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ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน 
สร้างนักบริหารการพัฒนา

จุดกำาเนิดนิด้า
(พ.ศ. 2505 - 2509)

ทศวรรษที่ 1
วางรากฐานการเป็น

สถาบันต้นแบบ 
(พ.ศ. 2509 - 2518)

ทศวรรษที่ 2
พัฒนาประเทศด้วยความเป็น
เลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี 

(พ.ศ. 2519 - 2528)

นิด้า ก่อก�ำเนิดจำกพระรำชด�ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
(รัชกำลที่ 9) วัตถุประสงค์เพื่อ 
“มุ่งสร้ำงนักบริหำรกำรพัฒนำ
และนักสถิติ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ”

ผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสถาบัน

• ได้รับควำมร่วมมือและควำม
 ช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ:  
 นำยเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ 
 ดร.สเตซี เมย์  และมูลนิธิฟอร์ด
• คณะกรรมกำรจัดตั้งสถำบัน:  
 พลตรี พระเจ้ำวรวงศ์เธอกรมหมื่น 
 นรำธิปพงศ์ประพันธ์ 
 ศ.ดร.มำลัย หุวะนันทน์ 
 ศ.ดร.ชุบ กำญจนประกร 
 และท่ำนอื่น ๆ

สถาปนาสถาบัน

“สถำบนับณัฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์”
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2509

จัดตั้งหน่วยงาน

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
• คณะรัฐประศำสนศำสตร์
• คณะบริหำรธุรกิจ
• คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
• คณะสถิติประยุกต์
หน่วยงานสนับสนุน
• ส�ำนักวิจัย
• ส�ำนักฝึกอบรม 
• ส�ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ 
• ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
• ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์

การจัดการเรียนการสอน

• จัดท�ำหลักสูตรด้ำน  
 พัฒนบริหำรศำสตร์
• เปิดกำรเรียนกำรสอนระดับ
 ปริญญำโทครั้งแรกของ  
 ประเทศไทย

การบริการวิชาการแก่สังคม

• จัดฝึกอบรมด้ำนกำรบริหำรพัฒนำ
• ด�ำเนินกำรส�ำรวจประชำมติภำยใต ้ 
 ชื่อ “นิด้ำโพล” เป็นโพลแห่งแรก 
 ของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอน

• พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียน  
 กำรสอนให้ทันสมัยและสอดคล้อง  
 กับควำมต้องกำรของประเทศ
• เปิดโครงกำรปริญญำเอก: คณะสถิติ  
 ประยุกต์ (ประชำกรและกำรพัฒนำ)  
 และคณะรัฐประศำสนศำสตร์   
 (บริหำรกำรพัฒนำ) เพื่อมุ่งผลิต  
 อำจำรย์/นักวิจัยให้แก่สถำบันกำร  
 ศึกษำชั้นสูงและหน่วยงำนต่ำง ๆ

การบริการวิชาการแก่สังคม

• พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม กำรวิจัย   
 กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำต�ำรำ  
 และเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรบริหำร
• ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร บริกำร
 ห้องสมุด และเผยแพร่ผลงำนวิจัย  
 และผลงำนวิชำกำร

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

• ศูนย์ศึกษำระบบสำรสนเทศ (ส�ำนัก 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ) บทบำท: น�ำ 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้บริหำร  
 พัฒนำสถำบัน
• ศูนย์บริกำรวิชำกำร: สร้ำงเครือข่ำย 
 ให้ควำมรู้แก่สังคม/ฝึกอบรมนัก 
 ธุรกิจภำคเอกชนในส่วนภูมิภำค   
 (NIDA IMET) 
• สถำบนัให้ควำมส�ำคญักบักำรสือ่สำร 
 โดยร่วมจัดประกวดโฆษณำยอดเยี่ยม  
 แก่ประเทศไทย (TACT Awards) 
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ทศวรรษที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

(พ.ศ. 2529 - 2538)

ทศวรรษที่ 5
สร้างปัญญาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง 

(พ.ศ. 2549 - 2558)

ทศวรรษที่ 4
วิชาการเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
(พ.ศ. 2539 - 2548)

มุ่งภารกิจด้านการวิจัย

• กำรประกันต้นทุนกำรผลิต
• กำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดย  
 อัตโนมัติ (ค่ำ FT)

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

• คณะภำษำและกำรสื่อสำร 
 (พ.ศ. 2542)
• ศูนย์ศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง  
 (พ.ศ. 2547)

ความร่วมมือทางวิชาการ

• สถำบันร่วมโครงกำรผลิต  
 บัณฑิตระดับปริญญำเอก สำขำ
 กำรบริหำรธุรกิจ (JDBA) กับ 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 โดยมอบให้คณะบริหำรธุรกิจ 
 ด�ำเนินงำน

การจัดการเรียนการสอน

• เปิดหลักสูตรปริญญำโท  
 ภำคพิเศษทั้งในกรุงเทพฯ และ 
 ส่วนภูมิภำค ได้แก่   
 คณะรัฐประศำสนศำสตร์ และ
 คณะพัฒนำสังคม 
 
จัดตั้งหน่วยงานใหม่

• คณะพัฒนำสังคม (พ.ศ. 2533)  
• คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์          
 (พ.ศ. 2535)  

ความเป็นสิริมงคลของสถาบัน

• สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
 สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จทอด 
 พระเนตรสุริยุปรำคำ เมื่อวันที่ 
 24 ตุลำคม 2538 และทรง  
 ปลูกต้นไม้ที่ศูนย์กำรศึกษำสีคิ้ว  
 จ.นครรำชสีมำ

ก�าหนดปรัชญา

“สร้ำงปัญญำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง”

ส่งเสริมงานวิจัยอาจารย์/นักวิจัย

• ผลิตผลงำนวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน  
 วำรสำรระดับชำติ/นำนำชำติ
• สร้ำง Case Study e-Learning เพื่อเป็น 
 เครื่องมือเสริมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ความร่วมมือทางวิชาการ

• จัดท�ำหลักสูตร ร่วมกับกรุงเทพมหำนคร  
 “โตไปไม่โกง” 
• จัดท�ำ MOU กับสถำบันกำรศึกษำและ 
 องค์ต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ

จัดตั้งหน่วยงานใหม่

• คณะนิติศำสตร์ (พ.ศ. 2552) 
• คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร  
 (พ.ศ. 2555)  
• คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (พ.ศ. 2556)  
• คณะบริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2557)  
• วิทยำลัยนำนำชำติ (พ.ศ. 2554)
• ศูนย์อำเซียนและเอเชียศึกษำ

พัฒนาด้านกายภาพ และภูมิทัศน์สถาบัน

• สร้ำงอำคำรใหม่ 3 อำคำร ปรับปรุงอำคำรเก่ำ/ 
 ห้องสมุด/ห้องพยำบำล/อำคำรกีฬำในร่ม 
 สร้ำงพิพิธภัณฑ์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร  
 ศำสตร์ ให้ทันสมัย และสร้ำงรั้วสถำบัน
• พัฒนำสวนน�้ำพัฒนธำรำ/น�้ำตกสำยม่ำน  
 และปลูกต้นไม้รอบสถำบัน
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ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมน�ามาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน

...ท่านทั้งหลายที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความ
สามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ 
ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�าพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความ
มั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าท่ีอันมีเกียรติน้ีด้วยความมั่นใจ ต้ังใจและ
บรสิทุธิใ์จ แล้วร่วมกันปฏบิตัหิน้าทีน้่อยใหญ่ให้ลลุ่วงไป ด้วยความขยันหมัน่เพียรและด้วย         

ความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

ปณิธาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือก�าเนิดจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงน้อมน�าพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้ง
หลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยน�าความรู้
และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตส�านึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
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สมรรถนะหลัก
(Core Competencies) 

ยุทธศาสตร์สถาบัน

“ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้าน  
 การบริหารการพัฒนา เพื่อตอบ 
 สนองต่อการพัฒนาประเทศ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์

01
02

04

06

08

03

05

07

ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนา
บุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent 
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร

เพื่อการพัฒนาสถาบัน 

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์การภายนอก 

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการ

บริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ 
ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สถาบันใหม่ (Rebranding) 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาท 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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วิสัยทัศน์

ปรัชญา

พันธกิจ

ค่านิยมร่วม

“ สถาบันชั้นน�าแห่งชาติที่สร้างผู้น�า
 และองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
 ในระดับสากล” 

“ สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
  (WISDOM for Change)

สร้างผู้น�าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างเสริมค่านิยมและจิตส�านึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ 
บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ ศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา

สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร

สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศ 

สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

01

02

03

04

05

06
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“มีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้น 
นิด้าจะต้องเข้าไป

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาต ิเป็นความภาคภูมิใจ
ที่สุดของผมในการเป็นอธิการบดีนิด้า นิด้าเรา

ก่อก�าเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9)  มาถึงวันนี้นิด้าอายุครบ 50 ปี สิ่งที่นิด้าระลึก

อยู่ทุกวันคือ ด�าเนินตามรอยพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเราจะมุ่งมั่นท�าเช่นนี้ต่อไป 

และขอให้เราสามารถเป็นเสาหลักต้นหนึ่งใน
การบริหารพัฒนาประเทศชาต ิและเสาต้นนี้
ก็ขอบอกได้เลยว่า จะเป็นเสาที่ค�านึงถึงผลประโยชน์

ของประเทศชาติเป็นหลัก จะไม่เอนเอียง
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะผลประโยชน์

ของประเทศต้องรักษาไว”้



การบอกกล่าวเรื่องราว
ของผู้บริหารและศิษย์เก่า 
ในวาระครบรอบ 50 ปี นิด้า
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 ต้องยอมรับว่ำในโลก ณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหำมำกมำย แต่มีกำรพูดคุย
กันว่ำ ในยุคหน้ำจะเป็นยุคสมัยของปัญญำ มีกำรใช้ปัญญำ กิจกรรมในอนำคตจะอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรใช้ปัญญำเป็นส่วนมำก ดังน้ันผู้ให้ปัญญำจึงมีควำมส�ำคัญไม่แพ้
กัน ส่วนรูปแบบกำรเรียนรู้จะเป็นอย่ำงไรนั้น ยังเป็นสิ่งที่เรำต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
เพรำะเรำก�ำลังอยู่ในช่วงเวลำของกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนยุคสมัย จำกยุคสื่อสำรไอทีไป
สูยุ่คของกำรใช้ปัญญำ ส�ำหรบันิด้ำเองก็จ�ำเป็นต้องมกีำรปรบัตวัเพ่ือกำรก้ำวไปให้เท่ำ
เทียมยุคสมยัท่ีเปลีย่นแปลง ในควำมคำดหวังต่อคณำจำรย์ของสถำบนัทีแ่ม้จะเป่ียมไป
ด้วยคุณวุฒิทำงควำมรู้ที่ดีแล้ว แต่กำรสอนอย่ำงเดียวคงไม่เพียงพอในปัจจุบัน ต้องมี
กำรท�ำวิจัยเพ่ือต่อยอดและพัฒนำควำมรู้ให้ลึกและรอบมำกย่ิงขึ้น ผู้บริหำรสถำบันก็
ต้องเข้ำมำส่งเสริมและสนับสนุนกำรท�ำวิจยัเพ่ือก�ำกับไปในทศิทำงทีต่รงกับกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน เสร็จแล้วหวังอย่ำงยิ่งว่ำจะได้ควำมรู้จำกกำรท�ำวิจัยศึกษำที่จะสำมำรถน�ำไป
สู่กำรถ่ำยทอดต่อผู้เรียนและสิ่งท่ีส�ำคัญเป็นอย่ำงย่ิงคือ ควำมรู้ท่ีได้มำจำกงำนวิจัย 
ต้องมใิช่แขวนอยู่บนหอคอยงำช้ำง แต่ต้องเป็นควำมรูท่ี้เป็นของจรงิทีไ่ปสมัผสัมำ และ
สำมำรถสะท้อนประโยชน์จำกกำรศกึษำกลบัไปยังชมุชนและส่วนรวม เพ่ือพัฒนำต่อไป

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
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อดีตอธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต

 “ยอมรบัว่ำควำมต่ำงของยุคสมยัย่อมมผีลต่อควำมต่ำงในควำมเป็นของสถำบนักำรศึกษำ ในสมยัก่อนควำมต้องกำร
ของผูเ้รยีนนัน้มมีำก ในขณะท่ีมหำวิทยำลยัโดยเฉพำะทีเ่ปิดสอนในระดบัชัน้สงูปรญิญำโทถึงปรญิญำเอก ยังมน้ีอยมำก นด้ิำ
จึงเลือกผู้เรียนได้ และที่ส�ำคัญมหำวิทยำลัยและสถำนศึกษำโดยส่วนใหญ่ยังได้รับกำรอุดหนุนงบประมำณจำกภำครัฐ ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบได้เลยว่ำตลอด 20 – 30 ปีที่ผ่ำนมำประเทศไทยใช้งบประมำณผ่ำนกระทรวงศึกษำธิกำรสูงในอันดับต้น ๆ  
ของประเทศในโลกมำโดยตลอด ดังน้ันมหำวิทยำลัยในยุคก่อนจึงมีหน้ำท่ีเพียงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมรู้เพ่ือจะส่งมอบ         
ต่อไป แต่ยุคสมยัในวันน้ีทีท้ั่งมหำวิทยำลยัและนกัศกึษำมกีำรเปลีย่นแปลง มหำวิทยำลยัมจี�ำนวนมำกขึน้ กำรแข่งขนักนัย่อม
มำกข้ึน นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรศึกษำมำกกว่ำในอดีต และกลับกลำยเป็นว่ำจำกมหำวิทยำลัยเคยเลือกผู้เรียน แต่กลับ
เปลี่ยนเป็นว่ำมหำวิทยำลัยกลำยเป็นผู้ถูกเลือกในปัจจุบัน”

รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฏ 

 “จดุหมำยส�ำคญัของกำรม ีนด้ิำ ก็เพ่ือเป็นสถำบนัส่งเสรมิกำรพัฒนำประเทศ ท้ังเรือ่งสงัคม เศรษฐกิจและกำรปกครอง 
เมื่อเป้ำหมำยเป็นดังน้ัน ผู้ร่วมในกระบวนกำรอันจะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จของเป้ำหมำยย่อมมิอำจขำดบุคคลที่พร้อมพรั่ง                  
ไปด้วยควำมรู้และจิตวิญญำณแห่งกำรเป็นนักพัฒนำ”

ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

 “นิด้ำ เป็นสถำบันเฉพำะทำงระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือให้นิด้ำท�ำวิจัยและมีงำนสอนคู่ขนำนไปด้วยกัน นักศึกษำของ
นิด้ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีควำมฉลำด เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ มีศักยภำพ ซึ่งต้องน�ำควำมรู้ไปใช้ ไม่ใช่ทำงรำชกำรหรือทำงธุรกิจ
เท่ำน้ัน แต่ต้องน�ำควำมรู้ไปใช้งำนท่ีน�ำไปสู่กำรพัฒนำ กำรเปลี่ยนแปลง ก่อเกิดนวัตกรรม ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ เพ่ือลดวำง
ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงผิด และเห็นแก่คนอื่นมำกขึ้น รวมทั้งต้องกลับมำช่วยสถำบันและช่วยพัฒนำประเทศ”
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รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

 “เรำต้องตระหนักรู้ว่ำทุกอย่ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงไม่ควรไปติดยึดกับควำมส�ำเร็จในอดีต แต่ต้องศึกษำ
และคำดกำรณ์อย่ำงมีสติและปัญญำ ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงต่อไปน่ำจะเป็นอย่ำงไร และต้องเตรียมคน เตรียมควำมรู้ควำม
พร้อมเพ่ือให้เกิดประโยชน์มำกท่ีสุดกับประเทศของเรำ ไม่วำ่งำนหรือปัญหำจะใหญ่และยำกแค่ไหนก็ต้องพยำยำมท�ำให้ได้
แก้ให้ได้ นี่คือควำมหมำยของ WISDOM for Change”

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ 

 “สถำบันกำรศึกษำมีหน้ำท่ีโดยตรง ท่ีจะเข้ำไปเติมเต็มควำมบกพร่องตรงนี้ ด้วยกำรสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเข้ำไป       
ในกำรเรียนกำรสอนด้วย เพรำะทุกคนที่มีโอกำสมำเรียนยังสถำบันนิด้ำ ถือว่ำเป็นผู้มีโอกำสดีกว่ำผู้อื่นในสังคม ดังนั้นต้องมี
ควำมตระหนักที่จะใช้ควำมได้เปรียบตรงนี้ สร้ำงประโยชน์เพื่อเป็นกำรตอบแทนกลับไปให้สังคมด้วย ไม่ว่ำจะศึกษำในคณะ
ไหน ก็มีโอกำสที่จะเอำควำมรู้ที่เรียนมำไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่ำเรำ และสร้ำงประโยชน์ให้สังคมได้เท่ำ
กัน อำจำรย์เชื่อว่ำถ้ำหลักวิชำกำรที่บัณฑิตทุกคนได้เรียนรู้จำกนิด้ำ ถ้ำได้น�ำมำใช้ในทำงที่ถูกต้อง อย่ำงมีคุณธรรมจะยิ่งทวี
คุณค่ำ พัฒนำสังคมให้เติบโต และพำประเทศชำติก้ำวไปสู่ควำมยั่งยืนได้แน่นอน”

ศาสตราภิชาน ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ์

 “ผมหวังว่ำนิด้ำจะพัฒนำคณุภำพของบณัฑิต ผลงำนวจิยั และควำมเป็นผูน้�ำด้ำนกำรศกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง และจรงิจงั 
เพรำะควำมส�ำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ ควำมคำดหวัง และกำรยอมรับของสังคมที่มีต่อนิด้ำ คือ คุณภำพไม่ใช่ปริมำณ”

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ 

 “ครึ่งศตวรรษก็ท�ำมำมำกพอสมควร แต่ว่ำ 50 ปีต่อไป ก็ท้ำทำยว่ำเรำจะสำมำรถเป็น World Class University ให้
เทียบเคียงกับ World Class ในประเทศต่ำง ๆ ได้หรือไม่  แต่ว่ำกำรเป็น World Class ไม่มีคนหนึ่งคนใดจะสำมำรถท�ำให้
ส�ำเร็จได้ อำจำรย์ และบุคลำกรทั้งหมดต้องจับมือกันแน่นเพ่ือจะท�ำให้ส�ำเร็จ ข้อส�ำคัญคือ  คิดแล้วลงมือท�า แล้วต้อง
ส�าเร็จ”



