3
รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคารนวมินทราธิราชและ
พระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
และเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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“การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการของสถาบัน
สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สารอธิการบดี
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา สถาบันมีแนวทางการบริหารจัดการทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพในทุกพันธกิจ ตัง้ แต่การพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ การวิจัย การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งทุกพันธกิจสถาบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบและ
กระบวนการในการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาของทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงบประมาณ (สงป.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันมีผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าสถาบันมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถาบันและผูบ้ ริหารคณะจึงได้รว่ มกันแสดงความมุง่ มัน่ ในการขับเคลือ่ นมาตรการเชิงรุก คือ “การ
ขับเคลื่อนหลักสูตร/คณะ หรือสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานสากล (International Accreditation)” โดยเตรียมความพร้อม
ในด้านงบประมาณสนับสนุน การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่สากลให้แก่บุคลากรของ
สถาบัน การส่งเสริมให้บคุ ลากรในสถาบันมีความสามารถในการเป็นผูป้ ระเมินภายในตามมาตรฐานสากล และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสถาบันเพื่อรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสากล
ขณะเดียวกันสถาบันยังมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาภายในประเทศ โดยการส่งเสริมให้คณาจารย์ทำ� งานวิจยั เพือ่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และตอบโจทย์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการน�ำผลงาน
วิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีบทบาทส�ำคัญใน
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาทุกด้านให้กับประเทศอีกด้วย   
กระผมในนามผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และศิษย์เก่า ตลอดจนการสนับสนุนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และมีความมุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์ให้สถาบันมีความเจริญก้าวหน้า พร้อมขับเคลื่อนสถาบันสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ คือ “เป็นสถาบันบัณฑิต
ศึกษาระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาททั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม”

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ ทั้งด้านการเรียน
การสอน การผลิตผลงานวิจัย
และการให้บริการวิชาการ
ให้ก้าวสู่ระดับสากล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประวัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รบั การสถาปนาเป็นทางการเมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือก�ำเนิด
จากแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2503
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองภายในและภายนอกประเทศ
อย่างหนัก เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องการก�ำลังคนซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ พระองค์ท่านทรงตระหนักถึง
ภาวะขาดก�ำลังคนและทรงเห็นถึงความจ�ำเป็นในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อน�ำวิชาความรู้มา
ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2513 ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
		
“...ตามที่อธิการบดีกล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่กับข้าพเจ้านั้น
ขอกล่าวเสริมว่า เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่าในการท�ำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะ
ต้องอาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ ในประเทศไทยนั้น
นักสถิติดังกล่าวยังหาได้น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็จะต้องจัดส่งนักสถิติออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เขามีโอกาสเข้า
ศึกษาเพิ่มเติม และน�ำวิชาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อได้แสดงความคิดนี้แก่นักเศรษฐกิจส�ำคัญของไทย คือ หม่อม
หลวงเดช สนิทวงศ์ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ก็สนับสนุนความคิดนั้น ต่อมาข้าพเจ้ามีโอกาสได้แสดงความคิดนี้แก่นาย
เดวิด รอกกิเฟลเลอร์อกี นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ให้ความเห็นว่า น่าจะให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและมาท�ำการ
สอนในประเทศไทย จะได้ประโยชน์ยงิ่ กว่าส่งคนออกไปต่างประเทศ แล้วนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ เลือกเฟ้นหานักเศรษฐกิจ
และนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ ให้เข้ามาช่วยเหลือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์
เข้ามาพบข้าพเจ้าและมาส�ำรวจ แล้วท�ำรายงานเสนอว่า รัฐบาลควรจะด�ำเนินการอย่างไรในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่
ต้องการ ทีส่ ดุ เมือ่ รัฐบาลรับไปด�ำเนินการ ก็ได้รบั ความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธฟิ อร์ดอีกทางหนึง่ และตัง้ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์นี้ขึ้นได้ส�ำเร็จ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจ ตลอดจนวิชาการบริหาร ส�ำหรับผู้ที่
มีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นความส�ำเร็จที่น่ายินดีอย่างยิ่ง...”
		
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสถานที่ตั้งหลักของสถาบันอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร              
ในเนื้อที่ 45 ไร่ โดยเปิดให้มีการเรียนการสอน 10 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ                 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัย
นานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสูส่ ว่ นภูมภิ าค เพือ่ เป็นการกระจายความรูแ้ ละความร่วมมือ
สูท่ อ้ งถิน่ โดยสถาบันได้จดั การเรียนการสอนระดับปริญญาโทในส่วนภูมภิ าค 2 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทำ� การ
เปิดสอนนอกที่ตั้ง 6 ศูนย์ คือที่จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา
(หาดใหญ่), จังหวัดชลบุรี ส่วนคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ได้ทำ� การเปิดสอนนอกทีต่ งั้ 2 ศูนย์ คือทีจ่ งั หวัดยะลา และ
จังหวัดระยอง ส�ำหรับหน่วยงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบด้วย 5 ส�ำนัก คือ ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักวิจยั ส�ำนักสิรพิ ฒ
ั นา
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา และส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

9
รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

“ สร้างปัญญา...
เพื่อการ

“

...เปลี่ยนแปลง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สัญลักษณ์

เครื่องหมายราชการของสถาบัน
รูปธรรมจักรอยูภ่ ายในวงกลมซ้อนสองวงด้วยกัน บริเวณ
ขอบวงกลมด้านบน มีค�ำขวัญว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา
อาภา” แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”
ขอบล่างวงกลมเป็นชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์” ภายในวงกลมท�ำเป็นคบเพลิงที่มีเปลวสีขาว
แยกออกเป็นแกน 8 กง ซึ่งหมายความว่า “การใช้ความ
รู้ไปในทางดีโดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้
เกิ ด ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งแก่ ป ระเทศชาติ ห รื อ มวล
มนุษย์” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน

ตราสัญลักษณ์
ของสถาบัน
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สีประจ�ำสถาบัน
สีเหลือง เป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้ประจ�ำสถาบัน
ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ เป็นไม้ยนื ต้นทีม่ อี ายุยนื

ทนทาน เป็นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจ�ำชาติทมี่ คี วาม
ส�ำคัญต่อประเทศไทย ใช้ประกอบพิธีส�ำคัญต่างๆ อาทิ
พิธีสร้างเสาหลักเมือง พิธีวางศิลาฤกษ์ ลักษณะดอก
ราชพฤกษ์เป็นพวงระย้า สีเหลืองสด เป็นสีแห่งพระพุทธ
ศาสนา และเป็น สีประจ�ำวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สถาบัน
ปรัชญา
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

ปณิธาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถอื ก�ำเนิดจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงน้อมน�ำ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของ
สถาบัน เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยน�ำความรูแ้ ละคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตส�ำนึก
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ ยกระดับ
ให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
		
ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมน�ำมาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
...ท่านทั้งหลายที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้ง
ชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�ำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่
ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อย
ใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

ค่านิยมร่วม

W

I

S

D

O

M

World Class

Innovation

Social
Responsibility

Discipline

Openmindedness

Morality

ก�ำหนดทิศทางสู่
ระดับโลก

สร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้กับสังคมไทย

ส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม

มีระเบียบวินัย

ยอมรับฟังความ        มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
คิดเห็นของผู้อื่น
ยึดหลักธรรมาภิบาล
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วิสัยทัศน์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ของสถาบัน จึงก�ำหนดพันธกิจที่ต้อง
ด�ำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้
• สร้างผู้น�ำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
• สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
• สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
• สร้างเสริมค่านิยมและจิตส�ำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐาน
ความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
• สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่า
กับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
• สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
สถาบัน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2551 - 2565  ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
• ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความ
สามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลกได้
• ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
• ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
• ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
• ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัยและ
การบริการวิชาการทีม่ คี วามโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
• ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ
ของสถาบัน
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“สถาบันชั้นน�ำแห่งชาติ
ที่สร้างผู้น�ำและองค์ความรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณะกรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(วาระตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2555 - 12 พฤศจิกายน 2558)

รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
อมร จันทรสมบูรณ์

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

รองศาสตราจารย์
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองศาสตราจารย์
อนุมงคล ศิริเวทิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์

นายธนากร เกษตรสุวรรณ
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กรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่ง

รองศาสตราจารย์
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร

รองศาสตราจารย์
ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำสถาบัน

ศาสตราจารย์
ชาติชาย ณ เชียงใหม่

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์
ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศาสตราจารย์
บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิริพัฒนา

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์
ก�ำพล ปัญญาโกเมศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณะผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ศาสตราจารย์
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์
จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล

รองศาสตราจารย์
ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกกานต์ แก้วนุช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์
ก�ำพล ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ กั่วเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
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ศาสตราจารย์
นิสดารก์ เวชยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิพุธ อ่องสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณดา จันทร์สม

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

อาจารย์ ศิวิกา ดุษฎีโหนด

รองศาสตราจารย์
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

คณบดีคณะสถิติประยุกต์

รองศาสตราจารย์
วิชัย อุตสาหจิต

คณบดีคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

ศาสตราจารย์
บรรเจิด สิงคะเนติ

รองศาสตราจารย์
เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว
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คณบดี/ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณบดี/ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

รองศาสตราจารย์
ไพบูลย์ ภูริเวทย์

รองศาสตราจารย์
วิสาขา ภู่จินดา

คณบดีนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย

อาจารย์ใจชนก ภาคอัต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุเทพ ทองงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ ลือนาม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิริพัฒนา

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นางอัจชญา สิงคาลวานิช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี  
และรักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการกองงานผู้บริหาร

นางภัทรินทร์ โล่ห์วัชระกุล

นางเสมอมาศ ลิ้มจ�ำเริญ

นางสโรบล เกษสาคร

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

ผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา

นางจินดารัตน์ วรพันธ์

นางปัทมา ถ้วยงาม

นายยุทธนา สุจริต

ผู้อ�ำนวยการกองคลังและพัสดุ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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ผู้อำ�นวยการกอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เลขานุการคณะ/ สำ�นัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางพรทิพย์ กาญจนานนท์

นางชนิดา เวชชานุเคราะห์

เลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจ

เลขานุการ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

นายวรเทพ จันทกนกากร

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

นายมนัส สุดเจริญ

เลขานุการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการ
คณะสถิติประยุกต์

นางจีรภรณ์ ศรประชุม

เลขานุการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายศุภกิจ ปรีดากรณ์

เลขานุการ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการ
คณะภาษาและการสื่อสาร

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

นางนพภัสสร จุลมนต์

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์

เลขานุการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
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นางสาวอุษา โหราเรือง

หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

นางหทัยกาญจน์ แม็คลอลิน

เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ

นางพรพิมล ธุวสินธุ์

นางเสาวลักษณ์ ปัญญาภาส

นางศิวพร สาริสุต

เลขานุการส�ำนักสิริพัฒนา

เลขานุการ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา

เลขานุการส�ำนักวิจัย

เลขานุการ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำาเนินงาน
ของสถาบัน
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ผลการดำาเนินงานของสถาบัน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ผูบ้ ริหารสถาบันมีแนวทางการบริหารจัดการทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาคุณภาพในทุกพันธกิจ ตัง้ แต่การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ
รวมทัง้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิง่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึง่ ทุกพันธกิจสถาบันได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการในการ
ด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้ในพันธกิจหลักของสถาบัน คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คม รวมถึงการท�านุบา� รุงศิลปวัฒนธรรมควบคูไ่ ปด้วย พร้อมกับขับเคลือ่ นหรือติดตาม
กระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลการด�าเนินงานมีดังต่อไปนี้

1.

การจัดการศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2557 สถาบันได้เปิดหลักสูตรทั้งหมด 41 หลักสูตร จ�าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 27 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละ
คณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ�านวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด�าเนินการและก�ากับดูแลประเมินผลหลักสูตร
ทุกหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ�าปีการศึกษา 2557
คณะ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน (นานาชาติ)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงิน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนา (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณะ

คณะสถิติประยุกต์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
จ�านวนหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรระดับปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาสังคม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
เพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริหาร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายและการจัดการ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการมหาบัณฑิต
27

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
(นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการพัฒนาสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (นานาชาติ)
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
14

25
การพัฒนานักศึกษา

สถาบันได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเพือ่ ให้เป็นบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพสูง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ เริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มีการปฐมนิเทศและจัดการเรียนการสอนความรูพ้ นื้ ฐาน
ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เลือกไว้ มีการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษา
ฝึกงาน จัดโครงการแนะแนวการงานอาชีพ โดยมีการเชิญศิษย์เก่ามาบรรยายให้นักศึกษาปัจจุบันฟังในวันจัดงานนิด้านัดพบ
แรงงาน จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์จากศิษย์เก่าจากพีส่ นู่ อ้ ง นอกจากนี้ สถาบันยังส่งเสริมให้นกั ศึกษา
จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากห้องเรียนสู่ชุมชนและสังคม ในปีที่ผ่านมาสถาบันและคณะ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังต่อไปนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับและ
ให้โอวาท มีการเสวนาประสบการณ์จาก NIDA
โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั เมือ่ วันที่ 12
ตุลาคม 2556

วิ ท ยาลั ย นานาชาติ จั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาพา
นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มิวเซียมสยาม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

สถาบันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์
ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

สถาบันจัดงาน International Student Farewell ให้แก่นักศึกษา
ต่ า งชาติ คื อ Dr.Nguyen Ngoc Duy Phuong และ
Dr.Tumentsogtoo Tumendemberel ที่ส�าเร็จการศึกษา
จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์
วรรณรั ต น์ อธิ ก ารบดี ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น และ
คณาจารย์ ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
8 มกราคม 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

1.2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กลุม่ งานกิจการนานาชาติ จัดงาน “NIDA INTERNATIONAL
NIGHT 2014” โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้บริหาร
สถาบัน คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน
เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557

คณะสถิตปิ ระยุกต์ จัดกิจกรรมบายเนียร์ (Byenior)
ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ “NIDA
HROD Academy Camp” ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 14 - 18
พฤษภาคม 2557

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการสัมมนา
วิ ช าการ “อุ ษ าคเนย์ ภิ วั ฒ น์ กั บ การตั้ ง โจทย์ วิ จั ย ทาง
นิเทศศาสตร์กับอาเซียน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การวิจัยและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ให้สามารถท�าวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

สถาบันจัดงาน “The 1 NIDA Summer Camp” โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน มี
การบรรยายเรื่อง “ท�าไมต้องอาเซียน (Why? ASEAN)” โดย
อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์
และผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 - 23
มิถุนายน 2557
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รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงาน
กี ฬาสั ม พั นธ์ ณ สนามวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จ. ยะลา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการ “The
Revitalization of Southeast Asian Comics, 1990s - 2014”
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก Professor Dr.John A. Lent
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สารมวลชนระหว่างประเทศมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การฟื้นฟูการ์ตูนในภูมิภาค
อาเซียนช่วงระหว่าง ค.ศ. 1990 - 2014”
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติ เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีหัวข้อเรื่องที่บรรยาย ดังต่อไปนี้
1. หัวข้อเรื่อง “MBA ในความคาดหวังขององค์กร” โดย คุณวิวรรธน์ เหมรณฑารพ (ศิษย์เก่าดีเด่น)
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
2. หัวข้อเรื่อง “ความส�าเร็จและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพการเงิน”
โดย คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ากัด
3. หัวข้อเรื่อง “ปัจจัยความส�าเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ” โดย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
(ศิษย์เก่าดีเด่น) กรรมการผู้จัดการบริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)
4. หัวข้อเรื่อง “ความส�าเร็จและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพการตลาด” โดย
คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล Senior Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน “รัฐประศาสนศาสตร์
Open House @ NIDA” โดยมีการเสวนาเรื่อง
“หยิบมาคุย ยกมาถาม รัฐประศาสนศาสตร์...
คื อ อ ะ ไ ร ” แ ล ะ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
สันทนาการ “รศ. พาสนุก” เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2557

สโมสรนักศึกษา จัดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพและ
แนะแนวการงานอาชีพ” NIDA Job Fair 2014 ให้
กับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2557

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์
รุน่ พีร่ นุ่ น้อง MFE 5-6” ณ โรงแรมแบ็คคัสโฮมรีสอร์ท
อ.ปรานบุรี จ. ประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ วันที่ 30 - 31
สิงหาคม 2557

คณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดประชุมวิชาการระดับ
ชาติด้านการท่องเที่ยว หัวข้อ “ธุรกิจการบิน ประตูสู่
การท่ อ งเที่ ย วและวั ฒ นธรรม” เมื่ อ วั น ที 19
กันยายน 2557
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
1.3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
สถาบันได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ
เช่น ส่งเสริมให้เข้ารับอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
บทความวิชาการ การน�าผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และการน�าผลงานดังกล่าวมาขอต�าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึง การสนับสนุนให้คณาจารย์เพิ่มทักษะ เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
เทคนิคการสอนที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียว ประกอบกับมีการจัดท�าเนื้อหาบทเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระดับ
คณะ และส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดา� เนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านจอภาพด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
นอกจากนี้ สถาบันสนับสนุนให้คณาจารย์มีบทบาทส�าคัญในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาทุกด้านให้กับประเทศ ในปีที่ผ่านมาสถาบันได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “เทคนิค
การออกข้ อ สอบและการประเมิ น ผลการ
เรียน” โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เตือนใจ เกตุษา
จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เป็นผู้บรรยาย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเทีย่ ว
ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมการจัดประชุมนานาชาติ
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้น
โดย Asian Productivity Organization (APO)
ในหัวข้อ “Planning and Management
of ECO - TOURISM” เมือ่ วันที่ 21 - 24
เมษายน 2557

จัดการเสวนา “ผูบ้ ริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่”
เพือ่ เปิดโอกาสให้อาจารย์ทบี่ รรจุใหม่ พบปะพูดคุย
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร
สถาบัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์ ก้ว อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ ได้รับเชิญเป็นผู้แทนจาก
ประเทศไทย ไปร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ From
Information to Participation - Challenges for
the Media, Deutsche Welle Global
Media Forum Bonn, Germany เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557
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จัดสัมมนาผูด้ า� รงต�าแหน่งวิชาการ ประจ�าปี 2557 หัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ”
โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รบั เกียรติ จาก ศ.ดร.
ยอดหทัย เทพธรานนท์ อนุกรรมการเกี่ยวกับต�าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) และ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด�าเนินรายการ โดย ศ.ดร.
วิลาศ วูวงศ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

จัดงานสัมมนา “กรณีศึกษา ICCS 2014” โดย รศ.ดร.
ระวี ว รรณ เอื้ อ พั น ธ์ วิ ริ ย ะกุ ล รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
วิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับ
เกียรติจาก Prof.Dr.Nik Rosnah Wan
Abdullah เป็นองค์ปาฐกถา เมื่อวันที่
7 - 8 สิงหาคม 2557

สภาคณาจารย์ จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2557 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิ ก ารบดี กล่ า วเปิ ด การประชุ ม และมี ก าร
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณภาพการเรียนการสอนใน
สไตล์อาจารย์ราชพฤกษ์” โดย รศ. ดร.จิรประภา อัครบวร
อาจารย์ราชพฤกษ์ด้านการเรียนการสอน ประจ�าปีการศึกษา
2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดการเรียน
การสอน การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ผ ่ า น
โปรแกรม Skype กับอาจารย์
ต่างชาติในต่างประเทศ
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงาน NIDA Expert Sharing ครัง้ ที่ 1/2557 “ตอน Coaching CODE : ถอดรหัส
การแนะน�าสอนงาน” ได้รับเกียรติจากตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานร่วมเสวนา ได้แก่ คุณสุนิดา เตียธสิทธิ์ ส�านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสุวารี เกษเกษม กองบริการการศึกษา และ คุณประภัตรา ปักกัดตัง กองงานผูบ้ ริหาร
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมเรื่อง “การเขียน
หนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ในสถาบัน ได้รับเกียรติจาก คุณสมนึก แปลกสนอง
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ส�านักงาน ก.พ.
เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย เมื่ อ วั น ที่ 12-18
ธันวาคม 2556

ส� า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด ฝึ ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน�า
เสนองานด้ ว ยโปรแกรม Microsoft
Powerpoint ส�าหรับผู้ปฎิบัติงาน เมื่อ
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

1.3.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเช่นเดียวกับสายวิชาการ โดยสนับสนุน
สมรรถนะในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการภายในสถาบัน ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยสนับสนุนให้
ท�าผลงานวิจัย ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ การจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้
ขับเคลื่อนสถาบันไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันได้จัดกิจกรรมใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

32

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือส�าหรับการวิจัย ได้รับเกียรติจาก
อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศีล อ.ดร.ถมรัตน์ ศิริภาพ ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย อ.ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ร่วมบรรยาย
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

สถาบันจัดโครงการสอนศิลป์ “ศิลปะบ�าบัด เพื่อการสร้างสรรค์” โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากร นายตันติกร โนนกอง จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

สถาบันจัดงาน IT Forum ครั้งที่ 13 โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวเปิดงาน มีการเสวนา เรื่อง
“Becomingan IT specialist ” มีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ARIT จ�ากัด คุณธาดา เศวตศิลา
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินรายการโดย คุณกมลธิชา วิภาวีพลกุล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม
NIDA Expert Sharing ครั้งที่ 3 “พัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างการท�างานอย่างมือ
อาชีพ with Marisa” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาริสา
อานิต้า นางแบบนักแสดงชื่อดัง ปัจจุบันเป็นนักศึกษา
คณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมการจั ด การ เป็ น วิ ท ยากร
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพของสถาบันอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกสายงาน รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�า เพื่อให้เกิดความร่วมมือและหล่อหลอมวัฒนธรรมคุณภาพ
ขององค์กร และก�าหนดให้ทุกคณะ ส�านัก ด�าเนินการประกันคุณภาพและจัดท�ารายงานการประเมินตนเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)

