึ่�งกิจกร็ร็มดังกล่าวค่อการ็จัดการ็ปีร็ะกวดแข่งขันิการ็เล่นิบอร์็ดเกมการ็เล่อกตั�งท้ี่องถิ�นิ  

ผ่่านิช่่องที่างออนิไลน์ิ คณะผ่่้จัดได้ดำเนิินิการ็เปิีดร็ับสมัคร็ที่่ม ที่่มละ 3 - 4 คนิ ที่่�ม่ความสนิใจ 

ที่ั�งหมด ๕3 ที่่ม ก่อนิจะที่ำการ็จัดส่งบอร็์ดเกมให้ท่ี่มผ่่้ผ่่านิการ็คัดเล่อกไปียังที่่�อย่่ที่่�แจ้งไว้  

จากนิั�นิให้เวลาผ้่่เข้าแข่งขันิถ่ง 3 สัปีดาห์ในิการ็ศ่กษาและบันิที่่กวิ ดิโอที่่� เก่�ยวกับ 

การ็เล่นิบอร็์ดเกมเล่อกตั�งที่้องถิ�นิ จากนิั�นิให้โพสต์ลงในิ YouTube หร็่อส่งให้แก่คณะที่ำงานิ 

เพ่�อนิำไปีเผ่ยแพร็่ในิ YouTube ของสำนิักนิวัตกร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตย โดยจะม่การ็ตัดสินิ 

สองร็อบ รอบัแรก ด่ความเหมาะสมและคะแนินิความนิิยมที่่�ได้รั็บจากผ่่้ที่่�เข้ามาร็ับช่ม  

และรอบัสอง เปี็นิการ็ตัดสินิจากคณะกร็ร็มการ็จาก ๕ องค์กร็ (สถาบันิพร็ะปีกเกล้า FNF  

สมาคมบอร์็ดเกมแห่งปีร็ะเที่ศไที่ย Elect และ The Active จาก ThaiPBS) จากการ็ตัดสินิ 

จะม่ที่่มท่ี่�ได้ร็างวัล 3 ท่ี่ม โดยร็างวัลจะแบ่งออกเปี็นิ 3 หมวดหม่่ ได้แก่ ร็างวัลความร็่้แม่นิ  

แนิ่นิท้ี่องถิ�นิ ร็างวัลเพลิดเพลินิเจริ็ญตา และร็างวัลติดใจ ถ้าได้ลองเล่นิ 
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๑.๒) Hackathon: Smart Voter Application (แอปพัลิเคชันเพ่ั�อการโหวิตอย�างมีค่ณภิาพั)  
ผ�านระบับัออนไลน์ 

เป็ีนิกิจกร็ร็มเพ่�อผ่ลิตและร็่วมคิดสร้็างสร็ร็ค์ผ่ลงานินิวัตกร็ร็ม และนิำเสนิอผ่ลงานิ 

ผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ โดยเปิีดพ่�นิที่่�ให้ผ้่่ม่ความร็่้ด้านิการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็ม ม่ความคิดสร้็างสร็ร็ค์ 

ม่ความร็่้ด้านิการ็เล่อกตั�ง สามาร็ถออกแบบผ่ลงานิได้หลากหลาย และช่อบคิดค้นิพัฒนิา  

ตามปีร็ะเด็นิหัวข้อการ็แข่งขันิมาเข้าร็่วมร็ะดมความคิดในิการ็ออกแบบสร้็างสร็ร็ค์นิวัตกร็ร็ม

แอปีพลิเคชั่นิแนิะนิำการ็โหวต ผ่ลลัพธ์ที่่�คาดหวังจากกิจกร็ร็มในิคร็ั�งนิ่�ค่อการ็ร็ะดมความคิด 

ของกลุ่มคนิร็ุ่นิใหม่ นัิกเร็่ยนิ นิักศ่กษาหร็่อผ่่้สนิใจที่่�สามาร็ถนิำไปีปีฏิิบัติได้จริ็ง เพ่�อพัฒนิา 

ต่อยอดองค์ความร็่ด้้านินิวัตกร็ร็มปีร็ะช่าธิปีไตย และสร้็างการ็มส่่วนิร่็วมของปีร็ะช่าช่นิให้เขา้ถ่ง 

ทุี่กกลุ่มเป้ีาหมาย โดยเป็ีนิความร่็วมม่อกับ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Thailand  

สถาบันิศ่กษาพัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย (Institute of Democratization Studies) สถานิที่่ต 

สวิตเซึ่อร็์แลนิด์ปีร็ะจำปีร็ะเที่ศไที่ย (Embassy of Switzerland) คณะรั็ฐศาสตร์็ 
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และรั็ฐปีร็ะศาสนิศาสตร์็ มหาวิที่ยาลัยเช่่ยงใหม่ และ Opendream ซ่ึ่�งม่ร็่ปีแบบการ็แข่งขันิ 

Hackathon ร็่ปีแบบออนิไลน์ิให้ที่างที่่มผ้่่สมัคร็ได้นิำความร้่็ความสามาร็ถด้านิการ็พัฒนิา 

เที่คโนิโลย่ ออกแบบแอปีพลิเคช่ันิ และความร็่้เก่�ยวกับการ็เล่อกตั�ง เข้ามาร็่วมกันิพัฒนิา 

เปี็นิร็่ปีแบบนิวัตกร็ร็มหน่ิ�งช่ิ�นิข่�นิมา โดยใช่้ร็ะยะเวลาร็ะดมความคิดเห็นิร่็วมกันิในิแต่ละที่่ม 

เป็ีนิร็ะยะเวลา 7 วันิ ร่็วมกันิคิดสร็้างสร็ร็ค์ผ่ลงานิ พร็้อมกับม่การ็ฝัึกอบร็มและให้ข้อม่ล 

เพิ�มเติม ม่พ่�เล่�ยงให้ข้อม่ลเป็ีนิ Mentor เพ่�อให้แต่ละที่่มม่ความร้่็ในิแต่ละด้านิสำหรั็บ 

การ็ออกแบบและพัฒนิานิวัตกร็ร็ม กิจกร็ร็มนิ่�สอดคล้องตามยุที่ธศาสตร็์ที่่� 7 การ็พัฒนิา

นิวัตกร็ร็มเพ่�อปีร็ะช่าธิปีไตย โดยใช่้ร็่ปีแบบกิจกร็ร็ม Hackathon เป็ีนิเคร็่�องม่อหนิ่�ง

ในิการ็ออกแบบและพัฒนิานิวัตกร็ร็มเก่�ยวกับการ็เล่อกตั�ง และความร็่้ด้านิปีร็ะช่าธิปีไตย  

เป็ีนิการ็ออกแบบและสร็า้งสร็ร็คน์ิวตักร็ร็มเช่่�อมโยงกบัส่�อดว้ยเที่คโนิโลยเ่พ่�อนิำไปีใช่ป้ีร็ะโยช่นิ์

ด้านิการ็เล่อกตั�ง หร่็อการ็สร้็างความร็่้ความเข้าใจเก่�ยวกับการ็โหวตของผ่่้ม่สิที่ธิเล่อกตั�ง 

อย่างม่คุณภาพโดยกลุ่มคนิร็ุ่นิใหม่ เพ่�อเปี็นิแนิวที่างในิการ็พัฒนิานิวัตกร็ร็มด้านิการ็เล่อกตั�ง  

การ็โหวตอย่างม่คุณภาพ นิำไปีส่่การ็พัฒนิาร็่ปีแบบหร็่อแพลตฟัอร็์มสำหรั็บการ็โหวต 

อย่างม่คุณภาพต่อไปี

๒. โครงการวิจิำยัศึกษัารฐัธีรรมนญู : การออกกฎห้มายเพ่�อรองรบัั 
บัทบัญัญัตขิัองรัฐธีรรมนูญ ๒๕๖๐ ดำเนินิิการ็จดัเวที่สั่มมนิาวชิ่าการ็ จำนิวนิ 2 คร็ั�ง  

ดังนิ่� 

๒.๑) โครงการสัมมนาสาธิารณะ เร่�อง “รัฐธิรรมน้ญและระบับัการเล่อกตั�งของประเทศ
เยอรมนี (ร้ปแบับัออนไลน์) 

เป็ีนิเวที่ส่มัมนิาเช่งิวชิ่าการ็ที่่�ไดใ้หค้วามร็่้ 

เก่�ยวกับรั็ฐธร็ร็มนิญ่ที่่�มค่วามน่ิาสนิใจเป็ีนิอย่างมาก 

ตั�งแต่ร็ะบบการ็เล่อกตั�งในิร็ะบบสัดส่วนิผ่สม  

ซึ่่�งเปี็นิการ็คำนิวณสัดส่วนิของผ่่้แที่นิจากการ็ 

ลงคะแนินิของปีร็ะช่าช่นิ ที่ำให้จำนิวนิผ่่้แที่นิ 

ที่่�ได้นัิ�นิสะที่้อนิความต้องการ็ของปีร็ะช่าช่นิ  
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และปีร็ะช่าช่นิจะได้ม่ตัวแที่นิของทีุ่กหม่่เหล่า  

ไม่ใช่่ เพ่ยงแต่ผ่่้ที่่�ช่นิะเส่ยงข้างมากเที่่านิั�นิ  

นิอกจากนิ่�ยั งไม่ ได้ม่การ็จำกัดที่่�นิั� งในิสภา 

เพร็าะเยอร็มนิ่ต้องการ็ให้ได้จำนิวนิผ่่้แที่นิ 

ตามสัดสว่นิที่่�ควร็จะเป็ีนิอย่างแท้ี่จร็งิ ปีร็ะเที่ศไที่ย 

ซึ่่�งศ่กษาและรั็บเอาหลักการ็นิ่�มาใช่้ในิร็ะบบ 

การ็เล่อกตั�งของไที่ย จ่งสามาร็ถใช่้ปีร็ะโยช่น์ิ 

จ ากกา ร็ สัมมนิาคร็ั� ง นิ่� ไ ด้ เ ป็ี นิอ ย่ า งม าก  

เป็ีนิความร่็วมมอ่กับสำนัิกสง่เสริ็มวชิ่าการ็รั็ฐสภา 

สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ร่็วมกับม่ลนิิธิคอนิร็าด  

อาเดนิาวร์็ และสถาบันิศ่กษาการ็พัฒนิาปีร็ะช่าธิปีไตย ม่ผ่่้เข้าร่็วมเป็ีนิสมาช่ิกร็ัฐสภา  

ตัวแที่นิพร็ร็คการ็เม่อง บุคลากร็ในิวงงานิรั็ฐสภา และนิักวิช่าการ็ ปีร็ะช่าช่นิที่่�สนิใจผ่่านิ 

ร็ะบบออนิไลนิ ์ซึ่่�งไดเ้ช่ญิผ่่เ้ช่่�ยวช่าญด้านิร็ฐัธร็ร็มนิญ่และร็ะบบการ็เลอ่กตั�งของปีร็ะเที่ศเยอร็มน่ิ

มาร่็วมถ่ายที่อดปีร็ะสบการ็ณ์ มุมมองจากต่างปีร็ะเที่ศ และร่็วมแลกเปีล่�ยนิความคิดเห็นิ 

ในิเวที่่สัมมนิาสาธาร็ณะในิคร็ั�งนิ่� โดยได้รั็บเก่ยร็ติจาก ดร็.กัตยา เคลินิสก่� ผ่่้เช่่�ยวช่าญ 

ด้านิกฎหมายและการ็เม่อง ที่่�ปีร็่กษาของ อาเดเนิาร็์-ช่ติฟัตุง และ คุณโที่เบ่ยส มอนิแที่็ก  

ภาควิช่าปีร็ะช่าธิปีไตย หลักนิิติธร็ร็ม และพร็ร็คการ็เม่อง จาก อาเดเนิาร็์-ช่ติฟัตุง  

โดยร็ะบบออนิไลนิ ์ม่ผ่่เ้ขา้ร็ว่มเปีน็ิสมาช่กิร็ฐัสภา ตวัแที่นิพร็ร็คการ็เม่อง บคุลากร็ในิวงงานิร็ฐัสภา  

และนัิกวิช่าการ็ ปีร็ะช่าช่นิที่่�สนิใจ กว่าหน่ิ�งร้็อยคนิ ม่การ็แลกเปีล่�ยนิร็ะหว่างวิที่ยากร็และ 

ผ้่่ช่มอยา่งสนุิกสนิานิ ซ่ึ่�งโคร็งการ็และกจิกร็ร็มตา่งๆ ที่่�ดำเนิินิงานิที่่�ผ่า่นิมามุง่เนิน้ิด้านิการ็พฒันิา

นิวัตกร็ร็มปีร็ะช่าธิปีไตยและความร็่้ด้านิปีร็ะช่าธิปีไตย โดยม่กลุ่มเป้ีาหมายเป็ีนิกลุ่มคนิร็ุ่นิใหม่ 

และปีร็ะช่าช่นิที่ั�วไปีที่่�สนิใจด้านิปีร็ะช่าธิปีไตย   
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๒.๒) โครงการสมัมนาสาธิารณะ ประชาธิปิไตยในสวิติเซ์อรแ์ลนด้ ์: ฉนัทามตใินสงัคมภิายใต้ 
ควิามหลากหลายทางวิัฒนธิรรม (ร้ปแบับัออนไลน์) 

เ ป็ีนิ เวที่่ สั มมนิา เช่ิ ง วิช่าการ็ใ ห้ความร็่้ และอ ธิบายถ่ ง 

การ็ใช่้รั็ฐธร็ร็มนิ่ญในิต่างปีร็ะเที่ศ ซ่ึ่�งค่อปีร็ะเที่ศสวิสเซึ่อร็์แลนิด์  

ท่ี่�ม่เอกลักษณ์เฉพาะ และสามาร็ถออกแบบรั็ฐธร็ร็มนิ่ญที่่�เหมาะสม

กับบร็ิบที่ที่างการ็เม่องและสังคมของปีร็ะเที่ศตนิได้ ความนิ่าสนิใจ 

ในิส่วนินิ่�  สถาบันิได้เล็งเห็นิว่า การ็จัดสัมมนิานิ่�นิอกจากจะเปี็นิ 

การ็จัดเก็บข้อม่ลที่ำเปี็นิชุ่ดความร็่้เก่�ยวกับร็ัฐธร็ร็มนิ่ญต่างปีร็ะเที่ศ 

ที่่�นิ่าสนิใจแล้ว ยังสามาร็ถนิำข้อมล่และแนิวที่างปีฏิิบัติของปีร็ะเที่ศนิั�นิๆ  

มาปีรั็บใช้่กับร็ัฐธร็ร็มนิ่ญของปีร็ะเที่ศไที่ยได้ นิอกจากนิ่� กลุ่มเป้ีาหมาย 

ในิการ็สัมมนิายังม่กร็ร็มาธิการ็ และผ้่่เก่�ยวข้องกับการ็ร่็างรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ

มารั็บฟััง  จ่ ง เ ป็ีนิปีร็ะโยช่น์ิต่อการ็ร่็าง และแก้ไขรั็ฐธร็ร็มนิ่ญ

โดยตร็ง โดยเป็ีนิความร่็วมม่อกับสำนัิกส่งเสริ็มวิช่าการ็รั็ฐสภา 

สถาบันิพร็ะปีกเกล้า ร็่วมกับสถานิเอกอัคร็ร็าช่ที่่ตสวิสเซึ่อร์็แลนิด์ 

ปีร็ะจำปีร็ะเที่ศไที่ย ม่ผ่่้เข้าร็่วมเป็ีนิสมาชิ่กร็ัฐสภา ตัวแที่นิพร็ร็คการ็เม่อง บุคลากร็ในิวงงานิ 

รั็ฐสภา และนัิกวิช่าการ็ ปีร็ะช่าช่นิที่่�สนิใจผ่่านิร็ะบบออนิไลน์ิ ที่ั�งนิ่�เวที่่สัมมนิาวิช่าการ็นิ่� 

ยังเปี็นิเวที่่ท่ี่�ตอบโจที่ย์ของแผ่นิปีฏิิร่็ปีปีร็ะเที่ศด้านิการ็เม่อง กิจกร็ร็มท่ี่� ๕ หร่็อ Big Rock 5  

และยังตอบโจที่ย์ที่ั�งยุที่ธศาสตร็์ที่่� 7 ของสถาบันิพร็ะปีกเกล้า และแผ่นิปีฏิิร็่ปีปีร็ะเที่ศด้านิ

การ็เม่องอ่กด้วย
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ส่่วนที่่� ๓ รายงานการติิดติาม 
ติรวจส่อบ และประเมินผล
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177รายงานประจำ�าปี ๒๕๖๔

ผลการติิดติาม ติรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการติิดติาม และประเมนิผลการปฏิิบัตัิงิานของสถาบันัพระปกเกลา้ ไดต้ิดิติาม ติรวจสอบั  

และประเมนิผลงานของสถาบัันพระปกเกลา้ ประจำปงีบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่่�งม่�งเนน้ และให้ค้วามสำคญั 

กับัการประเมินผลสัมฤทธิ์ิ�การดำเนินงานในเชิิงผลลัพธิ์์ (Outcome) และผลกระทบั (Impact)  

โดยผลการติิดติาม ติรวจสอบัและประเมินผลงานของสถาบััน แบั�งออกเป็น ๓ ส�วน ดังน้�

ส่่วนที่่� ๑   การติิดติามการปฏิิบััติิติามข้้อเส่นอแนะข้อง 
คณะกรรมการติิดติามฯ : ไม่คิดค่าคะแนน

สถาบันัไดร้บััขอ้เสนอแนะเพ่�อการพฒันาปรับัปรง่การดำเนนิงานจากการประเมิน

ในรอบัคร่�งปีห้ลังของปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เร่�อง ค่อ การปรับัปร่งแก้ไข

ปัจจัยท้�ได้รับัคะแนนความผูกพันของพนักงานติ�อสถาบัันค�อนข้างน้อย ค่อ ภาวะผู้นำ  

การสรรห้า พัฒนาและรักษาพนักงาน และวัฒนธิ์รรมและค�านิยม เพ่�อลดโอกาสของ 

การเกดิ Regrettable Loss ในกล่�มพนกังานท้�เปน็กำลงัห้ลักของสถาบันั ท้�อาจส�งผลกระทบั 

ในทางลบัติ�อการดำเนินงานของสถาบัันโดยภาพรวม ซ่ึ่�งสถาบัันได้ดำเนินการเบั่�องต้ิน

ติามแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงานเรย้บัร้อยแล้ว
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ส่ว่นที่่� ๒   การติดิติาม ติรวจำส่อบั และประเมนิผลส่�าเรจ็ำติามแผน
ยุที่ธศาส่ติร ์ข้องส่ถาบันัพระปกเกลา้ : ค่าน��าหนกัคะแนน ร้อยละ ๗๐

ผลการติิดติาม ติรวจสอบั และประเมินผลสำเร็จติามติัวชิ้�วัดผลสัมฤทธิ์ิ� และเกณฑ์์ 

การประเมินของรอบัปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑ ติล่าคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

สถาบันัได ้คะแนนรวมทั้้�งส้ิ้�น ๖๙.๗๒ คะแนน สรป่ผลการประเมนิในแติ�ละประเดน็ยท่ธิ์ศาสติร์

ได้ดังน้� 

ต้วชี�ว้ด เป้าหมาย ผลทั้ี่เก้ดจร้ง ณ  
๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๑ : การพ้ฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพ้ฒนาประชาธ้ปไตย ธรรมาภ้บาล และสิ้้นต้ว้ธี 

ติัวชิ้�วัด ๑/๑ จ�านวนครั�งการอ้างอิงผลงานวิจัย ๕๐ ครั�ง ข่�นไป ๖๑ ครั�ง

ติวัชิ้�วดั ๑/๒ จำนวนห้น�วยงานท้�นำผลงานวจัิยไปประยก่ติใ์ช้ิ ๒๕ ห้น�วยงาน ข่�นไป ๓๐ ห้น�วยงาน

ตัิวช้ิ�วัด ๑/๓ ร้อยละของผู้ใชิ้ประโยชิน์จากงานวิจัยท้�ม้
ความพ่งพอใจในระดับัมากถ่งมากท้�ส่ด

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๑ ๒๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๑ ทั้ี่ได้ร้บ ๒๐.๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๒ : การพ้ฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทั้างความค้ด และการทั้�างานเพื่อเผยแพร่ การพ้ฒนา
ประชาธ้ปไตยธรรมาภ้บาล และสิ้้นต้ว้ธี 

ติัวชิ้�วัด ๒/๑ ร้อยละของห้ลักสูติรท้�ผู้เข้ารับัการศ่กษา
อบัรม ม้ความรู้เพิ�มข่�น

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

ติัวชิ้�วัด ๒/๒ ร้อยละของผู้เข้ารับัการศ่กษาอบัรมม้การ
เปล้�ยนแปลงพฤติิกรรม

ร้อยละ ๗๕ ข่�นไป ร้อยละ ๘๔.๑๓

ติัวชิ้�วัด ๒/๓ จ�านวนโครงการกล่�มเชิิงปฏิิบััติิการ ๑๕ โครงการ ๒๔ โครงการ 

ตัิวชิ้�วดั ๒/๔ จ�านวนผู้ได้รบััประโยชิน์จากการจดักิจกรรม
ของนักศ่กษาสถาบััน

๒๓,๐๐๐ คน ข่�นไป ๘๑,๐๖๖ คน

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๒ ๒๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๒ ทั้ี่ได้ร้บ ๒๐.๐๐ คะแนน
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179รายงานประจำ�าปี ๒๕๖๔

ต้วชี�ว้ด เป้าหมาย ผลทั้ี่เก้ดจร้ง ณ  
๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๓ : การพ้ฒนาและสิ้ร้างความเป็นพลเมือง 

ตัิวชิ้�วดั ๓/๑ ร้อยละของโครงการอบัรมท้�ผู้เข้ารับัการอบัรม
ม้ความรู้เก้�ยวกับัความเป็นพลเม่องเพิ�มข่�น

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

ตัิวชิ้�วัด ๓/๒ ร้อยละของผู้ผ�านการอบัรมม้พฤติิกรรม 
ความเป็นพลเม่องเพิ�มข่�น

ร้อยละ ๘๐ ข่�นไป ร้อยละ ๙๒.๔๒

ติวัชิ้�วดั ๓/๓ ร้อยละของกล่�มเป้าห้มายได้ร�วมกันน�าเสนอ
ในระดับันโยบัาย ห้รอ่ร�วมกันด�าเนนิการกจิกรรม/โครงการ

ศูนย์พัฒนาการเม่อง 
ภาคพลเม่องและโรงเร้ยน

พลเม่อง ร้อยละ ๓๐ ข่�นไป  
และโรงเร้ยน  

ร้อยละ ๖๕ ข่�นไป

ศูนย์พัฒนาการเม่อง 
ภาคพลเม่องและโรงเร้ยน
พลเม่อง ร้อยละ  ๓๑.๔๒ 

และโรงเร้ยน  
ร้อยละ ๖๕.๐๐ 

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๓ ๑๕.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๓ ทั้ี่ได้ร้บ ๑๕.๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๔ : การส่ิ้งเสิ้ร้มงานว้ชาการของร้ฐสิ้ภา 

ติัวชิ้�วัด ๔/๑ จ�านวนรายงานศ่กษา วิเคราะห้์ ประเมิน
ผลท้�เก้�ยวกบัักฎห้มาย/ผลงานทางวชิิาการท้�ถกูน�าไปเป็น
เอกสารประกอบักระบัวนการพิจารณาในการด�าเนินงาน
ของฝ่ายนิติิบััญญัติิ

๕ เร่�อง ข่�นไป ๖ เร่�อง

ตัิวชิ้�วัด ๔/๒ ร้อยละของผูช้ิ�วยและผูป้ฏิบัิัติงิาน/ผูเ้ชิ้�ยวชิาญ
และผูช้ิ�านาญการ ประจ�าตัิวสมาชิกิรฐัสภาท้�เข้ารบััการอบัรม  
ม้ความรู้เพิ�มข่�น

ร้อยละ ๗๕ ข่�นไป ร้อยละ ๙๕.๑๔

ติัวชิ้�วัด ๔/๓ ค�าเฉล้�ยความพ่งพอใจติ�อการให้้บัริการทาง

วิชิาการแก�สมาชิิกรัฐสภา

ค�าเฉล้�ย ๔.๒๑-๕.๐๐ ค�าเฉล้�ย ๔.๗๐

ตัิวชิ้�วัด ๔/๔ จ�านวนครั�งในการเข้าถ่งข้อมูลสารสนเทศ 
ท้�เผยแพร�ผ�าน Mobile Application 

๕๐๐ ครั�ง ข่�นไป ๒,๑๐๙ ครั�ง

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๔ ๑๕ คะแนน

        คะแนนประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๔ ทั้ี่ได้ร้บ ๑๕ คะแนน
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ต้วชี�ว้ด เป้าหมาย ผลทั้ี่เก้ดจร้ง ณ  
๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๕ : การสิ้่งเสิ้ร้มและพ้ฒนาพ้พ้ธภ้ณฑ์พระบาทั้สิ้มเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ห้ว  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

ติวัช้ิ�วัด ๕/๑ จ�านวนองค์ความรูเ้ก้�ยวกบััพระปกเกล้าศ่กษา 
ห้รอ่พฒันาการประชิาธิ์ปิไติย

จ�านวน ๓ เร่�อง  
และได้เผยแพร�เร่�องท้�ท�า 
๑ เร่�อง ผ�าน e-book  
ห้ร่อใชิ้ QR Code

จ�านวน ๔ เร่�อง  
และได้เผยแพร�ผ�าน QR 

จ�านวน ๑ เร่�อง 

ตัิวชิ้�วัด ๕/๒ จ�านวนผู้เข้าชิมพิพิธิ์ภัณฑ์์แบับัเข้าชิมเอง 
(Walk-in) และเข้าชิมเป็นห้มู�คณะ

๘,๐๐๐ คน ข่�นไป 
และม้กิจกรรมด่งดูด
ความสนใจผู้เข้าชิม  

๑ กิจกรรม

๑๐,๒๕๙ คน  
และจัดกิจกรรมด่งดูด
ความสนใจผู้เข้าชิม 

๑ กิจกรรม

ติัวชิ้�วัด ๕/๓ จ�านวนผู้เข้าชิมนิทรรศการเคล่�อนท้� ๕,๐๐๐ คน ข่�นไป ๔๔,๕๒๓ คน

ติัวชิ้�วัด ๕/๔ จ�านวนกิจกรรมเพ่�อเผยแพร�ความรู  ้
ของพิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว  
และศูนย์การเร้ยนรู้ประชิาธิ์ิปไติย

๕ กิจกรรม ข่�นไป ๗ กิจกรรม

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๕ ๑๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๕ ทั้ี่ได้ร้บ ๑๐.๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๖ : การพ้ฒนาองค์กรสิู้่สิ้มรรถนะและสิ้ากล

ติัวชิ้�วัด ๖/๑ ประสิทธิ์ิภาพของการด�าเนินงานติามระบับั
บัริห้ารค่ณภาพ ISO

๑. ได้รับัการประเมิน 
“ผ�าน”

๒. ไม�ได้รับั NC
๓. ได้รบัั GP 

อย�างน้อย ๒ กระบัวนงาน

๑. ได้รับัการประเมิน 
“ผ�าน”

๒. ไม�ได้รับั NC
๓. ได้รับั GP ๓  
กระบัวนงาน

ติัวชิ้�วัด ๖/๒ ร้อยละความส�าเร็จติามแผนการด�าเนินงาน
เพ่�อพฒันาระบับัการเติรย้มความพร้อมของพนกังานให้ม�

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

ติัวชิ้�วัด ๖/๓ ร้อยละของห้น�วยงานเคร่อข�ายติ�างประเทศ
ท้�จัดกิจกรรมร�วมกับัสถาบััน 

ร้อยละ ๖๐ ข่�นไป  
และม้เคร่อข�ายให้ม� 
ท้�ไม�ซึ่��ากบััปี ๒๕๖๓  

อย�างน้อย ๑ เคร่อข�าย

ร้อยละ ๗๐  
และม้เคร่อข�ายให้ม� 
ท้�ไม�ซึ่��ากับัปี ๒๕๖๓  
จ�านวน ๒ เคร่อข�าย
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181รายงานประจำ�าปี ๒๕๖๔

ต้วชี�ว้ด เป้าหมาย ผลทั้ี่เก้ดจร้ง ณ  
๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๔

ติัวชิ้�วัด ๖/๔ จ�านวนกิจกรรมท้�ด�าเนินการเป็นภาษา 
ติ�างประเทศ

๑๖ กิจกรรม ข่�นไป ๑๗ กิจกรรม

ติัวช้ิ�วัด ๖/๕ ผลประเมินค่ณธิ์รรมและความโปร�งใส 

ในการด�าเนินงานของห้น�วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละ ๙๐.๐๑ – 
๑๐๐.๐๐ คะแนน

ร้อยละ ๘๘.๓๓

ตัิวชิ้�วัด ๖/๖ ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงานติาม

แผนการพฒันาระบับัเทคโนโลยส้ารสนเทศ เพ่�อสนับัสนน่

งานติามภารกิจห้ลักของสถาบััน

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๖ ๑๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๖ ทั้ี่ได้ร้บ ๙.๖๐ คะแนน

ประเด็นยทุั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๗ : การพ้ฒนานว้ตกรรมเพื่อประชาธ้ปไตย

ตัิวชิ้�วดั ๗/๑ จ�านวนนวตัิกรรมประชิาธิิ์ปไติยท้�สร้างข่�นเพ่�อ
ขบััเคล่�อนงานติามภารกิจของสถาบันั และขบััเคล่�อนสงัคม

๕ กระบัวนการ/เคร่�องม่อ ๗ กระบัวนการ/เคร่�องมอ่

ติัวชิ้�วัด ๗/๒ จ�านวนครั�งการเข้าถ่งองค์ความรู้เก้�ยวกับั
นวัติกรรมประชิาธิ์ิปไติยท้�เผยแพร�ผ�านส่�อดิจิทัล

๓๕๐,๐๐๑ ครั�ง ข่�นไป ๗๔๙,๓๗๐ ครั�ง

ติัวชิ้�วัด ๗/๓ ระดับัความสนใจและการรับัรู้เร่�องเก้�ยวกับั
ประชิาธิ์ิปไติยท้�เพิ�มข่�น

ร้อยละ ๘๐ ข่�นไป ร้อยละ ๘๕.๖๐

รวม  ค่าน��าหน้กคะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๗ ๑๐.๐๐ คะแนน

       คะแนนประเด็นยุทั้ธศาสิ้ตร์ทั้ี่ ๗ ทั้ี่ได้ร้บ ๑๐.๐๐ คะแนน

รวมคะแนนทั้ี่ได้ร้บทั้้�งสิ้้�น ๙๙.๖๐ คะแนน

สิ้รุปคะแนนส่ิ้วนทั้ี่ ๒ (สิ้้ดสิ้่วน ๗๐ คะแนน) ๖๙.๗๒
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ส่่วนท่ี่� ๓   การติิดติาม ติรวจำส่อบั และประเมินผลงานข้อง
เลข้าธิการ: ค่าน��าหนักคะแนน ร้อยละ ๓๐

ในรอบัปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (๑ ติ่ลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  

คณะกรรมการติิดติามฯ ดำเนินการติิดติาม ติรวจสอบั และประเมินผลงานของ 

ศาสติราจารย์ว่ฒิสาร ติันไชิย เลขาธิ์ิการสถาบััน ซึ่่�งได้รับั คะแนนรวมทั้้�งสิ้้�น ๒๘.๗๕ คะแนน 

โดยผลการประเมินแติ�ละติัวชิ้�วัด เป็นดังน้�

ต้วชี�ว้ด คะแนนเต็ม คะแนนทั้ี่ได้

๑. ระดบ้ความสิ้�าเรจ็ของการใช้จ่ายเงน้งบประมาณ และการด�าเนน้งานโครงการ 

  ๑.๑ ระดับัความส�าเร็จของการใชิ้จ�ายเงินงบัประมาณ ๕.๐๐ ๔.๕๐

  ๑.๒ ระดับัความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการ ๑๕.๐๐ ๑๒.๐๐