ศิษย์เก่าประทับใจในความเป็นนิด้า
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รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

 “กำรจดัตัง้สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ ทีเ่กิดจำกพระรำชปณิธำนในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั (รชักำลท่ี 9) 
ทรงสนพระทยัในเร่ืองกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศด้วยกำรตัง้สถำบนัสอนวชิำกำรบรหิำรเก่ียวกับกำรพัฒนำประเทศตำม
ชือ่ของสถำบนัทีต่ัง้ขึน้มำ ด้วยกำรเป็นผูท่ี้สำมำรถน�ำเอำควำมรูวิ้ชำกำรทีร่�ำ่เรยีนมำไปปรบัใช้ในกำรพัฒนำตวัเองจนมคีวำม
รู้ควำมสำมำรถเพ่ิมมำกขึ้น และน�ำเอำควำมรู้ที่ได้น้ันกลับมำเผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่น�ำมำใช้ในกำรบริหำรพัฒนำองค์กร
สถำบันทำงธุรกิจต่ำง ๆ และที่สุดก็คือใช้ควำมรู้ที่มีมำบริหำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ”

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

 “เร่ืองส�ำคัญท่ีได้จำกนิด้ำ คือ กำรใช้องค์ควำมรู้มำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงโดยกำรศึกษำจนมีควำมรู้ จำกน้ันน�ำไป
วิเครำะห์และสงัเครำะห์เป็นแนวปฏบิตั ิกำรเรยีนรูเ้พ่ือน�ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรพัฒนำเป็นเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนขององค์กร”

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 

 “ตัวสถำบันเป็นแบบอย่ำงของกำรน�ำองค์ควำมรู้ที่สั่งสอนมำสู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม ถ้ำเรำก้ำวเข้ำไปในสถำบัน          
เรำจะมคีวำมรูส้กึว่ำเหมอืนเรำก้ำวไปสูอ่กีประเทศหน่ึง ดเูหมอืนว่ำเป็นประเทศท่ีพัฒนำมำแล้วเป็นอย่ำงด ีท้ังด้ำนกำรบรหิำร
จดักำร ระบบระเบยีบ แบบแผนต่ำง ๆ  ทีป่รำกฎให้เห็นควำมมวัีฒนธรรมต่ำง ๆ  เป็นเครือ่งบ่งบอกว่ำองค์ควำมรูท้ีค่รบูำอำจำรย์
สั่งสอนลูกศิษย์ในทำงบริหำรจัดกำร ลูกศิษย์สำมำรถดูผลจำกกำรใช้องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร”

สมพล เกียรติไพบูลย์

 “เพรำะผมมนีด้ิำเป็นแหล่งฟูมฟักมอบควำมรูท้ำงวิชำกำรและทกัษะด้ำนกำรบรหิำรให้  บวกกับโอกำสและค�ำแนะน�ำ
ดี ๆ จำกผู้หลักผู้ใหญ่ และคณำจำรย์ของนิด้ำตั้งแต่ยุคบุกเบิกอย่ำงท่ำนศำสตรำจำรย์บุญชนะ อัตถำกร อดีตอธิกำรบดีของ
นิด้ำคนแรก ที่เมตตำและให้ค�ำแนะน�ำดี ๆ กับผมมำโดยตลอด”

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

 “ผมภำคภูมิใจที่ได้เรียนนิด้ำ เพรำะได้น�ำควำมรู้และสิ่งที่เรียนมำใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตกำรเรียนและกำรท�ำงำนใน
ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่ส�ำคัญเป็นกำรเรียนกำรสอนที่ได้ใช้จริง ท�ำจริง และนอกเหนือจำกวิชำกำร นิด้ำยังสอนและเน้นเรื่อง
ธรรมำภิบำล ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีต้องปลูกฝังให้เป็นค่ำนิยมพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญให้แก่ผู้เรียนทุกคน ในกำรน�ำไปยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
สร้ำงเป็นมำตรฐำนที่ดีของสังคมไทยต่อไป”
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การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ

Expected Teaching Results: 
พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะกำร
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้:

ความคิดเชิงวิพากษ์และสร้าง 
สรรค์/ ความสามารถในการ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือรับมือ
การเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูล
ความรู้/ ความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือ
เป็นพลเมืองโลก

• รับนักศึกษำเชิงรุก

• ส่งเสรมิหลกัสตูรให้ศำสตร์มี
ควำมเป็นสำกล

• พัฒนำเทคนิคกำรสอนของ
คณำจำรย์

• พัฒนำหลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน

Expected Research Results: 
ผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน 
และสำมำรถสนองตอบควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำร
ภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำสังคม 
ประเทศ และต่ำงประเทศ

Expected Service Results: 
ผลงำนวิชำกำรและกำรให้บริกำร 
วิชำกำรที่มีคุณภำพ มำตรฐำน
และสำมำรถสนองตอบควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำร 
ชุมชน สังคม ประเทศ และต่ำง
ประเทศ

• ส่งเสรมิให้คณำจำรย์ท�ำงำน
วิจัยตำมควำมถนัด

• สร้ำงกลไกเพ่ือส่งเสริมกำร
เผยแพร ่ผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำ

• จัดท�ำโครงกำรวิจัยที่ตอบ
สนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำท่ีสำมำรถตอบโจทย์
สังคม

• ส่งเสริมนิด้ำให้เป็น Think 
Tank ของสังคมไทย

• ส่งเสรมิภำพลกัษณ์ให้เป็นที่
รู้จัก

• พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่
เป็นที่ต้องกำรของสังคม

• ส ่ง เสริมให ้มีกำรบริกำร
วิชำกำรในรูปแบบใหม่ เช่น 
TED Talk, Certifying
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การพัฒนาระบบบริหารงานของสถาบัน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

• สร้ำงกลไกในกำรดึงดูด รักษำ 
จงูใจบคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ 
ศักยภำพสูงเกิดควำมผูกพัน

• ปรบักระบวนกำรคดิภำระงำน
ให้สอดคล้องกับศกัยภำพของ
บุคลำกร (เก่งสอน เก่งวิจัย   
เก่งบริกำร เก่งโครงกำร)

• ส่งเสริมเวทีกำรน�ำเสนอผล
งำนนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำร
และกำรพัฒนำ

• ส่งเสรมิค่ำนยิมร่วม WISDOM 
ค่ำนิยมกำรท�ำงำนคุณภำพ
เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

• สำนสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำด้วย 
 WISDOM for Change เพ่ือระดม

เงินบริจำค

• เปิดรับนักศึกษำภำคสมทบเข้ำ
เรียนเป็นรำยวิชำ

• เพ่ิมฐำนงำนวิจยัเพ่ือสร้ำงรำยได้

• สร้ำง Synergy กำรใช้และหำ
รำยได้จำกทรพัย์สนิของสถำบนั

• ส่งเสรมิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

• พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือเป็นต้น
ทุนในกำรหำรำยได้

• ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำร
หำรำยได ้  Public Private 
Partnership

• พัฒนำกำรด�ำเนินงำนของศูนย์
ให้เป็น Excellence Center เพ่ือ
เป็นช่องทำงกำรหำรำยได้

• พั ฒ น ำ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ เพ่ือส่งเสริมกำร
สร้ำงฐำนข้อมูลงำนวิจัย

• สร้ำงบรรยำกำศกำรบริหำร
จัดกำรบนฐำนข้อมูล 

 (Management by Fact)

• พัฒนำระบบงำน (Work Flow)

ด้านบุคลากร ด้านการหารายได้
เข้าสู่สถาบัน

ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการ
• ประยุกต์ใช้แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรตำม AUN-QA
• ประยุกต์ใช้แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนตำมแนวทำง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual
• พัฒนำระบบและกลไกในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร (Corporate Governance)
• ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและควำมซ�้ำซ้อนกำรด�ำเนินงำน
• ท�ำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้ผลงำนวิชำกำรของคณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรของสถำบัน 
 ให้เป็นที่รับรู้ต่อภำยนอก



หลักสูตรปร�ญญาโท, 27 หลักสูตร, 66%

หลักสูตรภาษาไทย 23 หลักสูตร 

หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร 

หลักสูตรปร�ญญาเอก, 14 หลักสูตร, 34%

หลักสูตรภาษาไทย 6 หลักสูตร 

หลักสูตรนานาชาติ 8 หลักสูตร 

66%
34%
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  ร้อยละเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่ (ศึกษาต่อปริญญาโท) จำาแนกตามช่วงเกรดเฉลี่ย

ด้านการจัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำาปีการศึกษา 2559

0
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30

40

50

22.39

37.18
40.43

2555

รอยละ
%

เกรดเฉลี่ยต่ำกวา 2.50

ปการศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 เกรดเฉลี่ย 3.00 ข�้นไป

22.90

36.63
40.47

2556

19.77

37.03

43.20

2557

18.51

35.75

45.74

2558

18.80

35.32

45.88

2559

คัดเลือกคนเก่งเข้ำมำ
เรียนที่มีผลกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรีอยู่ใน
ระดับสูง
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  จำานวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ และผู้สำาเร็จการศึกษา

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
8,553

3,496
2,743

2555

จำนวน
นักศึกษา

นักศึกษาปจจ�บัน

ปงบประมาณ

นักศึกษาใหม ผูสำเร็จการศึกษา

9,525

3,732
2,071

2556

8,983

2,8872,780

2557

8,258

2,8633,017

2558

7,687

2,831 2,918

2559

0

2

4

6

8

1.63
2.02

0.59

4.24

2555

จำนวนเง�น
(ลาน)

ปงบประมาณ

2.05 2.54

1.00

5.59

2556

2.90

5.25

1.51

9.66

2557

3.59

7.34

2.01

12.94

2558

4.02

9.18

2.19

15.39

2559

ทุนสงเสร�มนักศึกษาตางชาติ ทุนสงเสร�มการศึกษาประเภท 1 (ปร�ญญาโท)

10

12

14

ภาพรวมทุนสงเสร�มการศึกษาประเภท 1 (ปร�ญญาเอก)

  เงินทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้  



    ร้อยละการได้งานทำาของบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

    เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

0

40
20

80
60

100

รอยละ

ปการศึกษา

2554 2555 2556 2557 2558

93.85 91.66
87.11 97.06 90.70

หมายเหตุ:  ร้อยละการได้งานท�า =  (งานเดิม+งานใหม่) * 100 / (งานเดิม+งานใหม่ + (ไม่ได้งาน - ไม่ได้งานหลังจบไม่ถึง  6 เดือน - ไม่ประสงค์ท�างาน))

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

23,424

41,711
47,657

2555

จำนวนเง�น
(บาท)

ปร�ญญาโท ภาคปกติ

ปการศึกษา

ปร�ญญาโท ภาคพ�เศษ ปร�ญญาเอก

26,767

46,903

66,090

2556

26,936

41,752

65,650

2557

26,547

45,815

88,122

2558
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  ประเภทแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ประจำา

0

50

100

150

200

2555

จำนวนเง�น
(ลาน)

2556 2557 2558 2559

250

300

350

ปงบประมาณ

เง�นทุนภายนอก (ศว.) 116.78 134.50 168.77 190.77 146.44

เง�นทุนคณะ 22.63 24.96 20.92 26.78 20.74

เง�นสนับสนุนจากสถาบัน 10.00 10.00 17.60 14.00 8.00

เง�นงบประมาณแผนดิน 13.07 24.69 47.02 74.69 76.26

(วช./อาเซียน)

ภาพรวม 162.48 194.15 254.31 306.24 251.44  

251.44

146.44

76.26

20.74
8.00

2555 2556 2557 2558 2559

ปงบประมาณ

892,721
1,000,748

1,324,367
1,578,542

1,309,562จำนวนเง�นเฉลี่ย
ตออาจารยประจำ

(1 คน)

ANNUAL REPORT 2016 
National Institute of Development Administration 17

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 



  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  จำานวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

2554 2555 2556 2557 2558

ปการศึกษา

149

20

154

33

122

56

71

94

จำนวน
บทความ

73

ชาติ นานาชาติ

96
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50

100

150

จำนวน
(หลักสูตร)

2555 2556 2557 2558 2559

ปงบประมาณ

95

6

112

12

101

12

95

13 14

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

119
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หมายเหตุ:     ไม่นับหลักสูตรซ�้า/ ไม่รวมหลักสูตรบริการแก่สังคม (ฟรี)



  จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก

  จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

  จำานวนผู้เข้าฝึกอบรม

ANNUAL REPORT 2016 
National Institute of Development Administration 19

2555 2556 2557 2558 2559
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ด้านบุคลากร

  จำานวนบุคลากรทั้งหมด จำาแนกตามประเภทบุคลากร
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  จำานวนบุคลากร จำาแนกตามสายวิชาการ และสายสนับสนุน

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์20
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สายสนับสนุน (ขาราชการ/พนักงานสถาบัน/ลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว)

สายว�ชาการ (ขาราชการ/พนักงานสถาบัน/ลูกจางชั่วคราว)

533จำนวน
บุคลากร
(คน)



  บุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามประเภทบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ร้อยละตำาแหน่งทางวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ร้อยละวุฒิการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พนักงานสถาบัน, 122 คน, 63%

ขาราชการ, 65 คน, 34%

ลูกจางชั่วคราว เง�นงบประมาณแผนดิน, 5 คน, 3%

34%

3%
63%

41%
30%

19%

10%

ผศ., 79 คน, 41%

รศ., 58 คน, 30%

อ., 37 คน, 19%

ศ., 18 คน, 10%

ปร�ญญาเอก, 176 คน, 92%

ปร�ญญาโท, 16 คน, 8%

92%
8%
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ร้อยละอำจำรย์ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(ผศ./รศ./ศ.) = 80.73



  ระยะเวลาการขอตำาแหน่งวิชาการ

  บุคลากรสายสนับสนุน จำาแนกตามประเภทบุคลากร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ:    ไม่นับรวมการขอเทียบต�าแหน่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์22
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8%

พนักงานสถาบัน, 292 คน, 55%

ขาราชการ, 147 คน, 27%

ลูกจางประจำ, 53 คน, 10%

ลูกจางชั่วคราว เง�นรายได, 41 คน, 8%
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  ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

  ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ด้านงบประมาณที่ได้รับ
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์24

คณะกรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(วาระการดำารงตำาแหน่ง  14 พฤศจิกายน 2558 – 13 พฤศจิกายน 2561)

รศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบัน

ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

รศ.ดร.อนุมงคล  ศิริเวทิน

รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม

นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม 

นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 



กรรมการสภาสถาบันโดยตำาแหน่ง 

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์
ประจำาสถาบัน

ผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมสภาสถาบัน 

เลขานุการ
สภาสถาบัน

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.ก�าพล  ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ประธานสภาคณาจารย์

รศ.ดร.จ�าลอง โพธิ์บุญ 

คณบดีคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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คณะผู้บริหารสถาบัน
(วาระการดำารงตำาแหน่ง 5 มิถุนายน 2556 – 4 มิถุนายน 2559)

ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รศ.ดร.ระวีวรรณ   เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

รศ.ดร.ก�าพล  ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.กนกกานต์  แก้วนุช

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ

ผศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์26



คณะผู้บริหารสถาบัน
(วาระการดำารงตำาแหน่ง 2 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2562)

ผศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รศ.ดร.ระวีวรรณ   เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและบัญชี

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

รศ.ดร.ก�าพล  ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.กนกกานต์  แก้วนุช

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายสื่อสารองค์การ

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม
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คณบดี/ ผู้อำานวยการสำานัก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

รศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา

ผู้อำานวยการสำานักวิจัย

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

ศ.ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต

 ผู้อำานวยการสำานักสิริพัฒนา

ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหกิจ

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.จ�าลอง โพธิ์บุญ

คณบดีคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม 

ผู้อำานวยการสำานักบรรณสาร
การพัฒนา

อ.ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ

คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ด�ารงวาระถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

รศ.ดร.ไพบูลย์  ภูริเวทย์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม

ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์28



ผู้อำานวยการกอง/ สำานัก

นางภัทรินทร์  โล่ห์วัชระกุล

ผู้อำานวยการกองกลาง
นางเสมอมาศ  ลิ้มจ�าเริญ

ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นางจินดารัตน์  วรพันธ์

ผู้อำานวยการกองคลังและพัสดุ

นางอัจชญา  สิงคาลวานิช

ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี และ
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองงานผู้บริหาร

นางสาวสุวารี เกษเกษม

ผู้อำานวยการกองบริการการศึกษา 

นางเรณู การะเกตุ

ผู้อำานวยการสำานักงาน
ตรวจสอบภายใน

นายยุทธนา  สุจริต

ผู้อำานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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เลขานุการคณะ/ สำานัก

นางพรทิพย์  กาญจนานนท์

เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางวนิดา  ประภาวสิทธิ์

เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นางนพภัสสร  จุลมนต์

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว

นางคณิตตา บุญนาค

เลขานุการสำานักวิจัย

นางชนิดา  เวชชานุเคราะห์

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

นายมนัส  สุดเจริญ

เลขานุการคณะภาษาและการ
สื่อสาร

นางสาวอุษา  โหราเรือง

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

นางพรพิมล  ธุวสินธุ์

เลขานุการสำานักสิริพัฒนา

นายศุภกิจ  ปรีดากรณ์

เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

นายธ�ามรงค์ ผ่านพินิจ

เลขานุการคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

นางชนิดา เล็บครุฑ

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นางเสาวลักษณ์  ปัญญาภาส

เลขานุการสำานักบรรณสาร
การพัฒนา

นายวรเทพ จันทกนกากร

เลขานุการคณะสถิติประยุกต์

นางสาวรุ่งทิพย์  ศิริปิ่น

หัวหน้าสำานักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์

นางหทัยกาญจน์  แม็คลอลิน

เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ

นางศิวพร  สาริสุต

เลขานุการสำานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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  1.1 การพัฒนาหลักสูตร

   หลักสูตรถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ เพรำะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำร
ศึกษำ เพ่ือท่ีจะพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด�ำรงชีวิต กำรจัดกำรศึกษำท่ีดีจึงควรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
สภำพชวิีตและสงัคมของผูเ้รยีน หลกัสตูรจงึจ�ำเป็นต้องมกีำรปรบัปรงุหรอืพัฒนำให้มคีวำมเหมำะสม ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ สถำบันจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยพฒันำระบบงำนคณุภำพตำมแนวทำง EdPEx/ TQA/ AUN-QA ซึง่ได้มุง่เน้นพฒันำคณุภำพหลกัสูตรของทุกคณะให้เข้ำ
สู่กำรรับรองมำตรฐำนสำกล 

   ในปีกำรศึกษำ 2559 สถำบันได้เปิดหลักสูตรทั้งหมด 41 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญำเอก 14 
หลกัสตูร และหลกัสตูรระดบัปรญิญำโท 27 หลกัสตูร ซึง่ทกุหลกัสตูรได้ด�ำเนนิกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดบัอดุมศกึษำ
แห่งชำต ิโดยแต่ละคณะมคีณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูร ผูอ้�ำนวยกำรหลกัสตูร และอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ด�ำเนนิกำร
และก�ำกับดูแลประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนด

 คณะ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต

  กำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำ

   วิชำกำรบริหำรกำรพัฒนำ (นำนำชำติ)

 คณะบริหารธุรกิจ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

   สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (นำนำชำติ)

  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (นำนำชำติ)

  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำกำรลงทุน และกำรจัดกำร

  ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (นำนำชำติ)

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต (ไทย/ อังกฤษ) ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

   สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (นำนำชำติ)

  เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

  เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงิน

  เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร

 คณะสถิติประยุกต์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และ
   ระบบสำรสนเทศ (นำนำชำติ)

1 การจัดการศึกษา
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 คณะ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำสถิติประยุกต์ (นำนำชำติ)

  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

  วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ

  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำสถิติประยุกต์

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม สำขำวิชำกำรบริหำรกำรพัฒนำสังคม

  ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

  กำรเมืองและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

 คณะภาษาและการสื่อสาร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำร (นำนำชำติ)   สำขำวิชำภำษำและกำรสื่อสำร (นำนำชำติ)

  ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ

  กำรสื่อสำรเพื่อกิจกำรภำครัฐและภำคเอกชน

  ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำกำรสื่อสำรและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

  ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำอำชีพ

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร สำขำวิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

   และองค์กำร (นำนำชำติ)

  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต

  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบริหำร

 คณะนิติศาสตร์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต นิติศำสตรดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำกฎหมำยเพื่อกำรบริหำร

  นิติศำสตรมหำบัณฑิต

 คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ

  กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบบูรณำกำร

 คณะนิเทศศาสตร์และ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

 นวัตกรรมการจัดการ สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และนวัตกรรม สำขำวิชำนิเทศศำสตร์และนวัตกรรม

 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

  สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

 วิทยาลัยนานาชาติ กำรจัดกำรมหำบัณฑิต  (นำนำชำติ) ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต    

   สำขำวิชำกำรจัดกำร (นำนำชำติ)

 จำานวนหลักสูตรทั้งหมด 27 14 
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นักศึกษำคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร จัดโครงกำร นิเทศ - นิด้ำท่องวงกำร ครั้งที่ 4  “ตันแลนด์         
ดินแดนแห่งควำมสมดุล ศูนย์กำรเรียนรู้แห่งใหม่ เพื่อควำมสุขอย่ำงยั่งยืน”  เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2558

นกัศกึษำคณะนเิทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจดักำร จดัโครงกำรเสวนำ เรือ่ง “กำรสือ่สำรกำรตลำดของภำพยนตร์
ไทยผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์”  เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2558

  1.2 การพัฒนานักศึกษา

   กำรพัฒนำนักศึกษำถือเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง ซึ่งทำงสถำบันให้ควำมส�ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐ โดยมีกำรก�ำหนดทิศทำงที่ชัดเจนและมีแผนในกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำในทุกด้ำน เพ่ือให้สำมำรถมีชีวิตที่ดี     
อยู่รอดในสงัคม รวมถึงกำรมคีวำมรูคู้ค่ณุธรรม และมทัีกษะในศตวรรษท่ี 21  ทัง้น้ี สถำบนัได้ส่งเสรมิให้คณำจำรย์ปรบับทบำท
กำรสอนเพ่ือให้ควำมรู ้เป็นกำรพัฒนำนกัศกึษำให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงในตัวผูเ้รยีนผ่ำนกจิกรรมสร้ำงประสบกำรณ์ กำรเรยีน
รู้ และกำรจดักำรศกึษำท่ีสำมำรถลงมอืปฏิบตัแิละสร้ำงคณุค่ำจำกสิง่ท่ีเรยีนรู ้ในปีทีผ่่ำนมำ สถำบนัได้มกีำรส่งเสรมิกิจกรรม
ทำงด้ำนวิชำกำร กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมด้ำนกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม พร้อมสนับสนุน           
งบประมำณส�ำหรับจัดกิจกรรมนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 



คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศำสตร์ และคณะภำษำและกำรสื่อสำร ร่วมจัดกีฬำสำมสัมพันธ์              
รักผูกพันเพื่อผองเรำ เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2559
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รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรตัน์ อธิกำรบด ีและผูบ้รหิำรสถำบนั ร่วมแสดงควำมยินดกัีบนกัศกึษำต่ำงชำต ิทีส่�ำเรจ็กำร
ศึกษำ ในงำน International Student Farewell  เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559

นกัศกึษำคณะพัฒนำสงัคมและสิง่แวดล้อม ชมรมอำสำพัฒนำสงัคม จดัโครงกำรเปิดโลกกำรเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
ตำมวิถีชุมชนบำงกระเจ้ำ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนบำงกระเจ้ำ  อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 30 - 31 
มกรำคม 2559
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รศ.ดร.ระววีรรณ เอือ้พันธ์วิรยิะกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นประธำนเปิดงำนพิธีมอบประกำศนยีบตัรทุนกำร
ศึกษำให้กับนักศึกษำคณะต่ำง ๆ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2559

นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ จัดโครงกำรศึกษำดูงำนที่ Bangkok International Gift & Houseware Fair โดยได้รับ
ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน Cultural Hours ครั้งที่ 
1/2559 โดยมีนักศึกษำไทยและนักศึกษำนำนำชำติ เข้ำร่วมงำน  เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559



ส�ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ จัดอบรม “เทคนิคกำรเขียนบทคัดย่อและบทควำมวิจัยภำษำอังกฤษ ครั้งที่ 4”                  
โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  แสงบุญ คณบดีคณะภำษำและกำรสื่อสำร เป็นวิทยำกร เมื่อวันท่ี                        
30 พฤษภำคม 2559

กองบริกำรกำรศึกษำ จัดโครงกำรสัมมนำวิชำกำร “วิธีกำรน�ำเสนอวิทยำนิพนธ์แบบบรรยำยและกำรน�ำเสนอ           
ด้วยโปสเตอร์” โดย รศ.ดร.เทิดชำย  ช่วยบ�ำรุง คณบดีคณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว เป็นวิทยำกร เมื่อวันท่ี                  
21 มิถุนำยน 2559

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนส�ำเร็จกำรศึกษำและกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยใน
วิชำกำรค้นคว้ำอิสระ ให้กับนักศึกษำ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์38

คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จัดงำนสัมมนำ HR Intelligence & HRD Research Day 2559 และกำรน�ำเสนอ
เผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรค้นคว้ำอิสระ/ วิทยำนิพนธ์ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2559

คณะพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์ จดักิจกรรมเตรยีมควำมพร้อมและสร้ำงควำมสำมคัคีกลมเกลยีวในหมูค่ณะ สำนต่อ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงำมจำกรุ่นสู่รุ่น เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหำคม 2559

สถำบันจัดงำน NIDA OPEN HOUSE 2016 และจัดกำรแข่งขันตอบค�ำถำมระดับชำติ (ด้ำนกำรท่องเท่ียว                 
กำรโรงแรม และธุรกิจกำรบิน) รำงวัลบุรฉัตรไชยำกร ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2559 ให้แก่นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย       
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559



กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดโครงกำรบริหำรหลักสูตรส�ำหรับผู้อ�ำนวยกำรหลักสูตร ให้กับคณำจำรย์ภำยใน
สถำบัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2559

รศ.ดร.ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ ประธำนสภำคณำจำรย์ เป็นประธำนเปิดโครงกำรสมัมนำกำรขอต�ำแหน่งวชิำกำร 
หวัข้อ “แนวทำงกำรจดัท�ำผลงำนทำงวิชำกำรรบัใช้สงัคม” ให้กับคณำจำรย์ในสถำบนั เมือ่วันที ่15 สงิหำคม 2559 

  1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

   1.3.1 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
    สถำบันให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร  โดยพัฒนำสมรรถนะในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น         
กำรเข้ำรบักำรอบรมเทคนิคกำรสอน  กำรสมัมนำกำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรเข้ำร่วมประชมุวิชำกำรภำยนอก กำรน�ำเสนอ
ผลงำนและเผยแพร่ผลงำนวิจยัท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือช่วยให้คณำจำรย์ได้มโีอกำสเพ่ิมพูนควำมรู ้ทกัษะ
ประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของนักศึกษำท่ีส�ำเร็จออกไปรับใช้สังคม
และประเทศชำติต่อไป  
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์40

   1.3.2 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
    สถำบันให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเช่นเดียวกับสำยวิชำกำร โดยสนับสนุนให้
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้พัฒนำสมรรถนะในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเข้ำรับอบรมกำรพัฒนำกระบวนท�ำงำน  กำรพัฒนำ          
ทีมงำนด้วยค่ำนิยมร่วม WISDOM  Assessment Center  เทคนิคกำรท�ำคู่มือกำรวิเครำะห์/ สังเครำะห์  กำรเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรภำยในสถำบัน และกำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี/ ปริญญำโท  ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำ                    
ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกรภำยในสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง

คณะผูบ้รหิำรสถำบนั และคณำจำรย์ ร่วมแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์ทีไ่ด้รบัแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่สูงขึ้น ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่  เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2559



คณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (NIDA HR Clinic) จัดโครงกำร “เข้ำใจสำกล เข้ำใจกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม”          
โดย  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2559 

กองงำนผู้บริหำร จัดโครงกำร “หลักกำรส�ำคัญในกำรยกร่ำงระเบียบ ข้อบังคับของสถำบัน และแนววิธีปฏิบัติที่
มหำวิทยำลัยควรทรำบ” โดยได้รับเกียรติจำก คุณสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลฎีกำ และคณะ
กรรมกำรสภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2559

ผศ.ดร.วรชัญ์ ครจุติ ผูช่้วยอธิกำรบดฝ่ีำยสือ่สำรองค์กำร และเจ้ำหน้ำทีข่องสถำบันศึกษำดูงำนมหำวิทยำลยัรงัสิต 
โดย ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กร อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยให้   
กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2559
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รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ส�ำรวจควำม          
คิดเห็น “นิด้ำโพล” ศึกษำดูงำน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2559

กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กำรและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์สถำบัน เรื่อง “ควำม
ส�ำคัญของกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงแบรนด์องค์กำร” โดยได้รับเกียรติจำก ผศ.ดร.เกษมศำนต์ โชติชำครพันธุ์                       
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรสัมมนำ เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยำยน 2559

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์42

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดโครงกำรอบรม กำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ให้กับบุคลำกรของสถำบัน โดย ผศ.ดร.
ณดำ จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2559 



กองแผนงำน จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ หัวข้อ “OP: Organization Profile”                 
โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก รศ.พญ.ปรียำนุช แย้มวงษ์  รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม 
และ รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ ร่วมบรรยำย  เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2558

  1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ สถำบันได้ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยผู้บริหำรได้มี  
นโยบำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเชิงรุก คือ ขับเคลื่อนในระดับคณะและผลักดันให้หลักสูตรต่ำง ๆ เข้ำสู่
กำรรับรองมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิชำกำร ทั้งนี้ สถำบัน
ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร โดยจัดอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับเกณฑ์  EdPEx/ TQA/ AUN-QA พร้อมจัดสรรงบ
ประมำณสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง

พิธีเปิดกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัสถำบนั ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2557 โดย รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรตัน์ 
อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของสถำบัน ให้กำรต้อนรับคณะกรรมกำรประเมินฯ เมื่อวันท่ี         
4 พฤศจิกำยน 2558 
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กองแผนงำน จัดโครงกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ หมวด 2: กลยุทธ์ (Strategic Planning) โดย ศ.ดร.ธวัชชัย   
ศุภดิษฐ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน และน�ำเสนอกลยุทธ์ในระดับสถำบัน และได้รับ
เกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม  รศ.พญ.ปรียำนุช แย้มวงษ์ ร่วมให้
ข้อเสนอแนะกำรน�ำเสนอกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงำน เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2559

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์44

กองแผนงำน จัดโครงกำรพัฒนำระบบงำนคุณภำพ  หมวด 6: ระบบปฏิบัติกำร โดยได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก รศ.รัชต์วรรณ กำญจนปัญญำคม ผู้เชี่ยวชำญเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)        
ศ.พญ.ดวงมณี เลำหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัย
มหิดล ร่วมให้ค�ำปรึกษำและข้อแนะน�ำในกำรบรรยำยของคณำจำรย์แต่ละคณะ เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 

คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว จัดโครงกำรสัมมนำและทัศนศึกษำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนำ
กระบวนงำนมุง่สูร่ะดบัมำตรฐำนสำกล ณ มหำวิทยำลัยเฉงิต ูสำธำรณรฐัประชำชนจนี เมือ่วันท่ี 23 - 26 มถุินำยน 2559



  1.5 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน

   สถำบันได้พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อมสถำบันให้สวยงำม ร่มรื่น มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อ         
กำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีทำงกำรศึกษำ  มีห้องสมุดที่ดี
ทีส่ดุในอำเซยีน มรีะบบเทคโนโลยีทีทั่นสมยั นอกจำกนีส้ถำบนัได้สนบัสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำปรบัปรงุระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและนักศึกษำของสถำบัน ได้แก่ 
พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรยุทธศำสตร์ (SMS: Strategy Management System) ระบบฐำนข้อมลูหลกัสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ (TQF: Thai Qualifications Framework) และเพิ่มพื้นที่กำรให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยมำกขึ้น 
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์46

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระรำชทำนพระรำชวโรกำส ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์            
ที่ปรึกษำอำวุโส ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ พร้อมด้วยผู้บริหำรสถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ น�ำ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ และนำยปฐพร เกื้อนุ้ย นิสิตปริญญำเอก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นนักวิทยำศำสตร์
ไทยท่ีเข้ำร่วมกำรศึกษำวิจัยวิทยำศำสตร์ขั้วโลก ร่วมกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน เฝ้ำทูลละอองพระบำท กรำบ
ถวำยบังคมลำก่อนเดินทำงไปศึกษำวิจัยร่วมกับคณะส�ำรวจ ทวีปแอนตำร์กติกำ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2558

ส�ำนกัวิจยั จดัโครงกำรสมัมนำเรือ่ง “จ�ำน�ำข้ำว ควำมสขุทีย่ั่งยืนของชำวนำ” โดยได้รบัเกียรตจิำก ดร.บญุสม หรรษำ
ศริพิจน์ ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วิจยัพัฒนำคณุภำพชวิีตและตวัชีวั้ด ส�ำนักวิจยั เป็นวทิยำกร เมือ่วันท่ี 17 พฤศจกิำยน 2558

  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์เป็นสถำบันท่ีมีคณำจำรย์ท่ีมีคุณวุฒิมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยและบริกำร
วชิำกำรในสำขำต่ำง ๆ  เป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล และมส่ีวนส�ำคญัในกำรพฒันำกำรก�ำหนดนโยบำย
ขององค์กำรในภำครัฐและเอกชน มีเครือข่ำยทำงวิชำกำรในภูมิภำคทั่วโลก นอกจำกนี้สถำบันยังได้ส่งเสริมสนับสนุน                    
ให้คณำจำรย์ นักวิจยั ท�ำงำนวจิยัและให้มกีำรเผยแพร่ผลงำนเพ่ือควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำร โดยสนับสนนุด้ำนแหล่งทนุวิจยั 
กำรจัดประชุมวิชำกำรเพ่ือให้คณำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ น�ำผลงำนวิชำกำรเสนอในท่ีประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำต ิมกีำรจดัโครงกำรฝึกอบรม จดักิจกรรมประชมุสมัมนำ และบรรยำยด้ำนวิชำกำรให้แก่หน่วยงำนภำครฐั รฐัวิสำหกิจ 
และภำคเอกชน ที่มีควำมต้องกำรพัฒนำองค์กำรให้ทันสมัยต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน

2 การวิจัยและบริการวิชาการ



ส�ำนักวิจัย จัดโครงกำรสัมมนำเรื่อง  “กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยระดับกรมของรัฐบำลไทย” โดยได้รับเกียรต ิ
จำก ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อำจำรย์ประจ�ำคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2558

ส�ำนกัวิจยั (ศนูย์วิจยัขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั) และ ส�ำนกัสริพัิฒนำ ร่วมกับ สมำคมพัฒนำอสงัหำรมิทรพัย์
ไทย จัดเสวนำวิชำกำร หัวข้อ “แนวคิดและหลักกำรในกำรด�ำเนินโครงกำร PPP ให้มีประสิทธิภำพและรวดเร็ว” 
โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559

ส�ำนักวิจัย  จัดงำนสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Economics of Life-
Long Learning Education)” โดยได้รบัเกียรตจิำก ศ.ดร.พิรยิะ ผลพิรฬุห์ อำจำรย์ประจ�ำคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2559
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ส�ำนกัวิจยั จดัโครงกำรสมัมนำเรือ่ง  “เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยควำมเหลือ่มล�ำ้ของกำรกระจำยรำยได้ในประเทศไทย”  
ให้แก่คณำจำรย์ บคุลำกรจำกหน่วยงำนท้ังภำครฐัและเอกชน นกัศกึษำ และบคุคลทัว่ไป เมือ่วันที ่12 กรกฎำคม 2559

ส�ำนักวิจัย จัดโครงกำร “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016) ภำยใต้แนวคิดวิจัย
เพ่ือพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน” ณ โรงแรมบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ       
วันที่ 17 - 21 สิงหำคม 2559