สถาบันได้จดั ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ทีท่ า� หน้าทีก่ า� หนดมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบตั จิ ดั ระบบประกันคุณภาพ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2552-2556
ปีการศึกษา

2552

2553

2554

2555

2556

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

ดีมาก
2.87
3 คะแนน

ดีมาก
4.91
5 คะแนน

ดีมาก
4.91
5 คะแนน

ดีมาก
4.91
5 คะแนน

ดีมาก
4.87
5 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

สถาบันได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง
ท�าการประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี และสถาบันได้รับการประเมินมาแล้ว 3 ครั้ง ส�าหรับการเสนอรายงานผลการประเมิน จะรายงานผลประเมิน
ต่อรัฐบาล ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ระดับสถาบัน)
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2547-2555
รอบการประเมิน

รอบแรก
(ปี พ.ศ. 2547)

รอบสอง
(ปี พ.ศ. 2550)

รอบสาม
(ปี พ.ศ. 2555)

ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

-

ดีมาก
4.33
5 คะแนน

ดีมาก
4.67
5 คะแนน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

สถาบันมีการประเมินการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจากส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการจัดท�าค�ารับรองปฏิบตั ริ าชการในการติดตามประเมินผล ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ
การบริการ ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนา แล้วน�าเสนอผลประเมินและสิ่งจูงใจต่อคณะรัฐมนตรี โดยผลการประเมินตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ระดับสถาบัน)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557
ปีงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

2557*

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

4.2974
5 คะแนน

4.6489
5 คะแนน

4.6697
5 คะแนน

4.7075
5 คะแนน

4.5376
5 คะแนน

หมายเหตุ

*ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินตนเอง
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ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ส�านักงบประมาณ)

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานการ
ใช้จา่ ยงบประมาณ (PART: Performance Assessment Rating Tool) ให้สา� นักงบประมาณ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการ
จัดการงบประมาณ
PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อการปรับแผนให้รองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557
ปีงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

2557

ร้อยละ

91.16

93.15

96.15

99.01

99.01

หมายเหตุ:

1) ระดับคะแนน คือ ไม่ดี (0-49), พอใช้ได้ (50-69), ค่อนข้างดี (70-84), และดี (85-100)
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ได้รับการแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากส�านักงบประมาณ
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นคะแนนการประเมินตนเอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กบั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ร่ ว มลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (MOU)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(ระดับคณะ) ตรวจประเมินศูนย์นอกทีต่ งั้ ของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
(ระดับสถาบัน) ประจ�าปีการศึกษา 2556 ตรวจ
ประเมินและเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2557
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันได้พฒ
ั นาสิง่ แวดล้อม
ทางด้านกายภาพให้มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่
เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อาทิ
การก่ อ สร้ า งอาคารนวมิ น ทราธิ ร าช ทดแทนอาคารเดิ ม ที่ ท รุ ด โทรม
เพือ่ รองรับการขยายตัวของสถาบันในการเปิดหลักสูตรใหม่ทจี่ ะมีจา� นวน
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการศึกษา เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานสากล และการสร้างบรรยากาศที่ดี
ทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)
ส�าหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล พัฒนาและบ�ารุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วย
งานต่างๆ การให้บริการในด้านห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ โดยการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Helpdesk) เพื่อรับแจ้งปัญหาและให้ค�าปรึกษา
เบื้องต้นในด้านคอมพิวเตอร์ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI
เพื่ออ�านวยความสะดวกการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของสถาบัน
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้งาน
ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุง เพือ่ ให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
มีความทันสมัยตลอดเวลา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส�าหรับบุคลากรใช้
ภายในสถาบัน (IT System For NIDA Personnel)
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน
3) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
4) ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์
5) ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
6) ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
7) ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
8) ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
9) e-Mail ส�าหรับบุคลากร
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ส�าหรับนักศึกษา
(IT System For Graduate Students)
1) ระบบรับสมัครออนไลน์
2) ระบบลงทะเบียนออนไลน์
3) ระบบ NetID ของนักศึกษา
4) ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์
5) ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม
6) ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
7) ระบบประเมินผลการเรียนการสอน Online
8) e-Mail ส�าหรับนักศึกษา

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557
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2.

การวิจัยและบริการวิชาการ
2.1 ส�านักวิจัย

ส�านักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและด�าเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระทีส่ า� คัญประการหนึง่ ของสถาบันการศึกษา คือ การวิจยั ผลงานวิจยั
จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการน�าทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาด�าเนินงานมุง่ เน้นคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณการวิจัย เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความเป็นผู้น�าใน
การวิจัยด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในอดีตส�านักวิจยั จะท�าหน้าทีเ่ ฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทา� วิจยั ซึง่ ขอบเขตค่อน
ข้างจ�ากัด สถาบันจึงได้ปรับโครงสร้างส�านักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างๆ มากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส�านักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมี
เป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นส�าคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการ
วิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศให้กับผู้ก�าหนดนโยบายของประเทศต่อไป ท�าให้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมมากขึน้ พร้อมสร้างโอกาสให้นกั วิจยั ของสถาบัน ได้นา� ผลงานวิจยั มาตีพมิ พ์เผยแพร่ให้เป็นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวางในระดับสากล

จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจ�าปี พ.ศ.2556 “ICCS: International
Conference of Case Studies on Development Administration 2013” โดยได้รับเกียรติจาก
Dr.Nik Rosnah Wan Abdullah Professor and Deputy Dean เป็นผู้บรรยาย เรื่อง “Case
Writing Method” เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2556

จัดโครงการ “NIDA Academic Forum” โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
น�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้
พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
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รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Workshop for
Research Proposal Writing” ได้รับเกียรติ
จาก Prof. Dr. Roya Ayman เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

จัดบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร” โดย
รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.สุ ข สรรค์ กั น ตะบุ ต ร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
อ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล วิทยาลัยนานาชาติ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

จัดบรรยาย เรื่อง “Academic Writing for Journal Articles, Theses, and
Dissertations” โดย รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และ
มีผู้บรรยาย ได้แก่
Dr.Bruce Leeds บรรยายเรือ่ ง “Publishing and Clarity of Ideasin English”
Dr.Karnchanoke Wattanasin บรรยายเรื่อง “Citation Essentials &
Language and Style in Academic Writing”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2.2

ส�านักสิริพัฒนา

ส�านักฝึกอบรมได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555
สถาบันได้ปรับโครงสร้างการบริหารส�านักฝึกอบรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ และการปรับเปลี่ยนชื่อส�านักฝึกอบรมใหม่ โดยได้ขอ
พระราชทานชือ่ หน่วยงานด้านการจัดการฝึกอบรมของสถาบัน แทนชือ่ “ส�านักฝึกอบรม” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยสถาบันได้รับพระราชทานชื่อว่า “ส�านักสิริพัฒนา” (Siripattana Training Center) ซึ่งหมายถึง ส�านักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่ง ตั้งแต่
วันที่ 21 เมษายน 2555 เป็นต้นมา โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหาร ไปสู่องค์กรทั้งภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชนด้วยวิธีการให้ค�าปรึกษา การจัดฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ที่มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�านักสิรพิ ฒ
ั นามีผลการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรม จ�านวน
233 โครงการ มูลค่าโครงการ 250,061,757 บาท

ประเภทหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.
หลักสูตรฝึกอบรมแก่บคุ คลทัว่ ไป (Public Training) เป็นหลักสูตรทีอ่ บรมให้บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตาม
ก�าหนดการของแต่ละหลักสูตร โดยจัดอบรมทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ หลักสูตรเทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิด
สร้างสรรค์สา� หรับองค์กรสมัยใหม่ หลักสูตรโครงการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเงินส�าหรับผูบ้ ริหารทีไ่ ม่ใช่นกั การ
เงิน เป็นต้น
2.
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน (In-House Training) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งเจ้าของ
หน่วยงานสามารถร่วมด�าเนินการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขตความต้องการฝึกอบรม โดยมีการด�าเนินการตั้งแต่จัด
ฝึกอบรม ประเมินผลการอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมอย่างครบวงจร โดยมีการจัดฝึกอบรมให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมได้แก่ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) หลักสูตรอุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียมความพร้อมเป็น
อสจ.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง และหลักสูตร Public Policy: Key Concepts and Application for
NBTC เป็นต้น
3.
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นการเฉพาะ
ทาง ซึง่ มีคณาจารย์หรือทีมวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในเฉพาะสาขาหรือวิชาชีพนัน้ ๆ เป็นผูร้ ว่ มออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากร
บรรยายในหลักสูตร
4.
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (International Training) เนื่องจากส�านักสิริพัฒนาได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมนานาชาติ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ส�านักสิริ
พัฒนาได้ท�าการคัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มาท�าหน้าที่ออกแบบ
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ

จั ด โครงการเสวนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN”
โดยมีสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน นักธุรกิจ
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่
17 มกราคม 2557
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จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”การเตรียมความพร้อมด้าน
โลจิสติกส์เมื่อเข้าสู่อาเซียน” ได้รับเกียรติจาก
นายสุรรัฐ เนียมกลาง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักวิเคราะห์
โครงการลงทุ น ภาครั ฐ เมื่ อ วั น ที่ 19
มีนาคม 2557

จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (AEC’s Green Growth and Eco-Innovation) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิ่งแวดล้อม และ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติเป็นผู้ด�าเนิน
รายการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

2.3

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึง่ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท�าหน้าทีใ่ ห้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ลักษณะการให้บริการวิชาการ คือ บริการด้านที่ปรึกษา และบริการด้านการวิจัย โดย
มีนโยบายการด�าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ ให้บริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก และท�าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจใน
บริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการได้มผี ลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการวิชาการ จ�านวนทัง้ สิน้ 482 โครงการ
มูลค่าโครงการ 409,384,851 บาท โดยแยกเป็นโครงการวิจัย จ�านวน 384 โครงการ มูลค่าโครงการ 168,769,387 บาท และโครงการที่ปรึกษา
98 โครงการ มูลค่าโครงการ 240,615,464 บาท

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ศูนย์สีคิ้ว” ให้แก่
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรี ย นสี คิ้ ว สวั ส ดิ์ ผ ดุ ง วิ ท ยา เมื่ อ
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2.4

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2540 มีสถานภาพ
เป็นหน่วยงานอิสระในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีภารกิจหลัก คือ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และแข็งแกร่งแก่องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นพลังส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน และประชาสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรม และท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้จัดกิจกรรมในรูป
แบบการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน รวมถึงข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
จัดอบรมครูผู้สอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้แก่
นักเรียน เมือ่ วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2556

จัดกิจกรรมโตไปไม่โกง Youth Power ซึ่งเป็นกิจกรรม
นักเรียนในหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 9 โรงเรียน เข้าร่วม
ประกวดผลงานโครงการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