๒. การประเม้นบทั้บาทั้และภาวะผูน้�า 

  ๒.๑ ประเมินบัทบัาท และภาวะผู้น�าองค์กรเก้�ยวกับัการก�าห้นดทิศทาง  

และการน�าองค์กรไปสู�ความส�าเร็จ 

๔๐.๐๐ ๓๙.๓๓

  ๒.๒ การประเมินบัทบัาท และภาวะผู้น�าองค์กรโดยผู้ม้ส�วนได้ส�วนเส้ย 

ทั�งภายในและภายนอกองค์กร 

๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐

รวมคะแนนการประเม้นเลขาธ้การ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๘๓

สิ้รุปคะแนนสิ้่วนทั้ี่ ๓ (สิ้้ดสิ้่วน ๓๐ คะแนน) ๒๘.๗๕
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โดยผลการประเมินบัทบัาท และภาวะผู้นำของเลขาธิ์ิการสถาบััน ประกอบัด้วย ๒ ส�วน ค่อ

๑. การประเมินบัที่บัาที่ และภาวะผ้้น�าข้องเลข้าธิการส่ถาบัันเก่�ยวกับั 
การก�าหนดที่ิศที่าง และการน�าองค์กรไปส่้่ความส่�าเร็จำ  

เลขาธิิ์การสถาบัันได้กำห้นดทิศทาง และเป้าห้มายท้าทาย (Challenge) สำห้รับั 

การดำเนินงานประจำปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ เร่�อง คอ่ การผลักดัน และขับัเคล่�อน 

KPI DNA และ การพัฒนาสถาบัันให้้เป็น Digital Organization ผลงานท้�สำคัญ ม้ดังน้�

 การข้บเคลื่อน KPI DNA 

ขยายห้ลักสูติรขับัเคล่�อน KPI DNA ไปยังห้ลักสูติรระดับัประกาศน้ยบััติรชิั�นสูง  

และห้ลักสูติรระดับัประกาศน้ยบััติรครบัท่กห้ลักสูติร รวมจำนวน ๙ ห้ลักสูติร นำเคร่�องม่อ 

กระบัวนการท้�ได้จากการแลกเปล้�ยนเร้ยนรู้เก้�ยวกับัวิธ้ิ์การ กิจกรรมในการสร้าง KPI DNA  

ไปใชิ้เกิดผลได้จริงในแติ�ละห้ลักสูติร

 การพ้ฒนาองค์กรไปสิู้่ Digital Organization

สถาบัันได้พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานด้านไอท้ และพัฒนาศักยภาพของบั่คลากร  

รวมถ่งการพัฒนาระบับัเทคโนโลย้เพ่�อนำมาใช้ิสำห้รับัการดำเนินงานในด้านติ�างๆ ได้แก�  

จัดการเร้ยนการสอนออนไลน์แบับัเติ็มรูป และนำเคร่�องม่อดิจิทัลมาปรับัใชิ้เพ่�อให้้เกิด 

การแลกเปล้�ยนเร้ยนรู้ร�วมกัน และสร้างสังคมแห้�งการเร้ยนรู้ผ�านระบับัออนไลน์ (Virtual 

Community) การขับัเคล่�อนงานวิจัยในพ่�นท้�โดยการจัดอบัรมเชิิงปฏิิบััติิการออนไลน์  รวมถ่ง

การพัฒนารูปแบับั และชิ�องทางการเผยแพร�ความรู้ผ�านระบับัออนไลน์ ติลอดจนการนำระบับั

เทคโนโลย้มาใชิเ้พ่�อการบัริห้ารจดัการภายในองคก์ร เชิ�น ระบับัสารบัรรณอเิลก็ทรอนกิส ์เปน็ต้ิน
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๒. การประเมินบัที่บัาที่ และภาวะผ้้น�าองค์กรโดยผ้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ย 
ที่ั�งภายใน และภายนอกองค์กร

คณะกรรมการติิดติามฯ  ได้จัดทำแบับัสอบัถามเพ่�อประเมินบัทบัาทและภาวะผู้นำ

ของเลขาธิ์ิการสถาบัันพระปกเกล้า และดำเนินการสำรวจกล่�มผู้ม้ส�วนได้ส�วนเส้ยทั�งภายใน 

และภายนอกสถาบััน ประกอบัด้วย สภาสถาบัันพระปกเกล้า คณะกรรมการบัริห้ารสถาบััน 

พระปกเกล้า และคณะกรรมการบัริห้ารกองท่น การเงิน การงบัประมาณและทรัพย์สิน  

จำนวน ๒๒ คน ติลอดจนผูบ้ัริห้ารในระดับัผูอ้ำนวยการ จำนวน ๙ คน รวมผูต้ิอบัแบับัสอบัถาม

ทั�งสิ�น ๓๑ คน ผลคะแนนประเมินค�าเฉล้�ยความพ่งพอใจ เท�ากับั ๔.๖๖ ซึ่่�งความพ่งพอใจ 

อยู�ในระดับัด้มาก 

ผลสร่ปคะแนนการประเมินสถาบัันประจำปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคะแนนเติ็มร้อยละ ๑๐๐ 

สถาบัันได้รับั คะแนนรวมทั้้�งสิ้้�น ๙๘.๔๗  ดังน้�

  รายการประเม้น ค�าแนนเต็ม 
(ร้อยละ)

คะเนนทั้ี่ได้
(ร้อยละ)

๑. การติดิติามการปฏิบิัติัิติามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดิติามฯ ไม่ค้ดค่าคะแนน

๒. การติดิติาม ติรวจสอบั และประเมนิผลส�าเร็จติามแผนยท่ธิ์ศาสติร์
ของสถาบัันพระปกเกล้า

๗๐.๐๐ ๖๙.๗๒

๓. การติิดติาม ติรวจสอบั และประเมินผลงานของเลขาธิ์ิการ ๓๐.๐๐ ๒๘.๗๕

รวมคะแนนทั้้�งสิ้้�น ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๔๗
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ทั้้�งนี� คณะกรรมการต้ดตามฯ ได้มีข้อเสิ้นอแนะเพื่อการพ้ฒนาปร้บปรุงการดำเน้นงาน จำนวน  

๑ เรือ่ง คือ 

๑. เพ่�อสร้างความผูกพันของพนักงานติ�อองค์กร สถาบัันควรให้้ความสำคัญในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ 

การสร้างแรงบัันดาลใจให้้พนักงานท่กระดับัเพ่�อให้้เกิดความร�วมม่อ และร�วมใจในการปฏิิบััติิงานให้้บัรรล่ติาม 

เป้าห้มาย การสร้างขวัญและกำลังใจแก�พนักงานท่กระดับั เพ่�อเป็นแรงผลักดันให้้การนำนโยบัายไปปฏิิบััติ ิ

ให้้ประสบัความสำเร็จติามเป้าห้มาย
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การดำาเนินงานติามข้อคิิดเห็็น 
และข้อเสนอแนะของสมาชิิกรัฐสภา

ติามท้� สมาชิกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิิกวฒิ่สภาได้มข้้อคิดเห็้นและข้อเสนอแนะท้�เป็นประโยชิน์

ติ�อการดำเนินงานเพ่�อพัฒนาและปรับัปรง่การดำเนินงานของสถาบัันให้้ด้ยิ�งข่�น สถาบัันได้ดำเนินการเพ่�อ

การพัฒนาองค์กรติามข้อเสนอแนะ ซึ่่�งแบั�งออกเป็น ๕ ด้าน ดังน้�

  ด้านการด�าเนินงานติามบัที่บัาที่หน้าที่่�ข้องส่ถาบััน
 การดำเนนิงานของสถาบันัเก้�ยวขอ้งกบัังานทางดา้นวชิิาการท้�ครอบัคลม่การศก่ษา

วิจัย การจัดการศ่กษาอบัรม และการเผยแพร�ความรู้ด้านการพัฒนาประชิาธิ์ิปไติย และ

การเมอ่งการปกครองในระบัอบัประชิาธิิ์ปไติยอนัมพ้ระมห้ากษตัิรยิท์รงเป็นประมข่ทั�งใน

ระดับัชิาติแิละทอ้งถิ�น รวมถง่การดำเนนิงานเก้�ยวเน่�องกบััการพฒันาพพิิธิ์ภัณฑ์์พระบัาท

สมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยู�ห้วั โดยประสานความร�วมมอ่กบััห้น�วยงานในประเทศ และติ�าง

ประเทศ เพ่�อให้เ้กิดการพัฒนาอย�างติ�อเน่�อง สถาบันัได้ดำเนินการติามขอ้เสนอแนะของ

สมาชิิกรัฐสภา ดังน้�
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ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานติามบัทบัาทของสถาบััน

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๑ 

บัทบัาทห้น้าท้�ห้ลักในการปฏิิรูป
ประเทศด้านการเม่องติาม
รัฐธิ์รรมนูญแห้�งราชิอาณาจักรไทย 
พ่ทธิ์ศักราชิ ๒๕๖๐

สถาบันัได้ขบััเคล่�อนงานปฏิิรูปประเทศด้านการเม่องติามท้�ไดรั้บัมอบัห้มาย 

จากคณะกรรมการปฏิริปูประเทศดา้นการเมอ่ง ให้้เปน็ผู้รบััผดิชิอบัห้ลกั

การดำเนนิงานกิจกรรม Big Rock 1 เร่�อง การส�งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจ 

ทางการเมอ่งการปกครองในระบัอบัประชิาธิ์ปิไติยอนัมพ้ระมห้ากษตัิรยิ์

ทรงเปน็ประมข่ และกจิกรรม Big Rock 5 เร่�อง การปรบััปรง่โครงสรา้ง

และเน่�อห้ารัฐธิ์รรมนูญเพ่�อการปฏิิรูป โดยสถาบัันได้เริ�มดำเนินการ

ติั�งแติ�ปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับังบัประมาณดำเนินการ 

ในปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ติลอดจนได้บัูรณาการการดำเนินงาน 

กับัโครงการปกติิของสถาบััน ในการขับัเคล่�อนกิจกรรมปฏิิรูปประเทศ

ทั�งสองดา้น จะดำเนนิการกบัักล่�มเปา้ห้มายทห้ารดว้ย ซึ่่�งจะดำเนนิการ 

ในปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ติามแผนท้�สถาบัันได้วางไว้ สำห้รับั 

การรายงานผลการขับัเคล่�อนกิจกรรมปฏิิรูปประเทศนั�น สถาบััน 

จะรายงานผลการดำเนินงานการขับัเคล่�อนกิจกรรมปฎิรูปประเทศ 

ด้านการเม่องติ�อไป 

ทั�งน้� ในการขับัเคล่�อนการปฏิรูิปประเทศด้านการเมอ่ง สถาบันัได้ประสาน 

ความร�วมม่อกับัห้น�วยงานท้�เก้�ยวข้อง โดยสถาบัันได้ร�วมกับักระทรวง

มห้าดไทย เพ่�อดำเนินการกับักล่�มเป้าห้มาย กำนัน ผู้ให้ญ�บั้าน และ

ร�วมม่อกับัอ้กห้ลายห้น�วยงาน ทั�งกระทรวงศ่กษาธิิ์การ กระทรวง 

การอ่ดมศ่กษา วิทยาศาสติร์และนวัติกรรม กระทรวงสาธิ์ารณส่ข 

กระทรวงกลาโห้ม องค์กรพัฒนาชิ่มชิน รวมถ่งสถาบัันได้ร�วมกับั 

สำนักงานคณะกรรมการการเลอ่กติั�ง (กกติ.) ซึ่่�งเปน็ห้น�วยงานความร�วมมอ่ 

ห้ลักในการขับัเคล่�อนกิจกรรมปฏิิรูปประเทศด้านการเม่องร�วมกัน
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ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๒ 

บัทบัาทในการพัฒนาคนให้้เกิด
ความเข้าใจเก้�ยวกับัประชิาธิ์ิปไติย 
ในรูปแบับัท้�เป็นเอกลักษณ์ติาม
บัริบัทของประเทศไทย และ 
การปลูกฝังธิ์รรมาภิบัาล

สถาบันัได้ดำเนินงานติามบัทบัาทห้น้าท้�โดยให้ค้วามสำคญัติ�อการพัฒนา

ระบัอบัประชิาธิ์ปิไติยอนัมพ้ระมห้ากษตัิรยิท์รงเปน็ประมข่ ธิ์รรมาภบิัาล 

และสันติิวิธ้ิ์ ติามวิสัยทัศน์ท้�สถาบัันได้กำห้นดไว้ โดยสถาบัันม้ห้น้าท้� 

ในการสร้างองค์ความรู้ และการประย่กต์ิองค์ความรู้เพ่�อไปสู� 

การปฏิิบััติิได้จริง ซึ่่�งสถาบัันได้ให้้ความสำคัญใน ๓ ส�วน ประกอบัด้วย

• ความสำคัญเชิิงโครงสร้าง ระบับัสถาบััน ระบับัขององค์กรติ�างๆ 

ระบับัการติรวจสอบั

• กระบัวนการในระบัอบัประชิาธิิ์ปไติย ติั�งแติ�การเลอ่กติั�งซึ่่�งถอ่เป็น

พ่�นฐาน รวมไปถ่งเร่�องการม้ส�วนร�วม ท้�เร้ยกว�า “ประชิาธิิ์ปไติย

แบับัปรก่ษาห้ารอ่” โดย สถาบัันไดพั้ฒนาห้ลกัสตูิรกระบัวนการจดั

ทำกฎห้มายติามมาติรา ๗๗ ซึ่่�งเป็นเร่�องให้ม�ท้�เป็นการผสมผสาน

ระห้ว�างประชิาธิิ์ปไติยแบับัตัิวแทนกับัประชิาธิ์ิปไติยทางติรง ผ�าน

กลไกการปร่กษาห้าร่อ 

• ความห้มาย ค�านิยม ห้ร่อค่ณค�าประชิาธิ์ิปไติย สถาบัันได้ 

ให้้ความสำคัญติ�อประเด็นดังกล�าวเป็นอย�างมาก ซึ่่�งท้�ผ�านมา 

สถาบัันไ ด้พยายามสร้างค่ณค�าประชิาธิิ์ปไติยให้้ เ กิดข่�น 

ผ�านกลไกติ�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลไกการสร้างจากฐานราก

ธิ์รรมภิบัาล โดยให้้ความสำคัญกับัระบับัการบัริห้ารงานภาครัฐ  

โดยได้พัฒนาเคร่�องม่อเพ่�อนำไปสู�การประย่กติ์ ใชิ้  และ 

สร้างห้ลักสูติร เชิ�น การพัฒนาห้ลักสูติร People’s Audit  

ท้�ทำให้้ส�วนราชิการทำงานภายใติ้การติรวจสอบัของประชิาชิน 

โดยจดัอบัรมมาแลว้มากกว�า ๒๐ ร่�น อก้ทั�ง การให้ร้างวลัแก�องคก์ร

ปกครองส�วนท้องถิ�นและได้สร้างกระบัวนการเร้ยนรู้ ขยายผล  

โดยให้้องค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นท้�ไม�ผ�านการประเมินได้เร้ยนรู้

ถ่งวิธิ์้การ แนวทางจากองค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นท้�ได้รับัรางวัล

ว�าควรทำอย�างไร ส�งผลให้้เกิด Impact ในส�วนติ�างๆ
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  ด้านการศึกษาวิจำัยและการพัฒนาองค์ความร้้ 
  ข้องส่ถาบัันพระปกเกล้า

 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่�อพัฒนาประชิาธิ์ิปไติย ธิ์รรมาภิบัาล และสันติิวิธิ์้  

เพ่�อพัฒนาค่ณภาพชิ้วิติประชิาชิน และค่ณภาพประชิาธิิ์ปไติยเพ่�อเป็นประโยชิน์ทางวิชิาการ 

ติลอดจนการวิเคราะห์้ร�างกฎห้มาย การสรป่และนำเสนอประเด็นทางสังคมท้�ทนัติ�อสถานการณ์ 

และสามารถนำไปประย่กติ์ใช้ิได้ห้ลากห้ลายมิติิ ซึ่่�งสถาบัันได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ 

ติามข้อเสนอแนะของสมาชิิกรัฐสภา ดังน้�

ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการศ่กษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ของสถาบัันพระปกเกล้า

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๑

พัฒนาองค์ความรู้เก้�ยวกับั
ประชิาธิ์ิปไติย ธิ์รรมาภิบัาล  
และสันติิวิธิ์้ และติอบัสนองติ�อ
ประเด็นการปฏิิรูปทางการเม่อง

สถาบัันม้งานวิจัยองค์ความรู้เก้�ยวกับัประชิาธิ์ิปไติย ธิ์รรมาภิบัาล และ 

สันติิวิธิ์้ และดำเนินการขับัเคล่�อนให้้เกิดการประย่กติ์ใชิ้ในพ่�นท้�  

ทั�งการทำวิจัยและการนำไปสู�การปฏิิบััติิจริง อาทิ ม้ห้ลักสูติร 

ด้านการเจรจาไกล�เกล้�ย การสรา้งความเข้าใจ และรบััฟังั สรา้งการยอมรบัั  

และในส�วนสำคัญค่อกิจกรรมของนักศ่กษาท้�จะลงไปสู�การปฏิิบััติิจริง 

ในพ่�นท้�เพ่�อศ่กษาถ่งรากของปัญห้า และห้าแนวทางป้องกันและ 

จัดการความขัดแย้งโดยสันติิวิธิ์้

ประเด็นท้� ๒ 

การวิจัยเชิิงล่กเก้�ยวกับัรัฐธิ์รรมนูญ

การศ่กษาวิจัยเก้�ยวกับัประเด็นติ�างๆ เก้�ยวกับัรัฐธิ์รรมนูญ ขณะน้� 

สถาบันัได้ดำเนนิการขับัเคล่�อนกจิกรรม Big Rock 5 เร่�อง การปรับัปรง่ 

โครงสร้างและเน่�อห้ารัฐธิ์รรมนูญเพ่�อการปฏิิรูป โดยกิจกรรมท้�จะ

ดำเนินการประกอบัด้วยการศ่กษาวิจัยในประเด็นติ�างๆ ท้�เก้�ยวข้อง 

เพ่�อนำไปสู�ข้อเสนอเพ่�อการแก้ไขรัฐธิ์รรมนูญ ติลอดจนการอบัรม

เพ่�อสร้างวิทยากรกระบัวนการในการรับัฟัังความคิดเห้็นเพ่�อนำไปสู� 

การออกแบับัรฐัธิ์รรมนญูท้�เห้มาะสม นอกจากการดำเนนิงานติามท้�ไดร้บัั 

มอบัห้มายจากคณะกรรมการปฏิริปูประเทศดา้นการเมอ่ง เพ่�อขบััเคล่�อน 

กิจกรรม Big Rock 5 สถาบัันได้ให้้ความสำคัญติ�อเร่�องดังกล�าว
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ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

มาเปน็ระยะเวลานาน โดยไดม้ผ้ลงานวจิยั และผลงานวชิิาการ ติลอดจน 

กิจกรรมเผยแพร�ความรูท้้�เก้�ยวขอ้งกับัประเด็นเร่�องรัฐธิ์รรมนญู ซึ่่�งล�าสด่

สถาบันัมผ้ลงาน KPI Year book เร่�อง รัฐธิ์รรมนญูรอบัโลก และไดจ้ดั

กิจกรรม Series Talk เร่�องรัฐธิ์รรมนูญ

ประเด็นท้� ๓

ชิ�องทางการเผยแพร� ประชิาสัมพันธิ์์

งานวิจัยให้้ห้ลากห้ลายมากยิ�งข่�น

สถาบัันให้้ความสำคัญในการนำเสนอผลการศก่ษาวจัิยท้�เป็นประโยชิน์ 

ติ�อสาธิ์ารณะ ซึ่่�งได้ดำเนนิการเผยแพร�ทาง เว็บัไซึ่ต์ิสถาบันัพระปกเกล้า  

และให้้บัริการห้้องสม่ดของสถาบััน และจัดส�งไปยังห้้องสม่ด 

มห้าวิทยาลัย และห้้องสม่ดห้น�วยงานท้�เก้�ยวข้อง รวมถ่งการเผยแพร�

ผ�านทางรายการวิทย่ร�วมกับัรัฐสภา และส่�อดิจิทัลอ่�นๆ 

นอกจากน้�ยังม้การจัดอบัรมเชิิงปฏิิบััติิการเพ่�อสร้างความรู้ความเข้าใจ

และการฝึกปฏิิบััติิให้้กับักล่�มเป้าห้มายอย�างทั�วถ่ง และรวมไปถ่ง 

การให้้คำปร่กษาทางวิชิาการและร�วมขับัเคล่�อนประเด็นทางสังคม 

ห้ร่อผลักดันร�างพระราชิบััญญัติิให้้บัรรล่ผลสำเร็จเป็นรูปธิ์รรม

  

  ด้านการจำัดการศึกษาอบัรม
 การจัดการศ่กษาอบัรมของสถาบัันท้�ม่�งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการการเม่อง 

การปกครองระบัอบัประชิาธิิ์ปไติยอันม้พระมห้ากษัติริย์ทรงเป็นประม่ข รวมถ่งการม้ส�วนร�วม 

ธิ์รรมาภบิัาล และสนัติวิธ้ิิ์ให้แ้ก�ผูศ่้กษาอบัรม ซ่ึ่�งสถาบัันไดด้ำเนนิการดา้นการจดัการศ่กษาอบัรม

ติามข้อเสนอแนะของสมาชิิกรัฐสภา ดังน้�
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ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการจัดการศ่กษาอบัรม

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๑

สัดส�วนของผู้เข้ารับัการศ่กษาอบัรม

การกำห้นดค่ณสมบััติิของผู้สมัครเข้ารับัการศ่กษาอบัรมของสถาบััน 

ไดม้ก้ารระบัค่ณ่สมบัตัิทิั�งขา้ราชิการ คร ูอาจารย ์นกัวชิิาการ ผูบ้ัรหิ้าร 

ขา้ราชิการทอ้งถิ�น รวมถง่ประชิาชินทั�วไป ซึ่่�งจะข่�นอยู�กับักล่�มเปา้ห้มาย 

ของแติ�ละห้ลักสูติรของสถาบััน โดยเปิดโอกาสในการศ่กษาอบัรม 

อย�างทั�วถ่งทั�งในภาครัฐ เอกชิน และภาคประชิาสังคม

ทั�งน้�ยังม้ค่ณสมบััติิของผู้สมัครเร้ยน ในประเด็นการเป็นลูกห้น้�กองท่น 

กู้ย่มเพ่�อการศก่ษา (ก.ย.ศ.) อยู�ในเกณฑ์ท้์�สามารถสมคัรเขา้รับัการศก่ษา

อบัรมในห้ลกัสูติรของสถาบันัได ้แติ�กรณ้ผดินดัการชิำระห้น้� จง่จะถ่อว�า

ขาดค่ณสมบััติิท้�จะสมัครเข้ารับัการศ่กษาอบัรมห้ลักสูติรของสถาบััน 

ซึ่่�งเป็นไปติามดำริของท�านประธิ์านสภาสถาบััน (นายชิวน ห้ล้กภัย)  

ท้�ได้ให้้ไว้ ซึ่่�งถ่อเป็นความซ่ึ่�อสัติย์ส่จริติอันเป็นพ่�นฐานเบั่�องติ้น

ประเด็นท้� ๒ 

การพัฒนาห้ลักสูติรออนไลน์

สถาบันัได้พฒันาและจัดห้ลักสตูิร e-Learning เป็นระบับัการเรย้นการสอน

ออนไลนเ์พ่�อเผยแพร�ความรูไ้ปสู�ประชิาชินในวงกวา้ง ซึ่่�งมห้้ลกัสตูิรดงัน้� 

• ห้ลักสูติรเติร้ยมความพร้อมสำห้รับัการเม่องระดับัชิาติิ

• ห้ลักสูติรเติร้ยมความพร้อมสำห้รับัการเม่องระดับัท้องถิ�น

• ค�านิยมพ่�นฐานความเป็นพลเม่องในระบัอบัประชิาธิ์ิปไติย
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ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๓ 

การพัฒนาค่ณภาพ 

การจัดการศ่กษาอบัรม

สถาบัันให้้ความสำคัญกับัการพัฒนาค่ณภาพการจัดการศ่กษาอบัรม 

เพ่�อสร้างและพฒันาคนให้เ้กดิการเปล้�ยนแปลงพฤติกิรรม โดยไดป้ลกูฝงั 

KPI DNA ประกอบัด้วย

• K (Knowledge) คอ่ การสรา้งให้เ้กดิกระบัวนการแลกเปล้�ยนเรย้น

รู้ร�วมกันระห้ว�างผู้เร้ยน เพ่�อสร้างองค์ความรูใ้ห้ม�ร�วมกัน 

• P (Publicness) คอ่ การปลูกฝังให้้ผูเ้ร้ยนเกิดจิติสำน่กรับัผิดชิอบั

ติ�อส�วนรวม ผ�านการทำโครงการกล่�มเชิิงปฏิิบััติิการ แทนการทำ

เอกสารวชิิาการ ซึ่่�งผูเ้รย้นจะไดล้งพ่�นท้�จริง เพ่�อศก่ษาปัญห้า และ

ดำเนินโครงการเพ่�อแก้ไขปัญห้าในพ่�นท้� ติัวอย�างเชิ�นท้�ผ�านมา 

ได้ดำเนินการเก้�ยวกับัการแก้ไขปัญห้าความเห้ล่�อมล�ำในสังคม

• I (Integrity) คอ่ การสรา้งจติิสำนก่ และปลกูฝงัในเร่�องความซึ่่�อสตัิย์

สร่ติิให้เ้กดิแก�ผูเ้รย้น ไดแ้ก� การเขา้เรย้นให้ต้ิรงเวลา การเคารพติ�อ

ห้นา้ท้�ของตินเองในการเข้าเรย้นในระบับัการเรย้นการสอนออนไลน์

ในชิ�วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นติ้น   

ประเด็นท้� ๔ 

การพัฒนาห้ลักสูติรธิ์รรมาภิบัาล 

กับัการส�งเสริมความเสมอภาค

ระห้ว�างเพศ

สถาบัันให้้ความสำคัญกับัการขับัเคล่�อนเร่�องความเสมอภาคทางเพศ  

ไปสู�ในระดับัของ SDG โดยได้พัฒนางานศ่กษาวิจัยท้�ได้รับัการยอมรับั

จาก UNDP และนำเสนอติ�อคณะรฐัมนติร้ ซึ่่�งไดส้นบััสนน่ให้เ้ปน็ประเดน็

สำคัญในการขับัเคล่�อนเร่�องดังกล�าว 

ทั�งน้� ในส�วนของการทดลองห้ลกัสตูิรธิ์รรมาภบิัาลกบััการส�งเสรมิความ

เสมอภาคระห้ว�างเพศนั�น สถาบัันได้ร�วมกับักระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั�นคงของมน่ษย์ (พม.) พัฒนาห้ลักสูติรร�วมกัน
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ซึ่่�งการจัดการศ่กษาอบัรมของสถาบัันไม�ได้อยู�เฉพาะท้�สถาบัันเท�านั�น ห้ากแติ�ยังม้

การขยายผลและลงพ่�นท้�ในการสร้างองค์ความรู้ให้ก้ับัประชิาชินในพ่�นท้�ผ�านโครงการฝึกอบัรม 

ระยะสั�น ทั�งโครงการผู้นำเยาวชินแห้�งอนาคติท้�ดำเนินการจัดการศ่กษาอบัรมให้้กับัเยาวชิน 

นักเร้ยน นิสิติ นักศ่กษา และการขยายองค์ความรู้ในโครงการสร้างสำน่กพลเม่องท้�อบัรม 

ให้้กับัครู ผู้นำชิม่ชิน เพ่�อนำไปขยายผลในพ่�นท้�ติ�อไป

  ด้านการส่่งเส่ริม และให้บัริการที่างวิชาการ 
  แก่ส่มาชิกรัฐส่ภา

 การส�งเสริมงานวิชิาการให้้แก�รัฐสภาเป็นห้น่�งในพันธิ์กิจและย่ทธิ์ศาสติร์ท้�สำคัญ 

อย�างยิ�งของสถาบััน  โดยการม่�งให้้ความสำคัญและม่�งพัฒนารูปแบับัและวิธิ์้การในการส�งเสริม

งานวิชิาการของรัฐสภา เพ่�อสนับัสน่นการปฏิิบััติิห้น้าท้�ของสมาชิิกรัฐสภา บั่คลากรในวงงาน

และข้าราชิการรัฐสภาให้้สอดคล้องติามความต้ิองการของสมาชิิกรัฐสภา โดยสถาบัันจะดำเนินการ 

ส�งเสริมและให้้บัริการทางวิชิาการติามข้อเสนอแนะของสมาชิิกรัฐสภา ดังน้�

ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการส�งเสริม และให้บ้ัริการทางวิชิาการแก�สมาชิิกรัฐสภา

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๑ 

ส�งเสริมสนับัสนน่ให้้สมาชิิกรัฐสภา 

ติลอดจนบั่คลากรสนับัสน่น 

งานของสมาชิิกรัฐสภา  

ให้้ได้เข้ารับัการศ่กษาอบัรม

สถาบัันได้เปดิโอกาสให้ผู้ท้ำห้นา้ท้�สนับัสนน่การปฏิิบััติิงานของสมาชิกิ

รฐัสภา (ผูช้ิ�วยฯ ผูเ้ชิ้�ยวชิาญฯ ประจำติวัสมาชิกิรฐัสภา) รวมถง่ท้�ปรก่ษา

กรรมาธิ์ิการได้เข้ารับัการอบัรมเพ่�อพัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ทักษะท้�จำเป็นติ�อการปฏิิบััติิงาน โดยไม�จำกัดโควติ้า ซึ่่�งท้�ผ�านมา 

ได้เพิ�มจำนวนร่�นการจัดอบัรมจาก ๒ ร่�น เป็น ๘ ร่�น เพ่�อให้้เพ้ยงพอ

ติ�อความต้ิองการของผู้เข้ารับัการอบัรม อย�างไรก็ติาม อาจม้เพ้ยง 

การจัดอบัรมในห้ลักสูติรบัางห้ลักสูติร เชิ�น ห้ลักสูติร ปปร. ท้�สถาบััน

ยังคงจำเป็นติ้องกำห้นดสัดส�วนของสมาชิิกรัฐสภา (ส.ส./ส.ว.) เพ่�อให้้

ม้องค์ประกอบัของผู้เข้ารับัการศ่กษาอบัรมท้�ม้ความสมด่ลครอบัคล่ม

ท่กมิติิการเร้ยนรูข้องห้ลักสูติร
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ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๒ 

พัฒนาวิธิ์้การ และชิ�องทางในการ

เผยแพร�งานวิจัย และให้้บัริการทาง

วิชิาการแก�สมาชิิกรัฐสภา

สถาบัันได้พัฒนารูปแบับั และชิ�องทางการเผยแพร�ท้�ห้ลากห้ลาย  

เพ่�อให้้บัริการทางวิชิาการแก�สมาชิิกรัฐสภา ทั�งการจัดส�งเอกสาร 

บัทสร่ปงานวิจัย (Research Snap) และการสร่ปสัมมนา (KPI-Brief) 

รวมถ่งเอกสารฉบัับัเต็ิมติามการร้องขอของสมาชิิกรัฐสภา รวมถ่ง 

การจัดทำเอกสารในรูปแบับั e-Book ให้้มากข่�น และการพัฒนา 

ชิ�องทางการเผยแพร�ผ�าน application KPI –Link ซึ่่�งปัจจ่บััน 

ได้ม้สมาชิิกรัฐสภาให้้ความสนใจเข้ามาใชิ้บัริการผ�านชิ�องทางดังกล�าว

เพิ�มมากข่�น

  ด้านการส่่งเส่ริมความเป็นพลเมือง และการเผยแพร่ 
  ประชาธิปไติย

 การส�งเสริมความเป็นพลเม่อง และการเผยแพร�ประชิาธิ์ิปไติยท้�เน้นการสร้าง 

ความเป็นพลเม่องไปยังกล่�มเป้าห้มายและขยายผลสู�ท้องถิ�นและชิ่มชิน เพ่�อเผยแพร� 

ความเป็นประชิาธิ์ิปไติยอันม้พระมห้ากษัติริย์ทรงเป็นประม่ข ซ่ึ่�งสถาบัันได้ดำเนินการ 