ส�ำนักวิจัย จัดงำนสัมมนำวชิำกำร เรื่อง  “ระดับของควำมสุขและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อควำมสุขของคนไทย: กำร
ศึกษำเปรียบเทียบในช่วง พ.ศ. 2552 - 2557” โดยได้รับเกียรติจำก ศ.ดร.กัลยำณี เสนำสุ อำจำรย์ประจ�ำคณะ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559



คณะบริหำรธุรกิจ กับ Harvard Business School ได้ท�ำควำมร่วมมือในกำรจัดตั้ง Asian Chapter ให้ท�ำกำรสอน
และวิจัยในวิชำ Microeconomics of Competitiveness (MOC) โดยเนื้อหำวิชำคือ กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำร
แข่งขันตั้งแต่ระดับ บริษัท, Cluster, พื้นที่, ประเทศ  และภูมิภำค เมื่อวันที่ 13 - 16 ตุลำคม 2558

รศ.ดร.จินตนำ อมรสงวนสิน รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และ อำจำรย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง อำจำรย์ประจ�ำคณะพัฒนำ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำรเน่ืองในโอกำสฉลองกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรฑูต
ไทย - จนี ครบรอบ 40 ปี  ณ มหำวิทยำลยัฉำงโจว มณฑลเจยีงซ ูสำธำรณรฐัประชำชนจนี เมือ่วันท่ี 21 - 26 ตุลำคม 
2558

  ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ สถำบันได้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กำรต่ำง ๆ  ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มีกำร  
ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและเสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย              
กำรบริกำรวิชำกำร และพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ

  3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก  
 ในระดับชาติและนานาชาติ
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ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล คณบดีคณะรัฐประศำสนศำสตร์ และคณำจำรย์ให้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก 
National Academy of Public Administration (NAPA) และรับฟังกำรบรรยำย หัวข้อ Contemporary Issues in 
Public Administration: Public Policy Human Resource Management and Environmental Management 
โดย ศ.ดร.นิสดำรก์ เวชยำนนท์  รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ณัฐฐำ วินิจนัยภำค 
เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558

Prof. Dr. Gerald M. Fry, College of Education and Human Resource, from University of Minnesota (UMM) 
สหรัฐอเมริกำ เดินทำงเยือนสถำบัน เพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำร โดย รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ                        
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรตัน์ อธิกำรบด ี ผูบ้รหิำรสถำบัน และคณำจำรย์จำกคณะต่ำง ๆ  เดินทำงเยือนมหำวิทยำลยั 
เฉิงตู สำธำรณรัฐประชำชนจีน และได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ประจ�ำนครเฉิงตู ในระหว่ำงวันที่ 15 - 16 ธันวำคม 2558



รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี และผู้บริหำรสถำบัน ร่วมให้กำรต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก Dongbei 
University of Finance and Economics เดินทำงมำเยือนสถำบันเพื่อพบปะและร่วมหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559

คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ (ศูนย์ศึกษำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ) ร่วมกับกลุ่มงำนกิจกำรนำนำชำติ จัดงำนเสวนำทำง
วิชำกำร เร่ือง “อนำคตอำเซียน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพ่ือกำรพัฒนำ” โดยได้รับเกียรติ
จำกคณำจำรย์คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และ ศ.ดร.ชะภิพร เกียรติคชำธำร ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยควำมสมัพันธ์ จนี-ไทย 
มหำวิทยำลัยเฉิงตู เป็นวิทยำกร เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร พร้อมคณะเดินทำงเยือนผู้บริหำร 
Keio University ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2559
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี และผู้บริหำรของสถำบัน ร่วมให้กำรต้อนรับ Mr. Chang Soyc ที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรศึกษำ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐเกำหลีประจ�ำประเทศไทย และ Mr. Jeong Bae Hee ผู้ช่วยที่
ปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ เดินทำงมำเยือนสถำบันเพ่ือพบปะกับผู้บริหำรของสถำบัน และสร้ำงควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และคณะผู้บริหำรสถำบัน ร่วมให้กำรต้อนรับ H.E. 
Mr. Marc Michielsen เอกอัครรำชทูตแห่งรำชอำณำจักรเบลเย่ียม ประจ�ำประเทศไทย และ Prof. Dr. Ludo 
Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp เพื่อร่วมหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559

ผศ.ดร.อำแว มะแส อำจำรย์ประจ�ำคณะพัฒนำสงัคมและสิง่แวดล้อม ได้รบัเกียรตจิำกส�ำนกัส่งเสรมิและฝึกอบรม 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก�ำแพงแสน ร่วมกับ กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (TICA) และองค์กำรควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศเกำหลี (KOICA) เชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อ “Civil Society, Social Capital and Rural 
Development” ให้แก่ประเทศสมำชิกกลุ่มอำเซียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559



  3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ ภายในประเทศ

กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือสังคม จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเครือมติชน (MEET THE 
PRESS) โดย รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรตัน์ อธิกำรบดี และผูบ้ริหำรสถำบนัร่วมให้กำรต้อนรบั เมือ่วันท่ี 7 ตลุำคม 2558

คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย ได้ลงนำมใน
บันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอืทำงวิชำกำร ณ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ กองบัญชำกำรกองทพั
ไทย เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกำยน 2558

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ร่วมให้กำรต้อนรับคณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกจำก 4 วิทยำเขต เข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558  
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พิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ส�ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี 
และ คุณสุรพล โอภำสเสถียร ผู้จัดกำรใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อจัดท�ำบทควำม 
บทวิเครำะห์หรือบทวิจัย และส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนด้ำนเศรษฐศำสตร์ เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ เมื่อ
วันที่ 18 มกรำคม 2559

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร ร่วมพิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลง          
ว่ำด้วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับ นำยอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี คณะผู้บริหำรสถำบัน พร้อมด้วยคณำจำรย์ เดินทำงเยือน University of 
International Business and Economics (UIBE) และ Communication University of China (CUC)  ณ นครปักกิ่ง 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพื่อลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เมื่อวันที่ 27 - 29 มกรำคม 2559



พิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กับ สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน) ในโครงกำรพัฒนำโรงพยำบำลเพ่ือควำมปลอดภัยโดยใช้ควำมรู้เชิงวิชำกำรเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และองค์กำร เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2559

พิธีลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ส�ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” กับ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ               
สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต โดยมีศูนย์ส�ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” และสวนดุสิตโพล เป็นผู้ฝึกอบรม
และถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ือกำรขยำยผลน�ำไปสู่กำรจัดตั้งศูนย์ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนข้ึน         
ในอนำคต เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2559

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (คณะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเกริก มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น มหำวิทยำลยันเรศวร มหำวิทยำลยับูรพำ มหำวิทยำลยัพะเยำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรกำรพัฒนำ
สังคมและกำรวิจัย เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2559
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์56

  3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีทรงเป็นประธำนในพิธีมอบจกัรยำน โครงกำรปันน�ำ้ใจ ป่ันสูฝั่น 
จักรยำนเพ่ือน้อง ครั้งท่ี 2 โดยคณะบริหำรธุรกิจ ร่วมกับ สมำคมศิษย์เก่ำคณะบริหำรธุรกิจ ได้น้อมเกล้ำถวำย
จักรยำน เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน เมื่อวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ให้สมำคมนักศึกษำเก่ำ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  เข้ำเฝ้ำใต้ฝ่ำละอองพระบำท โดยนำยกสมำคม คุณสุมิตร           
เพชรำภิรัชต์ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินรำยได้จำกกำรจัดกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศลชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว (NIDA King’s Cup Golf 2016) เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2559
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สมำคมนักศึกษำเก่ำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล
ประจ�ำปี  ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9) ครั้งที่ 6 “NIDA King’s Cup Golf 2016” 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2558 

คณะบริหำรธุรกิจ ร่วมกับ สมำคมศิษย์เก่ำคณะบริหำรธุรกิจ จัดกิจกรรม 50 th NIDA MBA BIKE & RUN เพื่อ
เป็นกำรร่วมเฉลิมฉลองวำระครบรอบ 50 ปี ของสถำบัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558

สมำคมนกัศกึษำเก่ำคณะภำษำและกำรสือ่สำร ร่วมกบั คณะภำษำและกำรสือ่สำร จดัโครงกำร “GSLC ปันน�ำ้ใจ
สู่สังคม ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญำนุกูล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559
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สมำคมนักศึกษำเก่ำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจำกประธำน                      
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดงำนร้ำนกำชำดนิด้ำ ครั้งที่ 1 ร่วมงำนเลี้ยงขอบคุณกำรจัดกิจกรรมกำชำดนิด้ำ เมื่อ
วันที่ 27 เมษำยน 2559 

สมำคมนักศกึษำเก่ำ สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ ได้รบัเชญิให้เข้ำร่วมงำนคนืสูเ่หย้ำ
คณะรฐัประศำสนศำสตร์  “One Happy Family GSPA ครอบครวัสขุสนัต์ วันคนืสูเ่หย้ำ” เมือ่วนัท่ี 9 กรกฎำคม 2559   

สมำคมนักศึกษำเก่ำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้น�ำแจกันดอกไม้ทูลเกล้ำ              
ทูลกระหม่อมถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 9) และ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
พร้อมทั้งถวำยพระพร ขอให้มีพระพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2559



  สถำบันได้มอบหมำยให้คณะ ส�ำนัก และศูนย์ต่ำง ๆ ท�ำหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งได้ด�ำเนินกำร                
มำอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบต่ำง ๆ  มีทั้งให้เปล่ำไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม ซึ่งหน่วยงำนที่มำขอรับ
บริกำรทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
สถำบันได้ด�ำเนินกำรจัดงำนสัมมนำบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ดังนี้

4 การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม   

คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ร่วมกับ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ
เพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน จัดประชุมประชำพิจำรณ์แผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวและพิธีลงนำมในบันทึก         
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย มีกำรปำฐกถำพิเศษ เรื่อง 
“กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน: ประชำรัฐกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกสู่ควำมอยู่ดีมีสุข” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2559

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ ร่วมกับ Leadership Academy for Development Stanford University จัดอบรม
หลกัสตูร The Role of Public Policy in Private Sector Development โดยได้รบัเกียรตจิำก ดร.สรุนิทร์ พิศสวุรรณ 
เป็นวิทยำกร ในหัวข้อ ASEAN and Private Sector Development เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559
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สถำบนัจดังำนเสวนำวิชำกำร เรือ่ง “เติมเตม็รฐัธรรมนูญเพ่ืออนำคตประเทศไทย” โดยมคีณำจำรย์ของสถำบนัร่วม
เสวนำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559 

คณะบริหำรธุรกิจ จัดประชุมวิชำกำรนำนำชำติในหัวข้อ “Sustainability In Business พัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน” 
ฉลองครบรอบ 50 ปี วันสถำปนำสถำบัน โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี เป็นประธำนกล่ำวเปิดงำน  
มกีำรปำถกฐำพิเศษ โดยผูท้รงคณุวุฒท่ีิมคีวำมเชีย่วชำญด้ำนธุรกจิในระดบัโลก มำบรรยำย เมือ่วันที ่12 มนีำคม 2559

สถำบันจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เน่ืองในโอกำสครบรอบ 50 ปี แห่งกำรสถำปนำสถำบัน ภำยใต้หัวข้อ 
“นิด้ำ 5 ทศวรรษ กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้มีกำรผลิตงำนวิจัยและเผยแพร่ผลงำนวิจัยในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยได้รบัเกยีรตจิำก พลเอก เปรม ตณิสลูำนนท์ ประธำนองคมนตรแีละรฐับรุษุ กล่ำวเปิดงำน และ รศ.ดร.ประดษิฐ์ 
วรรณรัตน์ อธิกำรบดี เป็นผู้กล่ำวรำยงำน เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559



คณะพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ ร่วมกับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรอิสลำม
แห่งประเทศไทย จัดงำน “ฮำลำล พลังแห่งศรัทธำสู่โอกำส SMEs ไทย” เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559

คณะรัฐประศำสนศำสตร์ (ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี) จัดบรรยำยวิชำกำรพิเศษ เรื่อง New Paradigm for 
Public Administration โดย Prof. Wolfgang Drechsler ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์จำก Tallinn 
University of Technology ประเทศเยอรมันนี เป็นผู้บรรยำย เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2559
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สถำบันจัดงำนสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถำบันอุดมศึกษำภำยใต้บริบทของ
ประชำคมอำเซยีน” โดยได้รบัเกียรตจิำก รศ.ดร.จริำยุ อศิรำงกูร ณ อยุธยำ นำยกสภำสถำบนั กล่ำวเปิดงำนสมัมนำ 
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559



สถำบันจัดประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 หัวข้อ “ASEAN and Globalization: New 
Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)” โดยได้รับเกียรติจำก ดร.ชัยยศ 
อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนเปิดงำนกำรประชุม โดยได้รับเกียรติจำก องค์ปำฐกผู้ทรง
คณุวุฒแิละมชีือ่เสยีง ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกลู ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีสมำชกิสภำขบัเคลือ่นกำร
ปฏิรูปประเทศ  เมื่อวันที่ 26 -  28 พฤษภำคม 2559

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์62

คณะนิเทศศำสตร์และนวตักรรมกำรจดักำร จดังำนสมัมนำวิชำกำรเรือ่ง “Digital Engagement and Experiences 
in ASEAN Community สื่อดิจิทัล: กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและประสบกำรณ์ในประชำคมอำเซียน” เมื่อวันท่ี          
23 พฤษภำคม 2559

คณะพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์  จดังำนสมัมนำ NIDA HROD Academy Camp รุน่ที ่7 ค่ำยวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ให้แก่ นิสิต นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี เมื่อวันที่ 23 - 27 พฤษภำคม 2559



คณะนิติศำสตร์ จัดเสวนำวิชำกำร เรื่อง “ระบบศำลและกำรพิจำรณำคดีในศำลออสเตรเลีย” โดยได้รับเกียรติจำก 
Chief Justice Helen Murrell ประธำนศำลสงูแห่งเขตกำรปกครองออสเตรเลยี เป็นวิทยำกร เมือ่วันท่ี 21 มถุินำยน 2559

สถำบนัจดังำน The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 “ค่ำยนิด้ำพัฒนำผูน้�ำสูอ่ำเซยีน” เพ่ือเตรยีมสร้ำงควำมรูค้วำม
เข้ำใจให้กับเยำวชนไทยให้สำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกับประชำกร สงัคม และวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ  ในประชำคม
อำเซียน โดยมีนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2559  

คณะสถิติประยุกต์ จัดงำนสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “The First NIDA Business Analytics and Data Sciences 
Contest / Conference” โดยผูเ้ชีย่วชำญจำก Data Science Thailand เป็นวิทยำกร เมือ่วนัที ่1 - 2 กันยำยน 2559

ANNUAL REPORT 2016 
National Institute of Development Administration 63



สถำบันร่วมกับ สมำคมศิษย์เก่ำนิด้ำภำคเหนือ จัดโครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) ส่ง
ของขวัญและก�ำลงัใจแด่น้อง ๆ  ให้แก่โรงเรยีนบ้ำนนำมน อ. เวียงแหง จ. เชยีงใหม่ และโรงเรยีนบ้ำนจอซเิดอเหนอื 
อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 - 9 มกรำคม 2559

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์64

ศูนย์สำธำรณประโยชน์และประชำสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่น
สุจริตโปร่งใส” ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 - 29 ตุลำคม 2558

  สถำบันได้เสริมสร้ำงบทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้แก่
นกัศกึษำโดยสอดแทรกด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม กำรยดึมัน่ในควำมถูกต้องชอบธรรมเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตนไว้ในหลักสูตร (วิชำ ND4000) รวมถึง จัดโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
กำรมจีติสำธำรณะ โดยกิจกรรมท่ีจดัขึน้เปิดโอกำสให้คณำจำรย์ บคุลำกร นักศกึษำ และศษิย์เก่ำเข้ำร่วมกิจกรรม ซึง่กิจกรรม
ที่ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง คือ กำรจัดอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรอบรมเยำวชน กำรบริจำคสิ่งของให้แก่ผู้ด้อย
โอกำส กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงธรรมชำติ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นต้น 

5 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม



คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร จัดโครงกำรศึกษำดูงำน และมอบของใช้แล้วให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์        
ณ ร้ำนปันกัน สำขำพำรำไดซ์ปำร์ค เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559
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ศูนย์สำธำรณประโยชน์และประชำสังคม ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนำ ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์               
จดันิทรรศกำรให้ควำมรูแ้ละเผยแพร่แนวคดิเก่ียวกับหลกัสตูรโตไปไม่โกง “อย่ำให้ใครว่ำไทย” เมือ่วนัที ่16 มกรำคม 2559

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITC) จัดอบรมหลักสูตร “รู้เท่ำทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ รุ่นที่ 5” 
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 4 - 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559



นักศึกษำคณะนิติศำสตร์ จัดโครงกำรนิติธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลต่อชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้
ให้กับมูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2559 

รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์66

นักศึกษำคณะสถิติประยุกต์ จัดโครงกำรกิจกรรมเพ่ือสังคม กิจกรรมอำสำปลูกป่ำชำยเลน และปลูกปะกำรัง           
ผืนป่ำชำยเลน จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนำคม 2559

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภทัรนรำกุล คณบดคีณะรฐัประศำสนศำสตร์ และเจ้ำหน้ำทีค่ณะ ได้มอบเงนิให้แก่มลูนิธิธรรมกิชน 
เพื่อคนตำบอดในประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้ำนเด็กรำมอินทรำ เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2559



ส�ำนักสิริพัฒนำ จัดหลักสูตรผู้น�ำเยำวชน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2559

คณะบริหำรธุรกิจ ร่วมกับ สมำคมศิษย์เก่ำคณะบริหำรธุรกิจ  บริษัท ไทยโฮยำเลนซ์ จ�ำกัด และโรงพยำบำล
รำมค�ำแหง จดัโครงกำรแว่นตำเฉลมิพระเกียรต ิ89 พรรษำ  เนือ่งในวโรกำสทีใ่นหลวงมพีระชนมำยุครบ 89 พรรษำ 
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2559

สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ โครงกำรประชำรวมใจคืนควำมสดใสให้คลองแสนแสบ ร่วมกับ กรงุเทพมหำนคร 
กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนำที่ดินสถำบันนโยบำยศึกษำ จัดงำนมหกรรมรวมใจเพ่ือสำยน�้ำ 2559 โดยได้รับ
เกียรติจำก ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรประชำรวมใจคืนควำมสดใสให้คลองแสนแสบ กล่ำว
รำยงำน และ ผศ.ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว ผูช่้วยอธิกำรบดฝ่ีำยกิจกำรนกัศกึษำและกิจกรรมเพ่ือสงัคม เป็นประธำน
กล่ำวเปิดงำน เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2559
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รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์68

   6.1 ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน

   ผศ.ดร.วรชัญ์ ครจุติ ผูช่้วยอธิกำรบดฝ่ีำยสือ่สำรองค์กำร เป็นผูแ้ทนสถำบันเข้ำรบัรำงวลั “องค์กรต้นแบบในกำรน�ำ
แผนพัฒนำกำรเมืองไปสู่กำรปฏิบัติ” จำก ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธำนสภำพัฒนำกำรเมือง เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2559 
 
   6.2 ผลงานดีเด่นของคณาจารย์

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 ผศ.ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร รำงวัล Top Paper Awards The Fourth International   นำนำชำติ  
  หัวข้อ “eHEALTH LITERACY,  Conference on Advancement of 
  KNOWLEDGE AND SELF- Development Administration 2015
  MANAGEMENT OF UPPER  Social Sciences and
  RESPIRATORY INFECTION (URI) Interdisciplinary Studies (The 4th   
  AMONG THE THAI POPULATION” ICADA 2015-SSIS NIDA) 
   เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559

 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ ประกำศเกียรติคุณกำรเป็นที่ปรึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  ชำติ 
  หลักของผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559
  กำรประกวดวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิต
  ศึกษำเครือข่ำยพัฒนบริหำรศำสตร์ 
  สำขำสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559

6 ผลงานดีเด่นของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร   
 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ ประกำศเกียรติคุณกำรเป็นที่ปรึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  หลักของผู้ที่ได้รับรำงวัลชมเชย เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

  กำรประกวดวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิต

  ศึกษำเครือข่ำยพัฒนบริหำรศำสตร์ 

  สำขำสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559

 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 นำยแสงตะวัน อ่อนน่วม รำงวัลเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ชำติ

  สำขำ กำรศึกษำและวิชำกำร (คณะอนุกรรมกำรสรรหำและเชิดชู

  ประจ�ำปี 2559 เด็กและเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ) 

   เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2559

 นำงสำวศิวลักษณ์   ศิวลีฐำนะ รำงวัลเกียรติคุณ พระกินรี คนดี คิดดี  สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์ ชำติ

  สังคมดี ตำมรอยพระยุคลบำท  หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2558 (สว.นท) เมื่อวันที่  26 ตุลำคม 2558

 คณะบริหารธุรกิจ

 นำงสำวอำทิตยำ แก้วสุข ชนะเลิศ อันดับ 1: กำรแข่งขันโครงกำร Teradata University Network นำนำชำติ

 นำยนิวัฒน์ สุธำธรรมรัตน์ 2016 TUN DATA CHALLENGE (TUN) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 นำยวรุตม์ ประทีปวัฒนวิทย์ ที่ Atlanta, GA เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2559

 นำงสำวจีรวรรณ ธีรผำติ รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “Overall  Teradata University Network นำนำชำติ

  Winner” ในกำรแข่งขันกำรวิเครำะห์ (TUN) ประเทศสหรัฐอเมริกำ

  ข้อมูล “2015 TUN Data Challenge” เมื่อวันที่ 17 - 24 ตุลำคม 2558

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 นำยณธกร กิ่งสุคนธ์ ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนเยำวชน Japan International Cooperation นำนำชำติ

  ไทยในกำรเข้ำร่วมโครงกำรควำม Center ระหว่ำงวันที่ 28 สิงหำคม -

  ร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อพัฒนำเด็ก 6 กันยำยน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  และเยำวชนของกรมกิจกำรเด็กและ

  เยำวชน: ในโครงกำร “JENESYS 2016” 

  หัวข้อ Economics รุ่นที่ 1

  6.3 ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ



รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์70

 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 นำงสำวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม รำงวัล Proposal ที่ดี ในกำรประกวด ธนำคำรแห่งประเทศไทย ชำติ

  บทควำม โครงกำรเศรษฐทัศน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558

  ประจ�ำปี 2558 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

  (ปริญญำเอก) เรื่อง The Incidence 

  of a Carbon Tax across Thai 

  Household Groups: the Implication 

  on Welfare, Income Distribution 

  and Poverty

 นำยวิศกรณ์ คีรีวรรณ รำงวัลบทควำมเชิงสร้ำงสรรค์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ชำติ

  ทำงกำรเงิน ในกำรประกวดบทควำม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558 
  โครงกำรเศรษฐทัศน์ ประจ�ำปี 2558 
  ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท)
  เรื่อง กำรวัดระดับทักษะทำงกำรเงิน
  กับกำรออมเพื่อกำรเกษียณ

 นำยฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ชนะเลิศบทควำมเชิงสร้ำงสรรค์ทำง ธนำคำรแห่งประเทศไทย ชำติ

  กำรเงิน เรื่อง กำรจัดสรรกำรลงทุน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558

  เพื่อวัยเกษียณ

 นำงสำวนรำรัก บุญญำนำม  ชนะเลิศ รำงวัลวิทยำนิพนธ์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  ระดับปริญญำเอก  เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

 นำยชวิน ชูสกุล รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลวิทยำนิพนธ์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  ระดับปริญญำโท สำขำพัฒนำกำร เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

  เศรษฐกิจ

 นำยศิรภพ ปภัทธนนันท์  รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลวิทยำนิพนธ์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  ระดับปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

 นำยประพันธ์  จันทร์วิไลศรี รำงวัลชมเชยบทควำมวิจัยด้ำน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ
  พัฒนบริหำรศำสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

 นำยจิรวัฒน์ เวชสุภำกุล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงกำร Bond สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  ชำติ
  Academy 2016 ระดับ Fundamental เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2559

 นำงสำวสุพัตรำ จรรยำวิทยำนนท ์ The Most popular Vote โครงกำร  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ
  Bond Academy 2016 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2559 

 คณะสถิติประยุกต์

 นำยกฤษฎำ  อิ๋วสกุล รำงวัลหลักสูตร Associates of  สมำคมประกันชีวิตไทย ชำติ
  Society of Actuaries (ASA) Course 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559

 นำยกษม  ชื่นอุบล รำงวัลหลักสูตร Associates of  สมำคมประกันชีวิตไทย ชำติ

 นำงสำววรำภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย Society of Actuaries (ASA) Course 1 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559
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 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน บทควำมวิจัยและกรณีศึกษำ ด้ำน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  พัฒนบริหำรศำสตร์ บทควำมวิจัยดี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559

 นำยครรชิต ละอองดิลก  รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษำธิกำร ชำติ 

  ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2559

 นำยสุวัฒน์ พรหมด�ำ รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษำธิกำร ชำติ

  ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2559

 คุณทัดทรวง บุญธรรม รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น  กระทรวงศึกษำธิกำร ชำติ  

  ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2559

 นำยเจตพัฒน์  กันยะบุตร ข้ำรำชกำรพัฒนำชุมชนดีเด่น ตำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชำติ

  โครงกำร “ยกย่องคนดีเป็นศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559

  พัฒนำชุมชน” ประจ�ำปี 2559

 นำยสุรศักดิ์ วงศ์ษำ  ผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับทุนจำก National Pingtung University of นำนำชำติ

  กรมทรัพยำกรธรณี เข้ำร่วมน�ำเสนอ Science and Technology, Taiwan

  บทควำมวิชำกำร เรื่อง “Sustainable จัดโดย APEC และ Ministry of 

  Water Resources Management:  Education, Taiwan

  Learn from Smart Use Good  เมื่อวันที่ 4 - 8 กันยำยน 2559

  Community Project” โครงกำร 

  Youth Sustainable Water Resources 

  Education and Hub Development 

  in APEC region

 

 คณะนิติศาสตร์

 นำยอภินันท์ ศรีศิร ิ รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวิทยำนิพนธ์  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  ระดับบัณฑิตศึกษำเครือข่ำย เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

  พัฒนบริหำรศำสตร์ ประจ�ำปี 2559

 คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 นำยธำวิษ ถนอมจิตศ์ ลูกที่มีควำมกตัญญูกตเวทีอย่ำงสูง สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ชำติ 

  ต่อแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2559

 นำยพิทักษ์ชัย ทศดร Premier Agent MDC and MDRT บริษัท AIA ปี พ.ศ. 2558 ชำติ 

  Millian Dallar Round Table

 นำงสำวปิยะณัฐ คล้ำยเดือน Best Presentation ในกำรน�ำเสนอ ส�ำนักวิชำกำรจัดกำร ชำติ

  ผลงำนทำงวิชำกำร ประเภท มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

  กำรน�ำเสนอแบบปำกเปล่ำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์72

 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 นำงสำวสุวดี บุญมำจรินนท ์ รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวิทยำนิพนธ์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ  

   เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

 นำยธนพล รุ่งเรือง รำงวัลรองชนะเลิศกำรประกวด สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  วิทยำนิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

 นำงสำวชญำนันท์ ใสกระจ่ำง รำงวัลชมเชยกำรประกวดวิทยำนิพนธ์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ  

   เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 นำยณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น โล่รำงวัลประทำนโครงกำรหนึ่งควำมด ี หนังสือพิมพ์ข่ำวผู้น�ำ  ชำติ

  เพื่อพ่อของแผ่นดิน สำขำลูกกตัญญู ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพ 

   เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2558

 นำยณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น รำงวัลพระกินรี ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2559 สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน ์ ชำติ

   โครงกำรปณิธำนควำมดี 70 ปี หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.

  มหำมงคล คนดี คิดดี สังคมดี  เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559

  ตำมรอยพระยุคลบำท

 นำยณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น  รำงวัลพิฆเนศวร สำขำเยำวชนสร้ำง สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์ ชำติ

   สรรค์สังคมดีเด่น (รำงวัลวิทยโุทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.

  แห่งชำติ ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2558) เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559

 นำยปภิณวิช อ่องบำงน้อย รำงวัลพิฆเนศวร “รำยกำรส่งเสริม สมัชชำนักจัดรำยกำรข่ำววิทยุโทรทัศน์ ชำติ

  ชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น” นครปฐมเคเบิล หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.

  ทีวีในฐำนะของโปรดิวเซอร์รำยกำร เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559

 นำยอนุรักษ์ จันทร์ด�ำ รำงวัลชมเชยผลงำน “พ่อบ้ำนมือใหม่” กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ชำติ

   ประเภทนิสิต/ นักศึกษำ/ ช่ำงภำพ ภำยใต้กรอบควำมคิด “สำนรัก

  สมัครเล่น ไม่จ�ำกัดเพศ อำยุ สำนใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง” 

  และกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2559

 นำงสำวพรรณพิลำศ กุลดิลก รำงวัลผลงำนวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัย ชำติ

   อิทธิพลของบล๊อกเกอร์ต่อกำรสื่อสำร รำชภัฎธนบุรี ร่วมกับส�ำนักงำน

  กำรตลำด (ในกำรประชุมวิชำกำร คณะกรรมกำร วิจัยแห่งชำติ 

  และกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คณะมนุษย์ศำสตร์ และสถำบันวิจัย

  2559 เรื่อง กำรวิจัยรับใช้ชุมชน พุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ

  สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้) ลงกรณ์รำชวิทยำลัย บัณฑิตวิทยำลัย 

   และส�ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม

   มหำวิทยำลัยรำชภัฎหมู่บ้ำนจอมบึง 

   สมำคมจิตวิทยำแห่งประเทศไทย 

   สถำบันวิจัยและพัฒนำรำชภัฎ
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 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

   จันทรเกษม และโครงกำรบัณฑิต

   ศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎธนบุรี 

   เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559

 นำงสำวธันย์ชนก ช่ำงเรือ รำงวัลชนะเลิศกำรประกวด สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  เรียงควำม นักศึกษำที่มีคุณควำมดี เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม

  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 

 

 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 นำงสำวดวงรัชนี เต็งสกุล ประกำศเกียรติคุณและเงินรำงวัล สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  ชนะเลิศกำรประกวดวิทยำนิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559

  ระดับบัณฑิตศึกษำเครือข่ำย

  พัฒนบริหำรศำสตร์ สำขำสิ่งแวดล้อม 

  ประจ�ำปี 2559

 นำงสำวภัทรำวดี วัฒนสุนทร รำงวัลประกวดบทควำมวิจัยสำขำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

 นำยจิรนนท์ พุทธำ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2559 

 นำงสำวดวงรัชนี เต็งสกุล รำงวัลชมเชย บทควำมวิจัยระดับชำติ

 วิทยาลัยนานาชาติ

 Mr.Jordi Meya Dominguez รำงวัลดีในกำรประกวดบทควำม สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  วิจัยและกรณีศึกษำด้ำนพัฒนบริหำร เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559

  ศำสตร์ ในหัวข้อ “Service Facilities 

  and Hotel Performance: 

  Empirical Evidence from 

  Hotel-Level Data in Thailand”

 Ms.Pakamon Sasatanun รำงวัลชมเชยในกำรประกวด สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ชำติ

  บทควำมวิจัยและกรณีศึกษำด้ำน เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559

  พัฒนบริหำรศำสตร์ ในหัวข้อ 

  “Strategic Antecedence and 

  Business Outcomes Associated 

  with Social Media Use in Customer 

  Relationship Management”
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 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 นำยบวรนันท์  ทองกัลยำ ประกำศเกียรติคุณนักทรัพยำกรมนุษย์ สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคล ชำติ

  ดีเด่น (PMAT HR AWARDS) แห่งประเทศไทย (PMAT) 

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 นำยวัชรพงษ์ ช�ำนำญกิจสุพัฒน์ รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน Workshop สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ชำติ 

  จ�ำลองกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้ไทยใน (Thai BMA) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง  

  ตลำดโครงกำร Bond Academy 2016 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2559

 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 พันต�ำรวจเอกปรัชญำ คงสกุล รำงวัล “สยำมจำรึก” แห่งปี 2559 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลำ ชำติ 

  และเกียรติบัตร  เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559

 นำยประทีป  กีรติเรขำ รำงวัลเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงำนระดับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน ชำติ

  ดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำ และปรำบปรำมยำเสพติด

  ยำเสพติด และร่วมหำรือด้ำนงำน กระทรวงยุติธรรม

  วิชำกำร เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2559

 นำยก้องสกุล จันทรำช นำยอ�ำเภอแหวนเพชร กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ชำติ 

   เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2559

 นำยพิพัฒน์  เอกภำพันธ์ รำงวัลนักศึกษำเก่ำรัฐศำสตร์และ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ชำติ

  รัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2559

  เชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขำวดีเด่น) สำขำ

  บริหำรรำชกำร/รัฐกิจ ประจ�ำปี 2559

 ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี  ทับทิมสยำม 2558 สำขำผู้ท�ำคุณ มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลำ ชำติ

  ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558

 ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี บุคคลต้นแบบตัวอย่ำง Thailand ชมรมสมำพันธ์สื่อสำรมวลชนแห่ง ชำติ 

  Leader Award 2015 สำขำผู้น�ำดีเด่น ประเทศไทย

  ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำในกำรท�ำงำน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2558

  และในกำรบริหำรองค์กำร

 ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี รำงวัลแสงดำวแห่งควำมดี ประจ�ำปี สมำคมสหพันธ์คนพิกำรในประเทศ ชำติ

  2559 สำขำผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2559

  สังคมและประเทศไทย 

  6.4 ผลงานดีเด่นของศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
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 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล ระดับ
 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 คุณศักดำ หอมฟุ้ง นักบริหำรทรัพยำกรบุคคลดำวเด่น สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่ง ชำติ 

  ประจ�ำปี 2559 ประเทศไทย (PMAT) 

   เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนำยน 2559

 คณะภาษาและการสื่อสาร

 นำงตูซำร์ นวย ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม  ชำติ 

   เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2559

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 นำยสุชำติ ศรีตะมำ รำงวัล Mekong Tourism Alliance Vietnam National Administration นำนำชำติ

  Award สำขำ Broadcast Excellence of Tourism ประเทศเวียดนำม 

  Award for Destination เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559

 นำยสุชำติ ศรีตะมำ K-Culture Supporter ศูนย์วัฒนธรรมเกำหลี ประจ�ำประเทศ ชำติ 

   ไทย เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559

 

 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 นำยสมเจตน์  จันทนำ ประกำศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น ส�ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ชำติ 

  ประจ�ำปี 2559 (ปรำจีนบุรี) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559

 ชื่อผู้ ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล 

 สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ รำงวัล Thailand IPv6 Ready Award กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมใน จำก นำงทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง

  กำรให้บริกำรรองรับ IPv6 ประจ�ำปี 2559  ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

   เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2559 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 นำงสำวมำลัย เอี่ยมสอำด ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้ำรำชกำร ส�ำนักงำน ก.พ.

  พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2559 

  6.5 ผลงานดีเด่นของบุคลากร/ หน่วยงาน

  
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เสดจ็พระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ในกำรพระรำชทำนปรญิญำบัตร ครัง้ที ่36 แก่ผูส้�ำเรจ็กำรศึกษำและมอบปรญิญำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559 

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี พร้อมคณะ 
ผู ้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของสถำบัน           
ร่วมบนัทกึเทปถวำยพระพรเนือ่งในโอกำส วันเฉลมิ
พระชนมพรรษำ 88 พรรษำ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ณ สถำนีโทรทัศน์กองทัพ
บกช่อง 5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน  2558

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลำกรของสถำบัน 
ร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ณ วัดชัยมงคล ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี          
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558  

7 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ผศ.ดร.จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ ผู ้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกรรมเพ่ือสงัคม พร้อมท้ังคณำจำรย์และบุคลำกร
ของสถำบัน เข ้ำร ่วมพิธีถวำยดอกไม ้จันทน์                     
ในงำนพระรำชพิธีพระรำชทำนเพลงิพระศพ สมเด็จ
พระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆ
ปรณิำยก ณ วดัเทพลลีำ เมือ่วันท่ี 16 ธันวำคม 2558

สถำบันจัดงำนแถลงข่ำวครบรอบ 50 ปี กำร
สถำปนำสถำบัน โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 
อธิกำรบดี ศ.ดร.ธวัชชยั ศุภดิษฐ์ รองอธิกำรบดฝ่ีำย
วำงแผน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล คณบดีคณะ
รฐัประศำสนศำสตร์ และพลโท ธีระเดช ฉตัรเสถียรพงศ์ 
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
ร่วมแถลงข่ำว เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559

สถำบันร่วมกับ สมำคมนักศึกษำเก่ำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จัดงำนพิธีพุทธำภิเษกพระพุทธวจนะ
ปัญญำ พระพุทธรูปประจ�ำสถำบัน ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร โดยสมเด็จพุฒำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดไตรมิตร
วิทยำรำมวรวิหำร เป็นประธำนฝ่ำยสงฆ์ และ รศ.ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นำยกสภำสถำบัน เป็นประธำน
ฝ่ำยฆรำวำส เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2559
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ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน ได้ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดร้ำนกำชำดนิด้ำ ประจ�ำปี 2559 และ
ทำงสมำคมนักศึกษำเก่ำในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดย พันเอกกฤษกมล มะลิทอง เลขำธิกำรสมำคม เป็นผู้แทนมอบ
รถจักรยำนยนต์ ส�ำหรับเป็นของรำงวัล เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559

สถำบันจัดพิธีถวำยเคร่ืองรำชสักกำระ และถวำยรำชสดุดีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ท่ีทรงพระรำชทำนก�ำเนิด
สถำบนั ในงำนสถำปนำครบรอบ 50 ปี สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ โดย รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรตัน์ อธิกำรบดี 
เป็นประธำนในพิธี มอบโล่เกียรติคุณนรำธิปพงศ์ประพันธ์ แด่ผู้มีอุปกำรคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลำกรอำวุโส
ปฏิบัติงำนครบ 30 ปี และพิธีมอบรำงวัลหน่วยงำนดีเด่น ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559

สถำบนัจดังำนครบรอบ 50 ปี แห่งกำรสถำปนำสถำบนั “ห้ำทศวรรษนด้ิำ...
สืบสำนพระรำชปณิธำน สร้ำงนักบริหำรกำรพัฒนำ” โดยมีคณะผู้บริหำร
ทัง้อดตีและปัจจบุนัรวมทัง้คณำจำรย์ นักศกึษำเก่ำ นักศกึษำปัจจบุนัและ
บุคลำกรของสถำบันเข้ำร่วมงำน เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559
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สภำสถำบันจัดกำรประชุม Retreat สภำสถำบัน โดยมี รศ.ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นำยกสภำสถำบัน            
เป็นประธำนทีป่ระชมุ และมกีรรมกำรสภำสถำบันผูท้รงคุณวฒิุ และคณะผูบ้รหิำรสถำบัน ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ 
โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2559

สถำบันจัดพิธีสักกำระพระอนุสำวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้ำนหน้ำอำคำรนรำธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจำกวันที่ 25 
สงิหำคม 2559 เป็นวันครบรอบ 125 ปี พระชำตกำลของพระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นรำธิปพงศ์ประพันธ์ ประธำน
คณะกรรมกำรก่อตั้งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2559

สถำบันจัดงำนสัมมนำผู้บริหำรสถำบัน ประจ�ำปี 2559 หัวข้อเรื่อง “กำรปรับตัวของสถำบันเพ่ือรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง” ณ ดำษดำ เดอะฟลำวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขำใหญ่ จ.ปรำจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยำยน 2559 



รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์80

ภาคผนวก
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ

 1 จำกหลักสูตรสู่ประมวลรำยวิชำ: กำรศึกษำ ผศ.ดร.มล.จิรำภำ อำภำกร 290,000 

   ออกแบบหลักสูตรและประมวลรำยวิชำภำษำอังกฤษ

  เป็นภำษำต่ำงประเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ

  ในประเทศไทย

 2 ควำมเป็นจริงเสริมและประสบกำรณ์สัมพันธ์โดยใช้ ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 268,380

  เทคโนโลยีนวัตกรรม

 ทุนส่งเสริมการเขียนตำาราและสื่อการสอน

 1 สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนำคต ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 150,000 

 2 กำรลงทุนทำงกำรเงิน ผศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 150,000 

 3 ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้และกำรปฎิสัมพันธ์ระหว่ำง ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล 150,000

  มนุษย์กับคอมพิวเตอร์

 4 เศรษฐมิติประยุกต์และพยำกรณ์ ผศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 150,000 

 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

 1 Speaking of the Necessary Evil: To Teach or Not Asst. Prof. Dr. Saksit  Saengboon 150,000 

  To Teach Grammar in the Thai EFL Classroom 

  in Thailand

 2 Thai airways: Route Analysis Asst. Prof. Dr. Vesarach Aumeboonsuke 150,000 

 3 Overcoming Middle Income Traps: Dr.Thasanee Satimanon 150,000 

  Lessons Learnt from Singapore 

 4 Waste Power Plant: A new solution to waste Assoc. Prof. Dr. Chamlong Poboon 150,000 

   problem or a new problem?

 5 The Decriminalization of Illicit Drugs: Is Dr. Tongyai Iyavarakul 150,000 

  Thailand ready for one?

 6 Case Study: Learning to Create Value Asst. Prof. Bu-nga Chaisuwan 150,000 

  Through Goodwill and Experience

โครงการวิจัย ที่ผ่านสำานักวิจัย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 7 A Case Study of Thai Postgraduates Self-studying Asst. Prof. Dr. Ora-Ong Chakorn 150,000 

  English Lexico-grammar and English-Thai 

  Translation through a Locally Developed 

  Language Learning Software

  8 Facilities management in the café business. Asst. Prof. Dr. Charoenchai Agmapisarn 150,000 

  Case Study: Woo Café & Art Gallery, Chiang Mai

 ทุนวิจัยร่วมกับ ศ.อาคันตุกะ

  1 An Enhanced Virtual Reality Work for Online ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 250,000 
   Behavior and Electronic Commerce

  2 Cyber Law and Impact of Computer Prime Acts รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ 250,000 

  

 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ได้รับรางวัล)

  1 Official enemies in commercial and soft power Dr. Jesse Owen 100,000 
   media: Agency and the Iran Crisis in 
  the United States, United Kingdom, Chinese 
  and Iranian news

  2 Color and Active Infrared Vision: Estimate Infrared ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล 50,000
  Vision of Printed Color Using Bayesian Classifier 
  and K-Nearest Neighbor Regression

  3 A Study of Interactive Digital Multimedia ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 50,000 
  Applications

  4 A new test for the mean vector in ศ.ดร.ส�ำรวม จงเจริญ 25,000 

  high-dimensional data

  5 Sustainability Approach for Energy Production รศ.ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ 10,000 
   using Biomass at Household and Community 
  Levels: A case study in Thailand

  6 Decentralizing decentralized governance: รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี  25,000 
  community empowerment and coproduction of 
  municipal public works in Northeast Thailand

  7 Human capital linkages to labour productivity: ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 25,000 
  implication from Thai manufacturers

  8 Per-Primary Education and Long-Term ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 50,000 
  Education Performance: Evidence from 
  Programme for International Student 
  Assessment (PISA) Thailand 
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 9 Demand Responsive Transportation for Creative ผศ.ดร.วุฒิไกร งำมศิริจิตต์ 10,000 

  Tourism Logistics Planning

  10 Assessment of selected metals in the ambient รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 90,000 

  air PM10 in urban sites of Bangkok (Thailand)

  11 Assessment of reliability when using diagnostic รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 50,000 

  binary ratios of Polycyclic Aromatic 

  Hydrocarbons in Ambient Air PM10

  12 The relationships between police performance  รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ 40,000

  and public confidence: a case study of Thailand

  13 Life Satisfaction of Thai Gen Y in Relation to Self รศ.ดร.โอรส ลีลำกุลธนิต 10,000 

  and Others

  14 Does Immigration always Promote Innovation? ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 50,000 

  Evidence from Thai Manufacturers

  15 Impacts of micro-emulsion system on รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 60,000 

  polychlorinated dibenzo-pdioxins (PCDDs) 

  and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) 

  reduction from industrial boilers

  16 Fiscal Decentralization in Comparative รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 25,000 

  Perspective: Analysis of the Intergovernmental 

  Grant Systems in Indonesia and Thailand

  17 Strengthening Brand Presence and Creating รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ 9,500 

  Brand Relationships in the Society through

   Integrated Marketing Communications

  18 Dollar Cost Averaging, Lump-sum Investing and รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ 9,000 

  Asset Allocation

  19 The interconnection between bribery, political ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล 100,000 

  network, government supports, and their 

  consequences on export performance of small 

  and medium enterprises in Thailand

  20 Banking for those unwilling to bank: อ.ดร.ศรัณย์ ศำนติศำสน์  25,000 

  Implications of Islamic banking systems

  21 Considering perception errors in network efficiency อ.ดร.สรำวุธ จันทร์สุวรรณ 90,000 

  measure: an application to bridge importance 

  ranking in degradable transportation networks
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 22 Variable elimination in nested DEA models รศ.ดร.จิรำวัลย์ จิตรถเวช 50,000 

  a statistical approach

 23 Using Individual Values of Information  รศ.ดร.วรำภรณ์ จิรชีพพัฒนำ 10,000

  Technology Profession to Improve Software 

  Development Practices in Thailand

 24 Contribution of Mindfulness to Individuals Tendency ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล 10,000  

  to Believe and Share Social Media Content

 25 The use of soybean plants to evaluate the ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 5,000 

  efficacy of broiler litter biochar as a treatment 

  for cadmium contaminated soil

  26 Female CEOs, Firm Performance, and Firm ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 5,000 

  Development Evidence from Thai Manufacturers 

 27 Happiness from Social Capital: An Investigation ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 25,000 

  from Micro Data in Rural Thailand

  28 Re-design of the electronic reverse auction รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 50,000

   process: the case of Thai public procurement

 29 Exploring Personal characteristics associated ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล 10,000

  with selfie-liking

 30 English Language Leaning in the Margins:  Asst. Prof. Dr. Hugo Yu-Hsiu Lee 50,000  

  Toward a Movement to Help Service-industry 

  Workers in Thailand

 31 A Study of Virtual Reality Headsets and ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล 10,000 

  Physiological Extension Possibilities

 32 Implied Volatility transmissions Between Thai ผศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 4,000

  and Selected Advanced Stock Markets

 33 Public Participation in Budget: The New Path of รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 50,000 

  Budget Reform in Thailand

 34 I Don’t Care Much as Long as I Am Also on ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล  5,000 

  Facebook: Impacts of Social Media Use of Both 

  Partners on Romantic Relationship Problems 

 35 The role of mindfulness on employee psychological ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล 50,000 

  reaction to mergers and acquisitions

 36 Causal linkages between electricity consumption รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล 10,000

  and GDP in Thailand: evidence from the bounds test



ANNUAL REPORT 2016 
National Institute of Development Administration 85

 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 37 Provably Authenticated Group Key Agreement รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชำกร 50,000

  based on Braid Groups - The Dynamic Case

 

 ทุนส่งเสริมจัดทำาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

 1 นโยบำยส่งเสริมและพัฒนำ “อุตสำหกรรม สีเขียว” ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 10,000

  และกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติในอำเซียน: 

  ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรก�ำหนดนโยบำยและ

  กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ

 2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยใน ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 10,000

  บริบทอำเซียน: กรณีศึกษำของกลุ่มอุตสำหกรรม

  ในประเทศไทย

 3 กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนของแนวนโยบำยส่งเสริม ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 10,000

  “ชำตินิยม” กับ “ภูมิภำคนิยม” ในเอเชีย: 

  กรณีศึกษำ ประชำคมอำเซียน

 4 รำยจ่ำยทำงภำษี: ประสิทธิภำพ กำรกระจำยรำยได้ ศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี  10,000

  และกำรออม

 5 รำยจ่ำยภำษีในระบบภำษีเงินได้นิติบุคคลของ รศ.ดร.ศำสตรำ สุดสวำสดิ์ 10,000

  ประเทศไทย 

  6 กำรประเมินรำยจ่ำยทำงภำษีภำยใต้โครงสร้ำง ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 10,000

  ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

 7 หลักประกันรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 10,000 

 8 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 10,000

 9 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของประเทศไทย รศ.ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ 10,000 

  กรณีศึกษำ อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน

 10 โครงกำรปฏิรูปกฎหมำยเพื่อป้องกันกำรทุจริตและ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 10,000

  กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมบนพื้นฐำนของ

  หลักธรรมำภิบำล

 11 กำรตรวจสอบกำรทุจริตในโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  10,000

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 12 กำรพัฒนำกลไกกำรระงับข้อพิพำททำงอินเทอร์เน็ต ผศ.ดร.วรำภรณ์ วนำพิทักษ์  10,000

 13 ควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุไทย รอบที่ 2 ผศ.ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์ 10,000 

 14 กำรมีงำนท�ำและกำรเกษียณงำนของผู้สูงอำยุไทย: ผศ.ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์ 10,000  

  รอบที่ 2 
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 15 ครอบครัวและระบบกำรเกื้อหนุนของผู้สูงอำยุไทย: รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ 10,000

  รอบที่ 2

 16 สุขภำพและควำมคำดหวังในชีวิตของผู้สูงอำยุไทย: ผศ.ดร.ปรีชำ วิจิตรธรรมรส 10,000  

  รอบที่ 2

 17 ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของผู้สูงอำยุไทย: รอบที่ 2 อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรำกุล 10,000 

 18 ปัจจัยเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมผำสุข รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลำง 10,000

  และควำมสุขของคนชรำในประเทศไทย

 19 โครงกำรวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงตลำดหลักทรัพย์ใน รศ.ดร.สรศำสตร์ สุขเจริญสิน 10,000

  กลุ่มประเทศอำเซียน 5 ที่มีต่อกำรลงทุนของนักลงทุน

  ต่ำงชำติในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 20 กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจของ ผศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 10,000

  กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนโดยแบบจ�ำลอง

 21 กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมเพื่อกำร ผศ.ดร.อำวีวรรณ มั่งมีชัย 10,000

  บ�ำบัดชิ้นส่วนซำกรถยนต์ของประเทศไทย (ต่อเนื่อง 2 ปี)

 22 ควำมเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของประชำชน:  ดร.บุญสม หรรษำศิริพจน์ 10,000

  ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

 23 โครงกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ผศ.ดร.ปริยดำ สุขเจริญสิน  10,000

  กองทุนรวมของไทย ภำยหลังกำรรวมกลุ่มประชำคม

  เศรษฐกิจภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) 

 24 กำรศึกษำควำมเสี่ยงของสำรก่อมะเร็งและสำรก่อ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 10,000

  กลำยพันธุ์ในดินตะกอนของพื้นที่อ่ำวพร้ำวจังหวัดระยอง

 25 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแก้ปัญหำควำม ผศ.ดร.จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ 10,000

  ขัดแย้งด้ำนสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกรณีศึกษำ 

  โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย)  และ

  โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดปรำจีนบุรี

 26 กำรพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลที่สอดคล้องตำม ผศ.ดร.ณดำ จันทร์สม 10,000

  หลักธรรมำภิบำล ส�ำหรับกิจกำรสหกรณ์ในประเทศไทย

 27 กำรเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์กำรส่งออก ดร.พลำพรรณ ค�ำพรรณ์  10,000

  ยำงพำรำของกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนไปสู่

  ประเทศจีน  

 28 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจจำกมำตรกำรพันธุ์ไม้ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 10,000

  หวงห้ำม

 29 กำรพัฒนำโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนำ ผศ.ดร.เกศรำ สุกเพชร 10,000

  เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 30 ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขใน อ.ดร.ปนันดำ จันทร์สุกรี 10,000
  ประเทศไทย: กรณีศึกษำผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพ
  ถ้วนหน้ำ

 31 นโยบำยระดับชำติในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง 10,000

  กำรท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลำกำรพ�ำนักใน

  เมืองท่องเที่ยวชำยแดนหลักของไทย

 32 แนวทำงกำรพัฒนำคลัสเตอร์ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์ 10,000

  ส�ำหรับนักท่องเที่ยวคุณภำพสูงและแนวทำงกำรท�ำ

  กำรตลำดส�ำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวภำคเหนือ

  ตอนบนและภำคใต้ฝั่งอันดำมัน
 

 ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)

 1 แผนงำนวิจัย:  รำยจ่ำยทำงภำษี: ประสิทธิภำพ ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล  5,732,000 

  กำรกระจำยรำยได้ และกำรออม 

  1) รำยจ่ำยภำษีในระบบภำษีเงินได้นิติบุคคล รศ.ดร.ศำสตรำ สุดสวำสดิ์

   ของประเทศไทย 

  2) กำรประเมินรำยจ่ำยทำงภำษีภำยใต้โครงสร้ำง ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

   ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

  3) หลักประกันรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

 2 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำรท่องเที่ยวโดย ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 2,930,000  

  ชุมชนในกลุ่มมหัศจรรย์สองสมุทรสู่ระบบ

  กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  3 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2,089,000 

 4 แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของประเทศไทย รศ.ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ 874,000 

   กรณีศึกษำ อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน

 5 นโยบำยส่งเสริมและพัฒนำ “อุตสำหกรรมสีเขียว” ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 1,151,000

  และกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติในอำเซียน: 

  ปัจจัยควำมส�ำเร็จในกำรก�ำหนดนโยบำยและ

  กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

  6 แผนงำนวิจัย: โครงกำรปฏิรูปกฎหมำยเพื่อป้องกัน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 3,300,000

  กำรทุจริตและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมบน

  พื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล

  1) กำรตรวจสอบกำรทุจริตในโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2) กำรพัฒนำกลไกกำรระงับข้อพิพำททำงอินเทอร์เน็ต ผศ.ดร.วรำภรณ์ วนำพิทักษ์
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 7 แผนงำนวิจัย: ควำมอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอำยุไทย รอบที่ 2 ผศ.ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์ 13,600,000 

  1) ครอบครัวและระบบกำรเกื้อหนุนของ รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