จัดค่าย “บัณฑิตไม่โกง: โครงการเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น
Youth 2020” เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั นักศึกษาของสถาบันและนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เมื่อวันที่ 16 - 17
สิงหาคม 2557
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ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (Center for the Study of Sufficiency Economy)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อสร้างกระแสของความตระหนัก ความส�านึกของผู้คนในสังคมให้น�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัสแนะน�าแก่ประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เน้นทางสาย
กลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และความเพียร มีสติ
การน�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารงานระดับประเทศ เช่น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหาร
จัดการองค์กร หรือการด�าเนินชีวิตในระดับครอบครัว
คณาจารย์ของสถาบันได้รว่ มกันท�าการศึกษาวิจยั พัฒนาองค์ความรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยต่อเนือ่ ง ทีผ่ า่ นมาได้
ท�าการศึกษาวิจยั เกีย่ วข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนทีเ่ ป็นสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู คิ มุ้ กัน
ที่ดีในตัว เป็นการสร้างองค์ความรู้ในลักษณะของแนวทางในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น และเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
ส�าหรับในส่วนที่เป็นเงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรมยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐกิจพอเพียงเริม่ ด�าเนินการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเงือ่ นไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นการใช้ความรูแ้ ละคุณธรรม
เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลงานวิจัย 7 เรื่อง ดังนี้
1. คุณธรรมกับการบริหาร: มิติด้านสถาบันทางเศรษฐกิจ ผู้วิจัย ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
2. คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
3. ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัย รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
4. บทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมชนบทไทย ผู้วิจัย ผศ.ดร.อาแว มะแส
5. การสื่อสารคุณธรรมและความรู้ การวิเคราะห์เชิงอุปนัยว่าด้วยความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์อาเซียน
ผู้วิจัย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
6. Moral Deficit and Economic Development ผู้วิจัย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
7. ความพอเพียงของการศึกษาไทย ผู้วิจัย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

ศู น ย์ ศึ ก ษาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ร่ ว มกั บ คณะพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาวิชาการ “ภูมิคุ้มกันเพื่อการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภา
สถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

2.6

ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติให้จัดตั้งศูนย์ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” ตั้งแต่วันที่ 29
กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ
ศูนย์ฯ โดยมีมติให้ตัดค�าว่า “ของประชาชน” ออกจากเดิม ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เป็น ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น
“นิด้าโพล” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยมีพันธกิจในการด�าเนินงานดังนี้
1. ให้ค�าปรึกษาทางด้านงานวิจัยเชิงส�ารวจแก่ผู้ที่สนใจและนักศึกษาทั่วไป
2. บริการด้านวิจัยเชิงส�ารวจทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป
3. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางโทรศัพท์ด้วยหน่วยตัวอย่างหลักครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 101,122 หน่วยตัวอย่าง
4. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยภาคสนามทั่วประเทศ
5. บริการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงส�ารวจ

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

2.5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการด�าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้ด�าเนินการส�ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน และเผยแพร่ผลการส�ารวจสู่สาธารณะจ�านวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง จ�าแนกเป็นโพลสาธารณะ จ�านวน 88 เรื่อง และโพลธุรกิจ
จ�านวน 46 เรื่อง

การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน (โพลสาธารณะ)
ล�าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทการส�ารวจ
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านการเมือง
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านสังคม
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านเศรษฐกิจ
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านวัฒนธรรม
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านสิ่งแวดล้อม
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านบันเทิง
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน มิติด้านกีฬา
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
44
15
3
1
22
3
88

การให้บริการส�ารวจความคิดเห็น (ธุรกิจโพล)
ล�าดับ
1.
2.
3.

ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
หน่วยงานภาคเอกชน
บุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รวม

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
และนายเอนก เพิม่ วงศ์เสนีย์ กรรมการ
ผูอ้ า� นวยการใหญ่ บริษทั อสมท. จ�ากัด
(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สา� รวจความ
คิดเห็น “นิด้าโพล” (NIDA Poll) กับ
รายการข่าวบันเทิงไนน์เอ็นเตอร์เทน
ผลิตโดย บริษทั อสมท. จ�ากัด (มหาชน)
จั ด ท� า โ พ ล บั น เ ทิ ง เ ป ิ ด ตั ว ใ น ชื่ อ
“Thailand People’s Chart โพลมหาชน”
จะเผยแพร่ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.25 21.45 น. ทางช่อง 9 อสมท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
13
25
8
46
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สถาบันได้สง่ เสริมให้คณะ ส�านัก และหน่วยงานภายในสถาบันได้แลกเปลีย่ นความรู้ ความเชีย่ วชาญด้านการศึกษา
ด้านการวิจัย ข่าวสารข้อมูล และการเยี่ยมเยือนระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาความร่วมมือทางด้านอุดมศึกษาในระยะยาว ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นส่วนใหญ่ คือ ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกับสถาบันการศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.1

การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

จากผลการด�าเนินงานทีผ่ า่ นมา สถาบันได้สนับสนุนให้คณะ ส�านัก ท�าความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ เพือ่ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการศึกษา
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ Mr. A. A. M.
Shafiqul Alam อธิการบดี Bangladesh Public
Administration Training Center ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง BPATC กับ วิทยาลัยนานาชาติ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ รศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์
ผูอ้ า� นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบตั ิ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัย
และพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ กับบริษัท
ENEL โดย Dr.Giancarlo Benelli และ บริษทั RJC
Soft. โดย Mr.Antonio Romeo เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของสถาบันร่วมต้อนรับ Dr. Gil Latz,
Associate Vice Chancellor for International Affairs และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (IUPUI)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมหารือในด้านความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา
การเตรียมความพร้อมในอนาคตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

3.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ
Prof.Dr.Cheng Heming, Vice President และคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and
Technology ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันเพื่อเยี่ยมชม และร่วม
หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบันร่วมให้การต้อนรับ
Dr.Anthony Koliha, Director of International Programs, School of Global
and International Studies in the College of Arts and Sciences จาก
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (IU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน พร้อม
ประชุมหารือด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ต น์ อธิ ก ารบดี คณะผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Prof.
Dr. Zainuddin Djafar, Academic Senate และคณะผูแ้ ทน
จาก ASEAN Study Center และ Faculty of Social and
Political Sciences University of Indonesia เดินทางเยือน
สถาบันเพื่อเยี่ยมชม และร่วมหารือด้านความร่วมมือทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุ ค ลากรสถาบั น ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า Prof. Dr. Maureen Pirog, School
of Public and Environmental Affairs SPEA อาจารย์
แลกเปลี่ยน และ Ms. Sydney Rucker นักศึกษา
แลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Dr.W.K.
Hirimburegama, Vice Chancellor และคณะผูแ้ ทนจาก University of Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา เดินทางเยือนสถาบันเพื่อหารือและร่วมลงนามใน MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557
รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
สถาบันร่วมให้การต้อนรับ Prof.Yury Bikbaev,
Programme Director, LSE Enterprise Ltd,
London School of Economics and Political
Science ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ เดินทางเยือนสถาบันเพื่อเยี่ยมชม
และร่วมหารือเกีย่ วกับความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ali Jafari,
CEO of the Course Networking และ Mr.Reza Soltani ผูป้ ระสานงาน จาก Indiana University Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้เดินทางเยือนสถาบันเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการเรื่องระบบการศึกษาทางไกล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Mr. Pieter
Vermeulen, Director of International Recruitment and Alumni Engagement และ คุณสมหญิง สุนทรวัฒน์
ผู้ประสานงานประเทศไทยจาก University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การ
ต้อนรับ Assoc. Prof.Dr.Engku Muhammad Nazri Bin Engku Abu Bakar, Dean
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences, University Utara
Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เดินทางเยือนสถาบันและหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย
President Hae Young Lee and Prof.Dr.Heung
Suk Choi จาก The Korean Association for
Public Administration (KAPA) เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2557

Dr.Li Reliang อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Dr.Goa Naichun
และ Ms.Wang Jue และนักศึกษาจาก Zhejiang
University เดินทางเยือนสถาบันและชมบรรยากาศ
การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2557

รศ.ปกรณ์ ปรียากรณ์ อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ Mr. Tri Widodo Wahyu UTOMO,
Deputy Chairman of Public Administration Innovation จาก The National Institute of Public Administration (NIPA) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และคณะเข้าร่วมการฝึกอบรม “Leadership Training for Echelon II Batch XL Class B Group 2 Year 2014” และฟังการ
บรรยายในหัวข้อ “ NIDA and Development Administration in Thailand ” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
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รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ
Prof.Dr.Ali Jafari, CEO of the Course Networking จาก Indiana University Purdue University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ Course Networking
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สถาบัน เดินทางเยือน
มหาวิทยาลัย NEBRIJA ประเทศสเปน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 7 - 12 กันยายน 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมให้การ
ต้อนรับ Prof.Chuan Pang, Associate Vice Rector of Graduate Studies และ Prof.Jianrong
Sun, Associate Vice Rector of International Affairs จาก Macau University of Science and
Technology (MUST) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบัน
เพื่อหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3.2

สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์การต่างๆ ภายในประเทศ

สถาบันได้สนับสนุนให้คณะ ส�านัก ท�าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การวิจัย การศึกษาดูงานในสถานที่ท�างาน รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการสู่สังคม ดังนี้

อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ ร่วม
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
International Services & Alliances Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และบริษัท
ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตัง้ อุปกรณ์
ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ข ้ อ มู ล แ บ บ ไ ร ้ ส า ย
(Wireless LAN) เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ
คณะผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น ให้ ก ารต้ อ นรั บ และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ World Class University” และ
เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็น
เลิศ” ให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดิน
ทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารและการเรียน
การสอนของสถาบัน และเยี่ยมชมสถาบัน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
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ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน และคณะผู้บริหารสถาบันให้การ
ต้อนรับ ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว ผู้ช่วย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ
คณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเยี่ยมชม
สถาบัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด
ท�างานวิจัยด้านตลาดทุน ประจ�าปี 2557
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะ
วาณิชกิจ พร้อมทัง้ คณาจารย์และบุคลากร เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเงินและพัสดุ งานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล
(AACSB) และการด�าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

คณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์” ระหว่างส�านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร
สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2557

รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับส�านักงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อขับ
เคลื่อนนวัตกรรมการสื่อสารและการบูรณาการ
พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิ ก าร ก.ล.ต. ร่ ว มกั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อจัดงานสัมมนา “SEC Working Papers Forum” ทุก
เดือน เปิดเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ส�านักงาน ก.ล.ต.