ติามข้อเสนอแนะของสมาชิิกรัฐสภา ดังน้�

ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการส�งเสริมความเป็นพลเม่อง และการเผยแพร�ประชิาธิ์ิปไติย

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเน้นการตามข้อเสิ้นอแนะ

ประเด็นท้� ๑ 

ส�งเสริม สนับัสน่นการเผยแพร� 

ความรู้เก้�ยวกับัประชิาธิ์ิปไติย 

แก�เยาวชิน

สถาบัันได้ดำเนินโครงการสำน่กพลเม่องท้�ส�งเสริมและสนับัสน่นการ

พัฒนาประชิาธิ์ิปไติยทั�งในโรงเร้ยนท้�ขยายกล่�มเป้าห้มายจากโรงเร้ยน

ในสังกัดสำนักงานการศ่กษาขั�นพ่�นฐาน (สพฐ.) และเพิ�มโรงเร้ยนใน

สังกัดขององค์กรปกครองส�วนท้องถิ�น สำห้รับัระดับัมห้าวิทยาลัยได้ม้

การขยายผลความรู้โครงการผูน้ำเยาวชินแห้�งอนาคติ เพ่�อเปน็ส่�อกลาง

ในการเผยแพร�ความรูเ้ร่�องประชิาธิ์ปิไติย ผู้นำ ภาวะผู้นำและการเมอ่ง

ภาคพลเม่องสู�ครอบัครัวและชิ่มชิน
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ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเนน้การตามข้อเสิ้นอแนะ

นอกจากน้� ยังม้การดำเนินโครงการเสริมสร้างเคร่อข�ายความซ่ึ่�อติรง

มาอย�างติ�อเน่�อง โดยได้ร�วมม่อกับัสถานศ่กษาในการจัดทำโครงการ

โรงเรย้นแห้�งความซึ่่�อติรง

ประเด็นท้� ๒ 

การสร้างความเป็นพลเม่อง

สถาบัันให้้ความสำคัญกับัการสร้างความเป็นพลเม่อง โดยสถาบััน 

ได้ขับัเคล่�อนการสร้างความเป็นพลเม่องผ�านศูนย์พัฒนาการเม่อง 

ภาคพลเม่อง ซึ่่�งถ่อเป็นกลไกภาคประชิาสังคมท้�เป็นแกนห้ลัก 

ของสถาบััน จำนวน ๕๖ ศูนย์ จากทั�วประเทศ ด้วยการสนับัสน่น 

งบัประมาณเ พ่� อดำ เนิน กิจกรรมเ พ่� อ พัฒนาประชิา ธิิ์ปไติย 

อย�างติ�อเน่�อง

ติารางสร่ปข้อเสนอแนะด้านการจัดการศ่กษาอบัรม

ข้อสิ้้งเกตและข้อเสิ้นอแนะ รายละเอียดการดำเน้นการตามข้อเสิ้นอแนะ

มาเปน็ระยะเวลานาน โดยไดม้ผ้ลงานวจิยั และผลงานวชิิาการ ติลอดจน 

กจิกรรมเผยแพร�ความรูท้้�เก้�ยวขอ้งกบััประเดน็เร่�องรฐัธิ์รรมนญู ซึ่่�งล�าสด่

สถาบันัมผ้ลงาน KPI Year book เร่�อง รฐัธิ์รรมนญูรอบัโลก และไดจ้ดั

กิจกรรม Series Talk เร่�องรัฐธิ์รรมนูญ
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ส่่วนที่่� ๔ รายงานการเงิน
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 - 4 - 

สถาบันพระปกเกล้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

        ( หน่วย : บาท ) 
    หมายเหตุ  ๒๕๖๔  ๒๕๖๓ 

สินทรัพย์      

 สินทรัพย์หมุนเวียน      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕  ๑,๓๕๔,๙๐๙,๑๘๐.๔๖  ๓๑๓,๕๑๗,๐๒๗.๔๘ 
  ลูกหนี้ระยะสั้น ๖,๓๕  ๖,๙๒๑,๓๗๕.๕๘  ๑๐,๐๗๐,๐๒๕.๒๑ 
  เงินลงทุนระยะสั้น ๗  ๓๑,๑๔๒.๐๒  ๒๔๐,๐๓๐,๙๕๖.๕๙ 
  สินค้าคงเหลือ ๘  ๔,๔๘๓,๓๓๘.๖๓  ๔,๒๐๙,๔๒๙.๘๓ 
  วัสดุคงเหลือ ๙  ๒,๔๔๓,๕๓๘.๗๖  ๒,๘๘๔,๔๖๑.๓๗ 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๐  ๙๖,๔๑๐,๑๕๘.๕๐  ๔๙๖,๐๐๕.๓๕ 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   ๑,๔๖๕,๑๙๘,๗๓๓.๙๕  ๕๗๑,๒๐๗,๙๐๕.๘๓ 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

  ลูกหนี้ระยะยาว ๑๑,๓๕  ๘๓๗,๖๑๗.๑๗  ๙๕๗,๖๑๗.๑๗ 
  เงินลงทุนระยะยาว ๑๒  ๖๖๘,๖๓๒,๓๒๓.๒๑  ๑,๕๕๖,๖๓๒,๓๒๓.๒๑ 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ๑๓  ๑๖๙,๐๔๖,๘๒๒.๐๘  ๑๗๔,๕๐๑,๖๙๖.๕๕ 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๑๔  ๒๑,๗๗๙,๖๘๔.๖๔  ๒๗,๖๘๗,๕๘๑.๘๑ 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   ๔,๙๙๗,๖๑๐.๗๓ 

 
๔,๙๙๗,๖๑๐.๗๓ 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๘๖๕,๒๙๔,๐๕๗.๘๓ ๑,๗๖๔,๗๗๖,๘๒๙.๔๗ 

รวมสินทรัพย์   ๒,๓๓๐,๔๙๒,๗๙๑.๗๘ ๒,๓๓๕,๙๘๔,๗๓๕.๓๐ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงิน 

 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)      สุพรรณี  งามวุฒิกุล (ลงชื่อ)        วุฒิสาร  ตันไชย 
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สถาบันพระปกเกล้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

        ( หน่วย : บาท ) 
    หมายเหตุ  ๒๕๖๔  ๒๕๖๓ 

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
     

 หนี้สิน      
 หนี้สินหมุนเวียน 

     

  เจ้าหนี้ระยะสั้น ๑๖ 
 

      ๒๐,๕๔๗,๔๕๒.๘๐  ๓๗,๑๘๖,๔๗๙.๔๙ 
  เงินรับฝากระยะสั้น ๑๗,๓๕ 

 
๑๒,๓๒๐,๑๔๑.๙๖  ๑๘,๔๐๒,๙๓๘.๙๓ 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
 

           ๖๕๑,๙๖๒.๖๖  ๖๘๗,๖๕๒.๗๑ 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  

 
๓๓,๕๑๙,๕๕๗.๔๒   ๕๖,๒๗๗,๐๗๑.๑๓ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

   เงินรับฝากระยะยาว 
 

๑๘,๓๕ 

 
       

 ๓,๒๕๕,๓๕๘.๒๕ 
  

      ๓,๒๔๙,๓๕๘.๒๕ 
  รายได้รอการตัดบัญชี ๑๙ 

 
๘๔,๔๗๗,๘๐๕.๔๒   ๙๑,๓๑๗,๙๓๑.๗๘ 

  สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้  
 

             ๕๖,๑๒๗.๐๐  ๗๑,๕๔๑.๐๗ 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  

 
๘๗,๗๘๙,๒๙๐.๖๗  ๙๔,๖๓๘,๘๓๑.๑๐ 

รวมหนี้สิน  
 

๑๒๑,๓๐๘,๘๔๘.๐๙   ๑๕๐,๙๑๕,๙๐๒.๒๓ 
         

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   
 

   

  ทุน   
 

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
  สำรองเพ่ือภารกิจพิเศษ ๒๑ 

 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 

    
  

- กองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย ๑,๓๘๑,๔๙๓,๘๓๗.๒๑  ๑,๓๕๘,๔๒๘,๕๐๕.๑๔ 

  - กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปกเกล้าศึกษา ๗๑,๖๙๐,๑๐๖.๔๘  ๗๐,๖๔๐,๓๒๗.๙๓ 
  

รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
  

๑,๔๕๓,๑๘๓,๙๔๓.๖๙   ๑,๔๒๙,๐๖๘,๘๓๓.๐๗ 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
  

๒,๒๐๙,๑๘๓,๙๔๓.๖๙   ๒,๑๘๕,๐๖๘,๘๓๓.๐๗ 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 

   ๒,๓๓๐,๔๙๒,๗๙๑.๗๘   ๒,๓๓๕,๙๘๔,๗๓๕.๓๐ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

(ลงชื่อ)      สุพรรณี  งามวุฒิกุล (ลงชื่อ)        วุฒิสาร  ตันไชย 
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 - 6 - 

สถาบันพระปกเกล้า 

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
       ( หน่วย : บาท ) 
   หมายเหตุ  ๒๕๖๔  ๒๕๖๓ 

รายได้        

 รายได้จากงบประมาณ ๒๒  ๒๑๕,๓๕๕,๗๐๐.๐๐  ๒๙๔,๐๔๖,๙๐๐.๐๐ 
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   ๑,๐๗๐,๙๗๘.๔๒  ๕๗๒,๐๙๓.๔๐ 

 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๒๓  ๑๗,๘๒๓,๘๐๐.๐๐  - 
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค   ๕๓,๕๐๐.๐๐  ๓๗,๔๗๑.๙๖ 
 รายได้เงินอุดหนนุเฉพาะกิจจากแหล่งทนุภายนอก ๒๔  ๗๕,๕๘๐,๓๑๑.๓๒  ๗๒,๖๓๗,๙๕๑.๐๒  
 รายได้จากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  ๑,๐๑๕,๒๙๐.๒๓  ๑,๑๖๙,๒๕๔.๗๓ 
 รายได้อ่ืน  ๒๕  ๓๙,๓๐๗,๕๖๙.๘๓ 

 
๔๑,๒๙๕,๘๑๕.๗๓ 

รวมรายได้    ๓๕๐,๒๐๗,๑๔๙.๘๐ ๔๐๙,๗๕๙,๔๘๖.๘๔ 
     

ค่าใช้จ่าย      

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๖  ๑๐๑,๒๓๒,๐๑๒.๐๓  ๙๙,๖๑๒,๖๐๒.๔๑ 
 ค่าตอบแทน  ๒๗  ๘,๔๑๙,๔๗๐.๐๐  ๙,๔๔๐,๔๕๐.๓๙ 
 ค่าใช้สอย  ๒๘  ๘๘,๓๓๖,๓๒๘.๘๗  ๑๑๖,๓๒๕,๐๓๑.๗๕ 
 ค่าวัสดุ  ๒๙  ๙,๗๔๕,๒๓๖.๙๑  ๙,๓๒๘,๐๕๔.๘๑ 
 ค่าสาธารณูปโภค ๓๐  ๑๒,๘๓๓,๑๙๑.๕๖  ๑๔,๐๒๘,๙๐๗.๗๔ 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ๓๑  ๓๖,๘๔๒,๗๙๐.๒๖  ๒๒,๗๗๐,๖๗๖.๒๑ 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๓๒  ๘,๑๒๘,๘๙๕.๔๕  ๑๒,๙๕๖,๔๒๑.๒๒ 
 ค่าใช้จ่ายเงินอดุหนนุเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก ๓๓  ๖๑,๖๑๗,๗๓๗.๗๓  ๕๙,๔๔๒,๑๖๙.๒๙ 
 ค่าใช้จ่ายจากงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  ๑๐๕,๕๑๑.๖๘  ๑๖๙,๕๖๘.๑๙ 

รวมค่าใช้จ่าย   
 

๓๒๗,๒๖๑,๑๗๔.๔๙  ๓๔๔,๐๗๓,๘๘๒.๐๑    

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๓๔ ๒๒,๙๔๕,๙๗๕.๓๑ ๖๕,๖๘๕,๖๐๔.๘๓ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า      

(ลงชื่อ)      สุพรรณี  งามวุฒิกุล (ลงชื่อ)        วุฒิสาร  ตันไชย 
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สถาบันพระปกเกลา 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

      ( หนวย : บาท ) 
  

ทุน 

สํารอง 

เพ่ือภารกิจ 

พิเศษ 

รายไดสูง/(ต่าํ) กวาคาใชจายสะสม 

รวม 

สินทรัพยสุทธิ/ 

สวนทุน 
  

กองทุนเพ่ือการพัฒนา 

และเผยแพร 

ประชาธิปไตย 

กองทุนสงเสริม

พิพิธภัณฑ 

พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลาเจาอยูหัว 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ตามที่รายงานไวเดิม 

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๑,๘๖๑,๗๖๓.๘๓ ๖๙,๖๔๐,๖๔๑.๓๙ ๒,๑๑๗,๕๐๒,๔๐๕.๒๒ 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน             -          -       ๑,๘๘๐,๘๒๓.๐๒                          -       ๑,๘๘๐,๘๒๓.๐๒ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

หลังปรบัปรุง 

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๓,๗๔๒,๕๘๖.๘๕ ๖๙,๖๔๐,๖๔๑.๓๙ ๒,๑๑๙,๓๘๓,๒๒๘.๒๔  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพยสทุธ/ิสวนทนุ

สําหรับป ๒๕๖๓ 

     

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด              -        -      ๖๔,๖๘๕,๙๑๘.๒๙     ๙๙๙,๖๘๖.๕๔      ๖๕,๖๘๕,๖๐๔.๘๓ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๘,๔๒๘,๕๐๕.๑๔ ๗๐,๖๔๐,๓๒๗.๙๓ ๒,๑๘๕,๐๖๘,๘๓๓.๐๗ 

 
      ( หนวย : บาท ) 
  

ทุน 

สํารอง 

เพ่ือภารกิจ 

พิเศษ 

รายไดสูง/(ต่าํ) กวาคาใชจายสะสม 

รวม 

สินทรัพยสุทธิ/ 

สวนทุน 
  

กองทุนเพ่ือการพัฒนา 

และเผยแพร 

ประชาธิปไตย 

กองทุนสงเสริม

พิพิธภัณฑ 

พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลาเจาอยูหัว 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตามทีร่ายงานไวเดิม 

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๘,๔๒๘,๕๐๕.๑๔ ๗๐,๖๔๐,๓๒๗.๙๓ ๒,๑๘๕,๐๖๘,๘๓๓.๐๗ 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน             -         -       ๑,๐๒๙,๑๓๕.๓๑     ๑๔๐,๐๐๐.๐๐       ๑,๑๖๙,๑๓๕.๓๑ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

หลังปรบัปรุง 

๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๙,๔๕๗,๖๔๐.๔๕ ๗๐,๗๘๐,๓๒๗.๙๓ ๒,๑๘๖,๒๓๗,๙๖๘.๓๘  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพยสทุธ/ิสวนทนุ

สําหรับป ๒๕๖๔ 
   

  

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด            -         -     ๒๒,๐๓๖,๑๙๖.๗๖     ๙๐๙,๗๗๘.๕๕      ๒๒,๙๔๕,๙๗๕.๓๑ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๘๑,๔๙๓,๘๓๗.๒๑ ๗๑,๖๙๐,๑๐๖.๔๘ ๒,๒๐๙,๑๘๓,๙๔๓.๖๙ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

 

(นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล) (ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย) 

      ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ        เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 

(ลงชื่อ)      สุพรรณี  งามวุฒิกุล (ลงชื่อ)        วุฒิสาร  ตันไชย 
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201รายงานประจำ�าปี ๒๕๖๔

รายงานข้องผ้้ส่อบับััญช่

เสิ้นอ ประธานสิ้ภาสิ้ถาบน้พระปกเกล้า

ความเห็น

สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน ได้ติรวจสอบัรายงานการเงินของสถาบัันพระปกเกล้า 

ซึ่่�งประกอบัด้วย งบัแสดงฐานะการเงิน ณ วันท้� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบัแสดงผลการดำเนินงาน 

ทางการเงิน และงบัแสดงการเปล้�ยนแปลงสินทรัพย์ส่ทธิ์ิ/ส�วนท่น สำห้รับัปีสิ�นส่ดวันเด้ยวกัน  

และห้มายเห้ติ่ประกอบังบัการเงิน รวมถ่งสร่ปนโยบัายการบััญชิ้ท้�สำคัญ

สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินเห็้นว�า รายงานการเงินข้างติ้นน้�แสดงฐานะการเงินของ   

สถาบัันพระปกเกล้า ณ วันท้� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และผลการดำเนินงาน สำห้รับัปีสิ�นส่ด 

วันเด้ยวกัน โดยถูกติ้องติามท้�ควรในสาระสำคัญติามมาติรฐานการบััญช้ิภาครัฐและนโยบัาย 

การบััญชิ้ภาครัฐท้�กระทรวงการคลังกำห้นด
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เกณฑ์ในการแสิ้ดงความเห็น           

สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน ได้ปฏิิบััติิงานติรวจสอบัติามห้ลักเกณฑ์์มาติรฐานเก้�ยวกับัการติรวจ

เงินแผ�นดินและมาติรฐานการสอบับััญชิ้ ความรับัผิดชิอบัของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินได้กล�าวไว้ในวรรค

ความรับัผิดชิอบัของผู้สอบับััญชิ้ติ�อการติรวจสอบัรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน  

สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินม้ความเป็นอิสระจากห้น�วยงานติามห้ลักเกณฑ์์มาติรฐานเก้�ยวกับัการติรวจ 

เงนิแผ�นดนิ  ท้�กำห้นดโดยคณะกรรมการติรวจเงินแผ�นดนิและขอ้กำห้นดจรรยาบัรรณของผูป้ระกอบัวิชิาชิพ้บัญัชิ ้

ท้�กำห้นดโดยสภาวิชิาชิ้พบััญชิ้ ในส�วนท้�เก้�ยวข้องกับัการติรวจสอบัรายงานการเงิน และสำนักงานการติรวจ 

เงินแผ�นดินได้ปฏิิบััติิติามความรับัผิดชิอบัด้านจรรยาบัรรณอ่�น ๆ ซึ่่�งเป็นไปติามห้ลักเกณฑ์์มาติรฐานเก้�ยวกับั 

การติรวจเงินแผ�นดิน และข้อกำห้นดจรรยาบัรรณเห้ล�าน้� สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินเชิ่�อว�า ห้ลักฐาน 

การสอบับััญชิ้ท้�สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินได้รับัเพ้ยงพอและเห้มาะสม เพ่�อใชิ้เป็นเกณฑ์์ในการแสดง 

ความเห้็นของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บัริห้ารเป็นผู้รับัผิดชิอบัติ�อข้อมูลอ่�น ข้อมูลอ่�นประกอบัด้วย ข้อมูลซึ่่�งรวมอยู�ในรายงานประจำปี  

แติ�ไม�รวมถ่งรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบับััญชิ้ท้�อยู�ในรายงานประจำปีนั�น ซึ่่�งผู้บัริห้ารจะจัดเติร้ยม

รายงานประจำปีให้้สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินภายห้ลังวันท้�ในรายงานของผูส้อบับััญชิ้น้�

ความเห้น็ของสำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิติ�อรายงานการเงนิไม�ครอบัคลม่ถง่ขอ้มลูอ่�น และสำนกังาน

การติรวจเงินแผ�นดินไม�ได้ให้้ความเชิ่�อมั�นติ�อข้อมูลอ่�น

ความรับัผิดชิอบัของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินท้�เก้�ยวเน่�องกับัการติรวจสอบัรายงานการเงิน ค่อ 

การอ�านและพิจารณาว�าข้อมูลอ่�นม้ความขัดแย้งท้�ม้สาระสำคัญกับัรายงานการเงิน ห้ร่อกับัความรู้ท้�ได้รับัจาก

การติรวจสอบัของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน ห้ร่อปรากฏิว�าข้อมูลอ่�นม้การแสดงข้อมูลท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญห้ร่อไม�
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เม่�อสำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิไดอ้�านรายงานประจำป ีห้ากสำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิสรป่ไดว้�า

ม้การแสดงข้อมูลท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินติ้องส่�อสารเร่�องดังกล�าว

กับัผู้ม้ห้น้าท้�ในการกำกับัดูแล

ความร้บผ้ดชอบของผู้บร้หารและผู้มีหน้าทั้ี่ในการกำก้บดูแลต่อรายงานการเง้น         

ผู้บัริห้าร ม้ห้น้าท้�รับัผิดชิอบัในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเห้ล�าน้�โดยถูกติ้องติามท้�ควร 

ติามมาติรฐานการบััญชิ้ภาครัฐและนโยบัายการบััญชิ้ภาครัฐท้�กระทรวงการคลังกำห้นด และรับัผิดชิอบัเก้�ยวกับั

การควบัคม่ภายในท้�ผูบ้ัรหิ้ารพิจารณาว�าจำเป็น เพ่�อให้ส้ามารถจัดทำรายงานการเงินท้�ปราศจากการแสดงข้อมลู

ท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการท่จริติห้ร่อข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงนิ ผูบ้ัรหิ้ารรบััผดิชิอบัในการประเมินความสามารถของห้น�วยงานในการดำเนินงาน 

ติ�อเน่�อง เปิดเผยเร่�องท้�เก้�ยวกับัการดำเนินงานติ�อเน่�องติามความเห้มาะสม และการใชิ้เกณฑ์์การบััญช้ิสำห้รับั 

การดำเนินงานติ�อเน่�อง เว้นแติ�ม้ข้อกำห้นดในกฎห้มายห้ร่อเป็นนโยบัายรัฐบัาลท้�จะเลิกห้น�วยงานห้ร่อห้ย่ด 

ดำเนินงานห้ร่อไม�สามารถดำเนินงานติ�อเน่�องติ�อไปได้

ผู้ม้ห้น้าท้�ในการกำกับัดูแล ม้ห้น้าท้�ในการกำกับัดูแลกระบัวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน 

ของห้น�วยงาน

ความร้บผ้ดชอบของผู้สิ้อบบ้ญชีต่อการตรวจสิ้อบรายงานการเง้น

การติรวจสอบัของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน ม้วัติถ่ประสงค์เพ่�อให้้ได้ความเชิ่�อมั�นอย�าง 

สมเห้ติ่สมผลว�า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญห้ร่อไม�  

ไม�ว�าจะเกิดจากการท่จริติห้ร่อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบับััญช้ิซึ่่�งรวมความเห็้นของสำนักงาน 

การติรวจเงินแผ�นดินอยู�ด้วย ความเชิ่�อมั�นอย�างสมเห้ติ่สมผล ค่อ ความเชิ่�อมั�นในระดับัสูงแติ�ไม�ได้เป็น 
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การรับัประกันว�าการปฏิิบััติิงานติรวจสอบัติามห้ลักเกณฑ์์มาติรฐานเก้�ยวกับัการติรวจเงินแผ�นดินและมาติรฐาน

การสอบับััญชิ้จะสามารถติรวจพบัข้อมูลท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท้�ม้อยู�ได้เสมอไป ข้อมูลท้�ขัดติ�อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจ่ริติห้รอ่ข้อผิดพลาด และถ่อว�ามส้าระสำคัญเม่�อคาดการณ์ได้อย�างสมเห้ติ่สมผลว�า  

รายการท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงแติ�ละรายการห้ร่อท่กรายการรวมกันจะม้ผลติ�อการตัิดสินใจทางเศรษฐกิจของ 

ผู้ใชิ้รายงานการเงินจากการใชิ้รายงานการเงินเห้ล�าน้�

ในการติรวจสอบัของสำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิติามห้ลกัเกณฑ์ม์าติรฐานเก้�ยวกบััการติรวจเงนิแผ�นดนิ 

และมาติรฐานการสอบับััญชิ้ สำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินได้ใชิ้ด่ลยพินิจและการสังเกติและสงสัยเย้�ยง 

ผู้ประกอบัวิชิาชิ้พติลอดการติรวจสอบั การปฏิิบััติิงานของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินรวมถ่ง

• ระบ่ัและประเมินความเส้�ยงจากการแสดงข้อมูลท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงาน

การเงิน ไม�ว�าจะเกิดจากการท่จริติห้ร่อข้อผิดพลาด ออกแบับัและปฏิิบััติิงานติามวิธิ์้การติรวจสอบั  

เพ่�อติอบัสนองติ�อความเส้�ยงเห้ล�านั�น และได้ห้ลักฐานการสอบับััญช้ิท้�เพ้ยงพอและเห้มาะสม 

เพ่�อเป็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็้นของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน ความเส้�ยงท้�ไม�พบัข้อมูล 

ท้�ขัดติ�อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่่�งเป็นผลมาจากการท่จริติจะสูงกว�าความเส้�ยงท้�เกิดจาก 

ขอ้ผิดพลาด เน่�องจากการท่จรติิอาจเก้�ยวกับัการสมรูร้�วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารห้ลักฐาน การติั�งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท้�ไม�ติรงติามขอ้เทจ็จรงิห้รอ่การแทรกแซึ่งการควบัค่มภายใน

• ทำความเขา้ใจในระบับัการควบัคม่ภายในท้�เก้�ยวข้องกับัการติรวจสอบั เพ่�อออกแบับัวธิิ์ก้ารติรวจสอบั

ท้�เห้มาะสมกับัสถานการณ์ แติ�ไม�ใชิ�เพ่�อวัติถ่ประสงค์ในการแสดงความเห็้นติ�อความม้ประสิทธิิ์ผล

ของการควบัค่มภายในของห้น�วยงาน

• ประเมนิความเห้มาะสมของนโยบัายการบัญัชิท้้�ผูบ้ัรหิ้ารใช้ิและความสมเห้ติส่มผลของประมาณการ

ทางบััญชิ้และการเปิดเผยข้อมูลท้�เก้�ยวข้องซึ่่�งจัดทำข่�นโดยผู้บัริห้าร

• สร่ปเก้�ยวกับัความเห้มาะสมของการใช้ิเกณฑ์์การบััญชิ้สำห้รับัการดำเนินงานติ�อเน่�องของผู้บัริห้าร

และจากห้ลกัฐานการสอบับัญัชิท้้�ไดรั้บั สรป่ว�ามค้วามไม�แน�นอนท้�มส้าระสำคญัท้�เก้�ยวกบััเห้ติก่ารณ์

ห้ร่อสถานการณ์ท้�อาจเป็นเห้ติ่ให้้เกิดข้อสงสัยอย�างม้นัยสำคัญติ�อความสามารถของห้น�วยงาน 

ในการดำเนินงานติ�อเน่�องห้ร่อไม� ถ้าสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินได้ข้อสร่ปว�าม้ความไม�แน�นอน
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ท้�มส้าระสำคญั สำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิติอ้งกล�าวไวใ้นรายงานของผูส้อบับัญัชิข้องสำนกังาน

การติรวจเงินแผ�นดินโดยให้้ข้อสังเกติ ถ่งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินท้�เก้�ยวข้อง ห้ร่อ 

ถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล�าวไม�เพย้งพอ ความเห็้นของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินจะเปล้�ยนแปลงไป  

ข้อสร่ปของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินข่�นอยู�กับัห้ลักฐานการสอบับััญช้ิท้�ได้รับัจนถ่งวันท้� 

ในรายงานของผูส้อบับัญัชิข้องสำนกังานการติรวจเงนิแผ�นดนิ อย�างไรกต็ิาม เห้ติก่ารณ์ห้ร่อสถานการณ์

ในอนาคติอาจเป็นเห้ติ่ให้ห้้น�วยงานติ้องห้ย่ดการดำเนินงานติ�อเน่�อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน่�อห้าของรายงานการเงินโดยรวม รวมถ่งการเปิดเผยข้อมูล 

ว�ารายงานการเงินแสดงรายการและเห้ติ่การณ์ในรูปแบับัท้�ทำให้้ม้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกติ้อง 

ติามท้�ควรห้ร่อไม�

สำนักงานการติรวจเงนิแผ�นดนิ ได้ส่�อสารกับัผูบ้ัริห้ารและผูม้ห้้น้าท้�ในการกำกับัดูแลในเร่�องติ�างๆ ท้�สำคัญ  

ซึ่่�งรวมถง่ขอบัเขติและชิ�วงเวลาของการติรวจสอบัติามท้�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท้�ม้นยัสำคญัท้�พบั จากการติรวจสอบั  

รวมถง่ข้อบักพร�องท้�ม้นัยสำคัญในระบับัการควบัค่มภายใน ห้ากสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดินได้พบัในระห้ว�าง

การติรวจสอบัของสำนักงานการติรวจเงินแผ�นดิน

 (นางเสาวณ้  พงษ์ศักดิ�ศร้)

   ผู้อำนวยการสำนักติรวจสอบัการเงินและบัริห้ารพัสด่ท้� ๑๘

 (นางสาวเกศิณ้  โกมลห้ิรัญ)

   นักวิชิาการติรวจเงินแผ�นดินชิำนาญการพิเศษ

สิ้ำน้กงานการตรวจเง้นแผ่นด้น

ว้นทั้ี่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๕
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พันธกิจที่่� ๑ 

การศึกษาวิจำยัที่างวิชาการเพื�อการส่ร้างองค์ความร้้และเส่นอแนะ  
การแกไ้ข้ปญัหาเก่�ยวกับัการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบัอบั
ประชาธิปไติยอย่างเป็นระบับั

งานด้านการศึกษาวิจำัยและพัฒนา

๑.	 งานวิิจััย	 เร่ื่�อง	“การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่และเครื่่�องม่ือการื่กำหนดนโยบายสาธารื่ณะของ	

พัรื่รื่คการื่เมื่องไทย”	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ธนพัันธ์	ไล่ปรื่ะกอบทรื่ัพัย์

๒.	 งานวิจิัยั	เรื่่�อง	“การื่ศกึษาการื่ส่�อสารื่ของพัรื่รื่คการื่เมือ่งผ่า่นแนวิคดิเรื่่�องการื่ตลาดการื่เมือ่ง	(Political		

Marketing)	เพั่�อสรื่้างควิามืนิยมืทางการื่เม่ืองไทย	:	กรื่ณีศึกษาการื่เล่อกตั�งทั�วิไป	พั.ศ.	๒๕๖๒”		

โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.บัณฑิิต	จัันทรื่โรื่จัน์กิจั	และ	ณัช่ช่าภััทรื่	อมืรื่กุล

๓.	 โครื่งการื่ศึกษาและพััฒนารื่ะบบการื่เงินของพัรื่รื่คการื่เมื่อง	โดย	ณัช่ช่าภััทรื่	อมืรื่กุล	และ		

รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อรื่รื่ถสิทธิ�	พัานแก้วิ

๔.	 โครื่งการื่ศึกษาและพััฒนารื่ะบบการื่สรื่รื่หาผ้้่ลงสมัืครื่รัื่บเล่อกตั�ง	โดย	ปุรื่วิิช่ญ์์	วัิฒนสุข	และ		

ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.วิีรื่ะ	หวิังสัจัจัะโช่ค
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๕.	 งานวิจิัยั	เรื่่�อง	“บนัทกึเรื่่�องเด่นรื่างวัิลพัรื่ะปกเกล้า	สมืรื่รื่ถนะองค์กรื่	ขององค์กรื่ปกครื่องส่วินทอ้งถิ�น

ที�เป็นเลิศ”	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อรื่ทัย	ก๊กผ่ล	วิิลาวิัณย์	หงส์นครื่	และ	สิริื่ณัฏฐ์์	เพัช่รื่ศรีื่ช่าติ

๖.	 โครื่งการื่วิิจััยเพั่�อพััฒนาปัญ์ญ์าปรื่ะดิษฐ์์สำหรื่ับค้นหาข้อกฎหมืายที�เกี�ยวิกับองค์กรื่ปกครื่อง	

ส่วินท้องถิ�น:	กรื่ณีศึกษาการื่จััดซื้่�อจััดจั้างขององค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	

ดรื่.นพัพัรื่	ลีปรื่ีช่านนท์	และคณะ

๗.	 งานวิิจััยสำรื่วิจัภัารื่กิจัและงบปรื่ะมืาณของส่วินรื่าช่การื่ในพั่�นที�เกาะสมุืย	:	กรื่ณีศึกษาเพ่ั�อ	

เตรีื่ยมืข้อม้ืลสนบัสนุนสำหรื่บัการื่พัฒันาพั่�นที�เกาะสมืยุเปน็องคก์รื่ปกครื่องส่วินทอ้งถิ�นรื่ป้แบบพิัเศษ	

โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ศุภัสวิัสดิ�	ช่ัช่วิาล	และคณะ

๘.	 โครื่งการื่วิจิัยัการื่พัฒันาบริื่การื่สาธารื่ณะเพ่ั�อส่งเสริื่มืเศรื่ษฐ์กิจัท้องถิ�นด้วิยกรื่ะบวินการื่ออกแบบ	โดย	

ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.พัีรื่ดรื่	แก้วิลาย	และคณะ

๙.	 โครื่งการื่ศึกษาวิิจััยเพ่ั�อพััฒนาปัญ์ญ์าปรื่ะดิษฐ์์สำหรัื่บให้คำปรึื่กษาด้านการื่บริื่หารื่งานท้องถิ�น:		

กรื่ณีศึกษาการื่จััดซื้่�อจััดจั้างขององค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.นพัพัรื่		

ลีปรื่ีช่านนท์	และคณะ

๑๐.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดับทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.	