   ผู้สูงอำยุไทย: รอบที่ 2

  2) สุขภำพและควำมคำดหวังในชีวิต ผศ.ดร.ปรีชำ วิจิตรธรรมรส

   ของผู้สูงอำยุไทย: รอบที่ 2

  3) กำรมีงำนท�ำและกำรเกษียณงำนของ ผศ.ดร.ดำรำรัตน์ อำนันทนะสุวงศ์

   ผู้สูงอำยุไทย: รอบที่ 2

  4) ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของผู้สูงอำยุไทย: รอบที่ 2 อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรำกุล

 8 ปัจจัยเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมผำสุขและ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลำง 636,000

  ควำมสุขของคนชรำในประเทศไทย

 9 โครงกำรวิเครำะห์กำรเชื่อมโยงตลำดหลักทรัพย์ใน รศ.ดร.สรศำสตร์ สุขเจริญสิน 577,250

  กลุ่มประเทศอำเซียน 5 ที่มีต่อกำรลงทุนของนักลงทุน

  ต่ำงชำติในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 10 กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจของ ผศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 577,250

  กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนโดยแบบจ�ำลอง

 11 กำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมเพื่อ ผศ.ดร.อำวีวรรณ มั่งมีชัย 1,576,700

  กำรบ�ำบัดชิ้นส่วนซำกรถยนต์ของประเทศไทย 

 12 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยใน ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 1,391,000

  บริบทอำเซียน: กรณีศึกษำของกลุ่มอุตสำหกรรม

  ในประเทศไทย

 13 ควำมเปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของประชำชน:  ดร.บุญสม หรรษำศิริพจน์  2,340,000

  ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

 14 โครงกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ผศ.ดร.ปริยดำ สุขเจริญสิน  1,102,000

  กองทุนรวมของไทย ภำยหลังกำรรวมกลุ่มประชำคม

  เศรษฐกิจภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) 

  15 กำรศึกษำควำมเสี่ยงของสำรก่อมะเร็งและสำรก่อ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 1,800,000

  กลำยพันธุ์ในดินตะกอนของพื้นที่อ่ำวพร้ำวจังหวัดระยอง

 16 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแก้ปัญหำ ผศ.ดร.จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ 604,800

  ควำมขัดแย้งด้ำนสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกรณีศึกษำ 

  โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) และ 

  โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดปรำจีนบุรี

 17 กำรสังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม รศ.ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ 542,000

  เพื่อเข้ำสู่กำรเปิดเสรีอำเซียนในภำคกำรเกษตร
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย มูลค่าโครงการ

 18 กำรพัฒนำระบบกำรก�ำกับดูแลที่สอดคล้องตำมหลัก ผศ.ดร.ณดำ จันทร์สม 1,500,000
  ธรรมำภิบำล ส�ำหรับกิจกำรสหกรณ์ในประเทศไทย

 19 กระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนของแนวนโยบำยส่งเสริม ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ 1,267,000 
  “ชำตินิยม” กับ “ภูมิภำคนิยม” ในเอเชีย: 
  กรณีศึกษำ ประชำคมอำเซียน

 20 กำรเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์กำรส่งออก ดร.พลำพรรณ ค�ำพรรณ์ 2,466,800

  ยำงพำรำของกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนไป

  สู่ประเทศจีน

 21 ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจจำกมำตรกำรพันธุ์ไม้หวงห้ำม รศ.ดร.อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 600,000 

 22 กำรพัฒนำโซ่อุปทำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนำ ผศ.ดร.เกศรำ สุกเพชร 7,100,000

  เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน

 23 ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขใน อ.ดร.ปนันดำ จันทร์สุกรี 1,500,000

  ประเทศไทย: กรณีศึกษำผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพ

  ถ้วนหน้ำ

 24 นโยบำยระดับชำติในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง 6,500,000

  กำรท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลำกำรพ�ำนักใน

  เมืองท่องเที่ยวชำยแดนหลักของไทย

 25 แนวทำงกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์  4,500,000

  ส�ำหรับนักท่องเที่ยวคุณภำพสูงและแนวทำงกำรท�ำ

  กำรตลำดส�ำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวภำคเหนือ

  ตอนบนและภำคใต้ฝั่งอันดำมัน
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 1 Accounting and Financial Management ประเทศภูฏำน อ.ใจชนก ภำคอัต

 2 Advance Project Management ประเทศภูฏำน  อ.ใจชนก ภำคอัต

 3 Basic Business Predictive Analytics Using R Commander ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์

 4 Basic Digital Marketing   ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 5 Certified Investment and Securities Analyst Program (3 รุ่น) ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 6 Comprehensive Introduction to International Trade Facilitation อ.ใจชนก ภำคอัต

 7 Development Planning (in National, Regional and International  อ.ใจชนก ภำคอัต

  Framework) and Result Based Planning, Monitoring and Evaluation

 8 Exploratory Data Analysis and Statistical Graphic for Business ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์ 

  Analytics R Commander

 9 Gender Statistics, Gender Responsive Planning, Monitoring and Evaluation, อ.ใจชนก ภำคอัต 

  Management and Leadership, Library Management and Result Based

 10 KRUNGSI Leadership Academy Wave 6  ผศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ

 11 Leadership Development for Future Organization  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

 12 Local Governance   อ.ใจชนก ภำคอัต

 13 Managerial Skills Development for Young Talent (3 รุ่น) ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 14 Mini Master of Management Program (3 รุ่น)  รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 15 PEA SMART  Directors  ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมำวลี

 16 Power Plant Administration  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล

 17 Procurement and Inventory Management ประเทศภูฏำน อ.ใจชนก ภำคอัต

 18 Project Cycle Management  อ.ใจชนก ภำคอัต

 19 Public Finance and Budgeting  ประเทศศรีลังกำ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 20 SMART Managers  ผศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

 21 Smart Managers for Branch Office Manager  ผศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

 22 SMART Supervisor  (2 รุ่น)  ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล

 23 Strategic Management in Economy ประเทศเกำหลีเหนือ อ.ใจชนก ภำคอัต

 24 SUPER CEO ส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

โครงการฝึกอบรม ที่ผ่านสำานักสิริพัฒนา
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 25 Sustainability + Company Visit (SKK)  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 26 Training on Result Based Management ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ อ.ใจชนก ภำคอัต

  ทำงวิชำกำรไทย - กัมพูชำ

 27 กฏหมำยและระเบียบรำชกำรส�ำหรับผู้บริหำรองค์กรภำครัฐ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 28 กลยุทธ์กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรยุคใหม่  อ.ใจชนก ภำคอัต

 29 กลยุทธ์กำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและพัฒนำประเทศตำมนโยบำย คสช. รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ 

  กำรประสำนแผนกำรติดตำมและประเมินผลแผน (พ.ศ. 2560 - 2562) 

  อย่ำงมืออำชีพ (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น) (6 รุ่น)

 30 กลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคล  (2 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 31 กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมคิดเชิงระบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ส�ำหรับ อ.ใจชนก ภำคอัต

  องค์กรสมัยใหม่ (2 รุ่น)

 32 กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อชีวิตและกำรท�ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ (2 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 33 กำรเขียนหนังสือรำชกำรและกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม (3 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 34 กำรเงินส�ำหรับผู้บริหำรที่ไม่ใช่นักกำรเงิน (2 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 35 กำรจัดกำรท่ำอำกำศยำนระดับสูง (2 รุ่น)  ศ.ดร ผลิน ภู่จรูญ

 36 กำรจัดโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรตั้งงบประมำณ กำรใช้จ่ำยเงินตำม รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ   

  หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวทำงใหม่ 

  และแนวทำงกำรทักท้วงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสำมปีของส�ำนักงำนตรวจเงิน

  แผ่นดิน (สตง.) และกำรไต่สวนของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

  กำรทุจริตแห่งชำติ  (ปปช.) (3 รุ่น)

 37 กำรจัดท�ำแผนของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ กำรพัสดุ  รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  กำรเบิกจ่ำยเงิน และแนวทำงกำรชี้แจงกรณีที่ สตง. เข้ำตรวจสอบศูนย์พัฒนำ

  เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 รุ่น)

 38 กำรจัดท�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนำบุคลำกรในส่วนภูมิภำค  อ.ใจชนก ภำคอัต

 39 กำรเจรจำต่อรองในศตวรรษที่ 21 (4 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 40 กำรเจรจำต่อรองในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับธุรกิจค้ำปลีก  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 41 กำรใช้กฎหมำยแรงงำนเพื่อกำรบริหำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ

 42 กำรด�ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ และคนพิกำร ในชุมชน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  และกำรเขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ

  ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมประกำศ สปสช. (ฉบับแก้ไขใหม่) พร้อมตัวอย่ำง

  โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 รุ่น) 

 43 กำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  อ.ใจชนก ภำคอัต

 44 กำรตลำดดิจิตอลพื้นฐำน   ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
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 45 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับกำรจัดสรรเงินสนับสนุน จำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 

  ในกำรเข้ำร่วมจัดระบบกำรดูแลระยะยำว ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงใน

  พื้นที่ (Long Term Care: LTC) ปี 2559  (4 รุ่น)

 46 กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งข้ำรำชกำร อ.ใจชนก ภำคอัต

  ระดับช�ำนำญกำร ระยะที่ 1

 47 กำรเตรียมนักบริหำรระดับต้น   อ.ใจชนก ภำคอัต

 48 กำรเตรียมนักบริหำรระดับกลำง    อ.ใจชนก ภำคอัต

 49 กำรเตรียมนักบริหำรระดับสูง    อ.ใจชนก ภำคอัต

 50 กำรเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับกำรตรวจสอบ ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ

  กำรจัดเก็บภำษีของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

 51 กำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่  อ.ใจชนก ภำคอัต

 52 กำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อเตรียมควำมพร้อมเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ระบบแท่ง รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  กำรปรับปรุงระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่ำตอบแทนในระบบแท่ง (6 รุ่น)

 53 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กร  อ.ใจชนก ภำคอัต

 54 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส�ำหรับนิติกรในส�ำนัก ก.พ.  ศ.ดร.นิสดำรก์ เวชยำนนท์

 55 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรบริหำรงบประมำณ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 56 กำรบริหำรผลงำนด้วยตัวชี้วัด (Performance Management With KPI’s) อ.ใจชนก ภำคอัต

 57 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   อ.ใจชนก ภำคอัต

 58 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ไปสู่องค์กำรยุคใหม่ (3 รุ่น) รศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

 59 กำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 60 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพหลักสูตรที่ 1  รศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

 61 กำรพัฒนำนักทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   อ.ใจชนก ภำคอัต

 62 กำรพัฒนำนักบริหำรกำรขนส่ง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล

 63 กำรพัฒนำไปสู่ควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำร (2 รุ่น)  รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 64 กำรพัฒนำผู้บริหำรยุคใหม่ Executive Mini MBA (2 รุ่น) รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ

 65 กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง  อ.ใจชนก ภำคอัต

 66 กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับต้น (ประธำนสำขำวิชำ)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 67 กำรพัฒนำผู้มีศักยภำพสูง (Melt and MOLD2 Program) รศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

 68 กำรพัฒนำระบบคิดเชิงบวกและควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงประสิทธิภำพ อ.ใจชนก ภำคอัต

  ในกำรท�ำงำน (2 รุ่น)

 69 กำรพัฒนำระบบคิดเชิงบวกและควำมคิดสร้ำงสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่ อ.ใจชนก ภำคอัต
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 70 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท�ำงำนด้วยกำรคิดบวก   อ.ใจชนก ภำคอัต

 71 กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ระดับกลำงส�ำนักงำนตรวจกำรแผ่นดิน อ.ใจชนก ภำคอัต

 72 กำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย   อ.ใจชนก ภำคอัต

 73 กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 (2 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 74 กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติกำร IOS  ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์

 75 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินกำรทำงละเมิด และคดีปกครองขององค์กร รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  ปกครองส่วนท้องถิ่น (5 รุ่น)

 76 กำรวำงแผนกลยุทธ์ส�ำหรับนักบริหำร  ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย

 77 กำรวำงแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ควำมส�ำเร็จ (3 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 78 กำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ  (3 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 79 กำรวิเครำะห์และกำรจัดท�ำ Roadmap ของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ อ.ใจชนก ภำคอัต

 80 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหำควำมรุนแรง รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  ในครอบครัว (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น)  (3 รุ่น)

 81 กำรสร้ำงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรประเมินภำยใน และ รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  ภำยนอกของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5 รุ่น)

 82 กำรสร้ำงและพัฒนำทีมงำนสู่ควำมส�ำเร็จ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 83 กำรสัมมนำธุรกิจผู้ประกอบกำรพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (2 รุ่น) ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

 84 กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร  อ.ใจชนก ภำคอัต

 85 กำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรแนวคิดใหม่กำรควบคุมภำยในตำม COSO 2013 (4 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 86 ข้อบกพร่องกำรเบิกจ่ำยที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้ำนกำรจัดงำนประเพณี/  รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  กำรฝึกอบรม/ กำรเดินทำงไปรำชกำร/ กำรพัสดุจัดซี้อจัดจ้ำง/กำรเงินกำรคลัง

  ขององค์กรปกครองท้องถิ่นและวิธีกำรเขียนโครงกำรและก�ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ 

  ของโครงกำรจัดงำนประเพณี กำรแข่งขันกีฬำ และหลักกำรตอบ สตง. กรณีที่

  ถูกทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกำรเบิกจ่ำยเงิน (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

  บุคลำกรท้องถิ่น) (5 รุ่น)

 87 ควำมมั่นคงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับกำรจัดกำรบริหำรธุรกิจ  ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์

  (IT Security for Business Management)

 88 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับตลำดกำรเงินและกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ (SL)  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

  รุ่นที่ 5

 89 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้บริหำร ประจ�ำปี 2558  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 90 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้น�ำเยำวชน (5 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 91 โครงกำรพัฒนำผู้น�ำในอนำคตของ AOT  รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

 92 โครงกำรเสริมสร้ำงบุคลำกรด้ำนพลังงำนและกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
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 93 จริยธรรมทำงธุรกิจ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 94 เตรียมผู้จัดกำร  รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 95 เทคนิคกำรด�ำเนินกำรทำงละเมิดทำงวินัย คดีปกครอง และพระรำชบัญญัติ รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 2558 (7 รุ่น) 

 96 เทคนิคกำรประชุมสภำท้องถิ่นและกำรเห็นชอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี  รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  พ.ศ. 2560 (4 รุ่น)

 97 เทคนิคเชิงลึกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร (2 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 98 นโยบำยสำธำรณะ แนวคิดและกำรประยุกต์ส�ำหรับองค์กรก�ำกับดูแล อ.ใจชนก ภำคอัต

 99 นักบริหำรกำรคมนำคมระดับสูง   อ.ใจชนก ภำคอัต

 100 นักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ (นบร.)   อ.ใจชนก ภำคอัต

 101 นักบริหำรกำรพำณิชย์ระดับต้น (4 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 102 นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับสูง (2 รุ่น)  อ.ใจชนก ภำคอัต

 103 นักบริหำรระดับกลำง (นักกำรคลัง)   อ.ใจชนก ภำคอัต

 104 นักบริหำรระดับต้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน อ.ใจชนก ภำคอัต

 105 นักบริหำรระดับสูง    อ.ใจชนก ภำคอัต

 106 นักบริหำรแรงงำนระดับสูง (นบรส.)   อ.ใจชนก ภำคอัต

 107 นักปกครองระดับสูง (น.ป.ส.) (2 รุ่น)  ศ.ดร.ชำติชำย ณ เชียงใหม่

 108 แนวทำงกำรยกร่ำงข้อก�ำหนดท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำม รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

  บุคลำกรท้องถิ่น) (6 รุ่น)

 109 บทบำทของนโยบำลสำธำรณะในกำรพัฒนำภำคเอกชน The Role of Public ผศ.ดร.จันทรำนุช มหำกำญจนะ 

  Policy in Private Development 2016

 110 ผู้น�ำกำรบริหำรแรงงำน  ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

 111 พัฒนำนักบริหำรเชิงธุรกิจ  รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 112 พัฒนำนักสื่อสำรกำรบริหำรภำพลักษณ์ชื่อเสียงยุคดิจิทัล ประจ�ำปี 2559 (2 รุ่น) รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลำง

 113 พัฒนำบุคลิกภำพและสื่อสำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน (2 รุ่น) อ.ใจชนก ภำคอัต

 114 พัฒนำผู้เชี่ยวชำญ/ ท่ีปรึกษำด้ำน AEC (Mr. AEC)   อ.ใจชนก ภำคอัต

 115 พัฒนำผู้บริหำร (2016 Management Executive Development Program) ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 116 พัฒนำผู้บริหำร (Micro MBA - Sritrang Group)  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 117 พัฒนำผู้บริหำร Mini MBA - ORC Premier  ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

 118 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร  อ.ใจชนก ภำคอัต

 119 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับสูง  อ.ใจชนก ภำคอัต
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 120 แพทย์แผนใจ  รศ.ดร.วิชัย อุตสำหจิต

 121 มำรยำทและเทคนิคกำรเป็นล่ำมไทย - จีนที่ดี  อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง

 122 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกฎหมำยมหำชน ส�ำหรับเจ้ำพนักงำนคดี ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ

 123 ระเบียบใหม่! ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงินกำรเบิกจ่ำยเงินฯลฯ รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และกลยุทธ์กำรบริหำรงำนงบประมำณ
  รำยจ่ำยประจ�ำปี พ.ศ. 2559 และกำรใช้จ่ำยเงินในช่วงต้นปีงบประมำณในกรณี
  ที่รำยได้ขององค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้ำหรือรำยได้ไม่เพียงพอและเทคนิคกำร
  เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ อย่ำงมืออำชีพ พร้อมเจำะลึกปัญหำ
  กำรเบิกจ่ำยที่ถูกทักท้วงเรียกคืนด้ำนกำรจัดงำนประเพณีกำรเงิน กำรคลัง
  และกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 รุ่น)

 124 รู้ตัวเรำ เข้ำใจนำย ท�ำลำยควำมขัดแย้งในองค์กร   อ.ใจชนก ภำคอัต

 125 วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง  รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ
  (Broadband) และเพิ่มควำมเข้ำใจรูปแบบและเทคนิคกำรจัดท�ำตัวชี้วัดระดับ
  ส่วนรำชกำรหรือระดับบุคคล (4 รุ่น)