ส�านักบรรณสารการพัฒนา ผศ.ดร.
สุเทพ ทองงาม ผู้อ�านวยการส�านักบรรณาสารการพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
กั บ ส� า นัก หอสมุด มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี
ดร.อารี ย ์ ธั ญ กิ จ จานุ กิ จ ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
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รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ Professor
HORIE Masahiro, Director of Executive Development Center for Global Leadership; Director of
Young Leaders Program; Senior Professor จากสถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนสถาบัน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2557

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยว
กั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี
พั น ธมิ ต รภาคราชการและภาคเอกชน เข้ า ร่ ว ม
ลงนาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กับทายาท ศ.บุญชนะ อัตถากร ลงนามร่วมกัน
และสถาบันได้มอบพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับทายาท ศ.บุญชนะ อัตถากร เพื่อเป็นการขอบคุณ
ที่มอบเงินสนับสนุนการวิจัยให้กับสถาบัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
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3.3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2524 และในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้
พยายามประสานงานให้แต่ละสมาคมศิษย์เก่าของแต่ละคณะส�านัก เป็นกรรมการของสมาคมฯ และสถาบัน
ได้จัดตั้งกลุ่มงานนิด้าสัมพันธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าของ
สถาบัน ประสานงานศิษย์เก่าและบริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับศิษยเก่า เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์
อันดีและเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่าให้มากขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม
งานสือ่ สารองค์การและกิจกรรมเพือ่ สังคม ซึง่ ได้รวมงานประชาสัมพันธ์กบั นิดา้ สัมพันธ์เข้าด้วยกัน เพือ่ เป็นการ
เพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

คุณบุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะ
บริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้า
พบอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อมอบ
กระเช้าดอกไม้สวัสดีปใี หม่ 2557 เมือ่
วันที่ 20 มกราคม 2557

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคม นายสุมติ ร เพชราภิรชั ต์ ประธาน พร้อม
ด้วยคณะกรรมการสมาคม และคุณบุษบา พิบูลชล นายก
สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธงี านบ�าเพ็ญกุศล
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาปรินายก ณ ต�าหนักเพชร วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
คณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขัน “Big 4
Business Schools Golf Competition
ครั้งที่ 5” ณ สนาม เดอะ รอยัล
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557
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นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ได้ส่ง
มอบรถตู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่สถาบัน โดยได้รับ
เกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2557

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ จัดการแข่งขันกอล์ฟ ประจ�าปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างนักศึกษา
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณาจารย์ และน�ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาว รศ. นิด้า” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึ่งเป็น
รายได้สว่ นหนึง่ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ครัง้ ที่ 2
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
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คุณวรวุฒิ อุน่ ใจ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินให้กับสถาบัน
จ�านวน 5 ล้าน เพือ่ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

คณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าพบ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เพือ่ แสดง
ความยิ น ดี ที่ ไ ด้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ ด� า รงต� า แหน่ ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2557

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันจัด
งานแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารสถาบันและศิษย์เก่า ที่ได้
รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะรัฐมนตรี
และ ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณสุธรรม นิม่ พิทกั ษ์พงศ์
ได้เข้าร่วมงาน สานสัมพันธ์ “นิติพัฒน์” ประจ�าปี 2557 และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชมรมนักศึกษาเก่า
คณะนิติศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีแก่
บัณฑิตใหม่ ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
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การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

สถาบันมีโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรม โดยกิจกรรมที่จัดตั้ง
ขึ้นเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมหลายประเภท เช่น การบริจาค
สิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรสถาบัน จัดโครงการ “นิด้ารวมใจ ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม 2556 จ.ปราจีนบุรี” และได้รับความช่วยเหลือจากกองพันทหารสื่อสารที่ 101
จ.สมุทรสาคร พาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และ
บุคลากรสถาบันร่วมงานวันร�าลึกวันวิทยุกระจายเสียงไทย
“84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” โดย ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเป็นนักศึกษาเก่า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท บริติส เพ้นท์ส จ�ากัด จัดโครงการ “เติมสี เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนบ้านส�านักทอง จ.ระยอง ซึ่งประสบอัคคีภัย ได้มอบเงินและทีวี LCD ให้แก่ อ.ชัยวัฒน์ รุทธโชติ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านส�านักทอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวนา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
และวันที่ 3 มีนาคม 2557

นักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดโครงการ
“นิด้าปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่ชุมชนตลาดน�้า
ขวัญ - เรียม เขตสะพานสูง” ณ โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญ
เหนือ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และ
บุคลากรสถาบันร่วมท�ากิจกรรม NIDA USR ณ มูลนิธบิ า้ นนกขมิน้
ถนนเสรีไทย โดยมอบเงินบริจาค ให้กบั คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน
ผู้อ�านวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และส�านักบรรณสาร
การพั ฒ นา ได้ น� า รถห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ร ่ ว มจั ด
กิจกรรมส่งเสริม การอ่านให้กบั น้องๆ เมือ่ วันที่
28 เมษายน 2557

นั ก ศึ ก ษาคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ จั ด กิ จ กรรม
จิตอาสา CSR โครงการปลูกป่าชายเลนและ
มอบทุ น สนั บ สนุ น เตาเผาขยะโรงเรี ย น
บ้ า นคลองราง ต.ลี เ ล็ ด อ.พู น พิ น
จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2557

57

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดอบรมเรื่อง “การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าแผนและบริหารโครงการเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจกรรมเพือ่ สังคม และ รศ.ดร.
จ�าลอง โพธิ์บุญ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร เมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงาน “มหกรรมรวมใจเพื่อสายน�้า 2557”
และการสัมมนาการสร้างความเป็นพลเมือง เนือ่ งในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
มีพระชนมายุครบ 87 พรรษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557
คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรการจัด
การโลจิสติกส์ ร่วมกับ บริษัท ดาว
เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด และ
นายกเทศมนตรี เ ทศบาลต� า บล
บ้านฉาง จ.ระยอง จัดงานวันอนุรกั ษ์
ชายฝั่งสากล ประจ�าปี 2556 ICC
2013 ณ หาดน�้ารินและหาดพยูน
จ.ระยอง เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน
2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
และบุคลากรสถาบัน ร่วมเดินทางไปมอบเงินพร้อมสิ่งของ
บริ จ าคเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ น้ อ งๆ ณ ศู น ย์ พั ฒ นาเยาวชน
ปนัดดา จันทร์อุดร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
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5.

ผลงานดีเด่นของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและหน่วยงานภายในสถาบัน
5.1 ผลงานดีเด่นของคณาจารย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ได้รับ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.ปกรณ์ ปรียากร และ
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
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ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจ�า
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลคุณ
พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร เป็นโล่เชิดชูเกียรติ
ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ศ.ดร.พลภั ท ร บุ ร าคม ผู ้ อ� า นวยการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหาร
การพั ฒ นา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี
ประจ� า ปี 2556 เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของรายจ่ า ยสาธารณะและการกระจาย
ผลประโยชน์ ข องรายจ่ า ยสาธารณะในประเทศไทย” จาก
ส�านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจ�าปี
2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับเข็มเชิดชู
เกี ย รติ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ในงานราตรี อ ่ า งแก้ ว
ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.จิ ร ประภา อั ค รบวร ผู ้ ช ่ ว ย
อธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล ได้
รับรางวัล Best Paper Award จากงานวิจัยเรือ่ ง
“Is the High Performance Organization
Framework Suitable for Thai Organizations?” for
International Conference on Business and Information
Bali, Indonesia เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556
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ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัล Top
Paper Awards: IN THE END, APPLES AND
ORANGES ARE ALL FRUITS: STRUCTURAL
COMPARISONS OF INTERGOVERNMENTAL
RELATIONS IN THAILAND AND MALAYSIA จากงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2013
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัย 2 เรื่องดังนี้
1. ผลงานวิจัย เรื่อง Gender Analysis of Thai
Educational Curriculum. จาก THE Rockefeller
Foundation เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557
2. ผลงานวิจัย เรื่อง Gender Equality in Schools: A Survey
of Teachers’ and Students’ Views. จาก The World Bank
เมื่อเดือนกันยายน 2557

ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล อาจารย์ประจ�า
คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล AS Global
Faculty Scholarship Winners งานวิจัยเรื่อง
“Reevaluating Policy and Claims Analytics: A Case
of Corporate Fleet and Non-Fleet Customers in the
Automobile Insurance Industry” จาก SAS Global Forum
2014, Washington DC. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง คณบดีคณะ
การจัดการการท่องเที่ยว ได้รับเลือกจากที่
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� า ปี 2557 ให้ ด� า รง
ต�าแหน่งนายกสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
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รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว อาจารย์ประจ�า
คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได้ เ ข้ า รั บ
พระราชทานโล่เกียรติยศรางวัลศาสตราจารย์
วิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ณ พระราชวัง สวน
จิตรลดา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ผศ.ดร.กนกพร นาคทั บ ที อาจารย์
ประจ�าคณะบริหารธุรกิจได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้
ค�าแนะน�าและควบคุมการจัดท�างานวิจัย เรื่อง
“The Effect of Corporate Governance on Earnings
Management in Thai Market” จากสถาบันวิจัยเพื่อตลาด
ทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557

รศ.ดร.สุ พ รรณี ไชยอ� า พร อาจารย์
ประจ�าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้รบั คัดเลือกเป็นอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท.
สาขาสังคมศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 โดยได้รับ
มอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ ปอมท. เมื่อวันที่
20 - 21 พฤศจิกายน 2557
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5.2

ผลงานดีเด่นของนักศึกษาและศิษย์เก่า

นายชวิน ชูสกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Innovation Project
เพื่ออนาคตในอีก 10 ปี ข้างหน้า ในโครงการ K-Expert Young
Financials Star Competition 2013 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนเพือ่ เฟ้นหาทีส่ ดุ ของดาว
แห่งถนนการเงิน เมื่อเดือนกันยายน 2556

นายสมพระยา จินดาภานุกูล ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่ง
ชาติ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม
2556

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย ในการน�าเสนอ
หัวข้อ “Business Ethics” และได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
กิจกรรม “Future and Current Business Leaders Summit”
ซึง่ จัดขึน้ โดย International Labor Organization (ILO) และสภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ ระดับปริญญาโท ชนะเลิศจากการ
ประกวดพัฒนาโมบายส์แอพพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform ใน
หมวดแอพพลิเคชัน่ ธุรกิจในงาน Thailand Mobilithon 2013 จาก
บริษัท IBM เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ได้แก่
1. นายธีรพงค์ ศันสนียวรรธน์
2. นายวีระชัย จันสุด
3. นายยภดล หมั่นหลิน

63

นายนพพล ตั้งจิตพรหม ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล
งานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับปริญาเอก ประจ�าปี 2556 รางวัล
ระดั บ ชมเชย หั ว ข้ อ งานวิ จั ย “The Effect of Corporate
Governance on Earnings Management in Thai Market” จาก
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

นายศิ ร ภพ ปภั ท ธนนั น ท์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รบั รางวัลงานวิจยั ดีเด่น
(รางวัลที่ 1) ด้านตลาดทุน ปี 2556 เรือ่ ง “ประสิทธิผล
ของมาตรการแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
ส�าหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไป จากสภาพ
ปกติ ข องตลาด” จากสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ ตลาดทุ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2557

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก
คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ได้ รั บ รางวั ล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น จากส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