โดย	วิิลาวัิณย์	หงส์นครื่	และ	สุจัินดา	ไผ่่สมืบ้รื่ณ์

๑๑.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดับทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.	

(จัังหวิัดเช่ียงใหมื่)	โดย	ผ่้้ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ไพัลิน	ภั้่จัีนาพัันธุ์

๑๒.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดับทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.	

(จังัหวัิดสมุืทรื่ปรื่าการื่)	โดย	ผ้้่ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.พิัช่ญ์	์พังษ์สวัิสดิ�	และ	ดรื่.ชุ่มืพัล	อุน่พัฒันาศิลป์

๑๓.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดับทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.		

(จัังหวัิดขอนแก่น)	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.กฤช่วิรื่รื่ธน์	โล่วิัช่ริื่นทร์ื่	ภัาคภั้มิื	พัลส้งเนิน		

และ	ปฐ์มืพัรื่	มืั�งมืา

๑๔.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดับทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.	

(จัังหวิัดนครื่ศรื่ีธรื่รื่มืรื่าช่)	โดย	สุภัากาญ์จัน์	ช่ัยฤกษ์	และคณะ
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๑๕.	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาชิ่กสภัา	อบจั.	และนายก	อบจั.	

(จัังหวิัดนนทบุรื่ี)	โดย	วิิลาวิัณย์	หงส์นครื่

๑๖.	รื่ายงานสถานการื่ณก์ารื่กรื่ะจัายอำนาจั	ปรื่ะจัำปี	พั.ศ.๒๕๖๔	บทบาทขององค์กรื่ปกครื่องสว่ินท้องถิ�น	

กบัการื่จัดัการื่วิกิฤตท่ามืกลางการื่แพัร่ื่รื่ะบาดของโควิดิ-๑๙	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อรื่ทัย	ก๊กผ่ล		

และ	สิรื่ิณัฏฐ์	์เพัช่รื่ศรื่ีช่าติ

๑๗.	โครื่งการื่วิจิัยัขับเคล่�อนองค์กรื่ปกครื่องส่วินทอ้งถิ�นใหเ้ป็นกลไกลดควิามืเหล่�อมืล�ำทางดา้นการื่ศึกษา	

โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ทรื่งช่ัย	ทองปาน	และ	กัณฑิกะ	โลกวิิทล้

๑๘.	รื่ายงานการื่วิิจััยปรื่ับปรืุ่งกฎหมืาย	รื่ะเบียบ	ข้อบังคับ	เพั่�อยกรื่ะดับ	สำนักงานบรื่ิหารื่กองทุนเพั่�อ	

ส่งเสริื่มืการื่อนุรัื่กษ์พัลังงาน	เป็นนิติบุคคล	โดยมีืโครื่งสร้ื่างอัตรื่ากำลังพัร้ื่อมืสวัิสดิการื่ที�เหมืาะสมื	

โดยวิิธีคัดเล่อก	โดย	ศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.สมืคิด	เลิศไพัฑิ้รื่ย์	และคณะ

๑๙.	การื่ปรื่ะเมืินสถานการื่ณ์ควิามืเป็นปรื่ะช่าธิปไตยของปรื่ะเทศไทย	:	จัับช่ีพัจัรื่ปรื่ะช่าธิปไตยไทย		

พั.ศ.	๒๕๖๓	(Democracy	Index	in	Thailand	:	Monitoring	the	Pulse	of	Thai	Democracy)	

โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และ	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด

๒๐.	บทบาทอำนาจัหน้าที�ของวิุฒิสภัาในรื่ะบบสภัาค้่	กับปรื่ะสิทธิผ่ลในการื่เสรื่ิมืสร้ื่างเสถียรื่ภัาพั	

ทางการื่เมื่องและการื่พััฒนาปรื่ะช่าธิปไตยไทย	โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ภั้มืิ	มื้ลศิลป์

๒๑.	องค์กรื่อิสรื่ะกับการื่สรื่้างปรื่ะช่าธิปไตยที�ตรื่วิจัสอบได้	:	ศึกษากรื่ณีคณะกรื่รื่มืการื่สิทธิมืนุษยช่น	

แห่งช่าติ	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์

๒๒.	ปรื่ะสิทธผิ่ลของกลไกการื่ตรื่วิจัสอบและช่ี�ขาดการื่เลอ่กตั�ง	ในการื่ทำให้การื่เลอ่กตั�งสุจัรื่ติและเที�ยงธรื่รื่มื		

โดย	ปัทมืา	ส้บกำปัง

๒๓.	การื่ศึกษากลไกเพั่�อนำไปส้่ควิามืเท่าเทียมืตามืเป้าหมืายที�	๑๖	ของเป้าหมืายการื่พััฒนาอย่างยั�งย่น	

ของสหปรื่ะช่าช่าติ	(United	Nations’	Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	โดย	ศาสตรื่าจัารื่ย์	

ดรื่.สุรื่สิทธิ�	วิช่ิรื่ขจัรื่		

๒๔.	บทบาทของพัลเม่ืองในการื่ป้องกันและแก้ไขปัญ์หาการื่เล่อกตั�งที�ไม่ืสุจัริื่ตเที�ยงธรื่รื่มื	เพั่�อพััฒนา	

และเสรื่ิมืสรื่้างควิามืเข้มืแข็งของปรื่ะช่าธิปไตยไทย	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และคณะ
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๒๕.	งานวิิจััยชุ่มืช่นเร่ื่�อง	“บทบาทสตรื่ีถิ�นอาสาสมืัครื่สาธารื่ณสุขปรื่ะจัำหมื้่บ้านในการื่เสรื่ิมืสรื่้าง	

การื่มืีส่วินร่ื่วิมื	ของชุ่มืช่นเพ่ั�อป้องกันและควิบคุมืการื่แพัรื่่รื่ะบาดของโรื่คติดเช่่�อไวิรื่ัสโคโรื่นา	

สายพัันธุ์ใหม่ื	๒๐๑๙		ในจัังหวัิดเชี่ยงใหม่ื”	โดย	ปรื่ิญ์ญ์์	ขวัิญ์เรีื่ยง	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.กฤษณา			

ไวิสำรื่วิจั	และ	รื่ังสรื่รื่ค์		สุคำภัา

๒๖.	งานวิิจััยชุ่มืช่นเรื่่�อง	“การื่ศึกษาควิามืเหล่�อมืล�ำในการื่เข้าถึงผ้่าอนามืัยของกลุ่มืสตรื่ี	:	ศึกษากรื่ณี

นักเรื่ียนหญ์ิงในจัังหวิัดเช่ียงใหมื่”	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ปีดิเทพั	อย้่ย่นยง	และคณะ

๒๗.	การื่ศึกษาติดตามืการื่ขับเคล่�อนยุทธศาสตร์ื่ช่าติส้่การื่ปฏิบัติ	:	ศึกษากรื่ณียุทธศาสตร์ื่ช่าติด้าน	

การื่สร้ื่างโอกาสและควิามืเสมือภัาคทางสังคมืในปรื่ะเด็นเร่ื่งด่วินเร่ื่�องสังคมืส้งวัิย	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่		

อุดมืพังษ์

๒๘.	การื่ศึกษาอนาคตและฉากทัศนก์ารื่เม่ืองไทยเพ่ั�อสรื่า้งปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งยน่	:	ในมิืตขิองสถาบันการื่เม่ือง	

(รื่ฐั์สภัา	สมืาชิ่กสภัาผ่้แ้ทนรื่าษฎรื่	สมืาชิ่กวิฒุสิภัา)	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ยต์รื่ะกล้	มืชี่ยั	และ	ช่มืพัน้ทุ	

ตั�งถาวิรื่

๒๙.	การื่สำรื่วิจัควิามืคิดเห็นของปรื่ะช่าช่นเกี�ยวิกับสิ�งแวิดล้อมืและการื่ดแ้ลสุขภัาพั	โดย	ดรื่.ถวิลิวิดี	บรุื่กีลุ		

และ	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด

๓๐.	การื่ออกแบบการื่พััฒนาคุณภัาพัสังคมื	กรื่ณีศึกษาควิามืเสมือภัาครื่ะหว่ิางเพัศในการื่จััดการื่ภัาวิะ

วิิกฤติจัากโรื่ครื่ะบาดไวิรื่ัสโคโรื่น่า	(COVID-19)	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และ	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด

๓๑.	การื่ศึกษาการื่เปลี�ยนแปลงคุณภัาพัสังคมืใหมื่	:	คุณภัาพัสังคมืในทัศนะของเยาวิช่น	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	

อุดมืพังษ์

๓๒.	การื่ศึกษาสมืรื่รื่ถนะและมืาตรื่ฐ์านการื่ทำงานของคณะกรื่รื่มืการื่การื่เลอ่กตั�ง	:	กรื่ณีศกึษาเปรื่ยีบเทยีบ	

ฟิิลิปปินส์และไทย	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และคณะ

๓๓.	แนวิทางการื่จััดทำแผ่นงบปรื่ะมืาณที�คำนึงถึงควิามืเสมือภัาครื่ะหวิ่างเพัศและวัิยด้วิยกรื่ะบวินการื่	

มืีส่วินรื่่วิมื	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และ	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด

๓๔.	การื่ศึกษาเพั่�อถอดบทเรีื่ยนโครื่งการื่เสริื่มืสรื่้างควิามืซื้่�อตรื่งในสถานศึกษาที�ได้จััดทำมืารื่ะหวิ่าง		

ปี	พั.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๓	โดย	นิตยา	โพัธิ�นอก
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๓๕.	การื่ศึกษาอนาคตและฉากทัศนก์ารื่เม่ืองไทยเพ่ั�อสรื่า้งปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งยน่	:	ในมิืติของพัรื่รื่คการื่เม่ือง	

โดย	ดรื่.สติธรื่	ธนานิธิโช่ติ	ณัช่ช่าภััทรื่	อมืรื่กุล	และ	ปุรื่วิิช่ญ์์	วิัฒนสุข

๓๖.	การื่ศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การื่เมือ่งไทยเพ่ั�อสร้ื่างปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น	:	ในมืติขิองการื่เมือ่งภัาค

พัลเมื่อง	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และคณะ

๓๗.	การื่เสริื่มืสรื่้างควิามืเข้มืแข็งทางด้านสิทธิและการื่มืีส่วินรื่่วิมืแก่ปรื่ะช่าช่น	:	กรื่ณีศึกษา	การื่พััฒนา

นโยบายจัากภัาคปรื่ะช่าช่น	จัังหวิัดจัันทบุรื่ี	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรีื่กุล	และคณะ

๓๘.	การื่เม่ืองสิ�งแวิดล้อมื:	 การื่เคล่�อนไหวิในสังคมืไทยและสังคมืโลก	 โดย	 นิตยา	 โพัธิ�นอก		

จัิตรื่เลขา	หวิลกสิน	และ	ดวิงจัันทรื่์	ศิรื่ิรื่ักษ์โสภัณ

๓๙.	การื่ศึกษาวิิจััยเพ่ั�อเสริื่มืสร้ื่างการื่มีืส่วินร่ื่วิมืของปรื่ะช่าช่นและภัาคส่วินต่างๆ	ในการื่ด้แลรัื่กษา	

เงินแผ่่นดินและทรื่ัพัย์สินของรื่ัฐ์	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรีื่กุล	และคณะ

๔๐.	Political	Value	Profiles	among	Thai	Voters	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรีื่กุล	รัื่ช่วิดี	แสงมืหะหมัืด		

และ	ดรื่.อานนท์	ศักดิ�วิรื่วิิช่ญ์์

๔๑.	The	Application	of	Community	Based	Arts	for	Citizenship	Empowerment	and	Social	

Changes	in	Thailand	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และ	ธนภัณ	วิัฒนกุล

๔๒.	การื่นำหลักธรื่รื่มืาภิับาลมืาใช้่ในการื่พััฒนาคุณภัาพัสังคมือย่างยั�งย่นหลังวิิกฤตโควิิด	๑๙:		

การื่เสริื่มืสร้ื่างควิามืเสมือภัาคในชุ่มืช่น	กรื่ณีศึกษา	เทศบาลตาบลบ้านแฮด	จัังหวิัดขอนแก่น		

โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และคณะ

๔๓.	การื่นำหลักธรื่รื่มืาภัิบาลมืาใช่้ในการื่พััฒนาคุณภัาพัสังคมือย่างยั�งย่นหลังวิิกฤตโควิิด	๑๙	:		

กรื่ณศึีกษา	การื่ใช่ห้ลกัสนัตวิิธิเีพั่�อเสรื่มิืสรื่า้งควิามืสามืคัคใีนโรื่งเรื่ยีน	โดย	ดรื่.ถวิลิวิด	ีบรุื่กีลุ	และคณะ

๔๔.	การื่นำหลักธรื่รื่มืาภัิบาลมืาใช่้ในการื่พััฒนาคุณภัาพัสังคมือย่างยั�งย่นหลังวิิกฤตโควิิด	๑๙	:		

กรื่ณีศกึษา	นวิตักรื่รื่มืเครื่อ่ข่ายจิัตอาสางานศลิปะช่มุืช่นจัังหวัิดสตล้	โดย	ดรื่.ถวิลิวิดี	บรุื่กีลุ	และคณะ

๔๕.	ศึกษาควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพัึงพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ		และการื่ยกรื่ะดับการื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะ		

โดย	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด
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๔๖.	โครื่งการื่นวัิตกรื่รื่มืชุ่มืช่นแบบมืีส่วินรื่่วิมืเพั่�อส่งเสริื่มืการื่ท่องเที�ยวิในเขตตำบลหัวิเวิียง	โดย		

ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	และ	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด

๔๗.	นวิัตกรื่รื่มืการื่ส่�อสารื่ของชุ่มืช่นเพั่�อส่งเสรื่ิมืการื่ท่องเที�ยวิชุ่มืช่นเมื่องกรื่ะบี�	โดย	อินทุอรื่	แสงอรื่ัญ์	

และ	นิตยา	โพัธิ�นอก

๔๘.	งานวิจิัยัปรื่ะเทศไทยในอนาคต	Future	Thailand	:	มืติ	ิ๒	สังคมื	ช่นบท	ท้องถิ�น	โดย	ศาสตรื่าจัารื่ย์

วิุฒิสารื่	ตันไช่ย	และคณะ

๔๙.	The	Pandemic	and	Democratic	Governance	in	Thailand	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล		

รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด	และ	นุช่ปรื่ะภัา	โมืกข์ศาสตร์ื่

๕๐.	รื่ายงานกฎหมืายเกี�ยวิกบัภัาคปรื่ะช่าสังคมื:	ควิามืท้าทายปรื่ะช่าธิปไตยไทย	กรื่ณี	ร่ื่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติ	

วิ่าด้วิยการื่ดำเนินงานขององค์กรื่ที�ไมื่แสวิงหารื่ายได้หร่ื่อกำไรื่มืาแบ่งปันกัน	พั.ศ.	 ....	และ	

รื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติส่งเสรื่ิมืและพััฒนาองค์กรื่ภัาคปรื่ะช่าสังคมื	พั.ศ.	....	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรีื่กุล		

และคณะ

๕๑.	โครื่งการื่การื่สำรื่วิจัควิามืคิดเห็นของปรื่ะช่าช่นต่อกรื่ะบวินการื่สันติภัาพัจัังหวิัดช่ายแดนภัาคใต้		

(Peace	Survey)	โดย	วิิลาสินี	โสภัาพัล	และ	ปรื่ะภัาพัรื่	วิัฒนพังศ์

๕๒.	โครื่งการื่การื่ถอดบทเรื่ียนชุ่มืช่นสันติสุขในปรื่ะเทศไทย	โดย	ดรื่.ช่ลัท	ปรื่ะเท่องรื่ัตนา	และคณะ

๕๓.	โครื่งการื่วิิจััยกลไกการื่สรื่้างควิามืไวิ้ใจั	(trust	Building)	ของรื่ัฐ์ด้วิยนโยบายพัหุวิัฒนธรื่รื่มื	

ในสามืจัังหวิัดช่ายแดนภัาคใต้	โดย	วิิลาสินี	โสภัาพัล	และ	ปรื่ะภัาพัรื่	วิัฒนพังศ์

๕๔.	โครื่งการื่วิิจััยควิามืเป็นพัลเมื่อง	:	บทสำรื่วิจัสถานะควิามืเป็นพัลเมื่องกับการื่ร้้ื่เท่าทันดิจิัทัล		

โดย	ดรื่.ศรื่ัณยุ	หมืั�นทรื่ัพัย์	และ	จัารืุ่วิรื่รื่ณ	แก้วิมืะโน
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ทีุ่นส่นับัส่นุนงานวิจำัยและงานวิชาการ

๑.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“พัลังเยาวิช่นคนภั้เก็ตฟิ้�นฟิ้แนวิปะการื่ัง”	โดย	กลุ่มื	PHUKET	CORAL		

PROTECTOR

๒.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“เยาวิช่นช่ลบุรื่ี	รื่่วิมืใจัรื่ักษ์ทะเล”	โดย	กลุ่มื	Coral	Ranger	3	

๓.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“การื่จััดการื่ขยะเพั่�อสิ�งแวิดล้อมื”	โดย	กลุ่มื	NEW	GEN	DEVELOP

๔.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“อนุรื่ักษ์พัิทักษ์คลองท่าแพั”	โดย	กลุ่มื	The	youth	dreams

๕.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“มืัคคุเทศก์น้อยออนทัวิรื่์นานาช่าติพัันธุ์	(ไทย	ลาวิ	มือญ์	กะเหรีื่�ยง	พัมื่า		

จัีน	มื้ง	อังกฤษ)”	โดย	กลุ่มื	เพัช่รื่ทองผ่าภั้มืิ

๖.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“ส่บสานวิัฒนธรื่รื่มืท้องถิ�นเวิียงตาล	จัิตวิิญ์ญ์าณแห่งศาสตรื่าวิุธโบรื่าณ”		

โดย	สภัานักเรื่ียนโรื่งเรื่ียนเวิียงตาลพัิทยาคมื

๗.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“Save	Life	๖	นาทีมืีค่า	ลดอัตรื่าการื่เสียช่ีวิิตจัากการื่จัมืน�ำ”	โดย		

กลุ่มื	แพังโขง	โรื่งเรื่ียนบ้านแพังพัิทยาคมื	อำเภัอบ้านแพัง	จัังหวิัดนครื่พันมื

๘.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“ยุวิศิลปิน		แดนดินนครื่พันมื		สั�งสมืภั้มิืปัญ์ญ์า	ตรื่ะการื่ตาฟ้ิอนหางนกย้ง”	

โดย	กลุ่มื	ยุวิศิลปินถิ�นเวิินพัรื่ะบาท

๙.	 ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“Buddy	ต่างวิัย”	โดย	กลุ่มื	NL	Children’s	Council	And	PW	School

๑๐.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่	“อนุรื่ักษ์ส่บสานการื่แสดงละครื่ช่าตรีื่ตำบลบางปลา”	โดย	กลุ่มื	ทีมืเยาวิช่น

เรื่ารื่ักษ์บางปลา

๑๑.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่สำรื่วิจัควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพึังพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ	และการื่ยกรื่ะดับ	

การื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะ	องค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินตำบลนาพัันสามื	โดย	บุญ์ส่ง	คล�ำพังษ์

๑๒.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่สำรื่วิจัควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพึังพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ	และการื่ยกรื่ะดับ

การื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะ	 โรื่งเรื่ียนสังกัดสำนักงานเขตพั่�นที�การื่ศึกษามืัธยมืศึกษา	 เขต	๒๕		

โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อาทิตย์	ฉัตรื่ช่ัยพัลรัื่ตน์
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๑๓.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่สำรื่วิจัควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพึังพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ	และการื่ยกรื่ะดับ	

การื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะอย่างมืีส่วินรื่่วิมืในการื่จััดทำแผ่นสุขภัาพั	ส้่โรื่งพัยาบาลส่งเสริื่มืสุขภัาพั	๓	แห่ง	

สังกัดองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินตำบลฝายแก้วิ	โดย	วิุฒิไกรื่	ดวิงพัิกุล

๑๔.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่สำรื่วิจัควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพึังพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ	และการื่ยกรื่ะดับ	

การื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะ	ด้วิยการื่สรื่้างการื่มืีส่วินรื่่วิมืและรื่ับฟิังเสียงจัากปรื่ะช่าช่น	(We	Hear	You)	

โดย	สุพัิศษา	โหมืดสกุล

๑๕.	ทุนสนับสนุนโครื่งการื่สำรื่วิจัควิามืเช่่�อมืั�น	ควิามืพึังพัอใจัต่อหน่วิยงานต่างๆ	และการื่ยกรื่ะดับ	

การื่บรื่ิการื่สาธารื่ณะ	โดย	บุญ์ส่ง	คล�ำพังษ์
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ให้บัริการที่างวิชาการที่ั�งในร้ปข้องการศึกษาอบัรมที่างวิชาการ  
ใหค้�าปรึกษา ให้ข้อ้เส่นอแนะเชิงนโยบัาย และบัริการข้อ้มล้ข่้าวส่าร
เก่�ยวกบััความร้ท้ี่างการเมอืงการปกครองในระบัอบัประชาธปิไติย 
ธรรมาภิบัาลและส่ันติิวิธ่

ระดับัประกาศน่ยบััติรชั�นส่้ง

๑.	 หลักสต้รื่การื่เม่ืองการื่ปกครื่องในรื่ะบอบปรื่ะช่าธิปไตย	สำหรัื่บนักบริื่หารื่รื่ะดับสง้	รืุ่น่ที�	๒๔	(ปปรื่.๒๔)		

ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๑๓๙	คน

๒.	 หลักส้ตรื่การื่บริื่หารื่งานภัาครัื่ฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๐	(ปรื่มื.๒๐)	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	

จัำนวิน	๑๕๘	คน

๓.	 หลักส้ตรื่การื่บรื่ิหารื่เศรื่ษฐ์กิจัสาธารื่ณะสำหรื่ับนักบรื่ิหารื่รื่ะดับส้ง	รืุ่่นที�	๑๙	(ปศส.๑๙)	ผ่้้ผ่่าน	

การื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๑๒๐	คน

๔.	 หลักส้ตรื่การื่เสรื่ิมืสรื่้างสังคมืสันติสุข	รืุ่่น	๑๑	(สสสส.๑๑)	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๘๙	คน
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๑.	 หลักส้ตรื่ผ่้้นำยุคใหมื่ในรื่ะบอบปรื่ะช่าธิปไตย	รืุ่่นที�	๑๐		(ปนป.๑๐)	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	

๑๓๘	คน

๒.	 หลักส้ตรื่ไทยกับปรื่ะช่าคมือาเซื้ียนในเศรื่ษฐ์กิจัการื่เมื่องโลก	รืุ่่นที�	๑๐	(TAG	10)	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษา

อบรื่มื	จัำนวิน	๗๖	คน

๓.	 หลักส้ตรื่กฎหมืายท้องถิ�น	รืุ่่นที�	๑๐	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๖๖	คน

๔.	 หลักส้ตรื่การื่พััฒนานักบรื่ิหารื่รื่ะดับส้ง	สำหรื่ับข้ารื่าช่การื่รื่ัฐ์สภัาสามืัญ์	รืุ่่นที�	๑๒	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษา

อบรื่มื	จัำนวิน	๙๕	คน

๕.	 หลักสต้รื่ธรื่รื่มืาภิับาลของผ้้่บรื่หิารื่สถานศึกษา	สพัฐ์.	(โรื่งเรีื่ยนสุจัรื่ติ)	รืุ่น่ที�	๖	ผ้้่ผ่า่นการื่ศึกษาอบรื่มื	

จัำนวิน	๘๐	คน

๖.	 หลกัสต้รื่แนวิคดิพั่�นฐ์านการื่จัดัการื่ควิามืขดัแย้งดว้ิยสนัตวิิธิ	ีรืุ่น่ที�	๕	(พัขส.๕)	ผ่้ผ้่า่นการื่ศึกษาอบรื่มื	

จัำนวิน	๔๖	คน

๗.	 หลักส้ตรื่ธรื่รื่มืาภัิบาลของผ้้่บรื่ิหารื่รื่ะดับกลาง	รืุ่่นที�	๒๒	(ปธก.๒๒)	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	

๑๐๒	คน

ระดับัส่ัมฤที่ธิบััติร

๑. ห้ลักสูติรการให้้บัริการสาธิ์ารณะโดยการม้ส�วนร�วมของประชิาชิน (People’s Audit) ร่�นท้� ๒๕  

(PA 25) ผู้ผ�านการศ่กษาอบัรม จำนวน ๓๕ คน
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๑.	 หลักส้ตรื่การื่พััฒนาควิามืสามืารื่ถ	สำหรัื่บผ้้่บรื่ิหารื่องค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น	ปรื่ะจัำปี	๒๕๖๔		

ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๑๑๐	คน

๒.	 หลักสต้รื่การื่วิเิครื่าะห์ผ่ลกรื่ะทบในการื่ตรื่ากฎหมืายและการื่ปรื่ะเมิืนผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย	รืุ่น่ที�	๒		

ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๔๓	คน

๓.	 หลักส้ตรื่การื่กำกับด้แลกิจัการื่สำหรื่ับกรื่รื่มืการื่แลผ่้้บรื่ิหารื่รื่ะดับส้งขององค์กรื่กำกับด้แล		

(Regulator)	รื่ัฐ์วิิสาหกิจัและองค์การื่มืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๓	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๒๖	คน

๔.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๗	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๔๔	คน

๕.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๘	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๙๖	คน

๖.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๙	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๖๑	คน

๗.	 หลักส้ตรื่ผ้้่เช่ี�ยวิช่าญ์และผ้้่ช่ำนาญ์การื่ปรื่ะจัำตัวิสมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๗	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื		

จัำนวิน	๙๓	คน

๘.	 หลักส้ตรื่ผ้้่เช่ี�ยวิช่าญ์และผ้้่ช่ำนาญ์การื่ปรื่ะจัำตัวิสมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๘	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื		

จัำนวิน	๓๔	คน

ใบัรับัรอง

๑.	 หลักส้ตรื่เสริื่มืสรื่้างควิามืร้้ื่เคร่ื่อข่าย	ก.ล.ต.	ภัาคปรื่ะช่าช่น	รุ่ื่นที�	๑	-	๕	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื		

จัำนวิน	๓๓๓	คน

๒.	 หลักส้ตรื่การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่รัื่บฟัิงควิามืเห็นของผ้้่ให้และผ้้่รื่ับบริื่การื่เพ่ั�อพััฒนาและปรัื่บปรุื่ง

ศักยภัาพัในการื่ให้บรื่ิการื่สาธารื่ณะด้านสุขภัาพั	ผ่้้ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๗๑	คน

๓.	 หลักส้ตรื่ธรื่รื่มืาภัิบาลกับการื่ส่งเสรื่ิมืควิามืเสมือภัาครื่ะหวิ่างเพัศสำหรื่ับผ่้้บรื่ิหารื่	(หลักส้ตรื่ทดลอง)	

ผ้้่ผ่่านการศ่กษาอบัรม จำนวน ๕๗ คน
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๑.	 หลักส้ตรื่เตรื่ียมืควิามืพัรื่้อมืสำหรื่ับนักการื่เม่ืองรื่ะดับช่าติ	E-Learning	for	National	politicians	

(ENP)	มืีผ่้้ผ่่านการื่อบรื่มื	จัำนวิน	๕๖๒	คน

๒.	 หลักส้ตรื่เตรื่ียมืควิามืพัรื่้อมืสำหรื่ับนักการื่เมื่องรื่ะดับท้องถิ�น	E-Learning	for	Local	politicians	

(ELP)	มืีผ่้้ผ่่านการื่อบรื่มื	จัำนวิน	๕๐๑	คน

๓.	 หลักส้ตรื่	ค่านิยมืพ่ั�นฐ์านของควิามืเป็นพัลเมื่องในรื่ะบอบปรื่ะช่าธิปไตย	ปรื่ะจัำปี	๒๕๖๔	มืีผ่้้ผ่่าน

การื่อบรื่มื	จัำนวิน	๒,๙๖๗	คน
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ส่่งเส่ริมงานวิชาการข้องรัฐส่ภา

งานด้านการศึกษาอบัรม

๑.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๗	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๔๔	คน

๒.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๘	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๙๖	คน

๓.	 หลักส้ตรื่ผ่้้ช่่วิยและผ่้้ปฏิบัติงานของสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๙	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื	จัำนวิน	๖๑	คน

๔.	 หลักส้ตรื่ผ้้่เช่ี�ยวิช่าญ์และผ้้่ช่ำนาญ์การื่ปรื่ะจัำตัวิสมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๗	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื		

จัำนวิน	๙๓	คน

๕.	 หลักส้ตรื่ผ้้่เช่ี�ยวิช่าญ์และผ้้่ช่ำนาญ์การื่ปรื่ะจัำตัวิสมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัา	รืุ่่นที�	๘	ผ้้่ผ่่านการื่ศึกษาอบรื่มื		

จัำนวิน	๓๔	คน

งานส่นับัส่นุนด้านร่างกฎหมาย

๑.	 การื่ศึกษาการื่บริื่หารื่จัดัการื่งบปรื่ะมืาณโครื่งการื่เงินอุดหนุนสำหรัื่บสนับสนุนอาหารื่กลางวัินนักเรีื่ยน

ระดับัปฐมวัยและระดับัประถมศ่กษาในสังกัดองค์กรปกครองส�วนท้องถิ�น โดย ธิ์้รพรรณ ใจมั�น  

และ ณวัฒน์ ศร้ปัดถา
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๒. ปัญห้าการบัังคับัใชิ้พระราชิบััญญัติิประกอบัรัฐธิ์รรมนูญว�าด้วยพรรคการเม่อง	พั.ศ.	๒๕๖๐	:		

ศกึษากรื่ณีการื่ยุบพัรื่รื่คการื่เม่ืองอันเน่�องมืาจัากการื่กรื่ะทำควิามืผิ่ด	โดย	ดรื่.เข็มืทอง	ต้นสกุลรุ่ื่งเร่ื่อง	