 126 วิธีปฏิบัติกำรก�ำหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์กำรก�ำหนดรำคำกลำง รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ
  กำรจัดหำพัสดุและวิธีปฏิบัติตำมระบบ e-GP ระยะที่ 2 พร้อมแนวทำงปฏิบัติ
  ตำมระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) ของ อปท. (4 รุ่น)

 127 สัมมนำธุรกิจผู้ประกอบกำรพร้อมสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

 128 บทบำทกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรสนับสนุน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ
  สุขภำพชุมชน มุ่งสู่ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินนโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
  ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น)

 129 สุดยอดเทคนิคกำรสอนสมัยใหม่   อ.ใจชนก ภำคอัต

 130 หลักกำรเขียนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ

  งบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560  ( 4 รุ่น)

 131 หลักกำรเขียนโครงกำรและวิเครำะห์รำยกำรต่ำง ๆ ของโครงกำรจัดงำน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จำรุ
  ประเพณีกำรแข่งขันกีฬำ และแนวทำงกำรตอบ สตง. กรณีที่ถูกทักท้วงเรียก
  เงินคืนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินด้ำนกำรจัดงำนประเพณี/ กำรฝึกอบรม/ กำรเดินทำง
  ไปรำชกำร/ กำรเงินกำรคลังและกำรเบิกจ่ำย ตำมระเบียบเบิกจ่ำยเงิน ฉบับใหม ่
  (ฉบับที่ 3) และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำสู่ระบบแท่ง จะมีแนวทำง
  กำรเบิกจ่ำยเงินกำรเดินทำงไปรำชกำรกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำบ้ำนอย่ำงไร (6 รุ่น)

 132 อบรมเชิงปฎิบัติกำรกลยุทธ์กำรพัฒนำธุรกิจ  อ.ใจชนก ภำคอัต

 133 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของ อ.ใจชนก ภำคอัต
  องค์กำรภำครัฐ 
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 1 กำรศึกษำขนำดของตลำดและศักยภำพทำงธุรกิจเอนไซม์และผลิตภัณฑ์ ศ.ดร.ก�ำพล ปัญญำโกเมศ
  จุลินทรีย์ในระบบบ�ำบัดมลพิษ

 2 กำรศึกษำวิจัยค่ำตอบแทน เพื่อสร้ำงขวัญ ก�ำลังใจ และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ ผศ.ดร.เกษมศำนต์ โชติชำครพันธุ์
  หน้ำที่ของบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม

 3 กำรประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ ผศ.ดร.เกษมศำนต์ โชติชำครพันธุ์
  แก้ไขปัญหำยำเสพติดปี พ.ศ. 2559

 4 กำรบริหำรติดตำมงำนและประเมินผลด้วยวิธีกำรพิสูจน์ผลประหยัดพลังงำน รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
  ของโครงกำรตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
  และอนุรักษ์พลังงำน

 5 กำรศึกษำ NGOs ของประเทศในอำเซียน (ASEAN): บริบทประเทศไทย อ.ดร.จุฬำภรณ์ ขอบใจกลำง  

 6 กำรส�ำรวจเจตคติของประชำชนด้ำนควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์       
     อ.ดร.กนกกำญน์ อนุแก่นทรำย

 7 ระบบสร้ำงหน้ำเสมือนอัตโนมัติจำกรูปถ่ำย  ผศ.ดร.ธนำสัย สุคนธ์พันธุ์

 8 กำรประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในรำชกำรพลเรือนสำมัญ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ          
     รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ  
     ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต       
     ผศ.ดร.สุปรียำ แก้วละเอียด       
     อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร       
     อ.ดร.ฌำนิทธิ์ สันตะพันธุ์

 9 กำรศึกษำทบทวนศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบเบื้องต้นโครงกำร ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
  พัฒนำพื้นที่ กท.11 ตำมพ.ร.บ.เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556

 10 กำรจัดท�ำผลกำรศึกษำและวิเครำะห์โครงกำร ตำมพระรำชบัญญัติกำรให้ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
  เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 ในกำรให้เช่ำอำคำรและ
  สนำมกอล์ฟรถไฟหัวหิน ที่สถำนีหัวหิน

 11 กำรจัดหำแหล่งเงินทุนโครงกำรพัฒนำสวนป่ำไม้เศรษฐกิจของ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร   
  องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้

 12 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกขยะขนำด 1 MW  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
  ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 13 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสถำบันวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมใจนึก ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร 
  และมหำวิทยำลัยสมใจนึก

โครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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 14 กำรประเมินประสิทธิภำพสถำนีต�ำรวจและควำมเชื่อมั่นของประชำชน รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ

  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

 15 กำรประเมินระดับควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ

  (PART) ของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พ.ต.ท.เสกสัณ เครือค�ำ

 16 กำรส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทรำบพฤติกรรมและควำมต้องกำรใน รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนำ

  กำรบริโภคสินค้ำ

 17 กำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ กฟผ. ปี 2560 - 2569 ดร.พลำพรรณ ค�ำพรรณ์

 18 กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของระบบ อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

 19 กำรจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวในเขตพัฒนำ ผศ.ดร.พัทรียำ หลักเพ็ชร

  กำรท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรม เขตวิถีลุ่มแม่น�้ำโขง และเขตวิถี

  ชีวิตลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนกลำง และจัดท�ำแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)

 20 กำรประเมินแผนยุทธศำสตร์กรมสุขภำพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนำเศรษฐกิจ รศ.ดร.พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  และสังคมแห่งชำติ

 21 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส�ำนักงำน รศ.ดร.พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ตำมภำรกิจใหม่

 22 กำรประชุมทำงวิชำกำรของคณะกรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำเทคโนโลยี ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

  สำรสนเทศและนิเทศศำสตร์ครั้งที่ 2: กำรประชุมวิชำกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย

  ในหัวข้อเทคโนโลยีสำรสนเทศและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชน

   23-25 กำรวิจัย พัฒนำ และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 26 กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน โครงกำรอบรม อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

  ภำษำต่ำงประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ปี 2559

 27 กำรส�ำรวจองค์กรสวัสดิกำรสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยในต่ำงประเทศ อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี   

  เพื่อจัดท�ำท�ำเนียบองค์กรสวัสดิกำรสังคมไทยในต่ำงประเทศ พื้นที่สหพันธ์

  สำธำรณรัฐเยอรมนี

 28 กำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสนทนำกลุ่ม (Qualitative Research)  อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

  กำรด�ำเนินงำนน�ำร่องบูรณำกำรงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับ

  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย ประจ�ำจังหวัด 

 29 กำรศึกษำนโยบำยซื้อขำยไฟฟ้ำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมในบริเวณ รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณกุลห์

  ชำยแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน รศ.ดร.จิรำวัลย์ จิตรถเวช    

     ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์

 30 กำรศึกษำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงรำคำ ณ โรงกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิง รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล      

     รศ.ดร.จิรำวัลย์ จิตรถเวช        

     ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์



รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์98

 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 31 กำรสื่อสำรนโยบำยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของกระทรวงอุตสำหกรรม ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

  กิจกรรมของสถำบันไทย-เยอรมัน ประจ�ำปี 2559

 32 กิจกรรมกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงชั่วครำว รศ.ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ

  ในต่ำงประเทศ

 33 กำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และจัดท�ำเครื่องมือกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำก รศ.ดร.ศำสตรำ สุดสวำสดิ์

  ระบบฐำนข้อมูลของกรมบัญชีกลำง เพื่อจัดท�ำรำยงำนกำรคลังในระดับจังหวัด ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข   

  และภำพรวมให้สอดคล้องกับบทบำทของกรมบัญชีกลำง

 34 กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

 35 กำรส�ำรวจผลกำรด�ำเนินงำนและกำรรับรู้ภำพลักษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์   

  สมำคมเพื่อนชุมชน ประจ�ำปี 2559

 36 กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรเงินและกำรจัดหำ ผศ.ดร.สรศำสตร์ สุขเจริญสิน

  แหล่งเงินทุนเพื่อรองรับโครงกำรลงทุนส�ำหรับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

 37 ด�ำเนินกำรวำงแผนและจัดท�ำข้อมูลอุตสำหกรรมแฟชั่นภำยใต้โครงกำรศูนย์ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  สำรสนเทศอัจฉริยะอุตสำหกรรมแฟชั่น (อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  เครื่องหนังและรองเท้ำ อัญมณี และเครื่องประดับ)

 38 กำรวิจัยฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมภำพยนต์และวีดีทัศน์และอุตสำหกรรม ผศ.ดร.สุจิตรำ ช�ำนิวิกย์กรณ์

  ภำพยนต์และวีดีทัศน์ต่อเนื่องอุตสำหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Contents Industry) อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

 39 กำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์     

     ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมำกรนนท์  

 40 กำรส่งเสริมกำรลทุนไทย-จีน  อ.ดร.หลี่ เหริน เหลียง

 41 รำยงำนสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม 2558  รศ.ดร.อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

 42 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559

  43-358 กำรประเมินเงินส�ำรองค่ำชดเชยกำรเลิกจ้ำงงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ผศ.ดร.ปรีชำ วิจิตรธรรมรส         

 359-695 กำรประเมินเงินส�ำรองค่ำชดเชยกำรเลิกจ้ำงงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย รศ.ดร.โอม ศรนิล
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 1 กำรวำงแผนอัตรำก�ำลัง  ศ.ดร.กัลยำณี เสนำสุ

 2 กำรจัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ไม้สัก ศ.ดร.กัลยำณี เสนำสุ

  ให้มีคุณภำพระดับสำกลและรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

  และกำรวิเครำะห์ค่ำตอบแทนด้ำนอุตสำหกรรมไม้ที่มีมำตรฐำน

 3 กำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและลงมือปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับ รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

  นักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

 4 ที่ปรึกษำด้ำนสำยงำนทรัพยำกรบุคคล  รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

 5 กำรพัฒนำระบบส�ำรวจวินิจฉัยและประเมินวัฒนธรรมควำมปลอดภัยของ รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

  องค์กรออนไลน์ส�ำหรับโรงพยำบำล ปี พ.ศ. 2559

 6 HR Skill in 21st Century: Psychology of Management for Executives รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร 

  “จิตวิทยำกำรบริหำรส�ำหรับหัวหน้ำงำน”

 7 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อ PEA ปี พ.ศ. 2559 รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

 8 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนยุทธศำสตร์และแผนแม่บทงำนทรัพยำกรบุคคลของ รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

   กฟภ. ปี พ.ศ. 2559

 9 กำรวินิจฉัยองค์กรเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ  รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร

 10 กำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์และกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรภำวะวิกฤตอย่ำงเหนือชั้น รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร     

      ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 11 HR Skills in 21st Century: Effective Ways to Enhance Systematic thinking รศ.ดร.จิรประภำ อัครบวร 

  “กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมคิดเชิงระบบ”  รศ.ดร.จุฑำพรรธ์ ผดุงชีวิต

 12 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ รศ.ดร.จุฑำมำศ แก้วพิจิตร

  และองค์กรสมรรถนะสูง

 13 ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ  ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

 14 กำรพัฒนำธุรกิจด้ำนบริกำรยำนยนต์  ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

 15 COACHING ON BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT (BPI) ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

 16 กำรประเมินผลค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรมประชำสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยำ 

  ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่รับรู้และเข้ำใจในเนื้อหำยุทธศำสตร์ชำติและ

  นโยบำยของรัฐบำล ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

โครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รายงานประจำาปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์100

 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 17 กำรประเมินผลโครงกำรประชำสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยำ

  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

 18 กำรจัดท�ำคู่มือกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติของกำรไฟฟ้ำนครหลวง รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยำ             

     ผศ.ดร.บุหงำ ชัยสุวรรณ

 19 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ธุรกิจยำเสพติด (เมทแอมเฟตำมีน) อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรำกูล

 20 ที่ปรึกษำหลักสูตรนักบริหำรกำรงบประมำณระดับสูง (นงส.) รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

 21 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กรและกรอบอัตรำก�ำลังคนของสถำบันกำรแพทย์ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

  ฉุกเฉินแห่งชำติ  รศ.ดร.จินดำลักษณ์ วัฒนสินธุ์

 22 กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ีพิเศษเพื่อ รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง

  กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้โครงกำรประเมินผลส�ำเร็จกำรด�ำเนินโครงกำร

  และจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อ

  กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)

   23-24 ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ศ.ดร.นฤมล สอำดโฉม

 25 กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน  รศ.ดร.นันทำ สู้รักษำ

 26 ส�ำรวจภำพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์   

  รถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมำณ 2559

 27 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อกำรบริหำรงำนภำยในองค์กรและ ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

  ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร ประจ�ำปี 2559

 28 AOT Talent leadership Program: Strategic Innovation Project  ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

  Formulation Execution

   29-30 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลผู้แทนจ�ำหน่ำย  ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

 31 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้น�ำ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรวิจัยองค์กร ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

 32 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

   33-34 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยสำรสำสน์เซนต์ปีเตอร์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

 35 กำรศึกษำเพื่อจัดท�ำแผนธุรกิจ (Business Plan) และรูปแบบธุรกิจใหม่  รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์

  (Business Model) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดหำรำยได้ขององค์กำรตลำด

  เพื่อเกษตรกร

 36 กำรพัฒนำกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรพำณิชย์โดยใช้อำเซียนเป็นฐำนสู่เวทีโลก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์          

     รศ.ดร.พุทธกำล รัชธร            

     อ.ดร.แสงแข บุญศิริ              

 37 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรดูแลสังคม ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศำโรจน์  

  และสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมำณ 2559  รศ.ดร.พุทธกำล รัชธร             

     อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 38 ที่ปรึกษำเรื่อง Process Improvement with Agile Development ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 39 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และจัดกิจกรรมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  กระตุ้นกำรซื้อขำยออนไลน์ ประจ�ำปี 2016

 40 กำรวิจัยและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 41 กำรจัดท�ำและพัฒนำปรับปรุงมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวและมำตรฐำนกำร อ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

  ท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 1  รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง   

  จัดท�ำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย/มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของอำเซียน น.ส.นิพำภรณ์ แสงสว่ำง 

  มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ (มำตรฐำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน)

   42-54 กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่ ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 55 กำรสื่อสำรเพื่อกำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกองค์กร ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 56 กลยุทธ์กำรเจรจำต่อรองเพื่อควำมส�ำเร็จ  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

   57-59 กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 60 กำรสื่อสำรแก่ผู้บริหำรองค์กร  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 61 กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์กับคนต่ำง Generation  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 62 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกำรเจรจำต่อรอง  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

   63-65 กำรเจรจำต่อรองเพื่อควำมส�ำเร็จอย่ำงเหนือชั้น  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 66 How to Deal with Difficult People  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 67 Positive Thinikng  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 68 ปลุก Passion ปั้น Performance  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 69 กลยุทธ์กำรสื่อสำรและกำรสอนงำน  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

   70-71 Passion for ultimate success  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

   72-73 กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในงำน ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 74 กำรให้และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่องำนที่ได้ผลและคนที่มีสุข ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 75 How to Deal with Difficult People  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร

 76 กำรพัฒนำศักยภำพ Gen Y  ผศ.ดร.วำสิตำ บุญสำธร           

     รศ.ดร.Arthur Dryver

 77 กำรปรับปรุงระบบบริกำรประชำชนเชิงรุก ประจ�ำปีงบประมำณ 2559 ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 78 กำรส�ำรวจเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 79 กำรให้ค�ำแนะน�ำและกำรฝึกสอน (Coaching & Consulting) ในด้ำนกลยุทธ์ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  กำรวำงแผนกำรตลำดและบริหำรธุรกิจร้ำนอำหำร

 80 จัดหำตลำดให้ SME Provincial Champions  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
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 ลำาดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

 81 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขัน  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : 

  MDICP) รุ่นที่ 18 แผนงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หรือกำรบริหำรทุนบุคลำกร

 82 ประเมินผลควำมส�ำเร็จตำมผลผลิต สป.พม.  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 83 กำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรพัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำแห่งชำติระยะยำว ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

  (NTC Master Plan ปี 2560 - 2564)

 84 กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจในกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนสมำคมกีฬำ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  แห่งประเทศไทย และสมำคมกีฬำแห่งจังหวัด

 85 กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรสื่อสำรนโยบำยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล   

  กระทรวงอุตสำหกรรม

 86 กำรจัดท�ำสื่อกำรสื่อสำรนโยบำยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมด้ำนอุตสำหกรรมพลำสติก ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 87 กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันสำธำรณภัยในสถำนศึกษำ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

 88 กำรพัฒนำผู้จัดกำรภำค  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมำวลี

 89 กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือและควำมยืดหยุ่นควำมจุของโครงข่ำยทำงหลวง อ.ดร.สรำวุธ จันทร์สุวรรณ

  เพื่อรองรับกำรขนส่งสินค้ำของพื้นที่ภำคตะวันออก  รศ.ดร.กำญจ์นภำ อมรัชกุล    

     ผศ.ดร.ธนำสัย สุคนธ์พันธุ์

 90 ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์     

     ผศ.ดร.ปรำโมทย์ ลือนำม      

     รศ.ดร.โอม ศรนิล

 91 ที่ปรึกษำบริหำรงำนโครงกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

  ของกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

 92 กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

 93 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560 - 2564  อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รศ.ดร.เทิดชำย ช่วยบ�ำรุง           

     น.ส.อังศิกำนต์ ศศิธรเวชกุล        

     นำยประเสริฐ โยธิคำร์              

     น.ส.นิพำภรณ์ แสงสว่ำง  

 94 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

  และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 95 กำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์
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คณะผู้จัดทำา
รายงานประจำาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกษมศำนต์ โชติชำครพันธุ์  รองอธิบดีฝ่ำยวำงแผน

นำงเสมอมำศ ลิ้มจ�ำเริญ  ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนงำน

ผู้จัดทำา
นำงชฎำพร โพธิ์ถำวร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำยวชิรพงษ์ โสตะวงษ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงเตือนใจ มังคลัง  ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน

ขอขอบคุณ
กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กำรและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงำนผู้บริหำร  อนุเครำะห์ภำพประกอบ

คณะ/ วิทยำลัย/ ส�ำนัก/ กอง/ กลุ่มงำน   อนุเครำะห์ข้อมูล

จ�ำนวนพิมพ์ 500 เล่ม กรกฎำคม 2560
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