นางณัฎฐกา เพ็ญชาติ ศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว
ได้รบั ต�าแหน่งเป็นผูจ้ ดั การเทีย่ วบินอาวุโสประจ�าส�านักงาน เมือ่
เดือนเมษายน 2557 จากบริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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นายแพทย์นริ นั ดร์ วิชเศรษฐสมิต ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล แพทย์ชนบทดีเด่น จากคณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นตัวแทนอธิการบดี เข้ารับโล่เชิดชู
เกียรติคณ
ุ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เมือ่ วันที่ 23
มิถนุ ายน 2557 โดยมีนกั ศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
2 คนได้รับรางวัลดังนี้
1. น.ส.นัยนา เพ็ชรอินทร์ ได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์
รางวัลระดับดี เรื่อง “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรี”
2. นายเกียรติภูมิ ชาภักดี ได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์
ระดับชมเชย เรื่อง “การบูรณาการระหว่างการนับถือพุทธ
ศาสนา จิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการปรับตัว
เมื่อสูญเสียบุคคลส�าคัญในชีวิตผู้ใหญ่ไทย”

นักศึกษาโครงการ Flexible MBA คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล
Grand Champion Award 2014 Best-Strategy Invitational
ระดับ Globally Competitive จากโครงการ The Business Game
Strategy เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 มีจ�านวน 4 คน ได้แก่
1. น.ส.นภนัยน์ วิทยาพิภพสกุล
2. น.ส.กิตติยา อัศวศุภชัย
3. นายธรณิน วัฒนคุลัง
4. นายกฤต เบญจอาธรศิริกุล

นายตฤณ สิทธิสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Muang Thai Insurance Star
Team “ทีส่ ดุ แห่งผูเ้ ชีย่ วชาญการประกันชีวติ ” จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนเพือ่ เฟ้นหาทีส่ ดุ ของ
ดาวแห่งถนนการเงิน เมื่อเดือนกันยายน 2557
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นายนิมฮู มั หมัด ฮาฟิช แวนาแว นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
ผลงานวิชาการสาธารณสุขดีเด่นประเภท R2R ใน สสอ.จาก
ส�านักงานสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

คุณสมชัย บุญเสริมวิชา ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล
สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 (กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม) โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

ร้ อ ยต� ารวจเอกศุ ภั ก ษร เมฆเลื่ อ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะการจั ด การ
การท่องเที่ยว ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการต�ารวจดีเด่น ประจ�าปี
พ.ศ. 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

นายธนานัต สิงหาเทพ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัล Mekong Institute - New Zealand
Ambassador’s Scholarship (MINZAS) 2014
เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557
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นายรณพรหม ชุนงาม ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้
รั บ รางวั ล จากโครงการหนึ่ ง ล้ า นกล้ า ความดี ถ วายในหลวง
“นักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริการวิชาการและพัฒนาสังคม”
ประจ�าปี 2557 จากมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2557

นายคมกฤต วงค์นาง นักศึกษาปริญญาเอก คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลจากโครงการหนึ่ง
ล้านกล้าความดีถวายในหลวง “นักบริหารดีเด่นแห่งปี
สาขาบริการวิชาการและพัฒนาสังคม” ประจ�าปี 2557
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

นายสานิตย์ หนูนิล ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557” จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

5.3

ผลงานดีเด่นของบุคลากรสายสนับสนุน/หน่วยงานภายในสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันในโอกาสทีไ่ ด้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2554 - 2557

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2554

น.ส.พิไลวรรณ์ เจนดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

น.ส.นราวรรณ พลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการ
ส�านักบรรณสารการพัฒนา
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นางศิวพร สาริสุต
เลขานุการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุจิตราภา ชัยนุศิลป์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2556

น.ส.ปานจิตร ธูปเทียนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
กองแผนงาน

นายชิน รักกลาง
พนักงานซ่อมเอกสาร
ส�านักบรรณสารการพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2557

นางประทุมจรรยา จิ๋วทองค�า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดช�านาญงาน
ส�านักบรรณสารการพัฒนา

นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร
บรรณารักษ์ช�านาญการพิเศษ
ส�านักบรรณสารการพัฒนา

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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6.

กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�า
ปี พ.ศ. 2556 ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า
นักศึกษาปัจจุบนั และบุคลากรของสถาบัน ได้เดินทางไปร่วมพิธี เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา จัดงานสัมมนาวิชาการ
“อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” โดยได้
รั บ เกี ย รติ จ าก รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ต น์
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

สถาบันจัดงานแถลงข่าว “นิด้า ผ่าทางตันวิกฤตประเทศไทยหลัง
เลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์ อธิการบดีให้เกียรติเป็นผูด้ า� เนินรายการ และ
ได้รบั เกียรติจากนักวิชาการ และตัวแทนภาคเอกชน
ร่วมแถลงข่าว

ส�านักบรรณสารการพัฒนาจัดงานเปิดมุมข้อมูลเสรีไทยโครงการบันทึกและจัดแสดงข้อมูลเสรีไทย (The Free
Thai Movement) และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของสถาบันให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ
รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมเปิดงาน
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความ
พร้อมด้านการศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากรของสถาบันผู้มีรายได้น้อย ประจ�าปี 2557 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน NIDA AEC Awareness เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มชาวนิ ด ้ า เข้ า สู ่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยกิจกรรมแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาเรื่อง
“การสร้างระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน” ได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ รศ.ดร.
สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร ให้กับผู้น�าชุมชนซึ่ง
เป็นสมาชิกของเครือข่ายสลัมสีภ่ าค เมือ่ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานดนตรี “เรารัก...วันดีๆ ที่
นิด้า” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จัดพิธตี งั้ ศาลพระภูมปิ ระจ�าสถาบัน บริเวณหน้าอาคารนวมินทราธิราช โดยมีพระราชครูศวิ าจารย์ (ถาวร ภวังคนันท์)
เป็นผู้ด�าเนินพิธีภายในงาน มีผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันร่วมในพิธี เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2557

จัดงานสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “ทิศทางสถาบันในการมุ่งสู่สถาบันชั้นน�าแห่งชาติที่สร้างผู้น�าและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากล” โดยมี ผู้บริหารระดับสถาบัน คณะ ส�านัก และกอง เข้าร่วมการสัมมนา และมีการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดท�าแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน” โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2557 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานสัมมนา Alumni Seminar
ครั้งที่ 7 เรื่อง “ ปิดประตูรุมกูรูหุ้น....กับ ดร.นิเวศน์
เหมวชิรวรากร” ให้แก่ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานเสวนาเรื่อง “บทบาท
และจุดยืนของระบบราชการต่อการมีส่วนร่วมแก้
วิกฤตของประเทศ” เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2557
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จัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรือ่ ง “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”
ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ (กยอ.) และร่วมเสวนา โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทนง ขันทอง บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ อาเซียน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับขบวนองค์กร
ชุมชน และประชาสังคม ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และภาคตะวันออกจัดงานเสวนาเรื่อง “เดิน
หน้าปฏิรปู ทันที ด้วยพลังภาคีและชุมชน”
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน�้า
พระพุทธรูป รดน�้าขอพรผู้อาวุโส
โดยมีผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาวิชาการ
NIDA Economic Forum ภายใต้หัวข้อ “ผลของวิกฤติ
การเมืองกับเศรษฐกิจไทยปี 2557 และ ปัญหาราคา
น�้ามันของไทย: ความจริงคืออะไร?” โดย ผศ.ดร.ณดา
จั น ทร์ ส ม คณบดี ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ เป็ น
ประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์
ประจ� า คณะเศรษฐกิ จ ร่ ว มเสวนา เมื่ อ วั น ที่ 19
มีนาคม 2557

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จัดงานแถลงข่าวเชิงเสวนา เรื่อง “มองอนาคตประเทศไทย หลังค�าวินิจฉัยศาล รัฐธรรมนูญ : กรณีความเป็น
รัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ด�าเนินรายการโดย รศ.นเรศร์ เกษะประกร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และศูนย์
อาเซียนและเอเชียศึกษา ณ ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช
โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2557

สภาคณาจารย์ จัดงานสัมมนาประจ�าปี 2557 ในหัวข้อ “การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กบั เกษตรกรในกลุม่ ชาวนา” โดย
มีการเสวนาเรือ่ ง “โครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุม่ ข้าวของไทยในปัจจุบนั ” โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากร นายเกรียงไกร พันธุว์ รรณ
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุภชัย ปิติวุฒิ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายชาวนาวันหยุด และมีการเสวนาเรื่อง “ความ
เหลือ่ มล�า้ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีกบั ภาคการเกษตร” โดย ผศ. ดร.สุจติ รา ช�านิวกิ ย์กรณ์ รองประธานสภาคณาจารย์ เป็นผูด้ า� เนินการเสวนา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานสัมมนาประจ�าปี 2557 HR Intelligence ครั้งที่ 7 “SKILLS IN TREND FOR NEW GEN: THE
SERIES” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติ
จาก ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความจ�าเป็นและแนวทางการพัฒนา
World Citizenship” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557

สถาบันจัดฝึกอบรม เรื่อง “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อ
สังคม กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนเพือ่ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” และ
ได้รบั เกียรติจาก ดร.พลาพรรณ ค�าพรรณ์ ผูอ้ า� นวยการศูนย์วจิ ยั การตลาดพืชเศรษฐกิจ ส�านักวิจยั บรรยายเรือ่ ง “แนวคิดการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน” ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา จัดหลักสูตรอบรม
เยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “คน
รุ่นใหม่ พร้อมก้าวไกลสู่ AEC” เมื่อวันที่
26 - 27 สิงหาคม 2557

รายงานประจ�าปี ปีงบประมาณ 2557

จัดงานมหกรรม NIDA Knowledge Forum 57 โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน KM Forum
มีการเสวนาหัวข้อ “เตรียมทัพความรู้และนวัตกรรม เพื่อน�าองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
ประธานกรรมการ บริษทั Bathroom Design ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
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สถาบั น จั ด งาน “สภาสถาบั น พบ
ประชาคม” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภา
สถาบัน เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมเปิด
เวทีรับฟังความคาดหวัง และความคิด
เห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้า เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

สถาบันจัดแถลงข่าว “เปิดนิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย: ปฏิรูปการเมืองยกเครื่องกฎหมายกระจายอ�านาจบริหารราชการ” โดยได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีอาจารย์เข้าร่วมแถลงข่าวดังนี้ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์ประจ�าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ตลาดอาเซียน: การค้าการลงทุน” โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัครพงศ์ ทีปวัชระ กระทรวงพาณิชย์ คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอรรจน์สิทธิ
สร้อยทอง ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด�าเนินรายการโดย รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้าระยอง จัดโครงการแนวทางปฏิรูปสิ่งแวดล้อมไทยโดยใช้
จักรยาน โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดเขาส�าเภาทอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557

ข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ
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ข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา
จ�ำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาใหม่ และ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2557

นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาใหม่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร
จ�ำนวนคณาจารย์
แยกตามวุฒิการศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปริญญาเอก

172 คน

ปริญญาโท

20 คน
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ข้อมูลบุคลากร
จ�ำนวนคณาจารย์
แยกตามต�ำแหน่งวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ศาสตราจารย์

12 คน

รองศาสตราจารย์

65 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

67 คน

อาจารย์

48 คน

ข้อมูลบุคลากร
จ�ำนวนบุคลากรสายอาจารย์สายสนับสนุน
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2557

สายอาจารย์
สายสนับสนุน
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ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบด�ำเนินงาน

33,554,000

งบลงทุน

53,693,800

งบบุคลากร

170,400,800

งบเงินอุดหนุน

280,177,500

ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบบุคลากร

6,802,200

งบลงทุน

26,118,200

งบเงินอุดหนุน

28,797,100

งบด�ำเนินงาน

84,144,300

งบกลาง

91,515,000
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เปรียบเทียบงบประมาณ
รายจ่ายเงินแผ่นดินงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2557
งบประมาณรายจ่าย
เงินแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้

ข้อมูลงานวิจัย
จ�ำนวนโครงการและ
เงินสนับสนุนงานวิจัย วช.
ที่ผ่านส�ำนักวิจัย
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - 2557

จ�ำนวนโครงการ
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลงบประมาณ
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ข้อมูลงานวิจัย
จ�ำนวนและโครงการวิจัย
ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2557

จ�ำนวนโครงการ
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

ข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2557

แหล่งเงินทุนภายนอก (ศว.)		
เงินทุนคณะ		
เงินสนับสนุนจากสถาบัน		
งบประมาณแผ่นดิน (วช.)		
ภาพรวม		

2553

2554

2555

2556

2557

134.02
13.10
10.00
4.20
161.32

120.84
20.79
15.00
6.20
162.83

116.78
22.63
10.00
13.07
162.48

134.50
24.96
10.00
24.69
194.15

168.77
20.92
7.60
37.02
234.31
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จ�ำนวนและมูลค่าโครงการที่ปรึกษา
ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2557

จ�ำนวนโครงการ
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

ข้อมูลงานบริการวิชาการ
จ�ำนวนและมูลค่าโครงการ
ฝึกอบรม ที่ผ่านส�ำนักสิริพัฒนา
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2557

จ�ำนวนโครงการ
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
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ข้อมูลงานบริการวิชาการ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
โครงการวิจัย ที่ผ่านส�ำนักวิจัย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

• โครงการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  จ�ำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,262,900  บาท
• โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ�ำนวน 22 โครงการ มูลค่าโครงการ  37,016,600 บาท
• บทความวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ได้รับรางวัล) จ�ำนวน 58 บทความ  มูลค่ารางวัล 3,391,000   บาท

ล�ำดับที่

ชื่อผู้วิจัย/ผู้เขียนบทความ

ชื่อโครงการ/บทความ

ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง
1 ผศ.ดร.อาวีวรรณ  มั่งมีชัย
การพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 180 หน่วยการผลิต และบริการ
ของประเทศไทย (ระยะที่ 1)
2 ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย: ปัญหาและความท้าทาย
ทุนส่งเสริมการเขียนต�ำราและสื่อการสอน
3 ผศ.ดร.นรีนุช  ด�ำรงชัย
4 รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช
ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
5 รศ.ดร.กันยารัตน์  เกตุข�ำ
6

ผศ.ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ

7

ผศ.ดร.โอม  ศรนิล

มูลค่าโครงการ
655,000
2,400,000

หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์ส�ำหรับผู้เรียนชาวไทย
การวิเคราะห์การถดถอย

157,000
150,000

จุดยืนเชิงประเมินในส่วนบทน�ำและบทอภิปรายผลในดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาไทย (Evaluative Stances in introduction and discussion
Sections of Thai Students’ Doctoral Dissertations )
โปรโตคอลพิสูจน์ตัวจริงที่ป้องกันฟิชชิ่ง
(Anti-Phishing Password Authentication Protocol)
การคัดเลือกตัวแปรส�ำหรับการจ�ำแนกประเภทโดยวิธีฟัซซีแบบวิวัฒนาการ

288,800

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
1 รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน
พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา
และนักวิชาการไทย
2 รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน
โครงการปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมและศักยภาพ
ของการเป็นนักวิจัยของบุคคลหลายประเภท
3 ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์ แผนงานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย

341,500
270,600
773,900
9,131,600
332,000
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ล�ำดับที่

ชื่อผู้วิจัย/ผู้เขียนบทความ

ชื่อโครงการ/บทความ

มูลค่าโครงการ

4
5
6
7
8

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์
ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์
รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์
ผศ.ดร.เกศรา  สุกเพชร

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,077,000

9
10
11
12

ผศ.ดร.สุจิตรา ช�ำนิวิกย์กรณ์
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ผศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน

13
14

ผศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

15

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

16

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

17

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

18

ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป

19
20

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร.วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

21

ผศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์

22

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุไทย
สุขภาพและความคาดหวังในชีวิตของผู้สูงอายุไทย
การมีงานท�ำและการเกษียณของผู้สูงอายุไทย
ความมั่นคงทางเงินของผู้สูงอายุไทย
กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ
บทบาทอุดมศึกษาไทยและกับดักประเทศก�ำลังพัฒนา
ทุนมนุษย์ การกระจายรายได้และนโยบายก�ำจัดความยากจน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงดูแลสุขภาพทั่วไปและสปาอย่างยั่งยืน
โครงการศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยภายใต้
การแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(AEC)
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดท�ำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
และประเมินศักยภาพตลาดตราสารหนี้ไทยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)
การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชน
เพื่อสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวส�ำหรับประเทศไทยปี 2556
การเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015
การก�ำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
การศึกษาศักยภาพโซ่อุปทานผ้าไหมไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภาคการเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศต่อภาคเศรษฐกิจจริง
การวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนของประเทศไทย

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ได้รับรางวัล)
1 ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ
Thai English Teachers’ Understanding of “Post method Pedagogy”
: Case Studies of  University Lecturers ตีพิมพ์ในวารสาร
English Language Teaching, Vol.6, No.12 Dec.2013
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ระดับควอไทล์ที่ 4
2 รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
A critical review and evaluation of applying semi-volatile For
schungs gemeinschaft (DFG) and National Research Council of
Thailand (NRCT) Funded Project organic compounds  (SVOCs)
as a geochemical tracer to indicate tsunami backwash:
The Bilateral, Deutsche Tsunami Deposits in Near-Shore- and

398,000
1,747,000
1,205,000
1,280,000
670,000
554,000
812,000
1,350,000
3,900,000
489,000
890,000
695,000
512,100
1,200,000

20,000

18,000
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3

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

4

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

5

รศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

6

ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย

7

รศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

8

ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

9

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

10

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

11

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

12

ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย

ชื่อโครงการ/บทความ
Coastal Waters of Thailand (TUNWAT)  
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Parameters influencing sulfur speciation in environmental samples
using sulfur K-edge X-ray absorption near-edge structure  
ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Analytical Methods in Chemistry ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 ปีพิมพ์ 2012 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ 4
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
Diurnal variation and spatial distribution effects on sulfur speciation
in aerosol samples as assessed by X-ray absorption near-edge
structure (XANES) ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Analytical Methods in
Chemistry ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีพิมพ์ 2012 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ 4  ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
Developing and Validating AFFINITY: A New Scale to Measure
Consumer Affinity toward Foreign Countries ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of International Consumer Marketing อยู่ในควอไทล์ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 70
Life cycle consumptive water use for oil shale development  and
implications for water supply in the Colorado River Basin
ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Life Cycle Assessment
อยู่ในควอไทล์ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Measuring the Impact of Inter attitudinal Conflict on Consumer
Evaluation of Foreign Products  ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
Consumer Marketing อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Time-varying Market, Interest Rate, and Exchange Rate Risks of
Thai Commercial Banks ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Academy
of Management Journal of Accounting and Finance
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4
Malware Classification Using N-grams Sequential Pattern Features
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ International Journal of Information
Processing and Management ในเดือนกรกฎาคม 2556
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Solving Timetabling Problem Using A Co-Operative Co-Evolution
Multi-Objective Genetic Algorithm ตีพิมพ์ในวารสาร
Applied  Mechanics and Materials Vols.411-414 (2013)
อยู่ในฐานข้อมูล  SCI Margo ควอไทล์ที่ 4 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Printed Thai Character Recognition Using Conditional Random
Fields and Hierarchical Centroid Distance ตีพิมพ์ในวารสาร
Applied Mechanics and Materials Vols.411-414 (2013)
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Environmental externalities in relation to agricultural sector in
Thailand with trade-linked analysis ตีพิมพ์ในวารสาร Environment,
Development, and Sustainability  อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
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ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

ชื่อโครงการ/บทความ

มูลค่าโครงการ

A Word Sense Disambiguation Approach for English-Thai Translation
ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Mechanics and Materials อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo ควอไทล์ที่ 4 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
รศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา
Street Vending Phenomena: A Literature Review and Research
Agenda ตีพิมพ์ในวารสาร Thunderbird International Business Review.
Vol. 56, Issue 1, pages 55-75 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2  
Dr. Yu-Hsiu Lee (Hugo)
Changing Language Loyalty and Vitality: Focus on the Generational
Change of Ethnic Identity and Social Inclusion  among Sino-Siamese
in Bangkok, Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Social Science,
Vol.10, No.6, March 2014 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2  
รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
Investigation of the TVOC in the Communities near Mab Ta Phut
industrial estate  ตีพิมพ์ในวารสาร Pollution research
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4  
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
The empirical development of cognitive, affective, and behavioral
tendency measures of attitudes toward nuclear power plants in
Thai university students ตีพิมพ์ในวารสาร Progress in Nuclear Energy
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
Measuring Airport Efficiency: Productivity and Operation
ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social Sciences
อยู่ในฐานข้อมูล  SCI Margo ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
Adoption of Digital Media as the ASEAN Tourism Marketing Strategy
ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social Sciences
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
ผศ.ดร.สุวารี นามวงศ์
Tourist destination brand image development and analysis based
on stakeholders perception: A case study from Southland,
New Zealand ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Vacation Marketing
published online อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล Dynamic Materialized View Selection Using 2PO Based on
Re-Optimized Multiple View Processing Plan ตีพิมพ์ในวารสาร
International Journal of Advancements in Computing Technology
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
อ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
Vision-based Smart Mobile Projection: A Study of Infrared Projection
and Sensing in a Ubiquitous Environment ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ใน International Journal of Digital Content Technology and its
Applications (JDCTA) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย
Analysis of the potential for implementing clean development
mechanism projects through clean energy policy for the energy
and transportation sectors of Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร
International  Journal of  Technology, Policy and Management
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3  
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24