คณะนิติศาสตรื่์	จัุฬาลงกรื่ณ์มืหาวิิทยาลัย

๓.	 ปญั์หาของการื่บังคบัใช้่พัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ตแิขง่ขนัทางการื่ค้า	พั.ศ.	๒๕๖๐	โดย	ดรื่.พีัรื่พัฒั	โช่คสวุิฒันสกุล		

คณะนิติศาสตรื่์	จัุฬาลงกรื่ณ์มืหาวิิทยาลัย

๔.	 โครื่งการื่ปรื่ะเมืนิผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย	:	ศกึษาพัรื่ะรื่าช่บญั์ญั์ตกิองทนุเพั่�อผ่้เ้คยเป็นสมืาชิ่กรื่ฐั์สภัา	

พั.ศ.	๒๕๕๖	โดย	ณวิัฒน์	ศรื่ีปัดถา

๕.	 โครื่งการื่ศึกษาการื่บังคับใช่้พัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติควิามืเท่าเทียมืรื่ะหวิ่างเพัศ	พั.ศ.	๒๕๕๘	เพั่�อปรื่ะเมืิน	

ผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย	โดย	ผ้้่ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์สาวิตรื่	ี	สุขศรื่	ีสำนกังานศน้ย์วิจิัยัและให้คำปรื่กึษา

แห่งมืหาวิิทยาลัยธรื่รื่มืศาสตรื่์	

๖.	 โครื่งการื่ปรื่ะเมืินผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย	:	ศึกษาพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติวิ่าด้วิยการื่กรื่ะทำควิามืผ่ิด	

เกี�ยวิกับคอมืพิัวิเตอร์ื่	พั.ศ.	๒๕๕๐	(แก้ไขเพัิ�มืเติมื	พั.ศ.	๒๕๖๐)	โดย	ดรื่.อัญ์ธิกา	ณ	พิับ้ลย์		

ศ้นย์บรื่ิการื่วิิช่าการื่	สถาบันบัณฑิิตพััฒนบรื่ิหารื่ศาสตรื่์	

๗.	 โครื่งการื่ศึกษาแนวิทางการื่พััฒนาและเสรื่ิมืสร้ื่างศักยภัาพัทรัื่พัยากรื่มืนุษย์ด้านการื่กีฬาอย่างยั�งย่น	

โดย	ดรื่.สาธิน	ปรื่ะจััญ์บาน	ศ้นย์บรื่ิการื่วิิช่าการื่	มืหาวิิทยาลัยศรื่ีนครื่ินทรื่วิิโรื่ฒ	

๘.	 โครื่งการื่ศึกษาเปรีื่ยบเทียบกฎหมืายกีฬาของต่างปรื่ะเทศและปรื่ะเทศไทย:	ศึกษาเปรีื่ยบเทียบ

รื่ะหว่ิางกฎหมืายกีฬาอังกฤษ	ญ์ี�ปุ�น	สหรื่ัฐ์อเมืรื่ิกาและไทย	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ปิดิเทพั		

อย้่ย่นยง	มืหาวิิทยาลัยเช่ียงใหมื่

๙.	 โครื่งการื่การื่ศึกษาแนวิทางการื่พััฒนาธุรื่กิจัขนาดกลางและขนาดย่อมื	 (SMEs)	 ในจัังหวิัด	

ช่ายแดนภัาคใต้เพั่�อการื่พััฒนาเศรื่ษฐ์กิจัและสังคมือย่างยั�งย่น	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ช่าญ์ช่ัย	

จัิตรื่เหล่าอาพัรื่	มืหาวิิิทยาลัยสยามื	

๑๐.	โครื่งการื่ศึกษาควิามืคิดเห็นเกี�ยวิกับนโยบายการื่พััฒนาเศรื่ษฐ์กิจัฐ์านรื่ากเพั่�อการื่พััฒนาที�ยั�งย่น	

โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ภุัช่งค์	เสนาสุ	สำนักงานศ้นย์วิิจััยและให้คำปรึื่กษาแห่งมืหาวิิทยาลัย

ธรื่รื่มืศาสตรื่์	
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๑๑.	โครื่งการื่ปัจัจััยส่้ควิามืสำเร็ื่จัของเศรื่ษฐ์กิจัฐ์านรื่ากโดยพิัจัารื่ณาจัากนโยบายการื่บ้รื่ณาการื่	

หน่วิยงานภัาครัื่ฐ์และเอกช่นตามืยุทธศาตรื่์ช่าติ	๒๐	ปี	โดย	ดรื่.นนท์	นุช่หมือน	สำนักงานศ้นย์วิิจััย

และให้คำปรื่ึกษาแห่งมืหาวิิทยาลัยธรื่รื่มืศาสตร์ื่

๑๒.	รื่ายงานการื่ศึกษาการื่ปรื่ะเมืินผ่ลการื่ดำเนินงานของรื่ัฐ์สภัาโดยใช่้ เกณฑ์ิและตัวิช่ี�วิัด	

ของ	Inter-Parliamentary	Union	(IPU)	โดย	สำนักส่งเสรื่ิมืวิิช่าการื่รื่ัฐ์สภัา	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า

๑๓.	โครื่งการื่การื่ศึกษาการื่ปรื่ะกาศสถานการื่ณ์ฉุกเฉินกับอำนาจัการื่ตรื่วิจัสอบขององค์กรื่ตุลาการื่	:		

กรื่ณีศึกษาต่างประเทศและประเทศไทย โดย ชิมพูน่ท ติั�งถาวร

งานศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย/บัที่วิเคราะห์

๑.	 บทวิิเครื่าะห์ร่ื่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติแก้ไขเพัิ�มืเติมืปรื่ะมืวิลกฎหมืายอาญ์า	(ฉบับที�	 ..)	พั.ศ.	 ....			

โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.กรื่รื่ภัิรื่มืย์	โกมืลารื่ชุ่น

๒.	 บทวิเิครื่าะหร่์ื่างพัรื่ะรื่าช่บญั์ญ์ตักิารื่เขา้ช่่�อถอดถอนสมืาช่กิสภัาทอ้งถิ�นและผ่้บ้ริื่หารื่ท้องถิ�น	พั.ศ.	....		

โดย	เอกวีิรื่์	มืีสุข

๓.	 บทวิิเครื่าะห์รื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติการื่เข้าช่่�อเสนอข้อบัญ์ญ์ัติท้องถิ�น	พั.ศ.	....	โดย	ไพัสิฐ์	พัาณิช่ย์กุล

๔.	 บทวิิเครื่าะห์รื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติวิ่าด้วิยการื่ออกเสียงปรื่ะช่ามืติ	พั.ศ.	....	โดย	ดรื่.ช่าย	ไช่ยช่ิต

๕.	 ข้อสังเกตต่อการื่ออกเสียงปรื่ะช่ามืติในปรื่ะเทศไทยและต่างปรื่ะเทศ	โดย	ช่มืพั้นุท	ตั�งถาวิรื่

๖.	 ข้อพิัจัารื่ณาบางปรื่ะการื่เกี�ยวิกับการื่นำรื่ะบบอินเตอร์ื่เน็ตมืาใช่้ในการื่ลงคะแนนเสียง		

โดย	ณวิัฒน์		ศรื่ีปัดถา

๗.	 บทควิามื	เรื่่�อง	การื่ออกเสยีงปรื่ะช่ามืตทิี�ริื่เรื่ิ�มืโดยสมืาช่กิรัื่ฐ์สภัา	และปรื่ะช่าช่น	โดย	ช่มืพัน้ทุ	ตั�งถาวิรื่

๘.	 บทควิามื	เร่�อง เง่�อนไขในการออกเส้ยงประชิามติิ โดย ชิมพูน่ท ติั�งถาวร
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๙.	 การื่ศึกษาเพั่�อพััฒนากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	เสรีื่ภัาพัในการื่ปรื่ะกอบอาช่ีพั	

กบัการื่คุม้ืครื่องแรื่งงานในงานปรื่ะมืง	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย	์ดรื่.ยงยุทธ	แฉล้มืวิงศ์	ม้ืลนิธสิถาบันวิจิัยั

เพั่�อการื่พััฒนาปรื่ะช่าธิปไตย	

๑๐.	สิทธิชุ่มืช่นไทย	:	การื่พััฒนาในเชิ่งโครื่งสร้ื่างกฎหมืาย	และยกรื่ะดับการื่ปฏิบัติการื่	ภัายใต้บทบาท

ที�ได้ดุลยภัาพัรื่ะหว่ิางหน่วิยงานของรัื่ฐ์ส่วินกลาง	องค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น	และภัาคปรื่ะช่าช่น	

ในชุ่มืช่น	โดย	ดรื่.สมืนึก	จังมืีวิศิน

๑๑.	กฎหมืายคุม้ืครื่องขอ้มืล้สว่ินบคุคล	:	เครื่่�องมือ่ใหมืใ่นการื่คุม้ืครื่องสทิธใินควิามืเปน็อย่้สว่ินตวัิ	เกยีรื่ตยิศ	

ช่่�อเสียง	และครื่อบครื่ัวิ	ตามืรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.มืานิตย์	จัุมืปา

๑๒.	การื่พััฒนานโยบายและกฎหมืายวิ่าด้วิยการื่จััดการื่ทรื่ัพัย์สินผ้้่ส้งอายุ	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์		

ดรื่.ภั้มืิ	มื้ลศิลป์

๑๓.	บทวิเิครื่าะหร์ื่า่งพัรื่ะรื่าช่บญั์ญั์ติตำรื่วิจัแหง่ช่าต	ิพั.ศ.	....	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย	์พั.ต.ท.ดรื่.กฤษณพังศ์		

พั้ตรื่ะก้ล

๑๔.	บทบัญ์ญ์ัติทางกฎหมืายเพั่�อการื่ป้องกันและปรื่าบปรื่ามืการื่ทรื่มืานและการื่บังคับให้บุคคลส้ญ์หาย		

โดย	ดรื่.ภัาวิัฒน์	สัตยานุรื่ักษ์

๑๕.	บทบัญ์ญั์ติทางกฎหมืายวิ่าด้วิยสิทธิที�ถ้กล่มืและแนวิทางแก้ไขกฎหมืายที�เกี�ยวิข้อง	(Right	to	be	

forgotten)	โดย	ดรื่.ปิติ	เอี�ยมืจัำรื่้ญ์ลาภั

๑๖.	กรื่ณีศึกษาและวิิเครื่าะห์รื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติการื่ศึกษาแห่งช่าติ	พั.ศ.	....	โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	

ดรื่.อรื่รื่ถพัล	อนัตนวิรื่สกุล

๑๗.	กรื่ณีศึกษาและวิเิครื่าะห์พัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ตัสิง่เสริื่มืวิิสาหกิจัเพ่ั�อสังคมื	พั.ศ.	๒๕๖๒	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	

ดรื่.สายฝน	สุเอียนทรื่เมืธี

๑๘.	โครื่งการื่ทบทวินพัรื่มืแดนควิามืรื่้เ้พั่�อเตรื่ยีมืควิามืพัรื่อ้มืดา้นนติบัิญ์ญ์ติัในการื่สง่เสรื่มิืเศรื่ษฐ์กจิัดจิิัทัล	

โดย	ผ่้้ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ทศพัล	ทรื่รื่ศนกุลพัันธ์
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งานการให้ทีุ่นส่นับัส่นุนการศึกษาอบัรม

๑.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายอนาวิิล	รื่ัตนสถาพัรื่	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๐	(ปรื่มื.๒๐)

๒.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นางสาวิณธภัีัสร์ื่	กุลเศรื่ษฐ์สิทธิ�	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลกัส้ตรื่ปรื่ะกาศนยีบตัรื่

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๐	(ปรื่มื.๒๐)

๓.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายอภิัช่าติ	อ่อนสร้ื่อย	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๐	(ปรื่มื.๒๐)

๔.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายนิติพัล	ผิ่วิเหมืาะ	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่	

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่เศรื่ษฐ์กิจัสาธารื่ณะสำหรัื่บนักบรื่ิหารื่รื่ะดับส้ง	รืุ่่นที�	๒๐	(ปศส.๒๐)

๕.	 ทุนสนบัสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายสมืเกยีรื่ติ	ถนอมืสินธุ	์ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลกัส้ตรื่ปรื่ะกาศนยีบตัรื่

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่เศรื่ษฐ์กิจัสาธารื่ณะสำหรัื่บนักบรื่ิหารื่รื่ะดับส้ง	รืุ่่นที�	๒๐	(ปศส.๒๐)

๖.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายคำน้ญ์	สิทธิสมืาน	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่	

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่เศรื่ษฐ์กิจัสาธารื่ณะสำหรัื่บนักบรื่ิหารื่รื่ะดับส้ง	รืุ่่นที�	๒๐	(ปศส.๒๐)

๗.	 ทนุสนบัสนนุการื่ศกึษาอบรื่มื	นายอคัรื่เดช่	วิงษพิ์ัทกัษโ์รื่จัน	์ในการื่ศกึษาอบรื่มืหลกัสต้รื่ปรื่ะกาศนยีบตัรื่

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๑	(ปรื่มื.๒๑)

๘.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นายวัิช่รื่า	ณ	วัิงขนาย	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่	

ช่ั�นส้งการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์และกฎหมืายมืหาช่น	รืุ่่นที�	๒๑	(ปรื่มื.๒๑)

๙.	 ทุนสนับสนุนการื่ศึกษาอบรื่มื	นางธัญ์ญ์า	ศรื่ีสุพัรื่รื่ณ	ในการื่ศึกษาอบรื่มืหลักส้ตรื่ปรื่ะกาศนียบัตรื่	

ช่ั�นส้งการบัริห้ารงานภาครัฐและกฎห้มายมห้าชิน ร่�นท้� ๒๑ (ปรม.๒๑)
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งานด้านการจัำดสั่มมนาและอบัรมระยะส่ั�น

๑.	 เวิทีสมัืมืนารื่ะดมืควิามืเหน็	“ควิามืรื่ว่ิมืมือ่ทางวิชิ่าการื่เพั่�อสนบัสนุนงานของสมืาช่กิสภัาผ้้่แทนรื่าษฎรื่”		

เมื่�อวิันที�	๒๗	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืีผ้้่เข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	๒๕	คน

๒.	 เวิทีสัมืมืนารื่ะดมืควิามืเห็น	“ควิามืรื่่วิมืมื่อทางวิิช่าการื่เพั่�อสนับสนุนงานของสมืาช่ิกวิุฒิสภัา”		

เมื่�อวิันที�	๒๔	ธันวิาคมื	๒๕๖๓	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๒๔	คน

๓.	 เวิทีสัมืมืนาสำหรัื่บคณะกรื่รื่มืาธิการื่และสมืาช่ิกรัื่ฐ์สภัา	เรื่่�อง	“Trends	ใหม่ืในโลกดิจิัทัล	๒๐๒๑		

ที�ต้องรื่้้”	เมื่�อวิันที�	๒	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔	ณ	อาคารื่รื่ัฐ์สภัา	เกียกกาย	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๒	คน

๔.	 เวิทีรื่สัมืมืนาสำหรัื่บคณะกรื่รื่มืาธิการื่และสมืาชิ่กรื่ัฐ์สภัา	เรื่่�อง	“BCG	:	การื่ขับเคล่�อนการื่ลงทุน	

และการื่พััฒนาเศรื่ษฐ์กิจัฐ์านรื่ากบนฐ์านแนวิคิดเศรื่ษฐ์กิจัใหม่ื”	เม่ื�อวิันที�	๓	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔		

ณ	อาคารื่รื่ัฐ์สภัา	เกียกกาย	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๐	คน

๕.	 เวิทีสมัืมืนารื่ะดมืควิามืเหน็	“ควิามืรื่ว่ิมืมือ่ทางวิชิ่าการื่เพั่�อสนบัสนุนงานของสมืาช่กิสภัาผ้้่แทนรื่าษฎรื่”		

เมื่�อวิันที�	๒๗	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืีผ้้่เข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	๒๙	คน

๖.	 เวิทีสัมืมืนา	“พัลเมื่องต่�นรื่้้	(สมืาชิ่ก)	รื่ัฐ์สภัาต่�นตัวิ	:	เสียงปรื่ะช่าช่นกับการื่เป็นตัวิแทนของรื่ัฐ์สภัา”	

เมื่�อวัินที�	๒๓	พัฤศจิักายน	๒๕๖๓	ณ	โรื่งแรื่มืรื่อยัล	ปริื่�นเซื้ส	หลานหลวิง	กรื่งุเทพัฯ	มีืผ่้เ้ข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	

๒๙	คน

๗.	 โครื่งการื่ฝึกอบรื่มืเช่ิงปฏิบัติการื่	“ฟิังอย่างไรื่ให้ได้ยิน	:	เครื่่�องมื่อและกรื่ะบวินการื่การื่มืีส่วินรื่่วิมื	

ในการื่รัื่บฟัิงควิามืเห็นของปรื่ะช่าช่น”	(ตลาดวิิช่าครื่ั�งที�	๑)	เม่ื�อวิันที�	๕	เเละ	๑๒	มีืนาคมื	๒๕๖๔	

ณ	โรื่งแรื่มืเซ็ื้นทรื่าบายเซ็ื้นทารื่าศ้นย์รื่าช่การื่และคอนเวินชั่นเซ็ื้นเตอร์ื่	แจ้ังวัิฒนะ	กรุื่งเทพัฯ		

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๒๓	คน

๘.	 เวิทีสัมืมืนา	“การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	สิทธิในช่ีวิิตและรื่่างกาย

ตามืรัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	กับสิทธิของหญิ์งในการื่ยุติการื่ตั�งครื่รื่ภ์ัตามืปรื่ะมืวิลกฎหมืายอาญ์า”	เม่ื�อวิันที�		

๒๒	ธันวิาคมื	๒๕๖๓	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืีผ้้่เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๘	คน

๙.	 เวิทสัีมืมืนา	“การื่พัฒันากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	เสรื่ภีัาพัในการื่ปรื่ะกอบอาช่พีั		

กับการื่คุ้มืครื่องแรื่งงานในงานปรื่ะมืง”	เมื่�อวัินที�	๒๐	มืกรื่าคมื	๒๕๖๔	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า		

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๕	คน
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๑๐.	เวิทีสัมืมืนา	“การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	“สิทธิชุ่มืช่น	:	สิทธิ	หน้าที�		

บทบาทที�ได้ดุลยภัาพัรื่ะหว่ิางหน่วิยงานของรัื่ฐ์ส่วินกลาง	องค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น	และ	

ภัาคปรื่ะช่าช่นในชุ่มืช่น”	เม่ื�อวัินที�	๑๔	กุมืภัาพันัธ	์๒๕๖๔	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืผี่้เ้ข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	

๙	คน

๑๑.	เวิทีสัมืมืนา	“การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	สิทธิส่วินบุคคล	(Privacy	

Rights)	กับเครื่่�องมือ่ใหมืใ่นการื่คุม้ืครื่องสทิธิในควิามืเปน็อย้ส่ว่ินตัวิ	เกยีรื่ตยิศ	ช่่�อเสียง	และครื่อบครัื่วิ

ตามืรัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์และกฎหมืาย”	เม่ื�อวิันที�	๒๙	มีืนาคมื	๒๕๖๔	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มีืผ่้้เข้าร่ื่วิมื	

จัำนวิน	๑๒	คน

๑๒.	เวิทีสัมืมืนา	“การื่ออกแบบรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์ผ่่านแนวิคิดรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์นิยมื”	เมื่�อวิันที�	๑	เมืษายน	๒๕๖๔	

ณ	รื่ัฐ์สภัา	เกียกกาย	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๕๐	คน

๑๓.	เวิทีสัมืมืนาออนไลน์	“การื่พััฒนากรื่ะบวินการื่นโยบายสาธารื่ณะและกฎหมืาย	:	การื่พััฒนา	

นโยบายและกฎหมืายว่ิาด้วิยการื่จััดการื่ทรัื่พัย์สินผ้้่ส้งอายุ”	 เมื่�อวิันที�	๒	 เมืษายน	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๙	คน

๑๔.	เวิทีสัมืมืนาออนไลน์	“ปรื่ะช่าธิปไตยในสวิิตเซื้อรื่์แลนด์	 :	ฉันทามืติภัายใต้ควิามืหลากหลาย	

ทางวิัฒนธรื่รื่มื”	เมื่�อวิันที�	๑๐	มืิถุนายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	๘๒	คน

๑๕.	เวิทีสัมืมืนาออนไลน์	“การื่ออกแบบรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์:	กรื่ะบวินการื่สำหรื่ับการื่มืีส่วินรื่่วิมืทางสาธารื่ณะ	

ในการื่รื่่างรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์”	เมื่�อวิันที�	๖	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ้้่เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๖๐	คน

๑๖.	โครื่งการื่ฝึกอบรื่มืเชิ่งปฏิบัติการื่ออนไลน์	 “ทำอย่างไรื่กับสิ�งที�ได้ฟัิง	 :	 การื่จััดการื่ข้อมื้ล	

เพั่�อไม่ืให้เสียของ”	 เมื่�อวัินที� 	 วัินที� 	 ๒๑,๒๘	 มิืถุนายน	 และวัินที� 	 ๕	 กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมืรื่วิมื	จัำนวิน	๔๑	คน

๑๗.	โครื่งการื่ฝึกอบรื่มืเชิ่งปฏบิติัการื่ออนไลน์	“มืองนิตใิหเ้ป็นมิืติ	:	การื่วิเิครื่าะห์กฎหมืายอย่างรื่อบดา้น”	

เมื่�อวิันที�	วิันที�	๑๖,๑๗,๒๔	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมืรื่วิมื	จัำนวิน	๕๔	คน

๑๘.	โครื่งการื่ฝึกอบรื่มืเชิ่งปฏิบัติการื่ออนไลน์	“เปลี�ยน	ปรัื่บ	ขยับมืุมืส่�อ	:	การื่ส่�อสารื่เพ่ั�อสรื่้างพั่�นที�	

ทางการื่เมื่อง”	ครื่ั�งที�	๑	เม่ื�อวิันที�	วิันที�	๓๑	สิงหาคมื	และ	วิันที�	๗	กันยายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	

จัำนวิน	๕๐	คน
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๑๙.	โครื่งการื่สัมืมืนาออนไลน์	“A	Piece	Of	Book	:	ถอดรื่หัสงานวิิจััย	ฉบับเข้าใจัง่าย”	ครัื่�งที�	๑		

เรื่่�อง	“หลักเกณฑ์ิในการื่กำหนดโทษทางอาญ์า”	เมื่�อวิันที�	๒๓	มืิถุนายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าร่ื่วิมื		

จัำนวิน	๕๐	คน

๒๐.	โครื่งการื่สัมืมืนาออนไลน์	“A	Piece	Of	Book	:	ถอดรื่หัสงานวิิจััย	ฉบับเข้าใจัง่าย”	ครัื่�งที�	๒		

เรื่่�อง	“กฎหมืายที�เกี�ยวิกับการื่ทำสัญ์ญ์าทางแพั่งที�อาจัก่อให้เกิดควิามืไมื่เป็นธรื่รื่มื	เน่�องจัาก	

ควิามืไมื่เสมือภัาคของค้่สัญ์ญ์า”	เมื่�อวิันที�	๓๑	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔	มืีผ้้่เข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	๖๒	คน

๒๑.	โครื่งการื่สัมืมืนาออนไลน์	“A	Piece	Of	Book	:	ถอดรื่หัสงานวิิจััย	ฉบับเข้าใจัง่าย”	ครัื่�งที�	๓		

เมื่�อวิันที�	๒๗	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๓๘	คน

๒๒.	เวิทีสัมืมืนาออนไลน	์เรื่่�อง	“การื่ผ่ลักดันสิทธิ	LGBTQI	ในรื่ะดบัสากล	และสถานการื่ณใ์นปรื่ะเทศไทย	:		

มืุมืมืองด้านกฎหมืาย”	 เมื่�อวิันที� 	 ๒๘	 เมืษายน	๒๕๖๔	 มีืผ้้่เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live		

จัำนวิน	๘,๘๑๑	คน

๒๓.	โครื่งการื่สัมืมืนาออนไลน์	สำหรื่ับคณะกรื่รื่มืาธิการื่และสมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัา	เรื่่�อง	“ควิามืเหล่�อมืล�ำ	

ในกรื่ะบวินการื่ยุติธรื่รื่มืกับการื่พััฒนาปรื่ะช่าธิปไตย”	และ	“กฎหมืายที�เกี�ยวิกับการื่สร้ื่าง	

ควิามืปรื่องดอง	:	กรื่ณีศึกษาของต่างปรื่ะเทศ”	เมื่�อวิันที�	๓	พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าร่ื่วิมื		

จัำนวิน	๔๐	คน

การให้ค�าปรึกษาที่างวิชาการและอื�นๆ

๑.	 ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“ควิามืสัมืพัันธ์รื่ะหวิ่างฝ�ายนิติบัญ์ญ์ัติและฝ�ายบรื่ิหารื่	กรื่ณีการื่ห้ามื

สมืาช่ิกรื่ัฐ์สภัาดำรื่งตำแหน่งรื่ัฐ์มืนตรื่ี”	แก่	นางสาวิวิิบ้ลย์ลักษณ์		รื่่วิมืรื่ักษ์

๒.	 ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	แผ่่นพัับสรืุ่ปเน่�อหา	เร่ื่�อง	“การื่ศึกษาและจััดทำร่ื่างแก้ไขเพัิ�มืเติมื		

พัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติคุ้มืครื่องผ้้่บริื่โภัค	พั.ศ.	๒๕๒๒”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่สิทธิมืนุษยช่น	สิทธิเสรีื่ภัาพั

และการื่คุ้มืครื่องผ่้้บรื่ิโภัค

๓.	 ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“บทบัญ์ญ์ัติในรัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์ที�บัญ์ญ์ัติเกี�ยวิกับการื่คุ้มืครื่องสถานะ	

พัรื่ะมืหากษัตรื่ิย์”	แก่	นางสุวิรื่รื่ณี		สิริื่เวิช่ช่ะพัันธ์
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๔.	 ใหค้ำปรื่กึษาทางวิชิ่าการื่	เรื่่�อง	“ควิามืผ่ดิฐ์าน	“หมิื�นพัรื่ะบรื่มืเดช่านภุัาพั”	:	เอกลกัษณป์รื่ะช่าธปิไตยไทย	

ในกรื่ะแสปรื่ะช่าธิปไตยโลก”	แก่	นางสุวิรื่รื่ณี		สิรื่ิเวิช่ช่ะพัันธ์

๕.	 ใหค้ำปรึื่กษาทางวิชิ่าการื่	เรื่่�อง	“ควิามืผ่ดิอาญ์าเกี�ยวิกบัการื่ยยุงปลกุปั�น	(Sedition)	ในตา่งปรื่ะเทศ”	

แก่	นางสุวิรื่รื่ณี		สิรื่ิเวิช่ช่ะพัันธ์

๖.	 ใหค้ำปรื่กึษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“สิทธติามื	“บตัรื่ทอง”	ของผ่้ป้�วิยโรื่คมืะเรื่ง็ปากมืดลก้และมืะเรื่ง็เตา้นมื”		

แก่	นางสาวิธนิกานต์		พัรื่พังษาโรื่จัน์

๗.	 ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่และหนังส่อ	เรื่่�อง	“การื่ศึกษากรื่ะบวินการื่เสรื่ิมืสรื่้างปรื่ะช่าธิปไตย	

ในโรื่งเรื่ียนผ่่านกรื่ะบวินการื่สภัานักเรื่ียน”	แก่	นายจัเด็จั	อินสวิ่าง

๘.	 ให้คำปรึื่กษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“ข้อกำหนดโครื่งการื่การื่ศึกษาวิิเครื่าะห์รื่่างกฎหมืายและกฎหมืาย	

ที�มีืผ่ลใช่้บังคับอย้่	กรื่ณีศึกษาและวิิเครื่าะห์รื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติการื่เข้าช่่�อเสนอข้อบัญ์ญ์ัติท้องถิ�น		

พั.ศ.	....”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่การื่ปกครื่องท้องถิ�น	วิุฒิสภัา

๙.	 ให้คำปรึื่กษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“การื่ศึกษากรื่ะบวินการื่เสริื่มืสร้ื่างปรื่ะช่าธิปไตยในโรื่งเรื่ียนผ่่าน

กรื่ะบวินการื่สภัานักเรื่ียน”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่การื่พััฒนาการื่เมื่องและการื่มืีส่วินรื่่วิมืของ	

ปรื่ะช่าช่น	วิุฒิสภัา

๑๐.	ใหค้ำปรึื่กษาทางวิชิ่าการื่	เรื่่�อง	“ควิามืผิ่ดฐ์านหมืิ�นพัรื่ะบรื่มืเดช่านุภัาพั	:	เอกลักษณ์ปรื่ะช่าธิปไตยไทย	

ในกรื่ะแสปรื่ะช่าธิปไตยโลก”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่วิสิามืญั์การื่พัทิกัษ์และเทดิทน้สถาบนัพัรื่ะมืหากษัตรื่ย์ิ

๑๑.	ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“เง่�อนไขการื่ออกเสียงปรื่ะช่ามืติ”	แก่	นายนิกรื่	จัำนง

๑๒.	ให้บรื่ิการื่หนังส่อ	๑๒	เล่มื	เอกสารื่สรืุ่ปปรื่ะเด็นสำคัญ์	จัำนวิน	๒	เรื่่�อง	ข้อม้ืลผ่ลการื่เล่อกตั�ง	

นายก	อบจั.	๒๕๖๓	แก่	ศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.กนก	วิงษ์ตรื่ะหง่าน

๑๓.	ให้บริื่การื่หนงัสอ่	เรื่่�อง	“หลกัเกณฑ์ิในการื่กำหนดโทษทางอาญ์า”	แก่	คุณหญิ์งพัรื่ทิพัย์	โรื่จันสุนันท์

๑๔.	ใหค้ำปรื่กึษาทางวิชิ่าการื่	รื่ายงานผ่ลการื่ศึกษา	เรื่่�อง	“การื่ศกึษาของกองทพััรื่องรัื่บศตวิรื่รื่ษที�	๒๑”	

แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่การื่ทหารื่และควิามืมืั�นคงของรื่ัฐ์	วิุฒิสภัา

๑๕.	ให้คำปรึื่กษาทางวิิช่าการื่	รื่ายงานผ่ลการื่ศึกษา	เรื่่�อง	“การื่รัื่บบริื่การื่การื่แพัทย์ฉุกเฉิน”	แก่		

คณะอนุกรื่รื่มืการื่ศ่กษาแนวทางการพัฒนาการกู้ชิ้พฉก่เฉิน ว่ฒิสภา
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๑๖.	ให้คำปรึื่กษาทางวิิช่าการื่	เรื่่�อง	“คณะทำงานพิัจัารื่ณาศึกษาการื่บริื่หารื่จััดการื่งบปรื่ะมืาณ	

เพั่�อจััดการื่ขยะมื้ลฝอยขององค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�น”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่ติดตามืการื่บรื่ิหารื่	

งบปรื่ะมืาณ	วิุฒิสภัา

๑๗.	ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	รื่ายงานผ่ลการื่ศึกษา	เรื่่�อง	“แนวิทางการื่พััฒนาและเสรื่ิมืสรื่้างศักยภัาพั

ทรื่ัพัยากรื่มืนุษย์ด้านการื่กีฬาอย่างยั�งย่น”	แก่	คณะกรื่รื่มืการื่การื่กีฬา	วิุฒิสภัา

๑๘.	ให้คำปรื่กึษาทางวิชิ่าการื่	การื่จัดัทำเอกสารื่วิชิ่าการื่	เรื่่�อง	“ปัจัจัยัที�มืผี่ลตอ่ควิามืสำเรื่จ็ัตอ่การื่พัฒันา

เศรื่ษฐ์กิจัฐ์านรื่าก”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่การื่พัาณิช่ย์และการื่อุตสาหกรื่รื่มื	วิุฒิสภัา

๑๙.	ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	รื่ายงานผ่ลการื่ศึกษา	เรื่่�อง	“การื่ศึกษารื่ะบบกิจัการื่ผ่้้ส้งอายุ”	แก่		

คณะกรื่รื่มืาธิการื่การื่พัฒันาสังคมื	และกิจัการื่เด็ก	เยาวิช่น	สตรื่	ีผ้้่สง้อายุ	คนพักิารื่และผ้้่ดอ้ยโอกาส

๒๐.	ให้คำปรื่ึกษาทางวิิช่าการื่	 เรื่่�อง	“การื่แก้ไขข้อบังคับการื่ปรื่ะชุ่มืสภัาผ่้้แทนรื่าษฎรื่สำหรื่ับ	

การื่ปฏิบัติหน้าที�ในภัาวิะวิิกฤติ	:	กรื่ณีศึกษาปรื่ะเทศฝรื่ั�งเศส”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่วิิสามืัญ์	

พัิจัารื่ณารื่่างข้อบังคับการื่ปรื่ะชุ่มื	วิุฒิสภัา

๒๑.	ให้บรื่ิการื่หนังส่อ	เรื่่�อง	“ปัญ์หาในการื่ปฏิบัติตามืพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติการื่จััดตั�งฯ”	แก่	คณะกรื่รื่มืาธิการื่

สิทธิมืนุษยช่น	สิทธิเสรื่ีภัาพัและการื่คุ้มืครื่องผ้้่บริื่โภัค
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พันธกิจที่่� ๔

เผยแพร ่ประชาส่มัพันธ ์และส่นบััส่นนุความร้ค้วามเข้า้ใจำและการใช้ 
สิ่ที่ธิหน้าที่่�ข้องพลเมือง ติามรฐัธรรมน้ญแห่งราชอาณาจัำกรไที่ย

หนังส่ือ

๑.	 วิารื่สารื่	King	Prajadhipok’s	 Institute	Journal	of	Democracy	and	Governance		

จัำนวิน	๕๐๐	เล่มื

๒.	 หนังส่อเรื่่�อง	“สถาปัตย์ใต้รื่่มืฉัตรื่พัรื่ะปกเกล้า”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๓.	 หนังส่อเรื่่�อง	“2W	1H	รื่หัส	(ไมื่)	ลับ...	สำหรื่ับธรื่รื่มืาภัิบาลองค์กรื่ภัาครัื่ฐ์”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๔.	 หนังส่อเรื่่�อง	“From	Crisis	to	Opportunity	for	Thai	Society	in	the	COVID-19	Era”		

จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๕.	 หนังส่อเรื่่�อง	“พัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อครื่าวิเสด็จัฯ	อาคเนย”	จัำนวิน	๑,๘๒๕	เล่มื

๖.	 หนังส่อเรื่่�อง	“ควิามืท้าทายของธรื่รื่มืาภัิบาลในศตวิรื่รื่ษที�	๒๑”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๗.	 หนังส่อเรื่่�อง	“บทบาทของพัลเมื่องในการื่ป้องกันและแก้ไขปัญ์หาการื่เล่อกตั�งที�ไมื่สุจัรื่ิตเที�ยงธรื่รื่มื	

เพั่�อพััฒนาและเสรื่ิมืสรื่้างควิามืเข้มืแข็งของปรื่ะช่าธิปไตยไทย”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๘.	 หนงัสอ่เรื่่�อง	“การื่เสรื่มิืสร้ื่างพัรื่รื่คการื่เม่ืองให้เข้มืแขง็เป็นสถาบนัของปรื่ะช่าช่น”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๙.	 หนังส่อเรื่่�อง	“ศ้นย์การื่เรื่ียนร้้ื่ปรื่ะช่าธิปไตย”	จัำนวิน	๑,๕๐๐	เล่มื



230

๑๐.	หนังส่อเรื่่�อง	“การื่ศึกษาติดตามืการื่ขับเคล่�อนยุทธศาสตร์ื่ช่าติส้่การื่ปฏิบัติ	 :	ศึกษากรื่ณี	

ยุทธศาสตรื่์ช่าติ	 ด้านการื่สร้ื่างโอกาสและควิามืเสมือภัาคทางสังคมื	 ในปรื่ะเด็นเร่ื่งด่วิน		

เรื่่�อง	สังคมืส้งวิัย”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื	

๑๑.	หนงัสอ่เรื่่�อง	“การื่บงัคบัใช่ม้ืาตรื่า	๕	มืาตรื่า	๖	แห่งพัรื่ะรื่าช่บญั์ญ์ติัหลกัเกณฑิก์ารื่จัดัทำรื่า่งกฎหมืาย

และการื่ปรื่ะเมืินผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย	พั.ศ.	๒๕๖๒	:	การื่ถ่วิงดุลอำนาจันิติบัญ์ญ์ัติโดยอำนาจั

ตุลาการื่”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๑๒.	หนังส่อเรื่่�อง	“พััฒนาการื่การื่เปลี�ยนแปลงทางสังคมื	การื่เมื่องไทยและควิามืคิดเรื่่�องการื่ปฏิรื่้ป	

ที�เกี�ยวิเน่�อง”	จัำนวิน	๗๐๐	เล่มื

๑๓.	หนังส่อเร่ื่�อง	“ปัญ์หาในการื่ปฏิบัติตามืพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติการื่จััดตั�งสภัาองค์กรื่ของผ่้้บรื่ิโภัค		

พั.ศ.	๒๕๖๒”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๑๔.	หนังส่อเรื่่�อง	“การื่ปรื่ะเมืินสถานการื่ณ์ควิามืเป็นปรื่ะช่าธิปไตยของปรื่ะเทศไทย	:	จัับช่ีพัจัรื่	

ปรื่ะช่าธิปไตยไทย	พั.ศ.	๒๕๖๓”	จัำนวิน	๗๐๐	เล่มื

๑๕.	หนังส่อสรืุ่ป	“การื่ปรื่ะชุ่มืวิิช่าการื่สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	ครื่ั�งที�	๒๒	ปรื่ะจัำปี	๒๕๖๓	จัินตภัาพัใหม่ื

การื่กรื่ะจัายอำนาจัเพั่�อลดควิามืเหล่�อมืล�ำ	:	บทเรีื่ยนจัากโควิิด-๑๙”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๑๖.	หนังส่อเรื่่�อง	“๑๐	จัังหวิัด...	พัลังพัลเมื่อง”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๑๗.	หนงัสอ่เรื่่�อง	“การื่นบัคะแนนเลอ่กตั�งแบบค้ข่นาน	:	ค้ม่ือ่ฉบบัพักพัา	(Parallel	Voting	Tabulation:	

A	Very	Short	handbook)”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๑๘.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่อบโลกรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๑๙.	หนังสอ่เรื่่�อง	“ควิามืเช่่�อมืั�นต่อสถาบันตา่งๆ	และควิามืพึังพัอใจัต่อการื่บริื่การื่สาธารื่ณะ	พั.ศ.	๒๕๖๓	

และสรืุ่ปผ่ลการื่สำรื่วิจั	พั.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๖๓”	จัำนวิน	๑,๕๐๐	เล่มื

๒๐.	หนังส่อเรื่่�อง	“๑๐	ปัญ์หาส้่นโยบายสาธารื่ณะ”	จัำนวิน	๑,๕๐๐	เล่มื

๒๑.	หนังสอ่เรื่่�อง	“Guide	Book	:	การื่พัฒันาบริื่การื่สาธารื่ณะเพ่ั�อส่งเสริื่มืเศรื่ษฐ์กิจัท้องถิ�นด้วิยกรื่ะบวินการื่

คิดเช่ิงออกแบบ”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๒๒.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่อบโลกรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์”	จัำนวิน	๘๐๐	เล่มื	(พัิมืพั์ครื่ั�งที�	2)
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๒๓.	หนังส่อเร่ื่�อง	“ไป	(ไมื่)	ถึงฝั�งฝัน	:	รื่ะบบการื่สรื่รื่หาผ่้้ลงสมืัครื่รื่ับเล่อกตั�ง	แนวิคิด	กรื่ณีศึกษา	และ

การื่นำมืาใช่้ปรื่ะโยช่น์ในปรื่ะเทศไทย”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๒๔.	หนังส่อเรื่่�อง	“การื่เงินพัรื่รื่คการื่เมื่องไทย:	ข้อมื้ลการื่สำรื่วิจัและข้อเสนอแนะ”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๒๕.	หนังส่อเรื่่�อง	“ข้อมื้ลและสารื่สนเทศเพั่�อสนับสนุนการื่จััดทำแผ่นพััฒนาท้องถิ�น”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๒๖.	หนังส่อเรื่่�อง	“เยาวิช่นพัลเมื่อง	พัลังพัลเมื่อง”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๒๗.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่ัฐ์	/	ท้องถิ�น	ต้นทางแห่งอำนาจัและปลายทางของศักยภัาพัการื่จััดการื่วิิกฤตพั่�นที�	

เสี�ยงภััย”	จัำนวิน	๕๐๐	เล่มื

๒๘.	หนังส่อเรื่่�อง	“หลักธรื่รื่มืาภิับาล	:	จัากแนวิคิดส้่การื่ปฏิบัติในสังคมืไทย”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื		

(พัิมืพั์ครื่ั�งที�	4)

๒๙.	หนังส่อเรื่่�อง	“หลากมืิติ	หลายมืุมืมือง	:	การื่กำหนดนโยบายพัรื่รื่คการื่เมื่องไทย”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๓๐.	หนังส่อเรื่่�อง	“ถอดรื่หัสธรื่รื่มืาภัิบาลท้องถิ�น”	จัำนวิน	๕๐๐	เล่มื

๓๑.	หนังส่อเรื่่�อง	“ผ่้้นำปัญ์ญ์าเชิ่งปฏิบัติ	:	สมืเด็จัพัรื่ะเจ้ัาบรื่มืวิงศ์เธอ	กรื่มืพัรื่ะยาดำรื่งรื่าช่านุภัาพั		

ผ่้้ปฏิรื่้ปรื่าช่การื่ไทยเพั่�อปรื่ะโยช่น์สุขส่วินรื่วิมื”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๓๒.	หนังส่อเรื่่�อง	“ผ่้้นำปัญ์ญ์าเช่ิงปฏิบัติ	:	ดรื่.ศุภัชั่ย	พัานิช่ภัักดิ�	ผ่้้ส่งเสียงเพั่�อปรื่ะเทศกำลังพััฒนา”	

จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๓๓.	หนังส่อเรื่่�อง	“ผ่้้นำปัญ์ญ์าเช่ิงปฏิบัติ	:	ป๋วิย	อึ�งภัากรื่ณ์	ผ่้้นำสันติปรื่ะช่าธรื่รื่มื”	จัำนวิน	๖๐๐	เล่มื

๓๔.	หนังส่อเร่ื่�อง	“รื่ายงานการื่ศึกษาโครื่งการื่ปฏิบัติการื่เสรื่ิมืสรื่้างพัลังพัลเมื่อง	จัังหวิัดรื่้อยเอ็ด		

ปีงบปรื่ะมืาณ	๒๕๖๓”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๓๕.	หนังส่อเรื่่�อง	“ค้่มื่อสำหรื่ับการื่ตรื่วิจัสอบควิามืจัำเป็นในการื่ตรื่ากฎหมืาย”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๓๖.	หนังส่อเรื่่�อง	“โรื่งเรื่ียนสรื่้างคนพัลเมื่องสรื่้างช่าติ	ปี	๒๕๕๙”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๓๗.	หนังส่อเรื่่�อง	“โรื่งเรื่ียนสรื่้างคนพัลเมื่องสรื่้างช่าติ	ปี	๒๕๖๐”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๓๘.	หนังส่อเรื่่�อง	“โรื่งเรื่ียนสรื่้างคนพัลเมื่องสรื่้างช่าติ	ปี	๒๕๖๑”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๓๙.	หนังส่อเรื่่�อง	“โรื่งเรื่ียนสรื่้างคนพัลเมื่องสรื่้างช่าติ	ปี	๒๕๖๒”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื
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๔๐.	หนังส่อเรื่่�อง	“โรื่งเรื่ียนสรื่้างคนพัลเมื่องสรื่้างช่าติ	ปี	๒๕๖๓”	จัำนวิน	๒๐๐	เล่มื

๔๑.	หนังส่อเรื่่�อง	“การื่ปรื่ะชุ่มืวิิช่าการื่สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	ครัื่�งที�	๒๓	ปรื่ะจัำปี	๒๕๖๔	ปรื่ะช่าธิปไตย	

ในภั้มืิทัศน์ใหมื่	(Democracy	in	a	New	Landscape)”	จัำนวิน	๑๐๐	เล่มื

๔๒.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่างวิัลพัรื่ะปกเกล้า’๖๔	”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เล่มื

๔๓.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่ัฐ์	/	ท้องถิ�น	ต้นทางแห่งอำนาจัและปลายทางของศักยภัาพัการื่จััดการื่วิิกฤตพั่�นที�	

เสี�ยงภััย”	จัำนวิน	๑,๕๐๐	เล่มื	(พัิมืพ์ัครื่ั�งที�	2)

๔๔.	หนงัสอ่เรื่่�อง	“บทบาทสภัาผ่้แ้ทนรื่าษฎรื่สมืยัพัรื่ะบาทสมืเดจ็ัพัรื่ะปกเกล้าเจ้ัาอย่้หวัิ”	จัำนวิน	๓๐๐	เล่มื

๔๕.	หนังส่อเรื่่�อง	“รื่ายงานสถานการื่ณ์	การื่กรื่ะจัายอำนาจั	ปรื่ะจัำปี	พั.ศ.	๒๕๖๔	:	บทสำรื่วิจัว่ิาด้วิย

บทบาทขององค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�นกับการื่จััดการื่วิิกฤติโควิิด-๑๙”	จัำนวิน	๕๐๐	เล่มื

๔๖.	หนังสอ่เรื่่�อง	“KPI	NEW	GEN	เยาวิช่นสรื่า้งสรื่รื่ค	์นวัิตกรื่รื่มืทอ้งถิ�น	ป	ี๒๕๖๔”	จัำนวิน	๑,๐๐๐	เลม่ื

๔๗.	หนังส่อเรื่่�อง	“การื่ศึกษาการื่บังคับใช้่พัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติควิามืเท่าเทียมืรื่ะหว่ิางเพัศ	พั.ศ.	๒๕๕๘		

เพั่�อปรื่ะเมืินผ่ลสัมืฤทธิ�ของกฎหมืาย”	จัำนวิน	๒๐๐	เล�ม

หนังส่ืออิเล็กที่รอนิกส์่

๑.	 e-Book	ชุ่ดวิิช่ากฎหมืายเบ่�องต้น	สำหรัื่บผ้้่บริื่หารื่ท้องถิ�นและสมืาช่ิกสภัาท้องถิ�น	(หลักส้ตรื่	

เตรื่ียมืควิามืพัรื่้อมืสำหรื่ับการื่เมื่องรื่ะดับท้องถิ�น)

๒.	 e-Book	ชุ่ดวิิช่าทิศทางและควิามืท้าทายของบรื่ิบทท้องถิ�นไทย	(หลักส้ตรื่เตรื่ียมืควิามืพัรื่้อมื	

สำหรื่ับการื่เมื่องรื่ะดับท้องถิ�น)

๓.	 e-Book	รื่ายงานโครื่งการื่วิิจััยเชิ่งทดลอง	การื่นับคะแนนเล่อกตั�งแบบค่้ขนาน	(Parallel	Vote		

Tabulation:	PVT):	การื่ปฏิบัติในบรื่ิบทของปรื่ะเทศไทย	

๔.	 e-Book	ปัญ์หาในการื่ปฏิบัติตามืพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติการื่จััดตั�งสภัาองค์กรื่ของผ่้้บรื่ิโภัค	พั.ศ.	๒๕๖๒

๕.	 e-Book	Democratic	Innovation	Studies	นวิัตกรื่รื่มืปรื่ะช่าธิปไตย	:	เล่อกตั�งซื้่อมื

๖.	 e-Book	Monthly	Review	of	Democratic	Innovation
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๗.	 e-Book	Democratic	Innovation	Studies	นวิัตกรื่รื่มืปรื่ะช่าธิปไตยศึกษา	:	ควิามืหลากหลาย	

ทางสังคมืการื่เมื่อง

๘.	 e-Book	บทบาทอำนาจัหนา้ที�ของวิฒุสิภัาในรื่ะบบสภัาค้ก่บัปรื่ะสิทธผิ่ลในการื่เสรื่มิืสรื่า้งเสถยีรื่ภัาพั

ทางการื่เมื่องและการื่พััฒนาปรื่ะช่าธิปไตย	

๙.	 e-Book	องค์ควิามืรื่้้และเครื่่�องมื่อสำหรัื่บการื่ตรื่วิจัสอบควิามืจัำเป็นในการื่ตรื่ากฎหมืาย

๑๐.	e-Book	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาช่กิสภัาองค์การื่บรื่หิารื่

ส่วินจัังหวิัดและนายกองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดเช่ียงใหมื่

๑๑.	e-Book	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาช่กิสภัาองค์การื่บรื่หิารื่

ส่วินจัังหวิัดและนายกองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดขอนแก่น

๑๒.	e-Book	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาช่กิสภัาองค์การื่บรื่หิารื่

ส่วินจัังหวิัดและนายกองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดนครื่ศรีื่ธรื่รื่มืรื่าช่

๑๓.	e-Book	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาช่กิสภัาองค์การื่บรื่หิารื่

ส่วินจัังหวิัดและนายกองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดนนทบุรีื่

๑๔.	e-Book	โครื่งการื่ศึกษาการื่เลอ่กตั�งรื่ะดบัทอ้งถิ�น	ปี	๒๕๖๓	:	การื่เลอ่กตั�งสมืาช่กิสภัาองค์การื่บรื่หิารื่

ส่วินจัังหวิัดและนายกองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดสมืุทรื่ปรื่าการื่

๑๕.	ผ่ลิต	e-Book เพ่�อให้้บัริการผ�านแอพลิเคชิั�น KPI ebooks จำนวน ๖๕๘ เร่�อง

เอกส่ารวิชาการ แผ่นพับั จำดหมายข้่าว และส่ื�ออื�นๆ

๑.	 รื่ายงานปรื่ะจัำปี	๒๕๖๓	จัำนวิน	๑,๕๐๐	เล่มื

๒.	 จัดหมืายข่าวิสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	ภัาษาไทย	จัำนวิน	๑๒	ฉบับ

๓.	 จัดหมืายข่าวิสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	ภัาษาอังกฤษ	จัำนวิน	๓	ฉบับ

๔.	 Infographic	จัำนวิน	๖	เรื่่�อง

๕.	 แผ่่นพัับแนะนำศ้นย์การื่เมื่องภัาคพัลเมื่อง	จัำนวิน	๑,๐๐๐	แผ่่น

๖.	 การื่์ต้นอนิเมืช่ั�น	ส่�อเพั่�อสรื่้างสำนึกพัลเมื่อง	จัำนวิน	๔	เรื่่�อง



234

การจัำดประชุมและส่ัมมนา

๑.	 สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“ปรื่ะเด็นทางนโยบายในการื่เล่อกตั�งสหรัื่ฐ์	๒๐๒๐”	เม่ื�อวัินที�	๒๘	ตุลาคมื	

๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๕๐๐	คน

๒.	 สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“Biden	VS	Thump	ใครื่จัะได้เป็นปรื่ะธานาธิบดีสหรัื่ฐ์คนต่อไป”	เมื่�อวัินที�		

๔	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๔,๕๐๐	คน

๓.	 สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“จัับกรื่ะแสเล่อกตั�งสหรื่ัฐ์อเมืรื่ิกา	๒๐๒๐	จัากทรื่ัมืป์ส้่ไบเดนฯ”	เมื่�อวัินที�		

๑๖	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๑๐๐	คน

๔.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.1		

“พัม่ืา	:	จัาก	“ปรื่ะช่าธิปไตยที�มีืวิินัย”	ส่้การื่หวินค่นของรื่ะบอบเผ่ด็จัการื่ทหารื่”	เมื่�อวิันที�	๑๓	

พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๒,๙๓๗	คน

๕.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.2		

“อินเดยี	:	ปรื่ะช่าธปิไตยบนควิามืหลากหลายและควิามืเหล่�อมืล�ำ?”	เมื่�อวัินที�	๒๐	พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๒,๑๓๘	คน

๖.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.3		

“ไ ต้หวิัน : 	 บนควิามืขัดแย้ งรื่ะหวิ่างยักษ์ทั� งสอง”	 เมื่� อวิันที� 	 ๒๗	 พัฤษภัาคมื	 ๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๔๒๖	คน

๗.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.4		

“ฮ่องกง:	 ฮ่องกงกับกฎหมืายควิามืมืั�นคงใหม่ืของจัีน”	 เมื่�อวัินที� 	 ๑๐	 มืิถุนายน	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๓,๒๒๕	คน

๘.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.5		

“อินโดนีเซีื้ย:	การื่เปลี�ยนผ่่านส้่ปรื่ะช่าธิปไตยอย่างยั�งย่น”	เมื่�อวิันที�	๑๗	มืิถุนายน	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๗๔๙	คน

๙.	 สมัืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series	:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.6		

“ปรื่ะช่าธปิไตยเกดิใหมื:่	ควิามืท้าทายตอ่การื่สร้ื่างสถาบนัการื่เมือ่ง”	เม่ื�อวัินที�	๒๔	มิืถุนายน	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๒,๘๓๑	คน
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๑๐.	สัมืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.7	

“เกาหลีใต้:	จัากเผ่ด็จัการื่ทหารื่ส้่รื่ะบอบปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น”	เมื่�อวิันที�	๑	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๓,๒๘๙	คน

๑๑.	สัมืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.8		

“ช่ิลี : 	 เส้นทางส้่การื่เปลี�ยนผ่่านไปส้่ปรื่ะช่าธิปไตย”	 เมื่�อ วัินที� 	 ๘	 กรื่กฎาคมื	 ๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๒,๒๘๒	คน

๑๒.	สัมืมืนาออนไลน	์Democracy	Talk	Series:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies	EP.9		

“สหรัื่ฐ์อเมืรื่ิกา:	 ส้่ควิามืถดถอยของปรื่ะช่าธิปไตย?”	 เมื่�อวิันที� 	 ๑๕	 กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๓,๓๘๑	คน

๑๓.	สัมืมืนาออนไลน์	Democracy	Talk	Series:	Phenomenon	in	the	World	of	Democracies		

EP.10	“เอสโตเนีย:	พัลเม่ืองดิจัิทัล	และควิามืโปร่ื่งใสของการื่บริื่หารื่งานภัาครัื่ฐ์”	เมื่�อวิันที�		

๒๒	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๙๕๙	คน

๑๔.	การื่อบรื่มื	“พัลเมื่องยุคใหมื่	ชุ่มืช่นไร้ื่ถัง”	จัำนวิน	๑๖	ครื่ั�ง	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมืทั�งสิ�น	๘๔๙	คน

๑๕.	สัมืมืนา	เรื่่�อง	“แลกเปลี�ยนปรื่ะสบการื่ณ์และแนวิทางดำเนินงานในอนาคตสำหรื่ับนายก	อบจั.”		

เมื่�อวิันที�	๑๑	-	๑๒	มืีนาคมื	๒๕๖๔	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๕๔	องค์กรื่

๑๖.	สัมืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.1	“Time	to	Vote:	ถึงเวิลาเล่อกตั�งท้องถิ�น”	

เมื่�อวิันที�	๒๓	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑๑,๑๒๐	คน

๑๗.	สัมืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.2	“Do	and	Don’t	รื่้ไ้วิใ้ช่ว่ิา่...ช่นะเลอ่กตั�งแบบ

ไมื่ผ่ิดกติกา”	เมื่�อวิันที�	๑	ธันวิาคมื	๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๙,๖๓๐	คน

๑๘.	สัมืมืนาออนไลน	์Local	Talk	Series	Season	2	EP.3	“อนาคต	อบจั.	อนาคต	กรื่ะจัายอำนาจัไทย”	

เมื่�อวิันที�	๑๕	ธันวิาคมื	๒๕๖๓	มืีผ้้่เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๖,๕๗๕	คน

๑๙.	สมัืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.4	“เทศบาลในบริื่บทการื่เปลี�ยนแปลง:	เลอ่กใครื่	?		

ให้ตรื่งสเปค”	เมื่�อวิันที�	๑๑	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๖,๗๗๑	คน

๒๐.	สัมืมืนาออนไลน	์Local	Talk	Series	Season	2	EP.5	“ปรื่ะช่าช่นไดอ้ะไรื่?	กบัการื่เลอ่กตั�งเทศบาล”	

เมื่�อวิันที�	๒๓	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑๑,๒๐๕	คน
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๒๑.	สัมืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.6	“จัับกรื่ะแสเล่อกตั�งเทศบาลทั�วิไทย”		

เมื่�อวิันที�	๑๖	มืีนาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๕,๗๘๐	คน

๒๒.	สัมืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.7	“จัากญี์�ปุ�นส้่เมื่องไทย	:	เรื่ียนร้้ื่	เสริื่มืสรื่้าง	

พััฒนา	ปรื่ะช่าธิปไตยท้องถิ�นไทย”	เม่ื�อวิันที�	๓	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	

จัำนวิน	๘๗๓	คน

๒๓.	สมัืมืนาออนไลน์	Local	Talk	Series	Season	2	EP.8	นักรื่บ	‘ทอ้งถิ�น’	ส้้ศึกโควิดิ	:	ช่นะ	หรื่อ่	แพั	้?”		

เมื่�อวิันที�	๙	กันยายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๖,๖๐๐	คน

๒๔.	กิจักรื่รื่มืเทศกาลเกมืแห่งปรื่ะช่าธิปไตย	(Democracy	Game	Festival)	เม่ื�อวัินที�	๑๖	ธันวิาคมื	

๒๕๖๔	ณ	หอศิลปวิัฒนธรื่รื่มืแห่งกรืุ่งเทพัมืหานครื่

๒๕.	กิจักรื่รื่มืเทศกาลเกมืแห่งปรื่ะช่าธิปไตย	(Democracy	Game	Festival)	ครื่ั�งที�	๑	เมื่�อวิันที�		

๒๐	มืีนาคมื	๒๕๖๔	ณ	จัังหวิัดอุบลรื่าช่ธานี

๒๖.	สัมืมืนา	เรื่่�อง	“การื่ออกกฎหมืายเพั่�อรื่องรื่ับบทบัญ์ญ์ัติของรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	๒๕๖๐	Public	Lecture	

Series:	Constitutional	Design	through	Constitutionalism”	เมื่�อวิันที�	๑	เมืษายน	๒๕๖๔		

ณ	รื่ัฐ์สภัา

๒๗.	สัมืมืนาออนไลน์	 เรื่่�อง	“การื่ออกกฎหมืายเพ่ั�อรื่องรื่ับบทบัญ์ญ์ัติของรัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	๒๕๖๐		

Public	Lecture	Series:	Swiss	Direct	Democracy:	Achieving	Consensus	in	a	Multicultural		

Society”	เมื่�อวิันที�	๑๐	มืิถุนายน	๒๕๖๔	

๒๘.	สัมืมืนาออนไลน์	 เรื่่�อง	“การื่ออกกฎหมืายเพ่ั�อรื่องรื่ับบทบัญ์ญ์ัติของรัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	๒๕๖๐		

Public	Lecture	Series:	Designing	a	Process	for	Public	Participation	in	Constitution		

Drafting”	เมื่�อวิันที�	๑๕	สิงหาคมื	๒๕๖๔	

๒๙.	สมัืมืนาออนไลน	์เรื่่�อง	“การื่ออกกฎหมืายเพั่�อรื่องรื่บับทบญั์ญ์ติัของรื่ฐั์ธรื่รื่มืน้ญ์	๒๕๖๐	Public	Lecture		

Series:	Constitution	and	Electoral	System	in	Germany”	เมื่�อวิันที�	๑๕	กันยายน	๒๕๖๔	

๓๐.	สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“Smart	Voter	Application	(แอปพัลิเคชั่นเพั่�อการื่โหวิตอย่างมืีคุณภัาพั)”	

รื่ะหวิ่างวิันที�	๒๔	กรื่กฎาคมื	-	๑๙	กันยายน	๒๕๖๔
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๓๑.	สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“เทศกาลเกมืแห่งปรื่ะช่าธิปไตยฉบับเล่นที�บ้าน	(Democracy	Game		

Festival:	At	Home	Edition)”	รื่ะหวิ่างวิันที�	๑๙	กรื่กฎาคมื	-	๒๔	กันยายน	๒๕๖๔

๓๒.	สมัืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“Independent	Electoral	Commission	Performance	in	Thailand	and	

the	Philippines”	เมื่�อวิันที�	๒๒	มืีนาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๓๔	คน

๓๓.	อบรื่มื	เรื่่�อง	“รื่ป้แบบการื่สร้ื่างคา่นิยมืสันติวิิธี	ร่ื่วิมืกับจัริื่ยธรื่รื่มืในรื่ะบบการื่เรื่ยีนการื่สอนในโรื่งเรื่ยีน”	

ณ	จัังหวิัดขอนแก่น	รื่ะหวิ่างวิันที�	๒๖	-	๒๘	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๓๗	คน

๓๔.	สัมืมืนาออนไลน์	 วิันสตรื่ีสากล	“เล่อกที�จัะเปลี�ยนแปลงเพั่�อควิามืเสมือภัาครื่ะหวิ่างเพัศ		

International	Women’s	Day:	Choose	to	Challenge	for	Gender	Equality”	เมื่�อวิันที�	๑๗	

มืีนาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๗๖๘	คน

๓๕.	การื่จัดัปรื่ะช่มุืเช่งิปฏบัิตกิารื่และการื่จััดทำแผ่น	“โรื่งเรื่ยีนแหง่ควิามืซื้่�อตรื่ง”	ณ	โรื่งเรื่ยีนเรื่า๊ะหม์ืานยีะ๊ห์		

จัังหวิัดสงขลา	เมื่�อวิันที�	๑๐	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๓	มืีผ้้่เข้าร่ื่วิมื	จัำนวิน	๖๐	คน

๓๖.	สัมืมืนา	เร่ื่�อง	“ส่องอนาคตการื่เมื่องไทยเพั่�อปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น”	ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า		

เมื่�อวิันที�	๒๙	มืีนาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๓๑๖	คน

๓๗.	สมัืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“การื่สัมืมืนารื่ะดมืควิามืคิดเหน็กลุม่ืตอ่ผ่ลการื่ศึกษาเบ่�องต้น	โครื่งการื่การื่เม่ือง

สิ�งแวิดลอ้มืเพ่ั�อขบัเคล่�อนเปา้หมืายการื่พัฒันาที�ยั�งยน่	(SDGs)”	จัำนวิน	๔	ครื่ั�ง	เมื่�อวินัที�	๒๙	มิืถนุายน	

๑๙	กรื่กฎาคมื	๒	และ	๔	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๔๙	คน

๓๘.	สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“กฎหมืายเกี�ยวิกับภัาคปรื่ะช่าสังคมื:	ควิามืท้าทายปรื่ะช่าธิปไตยไทย	กรื่ณี	

ร่ื่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติว่ิาด้วิยการื่ดำเนินงานขององค์กรื่ที�ไมื่แสวิงหารื่ายได้หร่ื่อกำไรื่มืาแบ่งปันกัน	

พั.ศ.	....	และรื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญ์ัติส่งเสริื่มืและพััฒนาองค์กรื่ภัาคปรื่ะช่าสังคมื	พั.ศ.	....”	เมื่�อวัินที�		

๒๓	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้าถึงผ่่าน	Facebook	Live	จัำนวิน	๑,๑๙๗	คน

๓๙.	การื่ปรื่ะชุ่มือบรื่มืเชิ่งปฏิบัติการื่ออนไลน์	เรื่่�อง	“แนวิคิดการื่จััดทำแผ่นงบปรื่ะมืาณที�คำนึงถึง	

ควิามืเสมือภัาครื่ะหว่ิางเพัศและวัิยด้วิยกรื่ะบวินการื่มีืสว่ินร่ื่วิมื”	(Gender	Responsive	Participatory		

Budgeting:	GRPB)	เมื่�อวิันที�	๓๐	มืิถุนายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๔๔	คน

๔๐.	สัมืมืนาออนไลน์	เรื่่�อง	“International	Online	Training	Program	on	Gender	Equality	and	

Women	Empowerment:	Sharing	Thailand’s	Experiences	and	Practices	Module	4.	
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Gender-Mainstreaming	and	Gender	Responsive	Budgeting”	เมื่�อวัินที�	๑๖	มิืถุนายน	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๖๐	คน

๔๑.	สัมืมืนาออนไลน	์เรื่่�อง	“Gender	Responsive	Budgeting”	รื่ะหวิา่งวินัที�	๒๑	-	๒๒	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔		

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๔๐	คน

๔๒.	อบรื่มื	“โครื่งการื่สร้ื่างสำนึกพัลเม่ือง”	ณ	จัังหวัิดหนองคาย	รื่ะหว่ิางวัินที�	๑๔	-	๑๗	ธันวิาคมื	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๗๐	คน

๔๓.	อบรื่มื	“โครื่งการื่สร้ื่างสำนึกพัลเม่ือง”	ณ	จังัหวัิดเชี่ยงรื่าย	รื่ะหว่ิางวัินที�	๒๙	ตุลาคมื	-	๑	พัฤศจิักายน	

๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๖๐	คน

๔๔.	ปรื่ะกวิดผ่ลงานนกัเรื่ยีนโครื่งการื่สรื่า้งสำนกึพัลเมือ่ง	ณ	จัังหวิดันครื่พันมื	เมื่�อวินัที�	๒๕	มืนีาคมื	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๒๖๑	คน

๔๕.	อบรื่มืออนไลน์	“โครื่งการื่พััฒนาศักยภัาพัศ้นย์พััฒนาการื่เมื่องภัาคพัลเมื่อง	ครื่ั�งที�	๑”	เมื่�อวิันที�		

๑๗	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๓๗	คน

๔๖.	อบรื่มืออนไลน์	“โครื่งการื่พััฒนาศักยภัาพัศ้นย์พััฒนาการื่เมื่องภัาคพัลเมื่อง	ครื่ั�งที�	๒”	เมื่�อวิันที�		

๒๘	มืิถุนายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๔๘	คน

๔๗.	อบรื่มืออนไลน์	“โครื่งการื่พััฒนาศักยภัาพัศ้นย์พััฒนาการื่เมื่องภัาคพัลเมื่อง	ครื่ั�งที�	๓”	เมื่�อวิันที�		

๒๘	มืิถุนายน	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๗๒	คน

๔๘.	อบรื่มืออนไลน์	“โครื่งการื่พััฒนาศักยภัาพัศ้นย์พััฒนาการื่เมื่องภัาคพัลเมื่อง	ครื่ั�งที�	๔”	เมื่�อวิันที�		

๙	สิงหาคมื	๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๑๐๙	คน

๔๙.	อบรื่มื	“โครื่งการื่ผ้้่นำเยาวิช่นแห่งอนาคต	รืุ่่นที�	๗”	ณ	พัิพิัธภััณฑ์ิพัรื่ะบาทสมืเด็จัพัรื่ะปกเกล้า	

เจั้าอย้่หัวิ	รื่ะหวิ่างวิันที�	๓๐	พัฤศจัิกายน	-	๗	ธันวิาคมื	๒๕๖๓	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๖๓	คน

๕๐.	อบรื่มื	“โครื่งการื่ชุ่มืช่นพัลเม่ืองเข้มืแข็ง”	ณ	จัังหวัิดร้ื่อยเอ็ด	รื่ะหว่ิางวัินที�	๘-๑๐	เมืษายน	๒๕๖๔	

มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๕๒	คน

๕๑.	อบรื่มืออนไลน์	“โครื่งการื่ปลุกพัลังเยาวิช่นช่ายแดนใต้”	รื่ะหวิ่างวิันที�	๒๐	สิงหาคมื	–	๓	กันยายน	

๒๕๖๔	มืีผ่้้เข้ารื่่วิมื	จัำนวิน	๕๐	คน
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๕๒.	อบรื่มื	“วิิทยากรื่หลักส้ตรื่วิิถีพัลเมื่องกับการื่ปกครื่องในรื่ะบอบปรื่ะช่าธิปไตยอันมืีพัรื่ะมืหากษัตรื่ิย์

ทรื่งเป็นปรื่ะมืุข” ระห้ว�างวันท้� ๓๑ ม้นาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ม้ผู้เข้าร�วม จำนวน ๑๙ คน

การน�าเส่นอผลงาน

๑.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“โครื่งการื่ศึกษาและพััฒนารื่ะบบการื่เงินของพัรื่รื่คการื่เมื่อง”	โดย	ณัช่ช่าภััทรื่	

อมืรื่กุล	และ	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อรื่รื่ถสิทธิ�	พัานแก้วิ	ในการื่สัมืมืนาทางวิิช่าการื่เพั่�อเผ่ยแพัรื่่และ

ส่งค่นข้อมื้ลที�ได้จัากการื่ทำการื่วิิจััยเพั่�อหาข้อสรืุ่ปไปยังกลุ่มืเป้าหมืาย	เมื่�อวิันที�	๒	มิืถุนายน	๒๕๖๔

๒.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ปรื่ะช่านิยมืในโลกที�เหล่�อมืล�ำ	”	โดย	ผ้้่ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.	นิธ	ิเน่�องจัำนงค์	

ในเปิดตัวิหนังส่อ	“ปรื่ะช่านิยมืในโลกที�เหล่�อมืล�ำ”	ของห้องสมืุดคณะสังคมืศาสตรื่์	มืหาวิิทยาลัย

นเรื่ศวิรื่	เมื่�อวิันที�	๑๘-๑๙	สิงหาคมื	๒๕๖๔	

๓.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่นำการื่เล่อกตั�งขั�นต้นมืาใช่้ในปรื่ะเทศไทย””	โดย	ปุรื่วิิช่ญ์์	วิัฒนสุข	

และ	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.วิีรื่ะ	หวัิงสัจัจัะโช่ค	ในโครื่งการื่เสวินาใต้ช่ายคาปรื่ะช่ากรื่	เมื่�อวิันที�	

๑๔	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“หลากมืิติ	หลายมืุมืมือง	การื่กำหนดนโยบายพัรื่รื่คการื่เมื่องไทย”	โดย		

รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	 ดรื่.ธนพัันธ์	 ไล่ปรื่ะกอบทรัื่พัย์	 ในงานเปิดตัวิหนังส่อชุ่ด	 “หลากมิืติ		

การื่พััฒนาพัรื่รื่คการื่เมื่อง:	นโยบาย	การื่เงิน	และรื่ะบบการื่สรื่รื่หาผ่้้ลงสมืัครื่รื่ับเล่อกตั�ง”	เม่ื�อวัินที�	

๒๒	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๔	

๕.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่เงินพัรื่รื่คการื่เมื่องไทย:	ข้อมื้ลการื่สำรื่วิจัและข้อเสนอแนะ”	โดย		

ณัช่ช่าภััทรื่	อมืรื่กุล	และ	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อรื่รื่ถสิทธิ�	พัานแก้วิ	ในงานเปิดตัวิหนังส่อชุ่ด		

“หลากมืติิ	การื่พัฒันาพัรื่รื่คการื่เมือ่ง:	นโยบาย	การื่เงนิ	และรื่ะบบการื่สรื่รื่หาผ่้ล้งสมืคัรื่รื่บัเลอ่กตั�ง”		

เมื่�อวิันที�	๒๒	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๔	

๖.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ไป	(ไมื่)	ถึงฝั�งฝัน	รื่ะบบการื่สรื่รื่หาผ่้้ลงสมืัครื่รื่ับเลอ่กตั�ง	:		แนวิคิด	กรื่ณีศึกษา	

และการื่นำมืาใช้่ในปรื่ะเทศไทย”	โดย	ปุรื่วิชิ่ญ์	์วัิฒนสุข	และ	ผ้้่ช่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.วีิรื่ะ	หวัิงสัจัจัะโช่ค		

ในงานเปิดตัวิหนังส่อชุ่ด	“หลากมิืติ	การื่พััฒนาพัรื่รื่คการื่เม่ือง:	นโยบาย	การื่เงิน	และรื่ะบบ	

การื่สรื่รื่หาผ่้้ลงสมืัครื่รื่ับเล่อกตั�ง”	เมื่�อวิันที�	๒๒	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๔	
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๗.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ายงานสถานการื่ณ์การื่กรื่ะจัายอำนาจั	ปรื่ะจัำปี	พั.ศ.๒๕๖๔	บทบาท	

ขององค์กรื่ปกครื่องส่วินท้องถิ�นกับการื่จััดการื่วิิกฤตท่ามืกลางการื่แพัร่ื่รื่ะบาดของโควิิด-๑๙”	โดย		

รื่องศาสตรื่าจัารื่ย	์ดรื่.อรื่ทยั	กก๊ผ่ล	และ	สริิื่ณฏัฐ์	์เพัช่รื่ศรื่ชี่าต	ิในงาน	WAPOR	ASIA	4th	ANNUAL	

CONFERENCE	BANGKOK	:	THE	NEW	NORMAL	IN	SURVEY	RESEARCH	METHODOLOGY	

AND	CHANGING	ATTITUDES	เมื่�อวิันที�	๑๖	-	๑๗	พัฤศจัิกายน	๒๕๖๔	

๘.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“อนาคตและฉากทัศน์การื่เมื่องไทยเพั่�อสรื่้างปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น”	โดย		

ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล	และคณะ	ในงานสัมืมืนา	“ส่องอนาคตการื่เมื่องไทยเพั่�อปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น”		

ณ	สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๙	มืีนาคมื	๒๕๖๔

๙.	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่เม่ืองสิ�งแวิดล้อมืเพ่ั�อขับเคล่�อนเป้าหมืายการื่พััฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs)”		

โดย	นิตยา	โพัธิ�นอก	และคณะ	ในงานสัมืมืนาออนไลน์	“การื่รื่ะดมืควิามืคิดเห็นกลุม่ืต่อผ่ลการื่ศึกษา

เบ่�องตน้	โครื่งการื่การื่เมือ่งสิ�งแวิดลอ้มืเพ่ั�อขบัเคล่�อนเปา้หมืายการื่พัฒันาที�ยั�งยน่	(SDGs)”	เมื่�อวัินที�		

๒๙	มืิถุนายน	๒๕๖๔	

๑๐.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“งานวิจิัยัปรื่ะเทศไทยในอนาคต	Future	Thailand	:	มืติ	ิ๒	สงัคมื	ช่นบท	ทอ้งถิ�น”		

โดย	ศาสตรื่าจัารื่ยว์ิฒุสิารื่	ตนัไช่ย	ในงานสมัืมืนาออนไลน	์“วิจัิัยและนวิตักรื่รื่มืเพั่�ออนาคตปรื่ะเทศไทย	:		

Future	Thailand”	เมื่�อวัินที�	๓๐	มืิถุนายน	๒๕๖๔

๑๑.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ะบบการื่เล่อกตั�งกับการื่สร้ื่างควิามืเป็นธรื่รื่มืทางสังคมื:	กรื่ณีศึกษา	

อิทธิพัลของเงิน	ผ่ลปรื่ะโยช่น์	และเคร่ื่อข่ายอุปถัมืภ์ัในการื่เล่อกตั�ง	๒๕๖๒	จัังหวิัดช่ลบุรีื่”	โดย		

ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	รื่.ต.อ.วิิเชี่ยรื่	ตันติศิรื่ิคงคล	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบัน	

พัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑	มืกรื่าคมื	๒๕๖๔

๑๒.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ะบบการื่เล่อกตั�งกับการื่สรื่้างควิามืเป็นธรื่รื่มืทางสังคมื:	กรื่ณีศึกษาอิทธิพัล	

ของเงิน	ผ่ลปรื่ะโยช่น์	และเครื่่อข่ายอุปถัมืภั์ในการื่เล่อกตั�ง	๒๕๖๒	จัังหวิัดสุรื่ินทรื่์”	โดย	ดรื่.จัันทรื่า	

ธนะวัิฒนาวิงศ	์ในรื่ายการื่วิทิยมุืุง่ส่้ปรื่ะช่าธปิไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เม่ื�อวินัที�	๘	มืกรื่าคมื	๒๕๖๔

๑๓.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ผ่้้หญิ์งกับการื่เล่อกตั�ง	โอกาสส้่ควิามืเสมือภัาค”	โดย	ดรื่.ถวิิลวิดี	บุรื่ีกุล		

ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๕	มืกรื่าคมื	๒๕๖๔
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๑๔.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ะบบการื่เล่อกตั�งกับการื่สร้ื่างควิามืเป็นธรื่รื่มืทางสังคมื:	กรื่ีศึกษา	

อิทธิพัลของเงิน	ผ่ลปรื่ะโยช่น์	และเคร่ื่อข่ายอุปถัมืภ์ัในการื่เล่อกตั�ง	๒๕๖๒	จัังหวัิดสุพัรื่รื่ณบุรีื่”		

โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์ฐ์ปนรื่รื่ต	พัรื่หมือินทร์ื่	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบัน	

พัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๙	มืกรื่าคมื	๒๕๖๔

๑๕.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาติดตามืการื่ขับเคล่�อนยุทธศาสตร์ื่ช่าติส้่การื่ปฏิบัติ:	ศึกษากรื่ณี

ยุทธศาสตร์ื่ช่าติดา้นการื่สร้ื่างโอกาสและควิามืเสมือภัาคทางสังคมืในปรื่ะเด็นเร่ื่งด่วินเรื่่�องสังคมืสง้วัิย”		

โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวัินที�		

๕	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔

๑๖.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษารื่้ปแบบ	วิิธีการื่	และผ่ลกรื่ะทบการื่เล่อกตั�งภัายใต้รัื่ฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์ใหมื่	

จัังหวัิดพิัษณุโลก”	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์ช่าญ์ณวุิฒิ	ไช่ยรัื่กษา	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตย

ไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๒	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔

๑๗.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาควิามืเคล่�อนไหวิทางการื่เม่ืองและพัฤติกรื่รื่มืการื่เล่อกตั�งสมืาชิ่ก	

สภัาผ่้้แทนรื่าษฎรื่	๒๕๖๒	จัังหวิัดกาญ์จันบุรื่ี”	โดย	ผ่้้ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ณัฐ์พังศ์	บุญ์เหล่อ		

ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๙	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔

๑๘.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศกึษาสมืรื่รื่ถนะและมืาตรื่ฐ์านการื่ทำงานของ	กกต.	กรื่ณีศกึษาเปรื่ยีบเทยีบ

สาธารื่ณรื่ัฐ์ฟิิลิปปินส์	และปรื่ะเทศไทย”	โดย	จัิตรื่เลขา	หวิลกสิน	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตย

ไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๖	กุมืภัาพัันธ์	๒๕๖๔

๑๙.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาควิามืเหล่�อมืล�ำในการื่เข้าถึงผ้่าอนามัืยของกลุ่มืสตรีื่	กรื่ณีศึกษา	

นักเรีื่ยนหญิ์งในจัังหวัิดเชี่ยงใหม่ื”	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ปีดิเทพั	อย่้ย่นยง	ในรื่ายการื่วิิทยุ	

มืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๕	มืีนาคมื	๒๕๖๔

๒๐.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่เรีื่ยนการื่สอนเรื่่�องควิามืเสมือภัาครื่ะหว่ิางเพัศ”	โดย	ดรื่.อภิัญ์ญ์า	ดิสสะมืาน		

และนิตยา	โพัธิ�นอก	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวัินที�		

๑๒	มืีนาคมื	๒๕๖๔

๒๑.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“โครื่งการื่วิิจััย	การื่ปรื่ะเมิืนควิามืเสียหายและการื่ปรัื่บตัวิของชุ่มืช่นท้องถิ�นต่อ

ภัาวิะโรื่ครื่ะบาด	COVID	19”	โดย	ดรื่.	กฤษฎา	บุญ์ช่ยั	ในรื่ายการื่วิทิยมุุ่ืงส่้ปรื่ะช่าธปิไตยไปกับสถาบนั

พัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒	เมืษายน	๒๕๖๔
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๒๒.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ควิามืก้าวิหน้าการื่ศึกษาวิิจััยโครื่งการื่วิิจััยเพั่�อเสรื่ิมืสร้ื่างการื่มืีส่วินรื่่วิมืของ

ปรื่ะช่าช่นและภัาคส่วินต่าง	ๆ	ในการื่ด้แลรื่ักษาเงินแผ่่นดินและทรื่ัพัย์สินของรื่ัฐ์”	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่		

อุดมืพังษ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๙	เมืษายน	๒๕๖๔

๒๓.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ายงานวิิจััย	เรื่่�อง	การื่ศึกษากลไกเพั่�อนำไปส้่ควิามืเท่าเทียมืตามืเป้าหมืาย	

ที�	๑๖	ของเป้าหมืายการื่พััฒนาอย่างยั�งย่นของสหปรื่ะช่าช่าติ”	โดย	ธนรัื่ตน์	มัืงคุด	ในรื่ายการื่วิิทยุ

มืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๓	เมืษายน	๒๕๖๔

๒๔.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ข้อค้นพับเบ่�องต้นจัากการื่ใช่้หลักสันติวิิธีเพั่�อเสรื่ิมืสรื่้างควิามืสามืัคค	ี

ในโรื่งเรื่ียน”	โดย	อินทุอรื่	แสงอรื่ัญ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมุ่ืงส่้ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า		

เมื่�อวิันที�	๓๐	เมืษายน	๒๕๖๔

๒๕.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ผ่ลการื่ศึกษา	โครื่งการื่วิจิัยับทบาทของพัลเม่ืองในการื่ป้องกันและแกไ้ขปัญ์หา

การื่เล่อกตั�งที�ไมื่สุจัรื่ิตเที�ยงธรื่รื่มืเพ่ั�อพััฒนาและเสริื่มืสรื่้างควิามืเข้มืแข็งของปรื่ะช่าธิปไตยไทย”	

โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวัินที�		

๗	พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔

๒๖.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ฉากทศันก์ารื่เม่ืองไทยเพั่�อสร้ื่างปรื่ะช่าธปิไตยที�ยั�งย่น:	การื่เม่ืองภัาคพัลเมื่อง”	

โดย	ผ่้ช้่ว่ิยศาสตรื่าจัารื่ยท์ศพัล	สมืพังษ	์ในรื่ายการื่วิทิยมุืุง่ส้ป่รื่ะช่าธปิไตยไปกบัสถาบนัพัรื่ะปกเกลา้	

เมื่�อวิันที�	๑๔	พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔

๒๗.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“วิิกฤตการื่แพัร่ื่รื่ะบาดและธรื่รื่มืาภิับาลปรื่ะช่าธิปไตยในปรื่ะเทศไทย		

(Pandemic	Crisis	and	Democratic	Governance	in	Thailand)”	โดย	นุช่ปรื่ะภัา	โมืกข์ศาสตรื่์	

ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๑	พัฤษภัาคมื	๒๕๖๔

๒๘.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“องค์กรื่อิสรื่ะกับการื่สร้ื่างปรื่ะช่าธิปไตยที�ตรื่วิจัสอบได้:	 ศึกษากรื่ณี	

คณะกรื่รื่มืการื่สิทธิมืนุษยช่นแห่งช่าติ”	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้ป่รื่ะช่าธิปไตย	

ไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๔	มืิถุนายน	๒๕๖๔

๒๙.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่พััฒนารื่้ปแบบการื่จััดกิจักรื่รื่มืการื่เรีื่ยนรื่้้แบบรื่่วิมืมื่อ	เพั่�อพััฒนาศักยภัาพั

ผ่้้เรีื่ยนด้านการื่เสริื่มืสร้ื่างจิัตสำนึกควิามืเป็นพัลเม่ืองดีในวิิถีชี่วิิตปรื่ะช่าธิปไตยในโรื่งเรีื่ยนสังกัด

สำนักงานเขตพั่�นที�การื่ศึกษามืัธยมืศึกษาขอนแก่น	และองค์การื่บรื่ิหารื่ส่วินจัังหวิัดขอนแก่น”		
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โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.อาทิตย์	ฉัตรื่ช่ัยพัลรัื่ตน์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับ	

สถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๘	มืิถุนายน	๒๕๖๔

๓๐.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่เปลี�ยนแปลงคุณภัาพัสังคมืในรื่อบทศวิรื่รื่ษ	ที�ส่งผ่ลต่อควิามืสุขของ	

คนไทย”	โดย	รื่ัช่วิดี	แสงมืหะหมืัด	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า		

เมื่�อวิันที�	๒๕	มืิถุนายน	๒๕๖๔

๓๑.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“รื่ายงานการื่ทบทวินและออกแบบการื่เสริื่มืสร้ื่างขีดควิามืสามืารื่ถในการื่ดำเนินการื่	

ด้านควิามืซื้่�อตรื่งในการื่บรื่ิหารื่งานภัาครื่ัฐ์”	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์	ดรื่.ธัช่เฉลิมื	สุทธิพังษ์ปรื่ะช่า		

ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๓๒.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“หลักส้ตรื่ฝึกอบรื่มืธรื่รื่มืาภิับาลกับการื่ส่งเสริื่มืควิามืเสมือภัาครื่ะหว่ิางเพัศ

สำหรื่บัผ่้บ้รื่หิารื่”	โดย	ดรื่.ถวิลิวิด	ีบรีุื่กลุ	ในรื่ายการื่วิทิยมุืุง่ส้ป่รื่ะช่าธปิไตยไปกบัสถาบนัพัรื่ะปกเกลา้		

เมื่�อวิันที�	๙	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๓๓.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“สรื่ปุผ่ลการื่ปรื่ะชุ่มืสามัืญ์ปรื่ะจัำปี	๒๐๒๑	และบทบาทของสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	

ในโครื่งการื่นานาช่าตวิิา่ดว้ิยการื่สำรื่วิจัดา้นสงัคมื	(ISSP:	International	Social	Survey	Programme)”		

โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวัินที�		

๑๖	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๓๔.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“พัฒันาการื่การื่เคล่�อนไหวิการื่เมือ่งสิ�งแวิดล้อมืในปรื่ะเทศไทย”	โดย	นิตยา	โพัธิ�นอก		

ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๓	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๓๕.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“พัฒันาการื่ทางวิชิ่าการื่ของการื่เม่ืองสิ�งแวิดล้อมืในปรื่ะเทศไทย”	โดย	จิัตรื่เลขา	

หวิลกสิน	ในรื่ายการื่วิทิยุมืุง่ส้ป่รื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวัินที�	๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๓๖	 การื่นำเสนอผ่ลงาน	“สรุื่ปผ่ลการื่สัมืมืนา	เรื่่�อง	กฎหมืายเกี�ยวิกับภัาคปรื่ะช่าสังคมื:	ควิามืท้าทาย

ปรื่ะช่าธิปไตยไทย	กรื่ณีรื่่างพัรื่ะรื่าช่บัญ์ญั์ติวิ่าด้วิยการื่การื่ดำเนินงานขององค์กรื่ที�ไมื่แสวิงหารื่ายได	้

หรื่อ่กำไรื่มืาแบง่ปนักนั	พั.ศ.	....	และรื่า่งพัรื่ะรื่าช่บญั์ญ์ติัส่งเสรื่มิืและพัฒันาองคก์รื่ภัาคปรื่ะช่าสงัคมื	

พั.ศ.	....”	โดย	นิตยา	โพัธิ�นอก	ในรื่ายการื่วิทิยุมืุง่ส้ป่รื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เม่ื�อวัินที�		

๖	สิงหาคมื	๒๕๖๔
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๓๗.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาเพั่�อจััดทำข้อเสนอสำหรื่ับการื่ปรื่ับปรืุ่งแก้ไขรื่ัฐ์ธรื่รื่มืน้ญ์	เรื่่�อง		

สิทธิหน้าที�ของพัลเม่ือง”	โดย	ผ้้่ช่่วิยศาสตรื่าจัารื่ย์ธนาชั่ย	สุนทรื่อนันตชั่ย	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่

ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๓	สิงหาคมื	๒๕๖๔

๓๘.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การื่เม่ืองไทยเพ่ั�อสร้ื่างปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น	

ในมืิติของสถาบันการื่เมื่อง”	โดย	รื่องศาสตรื่าจัารื่ย์ตรื่ะก้ล	มืีช่ัย	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตย

ไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๐	สิงหาคมื	๒๕๖๔

๓๙.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การื่เม่ืองไทยเพ่ั�อสร้ื่างปรื่ะช่าธิปไตยที�ยั�งย่น	

ในมิืติของพัรื่รื่คการื่เม่ือง”	โดย	ปุรื่วิิช่ญ์์	วัิฒนสุข	ในรื่ายการื่วิิทยุมุื่งส่้ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบัน	

พัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๗	สิงหาคมื	๒๕๖๔

๔๐.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“พัฒันาการื่เปลี�ยนแปลงสงัคมืการื่เมือ่งไทยและควิามืคดิเรื่่�องการื่ปฏริื่ปที�เกี�ยวิขอ้ง	

:การื่ปฏริื่ป้หรื่อ่การื่เปลี�ยนแปลงใหญ่์ของคนกลุ่มืไท-ไต”	โดย	ศาสตรื่าจัารื่ย์ธีรื่ยทุธ	บุญ์มื	ี	ในรื่ายการื่

วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๓	กันยายน	๒๕๖๔

๔๑.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“พััฒนาการื่เปลี�ยนแปลงสังคมืการื่เมื่องไทยและควิามืคิดเรื่่�องการื่ปฏิรื่้ปที�	

เกี�ยวิข้อง:	ลัทธิล่าอาณานิคมืตะวัินตก	ผ่ลกรื่ะทบต่อปรื่ะเทศต่างๆ	ทั�วิโลก	รื่วิมืทั�งปรื่ะเทศไทย”	

โดย	ศาสตรื่าจัารื่ย์ธีรื่ยุทธ	บุญ์มีื	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า		

เมื่�อวิันที�	๑๐	กันยายน	๒๕๖๔

๔๒.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“บทบาทสตรื่ีถิ�นอาสาสมืัครื่สาธารื่ณสุขปรื่ะจัำหมื้่บ้านในการื่เสริื่มืสรื่้าง	

การื่มีืส่วินร่ื่วิมืของชุ่มืช่นเพ่ั�อป้องกันและควิบคุมืการื่แพัร่ื่รื่ะบาดของโรื่คติดเช่่�อไวิรัื่สโคโรื่นา	

สายพัันธุใ์หม่ื	๒๐๑๙	ในจังัหวัิดเช่ยีงใหม่ื”	โดย	ดรื่.ปริื่ญ์ญ์์	ขวัิญ์เรื่ยีง	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุง่ส้ป่รื่ะช่าธิปไตย

ไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๑๗	กันยายน	๒๕๖๔

๔๓.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่บริื่หารื่จััดการื่วิิกฤตโควิิด-๑๙	และธรื่รื่มืาภิับาลภัาครัื่ฐ์”	โดย	นุช่ปรื่ะภัา	

โมืกข์ศาสตร์ื่	ในรื่ายการื่วิิทยุมืุ่งส้่ปรื่ะช่าธิปไตยไปกับสถาบันพัรื่ะปกเกล้า	เมื่�อวิันที�	๒๔	กันยายน	

๒๕๖๔
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๔๔.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“บทบาทของพัลเมื่องในการื่ป้องกันและแก้ไขปัญ์หาการื่เล่อกตั�งที�ไม่ืสุจัรื่ิต	

เที�ยงธรื่รื่มื	เพ่ั�อพัฒันาและเสริื่มืสร้ื่างควิามืเขม้ืแขง็ของปรื่ะช่าธิปไตยไทย”	โดย	ดรื่.เลิศพัรื่	อุดมืพังษ์	

ในการื่ปรื่ะชุ่มืวิชิ่าการื่รัื่ฐ์ปรื่ะศาสนศาสตร์ื่	แห่งปรื่ะเทศไทย	ครื่ั�งที�	๑๒	เม่ื�อวินัที�	๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔๕.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ยุติธรื่รื่มืชุ่มืช่นในปรื่ะเทศอาเซีื้ยน:	กรื่ณีศึกษา	สปป.ลาวิและสาธารื่ณรัื่ฐ์

ฟิิลิปปินส์”	โดย	นิตยา	โพัธิ�นอก	ในการื่ปรื่ะชุ่มืวิิช่าการื่รื่ัฐ์ปรื่ะศาสนศาสตรื่์	แห่งปรื่ะเทศไทย		

ครื่ั�งที�	๑๒	เมื่�อวิันที�	๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔๖.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่เสรื่มิืสรื่า้งควิามืเสมือภัาคในช่มุืช่น”	โดย	จัติรื่เลขา	หวิลกสนิ	ในการื่ปรื่ะช่มุื

วิิช่าการื่รื่ัฐ์ปรื่ะศาสนศาสตรื่์	แห่งปรื่ะเทศไทย	ครื่ั�งที�	๑๒	เมื่�อวิันที�	๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔๗.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“การื่ใช้่หลกัสนัตวิิธีิเพั่�อเสริื่มืสรื่า้งควิามืสามัืคคีในโรื่งเรีื่ยน”	โดย	อินทอุรื่	แสงอรื่ญั์		

ในการื่ปรื่ะชุ่มืวิชิ่าการื่รัื่ฐ์ปรื่ะศาสนศาสตร์ื่	แห่งปรื่ะเทศไทย	ครื่ั�งที�	๑๒	เม่ื�อวินัที�	๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔๘.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“ถอดบทเรีื่ยนชุ่มืช่นสันติสขุ	นรื่าธิวิาส	และนครื่ศรีื่ธรื่รื่มืรื่าช่”	โดย	ดรื่.อภิัญ์ญ์า	

ดิสสะมืาน	ในการื่ปรื่ะชุ่มืวิิช่าการื่รื่ัฐ์ปรื่ะศาสนศาสตรื่์	แห่งปรื่ะเทศไทย	ครื่ั�งที�	๑๒	เมื่�อวิันที�		

๓๐	กรื่กฎาคมื	๒๕๖๔

๔๙.	การื่นำเสนอผ่ลงาน	“งานวิจิัยัที�เกี�ยวิกับดา้นสนัตภิัาพัในสามืจังัหวัิดช่ายแดนใต้”	โดย	วิลิาสนิ	ีโสภัาพัล		

ในเวิทนีานาช่าตศิน้ยค์วิามืเปน็เลศิดา้นผ่้ห้ญ์งิและควิามืมัื�นคงทางสงัคมื	มืหาวิิทยาลยัวิลยัลักษณ	์ร่ื่วิมื

กับมืหาวิทยาลัยมลายา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซึ่ย้ 

การจำัดรายการโที่รที่ัศน์และรายการวิที่ยุ

๑. รายการโทรทัศน์ “The Key ไขการเม่อง เร่�องใกล้ตัิว” ปี ๖ ทางสถาน้โทรทัศน์ Nation ชิ�อง ๒๒ 

ท่กวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. จำนวน ๔๐ ติอน

๒. รายการวิทย่ “ม่�งสู�ประชิาธิิ์ปไติยไปกับัสถาบัันพระปกเกล้า” ทางสถาน้วิทย่รัฐสภา คล่�นความถ้�  

87.5 FM  ท่กวันจันทร์ - ศ่กร์ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. จำนวน ๒๕๙ ติอน
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ฐานข้้อม้ลและส่ารส่นเที่ศส่ถาบัันพระปกเกล้า

๑. ฐานข้อมูลการเม่องการปกครอง

• มจ้ำนวนผู้ใชิ้บัริการ ๑,๔๕๖,๒๔๓ ครั�ง

๒. เว็บัไซึ่ติ์สถาบัันพระปกเกล้า (www.kpi.ac.th)

• ม้ผูเ้ข้าชิมบัริการ จำนวน ๖๒๔,๖๑๑ ครั�ง

• มส้ถิติิการดาวน์โห้ลดเอกสารบันเว็บัไซึ่ต์ิ จำนวน ๑๖๐,๖๐๔ ครั�ง

งานบัริการห้องส่มุดส่ถาบัันพระปกเกล้า

๑. ผู้ใชิ้บัริการห้้องสม่ด จำนวน ๒,๙๖๓ คน

๒. ผู้ใชิ้บัริการเว็บัไซึ่ติ์ห้้องสม่ด (www.kpi-lib.com) จำนวน ๓๐๒,๕๒๕ ครั�ง

๓. สถิติิการใช้ิบัริการย่ม - ค่น e-Book (แอปพลิเคชิัน KPI eBooks) จำนวน ๒,๑๘๐ ครั�ง
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พันธกิจที่่� ๕

ส่่งเส่ริมความร่วมมือกับัองค์การที่ั�งในและติ่างประเที่ศเพื�อการ
พัฒนาการเมอืงการปกครองในระบัอบัประชาธปิไติย ธรรมาภบิัาล  
และส่ันติิวิธ่

องค์กรและภาค่เครือข้่ายต่ิางประเที่ศที่่�ให้ความร่วมมือที่างวิชาการ

๑. สถาบันัพระปกเกลา้ ร�วมกบัั Friedrich Naumann Foundation (FNF) จดักจิกรรม “Democracy 

Game Festival เทศกาลเกมแห้�งประชิาธิ์ิปไติย”

๒. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Friedrich Naumann Foundation (FNF) จัดสัมมนา Online 

“โครงการขับัเคล่�อนองค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นให้้เป็นกลไกลดความเห้ล่�อมล�ำทางการศ่กษา”  

ครั�งท้� ๑ เม่�อวันท้� ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 

๓. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Friedrich Naumann Foundation (FNF) จัดสัมมนา Online 

“โครงการขับัเคล่�อนองค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นให้้เป็นกลไกลดความเห้ล่�อมล�ำทางการศ่กษา”  

ครั�งท้� ๒ เม่�อวันท้� ๑๕ ม้นาคม ๒๕๖๔ 

๔. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Friedrich Naumann Foundation (FNF) จัดกิจกรรม โครงการ  

“ติลาดวิชิา” ในหั้วข้อ “เคร่�องมอ่และกระบัวนการการมส้�วนร�วมในการรับัฟังัความเห็้นของประชิาชิน” 

เม่�อวันท้� ๑๒ ม้นาคม ๒๕๖๔
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๕. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สถานเอกอัครราชิทูติสาธิ์ารณรัฐประชิาชินจ้นประจำประเทศไทย 

จัดกิจกรรมบัรรยายพิเศษห้ลักสูติรไทยกับัประชิาคมอาเซึ่้ยนในเศรษฐกิจการเม่องโลก ร่�นท้� ๑๐ 

(TAG 10) เร่�อง “The Roles and Visions of China in a Challenging Era” โดยนายห้ยาง ซึ่ิน  

อ่ปทูติ รักษาการแทนเอกอัครราชิทูติสาธิ์ารณรัฐประชิาชินจ้นประจำประเทศไทย เม่�อวันท้�  

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๖. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สถานเอกอัครราชิทูติสาธิ์ารณรัฐประชิาชินจ้นประจำประเทศไทย  

จัดงานสัมมนา “การทบัทวนความสำเร็จ สู�การสร้างแรงบัันดาลใจจากนโยบัายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในรอบั ๑๐๐ ปี” เม่�อวันท้� ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๗. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สถานเอกอัครราชิทูติญ้�ป่่น ประจำประเทศไทย จัดการบัรรยายพิเศษ 

และเสวนาออนไลน์ “มองญ้�ป่่น มองไทย: ว�าด้วยการปกครองท้องถิ�นกับัการพัฒนาประชิาธิิ์ปไติย” 

เม่�อวันท้� ๓ สิงห้าคม ๒๕๖๔ 

๘. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สภาวัฒนธิ์รรมไทย-จ้นและส�งเสริมความสัมพันธ์ิ์ (Beijing Chinese 

Language and Culture College) จัดโครงการคัดเล่อกผู้สมัครห้ลักสูติรภาษาจ้นกลางสำห้รับั

ข้าราชิการ ครั�งท้� ๑๖ (ห้ลักสูติรออนไลน์)  ระห้ว�างวันท้� ๓๐ สิงห้าคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Ateneo de Manila University ประเทศฟัิลิปปินส์ จัดการบัรรยาย 

Webinar ออนไลน์ ห้ัวข้อ “Independent Electoral commission Performance in Thailand 

and the Philippines” เม่�อวันท้� ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๐. สถาบันัพระปกเกลา้ ร�วมกบัั Nanyang Technological University ประเทศสงิคโปร ์จดัการบัรรยาย  

Webinar ออนไลน์ หั้วข้อ “Social Policies and Community Building in the Age of  

Digitalization – Post COVID-19 Norm” เม่�อวันท้� ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๑. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPs)  

จดัการประชิม่ออนไลน์ เพ่�อแลกเปล้�ยนเรย้นรู ้ห้วัข้อ “Countermeasures and issues of COVID-19 

in each country” เม่�อวันท้� ๒๓ ม้นาคม ๒๕๖๔ 

๑๒. สถาบันัพระปกเกลา้ ร�วมกบัั Nanyang Technological University ประเทศสงิคโปร ์จดัการบัรรยาย 

Webinar ออนไลน์ ห้ัวข้อ “Transnational Knowledge Transfer and Dynamic Governance 

in the Global South: Experiences and New Challenges” เม่�อวันท้� ๒ ม้นาคม ๒๕๖๔ 
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๑๓. สถาบันัพระปกเกลา้ ร�วมกบัั Universitas Islam Indonesia (UII) จดัการบัรรยาย Webinar ออนไลน์ 

ห้ัวข้อ “Infrastructure for Peace in Covid-19 Crisis” เม่�อวันท้� ๑๐ ม้นาคม ๒๕๖๔ 

๑๔. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สถานเอกอัครราชิทูตินิวซ้ึ่แลนด์ประจำประเทศไทย อภิปรายม่มมอง

และประสบัการณ์จากติ�างประเทศ หั้วข้อ “Democracy, Decentralization and Inequality 

Reduction: Comparative Perspectives” ในงานประชิ่มวิชิาการสถาบัันพระปกเกล้า ครั�งท้� ๒๒ 

เม่�อวันท้� ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑๕. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั สถานเอกอัครราชิทูติญ้�ป่่นประจำประเทศไทย อภิปรายม่มมอง 

และประสบัการณ์จากติ�างประเทศ หั้วข้อ “Democracy, Decentralization and Inequality 

Reduction: Comparative Perspectives” ในงานประชิ่มวิชิาการสถาบัันพระปกเกล้า ครั�งท้� ๒๒ 

เม่�อวันท้� ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑๖. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั DNB Bank ประเทศนอร์เวย์ อภิปรายม่มมองและประสบัการณ์จาก 

ติ�างประเทศ หั้วข้อ “Democracy, Decentralization and Inequality Reduction: Comparative 

Perspectives” ในงานประช่ิมวชิิาการสถาบันัพระปกเกลา้ ครั�งท้� ๒๒ เม่�อวันท้� ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

๑๗. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั H.E. Mr.Michael G. DeSombre เอกอัครราชิทูติสห้รัฐอเมริกา

ประจำประเทศไทย จดับัรรยายพิเศษออนไลน์ หั้วข้อ “The US Contemporary Perspective on 

Thailand and ASEAN” แก�นักศ่กษาห้ลักสูติรไทยกับัประชิาคมอาเซ้ึ่ยนในเศรษฐกิจการเม่องโลก  

ร่�นท้� ๑๐ เม่�อวันท้� ๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๘. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั University of Philippines (UP) นำเสนองานวิจัย หั้วข้อ  

“Formulating an Independent Electoral Commission Performance Index: Thai  

and Philippines Insights and Results” เม่�อวันท้� ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๙. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Asia Democracy Research Network (ADRN) จัดสัมมนาออนไลน์

เคร่อข�ายความร�วมม่อด้านประชิาธิ์ิปไติย ครั�งท้� ๗ ห้ัวข้อ “Reassessing ๒๐๒๐: How Asia  

Coped with The COVID-19 Pandemic” เม่�อวันท้� ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒๐. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Southeast Asia Women’s Watch (SEAW Watch) จัดสัมมนา

ออนไลน์ หั้วข้อ “Beijing on My Mind Series : Breaking the Glass Ceiling-Watch Out  

for the Broken Glass” เม่�อวันท้� ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
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๒๑. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Zonta International สัมมนาออนไลน์ “วันสติร้สากล: เล่อกท้�จะ

เปล้�ยนแปลงเพ่�อความเสมอภาคระห้ว�างเพศ” (International Women’s Day #Choose to 

Challenge for Gender Equality บัรรยายในประเด็น “Gender Equality and Empowering  

Women and girls in Canada” โดย H.E. Dr. Sarah Taylor, Canadian Ambassador to  

Thailand เอกอัครราชิทูติแคนาดาประจำประเทศไทย เม่�อวันท้� ๑๗ ม้นาคม ๒๕๖๔

๒๒. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Japan International Cooperation Agency (JICA) และ  

The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญ้�ป่่น นำเสนอผล 

จากการดำเนินงานโครงการ LEADING Asia Project เม่�อวันท้� ๒๓ ม้นาคม ๒๕๖๔

๒๓. สถาบันัพระปกเกล้า ร�วมกับั The National Democratic Institute (NDI) จดัเวทส้าธิ์ารณะออนไลน์ 

ห้ัวข้อ “การออกแบับัรัฐธิ์รรมนูญผ�านแนวคิดรัฐธิ์รรมนูญนิยม” เม่�อวันท้� ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒๔. สถาบัันพระปกเกลา้ ร�วมกบัั Embassy of Switzerland in Thailand และ Center for Research 

on Direct Democracy ประเทศสวิติเซึ่อร์แลนด์ จัดเวท้สาธิ์ารณะออนไลน์ ห้ัวข้อ “ประชิาธิ์ิปไติย 

ในสวติิเซึ่อรแ์ลนด:์ ฉนัทามติใินสังคมภายใต้ิความห้ลากห้ลายทางวัฒนธิ์รรม” เม่�อวนัท้� ๑๐ มิถน่ายน 

๒๕๖๔

๒๕. สถาบันัพระปกเกล้า ร�วมกับั International Social Survey Programme นำเสนอร�างแบับัสอบัถาม

ท้�ได้ร�วมพัฒนาข่�นในฐานะคณะทำงานจัดทำแบับัสอบัถาม (drafting committee) ในหั้วข้อเร่�อง 

“Family and Changing Gender Roles” ในการประชิ่มสามัญประจำปี โครงการนานาชิาติิ 

ว�าด้วยการสำรวจด้านสังคม (ISSP General Meeting 2021) เม่�อวันท้� ๘ มิถ่นายน ๒๕๖๔

๒๖. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Mekong Institute จัดงาน International online training ห้ัวข้อ 

“Gender Mainstreaming and Gender Responsive Budgeting” เม่�อวันท้� ๑๖ มถิน่ายน ๒๕๖๔

๒๗. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Asian Institute of Technology จัดการบัรรยายพิเศษแบับัออนไลน์ 

ห้ัวข้อ “Gender Analysis” โดย Prof. Kyoko Kusakabe ในห้ลักสูติรฝึกอบัรม “ธิ์รรมาภิบัาล 

กับัการส�งเสริมความเสมอภาคระห้ว�างเพศสำห้รับัผู้บัริห้าร” (ห้ลักสูติรทดลอง) เม่�อวันท้�  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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๒๘. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั International Political Science Association (IPSA) จัดสัมมนา

ออนไลน์ The 26th World Congress of Political Science หั้วข้อ “Elections and the State 

of Democracy in Southeast Asia” ระห้ว�างวันท้� ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒๙. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั Mekong Institute จัดงาน International online training  

ห้ัวข้อ “Gender Responsive Budgeting” ระห้ว�างวันท้� ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓๐. สถาบัันพระปกเกล้า ร�วมกับั ศูนย์พลเม่องศ่กษา ประเทศสห้รัฐอเมริกา (Center for Civic  

Education) จัดโครงการสร้างสำน่กพลเม่องอย�างม้ประสิทธิ์ิภาพท�ามกลางสถานการณ์โควิด-๑๙ 

(Project Citizen during Covid-19 pandemic : new challenges and effective management)  

ระห้ว�างวันท้� ๑๓ - ๒๐ สิงห้าคม ๒๕๖๔
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พันธกิจที่่� ๖

ส่ง่เส่รมิและพัฒนาพิพิธภณัฑ์พ์ระบัาที่ส่มเดจ็ำพระปกเกลา้เจำา้อย้ห่วั 
ให้เป็นแหล่งเร่ยนร้้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

การให้บัริการน�าชมพิพิธภัณฑ์์พระบัาที่ส่มเด็จำพระปกเกล้าเจำ้าอย้่หัว

จำนวนผูเ้ชิา้ชิมพิพิธิ์ภัณฑ์พ์ระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู�ห้วั ติั�งแติ�เดอ่นติล่าคม ๒๕๖๓ -  กนัยายน 

๒๕๖๔ รวมทั�งสิ�น ๑๐,๒๕๙ คน โดยแยกติามประเภทผูเ้ข้าชิม ดังน้�

• บั่คคลทั�วไป (ชิาวไทย)    จำนวน ๕,๘๙๑ คน

• บั่คคลทั�วไป (ชิาวติ�างชิาติิ)     จำนวน ๑๐๗ คน

• บั่คคลทั�วไป/ห้มู�คณะ (ออนไลน์)    จำนวน ๔,๒๖๑ คน

และผู้เข้าใชิ้บัริการชิมพิพิธิ์ภัณฑ์์ Virtual Museum   จำนวน ๗,๙๙๗ คน
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งานอนุรักษ์และจำัดหาโบัราณวัติถุที่่�เก่�ยวเนื�องกับัรัชกาลที่่� ๗  
และส่มเด็จำพระนางเจำ้าร�าไพพรรณ่ฯ

งานจ้ดหาโบราณวต้ถุ

๑. ห้นังส่อพระบัรมราชิาภิเษก สัปดมราชิมห้าจักร้วงศ์ เล�มติ้น จำนวน ๑ เล�ม

๒. ห้นังส่อพระบัรมราชิาภิเษก สัปดมราชิมห้าจักร้วงศ์ เล�มปลาย จำนวน ๑ เล�ม

การจำัดส่ัมมนา และอบัรมระยะส่ั�น

๑. โครงการเสริมสร้างการเร้ยนรู้นอกห้้องเร้ยนกับัศูนย์การเร้ยนรู้ประชิาธิ์ิปไติย (ย่วชินมัคค่เทศก์  

ร่�น ๑-๕) ระดับัชิั�นประถมศ่กษาปีท้� ๖ - ระดับัอ่ดมศ่กษา) ระห้ว�างเม่�อวันท้� ๒๘ ก่มภาพันธิ์์ -  

๒๑ ม้นาคม ๒๕๖๔ ม้ผู้เข้าร�วมสัมมนา

๒. กิจกรรม “วันพ�อแห้�งชิาติิ ๒๕๖๓” เม่�อวันท้� ๕ ธิ์ันวาคม ๒๕๖๓

๓. กิจกรรม “วันรัฐธิ์รรมนูญ” เม่�อวันท้� ๑๐ ธิ์ันวาคม ๒๕๖๓

๔. กิจกรรม “เท้�ยวทิพย์กับั Online Museum Tour” รูปแบับัออนไลน์ โดยจัดติลอดเด่อนพฤษภาคม 

๒๕๖๔ ท่กวันพ่ธิ์ เวลา ๑๑.๓๐ น. และทก่วันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๕. กิจกรรม “MUSEUM TRIP เร้ยนทพิย ์ไปกบััพิพิธิ์ภณัฑ์”์ รูปแบับัออนไลน ์ระห้ว�างวนัท้� ๓ เมษายน -  

๑๕ ติ่ลาคม ๒๕๖๔

๖. กิจกรรมสัมมนาประกอบัการจัดนิทรรศการเคล่�อนท้�เร่�อง “มองสยาม ติามรอยพระปกเกล้า”  

จังห้วัดน�าน ระห้ว�างวันท้� ๔ เมษายน - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

๗. นิทรรศการเคล่�อนท้�เร่�อง “มองสยาม ติามรอยพระปกเกล้า” ณ ห้อโห้วด ๑๐๑ สวนสมเด็จ 

พระศร้นครินทร์ร้อยเอ็ด จังห้วัดร้อยเอ็ด  ระห้ว�างวันท้� ๒๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๘. นิทรรศการห้มน่เวย้น “ประชิาธิ์ปิกกาลสมยัในสมัพนัธิ์ส์ยาม - ฝรั�งเศส” ระห้ว�างวนัท้� ๑๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๙. นทิรรศการห้มน่เวย้นออนไลน ์เร่�อง “เล�าเร่�องอาคาร จากห้า้งฝรั�งสู�พิพิธิ์ภณัฑ์์” จัดชิ�วงเด่อนกนัยายน 

๒๕๖๔
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๑๐. นิทรรศการห้ม่นเว้ยนออนไลน์ เร่�อง “วันวานรอบัพิพิธิ์ภัณฑ์์” จัดชิ�วงเด่อนกันยายน ๒๕๖๔

๑๑. กจิกรรม Night at the museum 2020 “Cats me if you can” ระห้ว�างวนัท้� ๑๘ - ๒๐ ธิ์นัวาคม ๒๕๖๓

๑๒. กิจกรรม “The Virtual Temporary Exhibition Quiz ภาพน้�อยู�ท้�ใดในนิทรรศการห้ม่นเว้ยน” 

ระห้ว�างวันท้� ๑๓ มกราคม - ๑๓ ก่มภาพันธิ์์ ๒๕๖๔

๑๓. กิจกรรมออนไลน์ “King Prajadhipok Museum Game” ระห้ว�างวันท้� ๑๓ มกราคม -ฺ  

๑๓ ก่มภาพันธิ์์ ๒๕๖๔

๑๔. กิจกรรมออนไลน์ “Virtual Museum Game : ปริศนาอักษรซึ่�อนเร้น” ระห้ว�างเด่อนสิงห้าคม  

- กันยายน ๒๕๖๔

๑๕. สัมมนาวิชิาการ เร่�อง “สัติติมรัชิ พัสติราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ้ พระบัรมราชิิน้ 

ในรัชิกาลท้� ๗ กบััแบับัแผนการแติ�งกายของสติร้สยาม” โดย ดร.ศิบัด ้นพประเสริฐ และ ดร.รัชิติพงศ์ 

มะลิทอง อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสติร์ มห้าวิทยาลัยศิลปากร เม่�อวันท้� ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๖. สัมมนาวิชิาการ เร่�อง “การปกครองท้องถิ�นในรัชิสมัยพระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว:  

การศ่กษาเชิิงเปร้ยบัเท้ยบัความคิดทางการเม่องว�าด้วยการปกครองส�วนท้องถิ�น” โดย  

ผู้ชิ�วยศาสติราจารย์ศราว่ธิ์ วิสาพรม อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสติร์ มห้าวิทยาลัยมห้าสารคาม 

เม่�อวันท้� ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๗. สัมมนาวิชิาการ เร่�อง “ภูมิห้ลังและแนวคิดทางการเม่องของคณะราษฎรสายทห้าร: กรณ้ศ่กษา 

ส้�ทห้ารเส่อและนายพันติร้ห้ลวงพิบัูลสงครามกับัการเปล้�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕”  

โดย ฉตัิรบังกชิ ศรว้ฒันสาร นักวิชิาการผูช้ิำนาญการ ประจำพพิธิิ์ภณัฑ์พ์ระบัาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจ้าอยู�ห้ัว เม่�อวันท้� ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๘. สัมมนาวิชิาการ เร่�อง “การศ่กษาบัทบัาทของพระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�หั้วติั�งแติ�การปฏิิวัติ ิ

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ – การจัดทำร�างรัฐธิ์รรมนูญฉบัับัถาวร” โดย ปฐมาวด้ วิเชิ้ยรนิติย์ นักวิชิาการ 

ประจำพิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว เม่�อวันท้� ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๙. สัมมนาออนไลน์ พิพิธิ์ชิวนฟััง คนดังเล�าเร่�อง ครั�งท้� ๑ ติอน “เห้ร้ยญ เข็ม และแห้นบัท้�ระล่ก 

ฉลองรฐัธิ์รรมนญู” โดย ภช่ิชิงค ์จันทวชิิ และ เรอ่อากาศติรส้ามารถ เวสว่รรณ์ เม่�อวนัท้� ๒๑ สิงห้าคม 

๒๕๖๔
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๒๐. สัมมนาออนไลน์ พิพิธิ์ชิวนฟััง คนดังเล�าเร่�อง ครั�งท้� ๒ ติอน “ของเก�าเล�าเร่�องสมเด็จพระนางเจ้า 

รำไพพรรณ ้พระบัรมราชินิใ้นรชัิกาลท้� ๗” โดย อาจารยเ์ผ�าทอง  ทองเจอ่ เม่�อวนัท้� ๒๖ สิงห้าคม ๒๕๖๔

๒๑. สัมมนาออนไลน์ พิพิธิ์ชิวนฟััง คนดังเล�าเร่�อง ครั�งท้� ๓ ติอน “ใติ้ร�มพระบัารม้สมเด็จพระนางเจ้า

รำไพพรรณ้ พระบัรมราชิิน้ในรัชิกาลท้� ๗” โดย บั่ญพ้ร์  พันธิ์์วร และ อนงค์พิมพา สพโชิค เม่�อวันท้�  

๒๘ สิงห้าคม ๒๕๖๔

การผลิติส่ื�อเพื�อเผยแพร่และประชาส่ัมพันธ์

๑. ห้นังส่อ “สถาปัติย์ใติ้ร�มฉัติรพระปกเกล้าฯ” จำนวน ๑,๐๐๐ เล�ม

๒. ห้นังส่อ “พระปกเกล้า เม่�อคราวเสด็จฯ  อาคเนย์” จำนวน ๑,๐๐๐ เล�ม

๓. ห้นังส่อ “ศูนย์การเร้ยนรู้ประชิาธิ์ิปไติย” จำนวน ๑,๕๐๐ เล�ม

งานวิจำัยพระปกเกล้าศึกษา

๑. โครงการวิจัยพระปกเกล้าศ่กษา “การแพทย์และการสาธิ์ารณส่ขสมัยพระบัาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู�ห้ัว พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗” โดย ดร.ชิาติิชิาย ม่กสง คณะสังคมศาสติร์ มห้าวิทยาลัย 

ศร้นครินทรวิโรฒ

๒. โครงการวิจัยพระปกเกล้าศ่กษา “สถานภาพสติร้ไทยในวรรณกรรมสมัยรัชิกาลท้� ๗” โดย  

ฉัติรบังกชิ ศร้วัฒนสาร นักวิชิาการผู้ชิำนาญการ พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว

๓. โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเม่องการปกครองและสังคมประชิาธิ์ิปไติย  

“การเล่อกติั�งทั�วไปครั�งแรกของสยาม: บั�อเกิดโครงสร้างเชิิงสถาบััน และ ปฏิิกิริยาทางสังคม”  

โดย ผู้ชิ�วยศาสติราจารย์ ดร.ภูริ ฟัูวงศ์เจริญ คณะรัฐศาสติร์ มห้าวิทยาลัยธิ์รรมศาสติร์

๔. โครงการวิจยัและพัฒนาองค์ความรูด้้านการเมอ่งการปกครองและสังคมประชิาธิิ์ปไติย “ความคาดห้วัง 

ของราษฎรติ�อระบัอบัการเม่องให้ม�ภายห้ลังการปฏิิวัติิ พ.ศ. ๒๔๗๕” โดย ปฐมาวด้ วิเชิ้ยรนิติย์  

นักวิชิาการ พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว
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๑. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั สถาบัันพิพิธิ์ภัณฑ์์การเร้ยนรู้แห้�งชิาติิ  

จัดกิจกรรม Muse Pass 2562 - 2564 ภายใติ้โครงการเสริมสร้างการท�องเท้�ยวพิพิธิ์ภัณฑ์์และ 

แห้ล�งเร้ยนรู้ 

๒. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั สถาบัันพิพิธิ์ภัณฑ์์การเร้ยนรู้แห้�งชิาติิ  

จัดกิจกรรม Night at The Museum 2020

๓. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�หั้ว ร�วมกับั มห้าวิทยาลัยราชิภัฏิรำไพพรรณ้  

จัดทำบัันท่กข้อติกลงความร�วมม่อทางวิชิาการและการจัดกิจกรรม โดยติระห้นักถ่งความสำคัญ 

ของการร�วมมอ่ทางวิชิาการ รวมทั�งการศก่ษาค้นควา้ทางด้านวจิยัและเผยแพร�องค์ความรูท้้�เก้�ยวข้อง

สู�สังคมและชิ่มชิน

๔. พิพิธิ์ภณัฑ์พ์ระบัาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู�หั้ว ร�วมกบัั มห้าวทิยาลยัราชิภฏัิรำไพพรรณ ้จัดสัมมนา

ออนไลน์ พิพิธิ์ชิวนฟััง คนดังเล�าเร่�อง ครั�งท้� ๒

๕. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั บัริษัทอลิอันซึ่์ อย่ธิ์ยา ประกันชิ้วิติ จำกัด 

(มห้าชิน) จัดโครงการเสริมสร้างการเรย้นรู้นอกห้้องเร้ยนกับัศูนย์การเรย้นรู้ประชิาธิ์ิปไติย

๖. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั พิพิธิ์ภัณฑ์สถานแห้�งชิาติิน�าน จังห้วัดน�าน  

จัดนิทรรศการเคล่�อนท้� เร่�อง “มองสยาม ติามรอยพระปกเกล้า”

๗. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั ห้อโห้วด ๑๐๑ จังห้วัดร้อยเอ็ด และ 

เทศบัาลเม่องร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการเคล่�อนท้� เร่�อง “มองสยาม ติามรอยพระปกเกล้า”

๘. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั Art Gallery & Exhibition  

จังห้วัดนครราชิส้มา และ เทศบัาลนครนครราชิส้มา จัดนิทรรศการเคล่�อนท้� เร่�อง “มองสยาม  

ติามรอยพระปกเกล้า”

๙. พิพิธิ์ภัณฑ์์พระบัาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู�ห้ัว ร�วมกับั เฮื่อนศิลปินห้ริภ่ญชิัย จังห้วัดลำพูน  

และเทศบัาลเม่องลำพูน จัดนิทรรศการเคล่�อนท้� เร่�อง “มองสยาม ติามรอยพระปกเกล้า”
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พันธกิจที่่� ๗

บัริหารงานกองทีุ่นเพื�อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไติย

การจำัดฝึึกอบัรม

มก้ารจดัฝกึอบัรมทั�งภายใน (In house Training) จำนวน ๕ ห้ลกัสตูิร และการฝกึอบัรบัภายนอก (Public 

Training) จำนวน ๕ ห้ลักสูติร ติามแผนการฝึกอบัรมและพัฒนาบั่คลากร ประจำปี ๒๕๖๔ ดังน้�

การจำัดฝึึกอบัรมที่ั�งภายใน (In house Training)

๑. ห้ลักสูติร “การติัดติ�อวิด้โอคลิปด้วยม่อถ่อ” เม่�อวันท้� ๒๕ ก่มภาพันธิ์์ ๒๕๖๔ ม้ผู้เข้าร�วม  

จำนวน ๕๕ คน

๒. ห้ลักสูติร “ภาษาจ้นเพ่�อการส่�อสาร” ระห้ว�างวันท้� ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๕ ม้นาคม ๒๕๖๔  

ม้ผู้เข้าร�วม จำนวน ๑๐ คน

๓. ห้ลักสูติร “ทม้เพ่�อการพัฒนา Our Smart KPI : ร�วมผกูพนัสร้างองคก์รในฝัน” เม่�อวนัท้� ๒๖ มน้าคม 

๒๕๖๔ ม้ผู้เข้าร�วม จำนวน ๑๔๖ คน 
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๔. ห้ลักสูติร “พ.ร.บั.ค่้มครองข้อมูลส�วนบั่คคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เม่�อวันท้� ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

ม้ผู้เข้าร�วม จำนวน ๗๙ คน 

๕. ห้ลักสูติร “ระบับับัริห้ารค่ณภาพ ISO 9001 : 2015” เม่�อวันท้� ๑๔ และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ม้ผู้เข้าร�วม จำนวน ๔ คน 

การข้อรับัการฝึึกอบัรมภายนอก (Public Training)

การขอรับัการฝึกอบัรมภายนอกให้้กับัพนักงานท้�ขอรับัการฝึกอบัรมภายนอกและเข้าอบัรมสัมมนา 

ในห้ลักสูติรติ�างๆ จำนวน ๕ ห้ลักสูติร ดังน้�

๑. ห้ลักสูติร “ประกาศน้ยบััติรชิั�นสูงการบัริห้ารงานภาครัฐและกฎห้มายมห้าชิน ร่�นท้� ๒๐ (ปรม.๒๐)” 

จำนวน ๑ คน ได้แก� นางสาวส่พรรณ้ งามว่ฒิก่ล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิ์ิการ

๒. ห้ลักสูติร “การติรวจสอบัภายในกับัการสร้างมูลค�าเพิ�มให้้กับัองค์กร” จำนวน ๒ คน ได้แก� นางสาว

มณทกานติ ์ประทม่เพชิรทอง พนกังานบัญัชิช้ิำนาญการ และ นางชิลติิา  เทย้นกณัฑ์เ์ทศน ์พนกังาน

การเงินและงบัประมาณ

๓. ห้ลักสูติร “นักบัริห้ารการงบัประมาณระดับักลาง (นงก.) ร่�นท้� ๓” จำนวน ๑ คน ได้แก�  

นางบั่ญเร่อน ปิงเม่อง พนักงานการเงินและงบัประมาณชิำนาญการ

๔. ห้ลักสูติร “การบัริห้ารทรัพยากรมน่ษย์” จำนวน ๓ คน ได้แก� นางสาวพัชิร้ แย้มโกส่ม พนักงาน

บัริห้ารงานบั่คคลชิำนาญการ นายคมกฤชิ เพ็ญส่ข พนักงานบัริห้ารงานบั่คคล และนายอัษฎา  

พรสก่ลคริสติ์ พนักงานบัริห้ารงานบั่คคล

๕. ห้ลกัสตูิร “การวเิคราะห้ก์ารติรากฎห้มายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์ิ�ของกฎห้มาย ร่�นท้� ๒” จำนวน 

๑ คน ได้แก�  นายณัฐพล ฟัักสก่ล นิติิกรและธิ์รรมาภิบัาลองค์กร
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กิจำกรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้

๑. โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธิ์รรมองค์กรเร่�อง “การติรงติ�อเวลา” โดยสถาบัันได้ม้การรณรงค์ 

ในเร่�องดังกล�าวอย�างติ�อเน่�อง และนำข้อมูลมาใชิ้ประกอบัในการประเมินผลการปฏิิบััติิงาน  

การเล่�อนขั�นประจำปี 

๒. การพัฒนาบั่คลากร ประจำปี ๒๕๖๔ ห้ัวข้อ “Our Smart KPI : ร�วมผูกพันสร้างองค์กรในฝัน”  

โดยมวั้ติถป่ระสงค์เพ่�อสร้างความเข้าใจ เพ่�อให้เ้กิดความเขม้แขง็ในการทำงานระบับัทม้ติลอดจนเพ่�อ

เสริมสร้างความสัมพันธิ์์ระห้ว�างบั่คลากรและครอบัครัวบั่คลากร 

๓. การประชิ่มผู้บัริห้าร พนักงานและลูกจ้างสถาบัันพระปกเกล้า เพ่�อการส่�อสารภายในองค์และ 

เพ่�อการกำกับัดูแลการปฏิิบััติิให้้เป็นไปติามพันธิ์กิจ โดยในปีงบัประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ม้การประชิ่ม 

จำนวน ๖ ครั�ง