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

25

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

26

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

27

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

28

ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

29

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

30

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

31

อ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

32

อ.ดร.เวสารัช เอื้อมบุญสุข

33

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

34

ผศ.ดร.วรางคณา ศรนิล

ชื่อโครงการ/บทความ
Employment of Immigrants and Firm’s Competitiveness:
Evidences from Thai Manufacturers ตีพิมพ์ในวารสาร International
Business Management อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Estimators in Simple Random Sampling: Searls Approach
ตีพิมพ์ในวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo Journal  ควอไทล์ที่ 3
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Estimators in Simple Random Sampling: Searls Approach
ตีพิมพ์ในวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo Journal  ควอไทล์ที่ 3  
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Appropriate environmental Management of electricity generation
from renewable energy ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of  
Sustainable Development and Planning อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 4
Politico Economic Institutions and Economic Performance:
Evidence from East Asia and Latin America, 1990-2009
ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social Sciences
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
Job Vacancies, Skill Development, and Training in Workplace:
Evidence from Thai Manufacturers  ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
Applied  Sciences อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
How Much Do Low-Skilled Immigrants Contribute to the
Thai Economy: Analysis of Three Methodologies  ตีพิมพ์ในวารสาร
Asian and Pacific Migration Journal อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Political Liberalization and Agricultural Trade Policy in Indonesia
and the Philippines ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Political Science
(ISSN:02185377) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
The importance of using a test of weak-form market efficiency that
does not require investigating the data first ตีพิมพ์ในวารสาร
International  Review of Economics and Finance
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Confessions of the So-Called Unsuccessful FEL Learners:
Voices of Thai Graduate Students ตีพิมพ์ในวารสาร European
Journal of Social Sciences, Volume 42, Issue 2, March, 2014
หน้า 174-182 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
Solid Waste Management Planning Using Multi-Objective Genetic
Algorithm ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Solid Waste Technology
and  Management, Vol. 40(1), 2014 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 4
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35

อ.ดร.พีรยุทธ์ เจริญสุขมงคล

36

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

37

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

38

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

39

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

40

ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

41

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

42

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

43

ผศ.ดร.โอม ศรนิล

44

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

45

อ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

ชื่อโครงการ/บทความ
Effects of Support and Job Demands on Social Media Use and
Work Outcomes ตีพิมพ์ในวารสาร Computers in Human Behavior
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
The Projection of Thailand’s Long Term Economic Growth,
Associated  Structural Change, and Energy Consumption Driven
by Fixed Land Supply ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social
Sciences, Volume 42 Issue 1 อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
Effects of biomass and agricultural waste burnings on diurnal
variation  and vertical distribution of OC/EC in Hat-Yai City, Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Applied Sciences (ISSN:19963343)
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ที่ระดับควอไทล์ที่ 1 ในหมวดของ
Multidisciplinary ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Chemical Characterization of Carbonaceous PM10 in Bangkok,
Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Applied Sciences
(ISSN:19963343) อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1 ในหมวด
ของ Multidisciplinary ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Securing the Future the Community: Child Protection in ASEAN
ตีพิมพ์ในวารสาร ASEAN SOCIAL SCIENCE อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 80
Stock Synchronicity in the ASEAN Economic Community
ตีพิมพ์ในวารสาร International Business Management
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Improving Filter-Based Feature Selection Using Two Criterion
Junctions ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Advancements
in Computing Technology อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
An Automatic Approach to Generating Abstractive Summary for
Thai opinions ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Advancements
in Computing  technology  อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
Filter-Based Fuzzy Feature Selection Using Genetic Algorithm
ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Advancements in
Computing technology อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
IT investment and constraints in developing countries: evidence
from Thai manufactures ตีพิมพ์ในวารสาร Information Development
ควอไทล์ที่ 2 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 50
The contributions of mindfulness meditation on burnout,
coping strategy, and job satisfaction: Evidence from Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Management & Organization
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3

มูลค่าโครงการ
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ชื่อผู้วิจัย/ผู้เขียนบทความ

46

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

47

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

48

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

49

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

50

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

51

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

52

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

53

อ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

54

อ.ดร.พีรยุทธ์ เจริญสุขมงคล

55

อ.ดร.พีรยุทธ์ เจริญสุขมงคล

56

อ.ดร.พีรยุทธ์ เจริญสุขมงคล

ชื่อโครงการ/บทความ
Combination of Data Masking and Data Encryption for Cloud
Database ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Mechanics and Materials
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4
Happiness from Giving: Quantitative Investigation of Thai Buddhists
ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Research in Quality of Life
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
Application of Binary Diagnostic Ration of Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons for Identification of Tsunami 2004 Backwash
Sediments in Khao lak, Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร
The Scientific World Journal (ISSN:1537744X) อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
How to Reduce Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)s from
Industrial Boilers under the Context of Thailand? ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of Applied Sciences (ISSN 18125655)  อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
A Preliminary Study of Using Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
as Chemical Tracers for Traceability in Soybean Products ตีพิมพ์
ในวารสาร Food Control (ISSN:09567135)  อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo
ควอไทล์ที่ 1
Hospital out-and-in-patients as functions of trace gaseous species
and other meteorological parameters in Chiang-Mai, Thailand
ตีพิมพ์ในวารสาร Aerosol and Air Quality Research อยู่ในฐานข้อมูล
SCI Margo ควอไทล์ที่ 1 ผู้วิจัยมีส่วนร่วมร้อยละ 90
Intergenerational Transfers and Family Structure: Evidence from
Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Ageing International
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 3
Multimodal Interface Towards Smartphone: The Use of Pico Project,
Passive RGB Imaging and Active Infrared Imaging
ตีพิมพ์ในวารสาร Lecture Notes in, Computer Science
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 2
The effect of software piracy on research and development
intensity at the country level: do developed countries and
emerging economies ตีพิมพ์ในวารสาร Global Business and
Economics Review  อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4
Benefit of Mindfulness Meditation on Emotional Intelligence,
General Self-Efficacy, and Perceived Stress: Evidence from
Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Spirituality in Mental Health
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
Cultural intelligence and export performance of small and medium
enterprises in Thailand: Mediating roles of organizational capabilities
ตีพิมพ์ในวารสาร International Small Business Journal
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 1
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90
ล�ำดับที่

ชื่อผู้วิจัย/ผู้เขียนบทความ

57

อ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

58

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ชื่อโครงการ/บทความ
Democracy, Trade Openness, and Agricultural Trade Policy in
Southeast Asian  Countries ตีพิมพ์ในวารสาร Japanese Journal of
Political Science อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4
A Model of Social Interactivity through Internet-based Technologies:
Implications for Marketing Communications
ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Applied Business and
Economic Research (Jan - June 2015) ISSN:0972-7302 Review
อยู่ในฐานข้อมูล SCI Margo ควอไทล์ที่ 4
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• โครงการวิจัย จ�ำนวน 384 โครงการ มูลค่าโครงการ  168,769,387 บาท

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

1

การสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการสื่อสารในกรณีของสถานีวิทยุชุมชน
(Capacity Building For Pluralism of Communal Radio Station)
แผนงานและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�ำหรับภาคการเกษตร
Conducting Primary Data Collection For Nation - wide Agriculture Survey
in Thailand
การศึกษาการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และวิสาหกิจชุมชน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
นายมนตรี เกิดมีมูล
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

ดร.บุญสม หรรษาสิริพจน์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ดร.บุญสม หรรษาสิริพจน์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
การศึกษาวิจัยและปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง ดร.พลาพรรณ  ค�ำพรรณ์
ส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
การส�ำรวจการมีหรือการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน กฟผ.
ดร.พลาพรรณ  ค�ำพรรณ์
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สาม
ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
(พ.ศ. 2555-2558) รอบที่ 1 ใน 3 ปีแรก พ.ศ. 2555-2557
การศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทย
ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
และการแพทย์ทางเลือก
การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลปี 2557 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่
ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ประชาคมอาเซียนในบริบทของ SIPA ครั้งที่ 3
Ties and Its Impact in Later Life in Thailand
ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์  
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
นายโชติก รัศมีทันกรกุล
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
การวิจัยตลาดศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และแผนธุรกิจในโครงการพัฒนาที่ดิน ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ปทุมธานี
การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วง
ผศ.ดร.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ระยะเวลา 3 เดือน
การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลส�ำหรับองค์กรสื่อสาธารณะ (Marketing Communication ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
in the Digital Era for Public Service Media Organization)
การปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก ปี 2557
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
การส�ำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าต่อธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ปี 2557
งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 12/24 เควี
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
การประเมินและติดตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

โครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ล�ำดับที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

Coherence of Macroeconomic Policies in ASEAN Members Empirical Investigation ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
of Experiences in 2000-2010
ผศ.ดร.วิศษิ ฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย ผศ.ดร.สุจิตรา ช�ำนิวิกย์กรณ์
การศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
การประเมินและผลกระทบของการปรับปรุงเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง ฟอสซิล
ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย
การวิจัยเพื่อก�ำหนดนโยบายด้านเนื้อหารายการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.ดร.อาแว มะแส
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา “ลานกีฬาพัฒน์” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตรารุจิ
การเคหะคลองจั่น กทม. อย่างยั่งยืน
การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 โครงการ (โครงการ รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
การติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงของประเทศ)
การศึกษาและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะ
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
เรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์
ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย
แผนที่ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู”
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
การพัฒนาเครื่องมือและระบบประเมินผลการพัฒนาองค์กร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาการท�ำงานสู่ส�ำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office) รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
การส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2556
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
คุณรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์   
คุณสืบสกุล นวลสกุล          
คุณจารุวรรณ ยอดระฆัง
การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ       
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี พ.ศ. 2557
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชน รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ที่ยั่งยืน
แผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2558 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดร รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
คาร์บอนในฝุ่นละออง PM 10 ของเขตประกอบการในจังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2557
การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขตนิคมอุตสาหกรรม
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
จังหวัดระยอง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ชุมชน ส�ำหรับชุมชน ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ
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หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

44

การจัดท�ำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ.2557-2561
ศึกษาและส�ำรวจข้อมูลศิลปะการท�ำทองสุโขทัย พร้อมจัดท�ำชุดองค์ความรู้และชุด
สื่อความหมายส�ำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การศึกษาความเหลื่อมล�้ำการคลังท้องถิ่นและทางเลือกนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรม
การศึกษาต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การส�ำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) ต่อการพัฒนา
มาตรฐานบังคับปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
การศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับกลุ่มคนไทยใน
ต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับกลุ่มคนไทย
ในต่างประเทศ
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและบริบทสากล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
การประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ปีงบประมาณ 2556
(พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก)
ลักษณะและปัจจัยก�ำหนดภาพในความคิด (Stereotype) ที่คนไทยมีต่อกลุ่มการเมืองต่างๆ
และการออกแบบโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความแตกต่างสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมไทย
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

45
46
47
48
49
50
51
52
53 - 64

รศ.พัชนี เชยจรรยา
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ผศ.ดร.โอม ศรนิล
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
65 - 263 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
264
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ ธ.ก.ส.
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
265
การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558-2561
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
266
การส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบาย ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ของกรุงเทพมหานคร
267
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
268
การประเมินผลการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับ ผศ.ดร.โอม ศรนิล
การบริหารงานของการเคหะแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
มนุษย์รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย
269 - 384 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

ล�ำดับที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

• โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 98 โครงการ มูลค่าโครงการ 240,615,464 บาท

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด�ำเนินงานตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วน
ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การพัฒนาองค์กร
การสร้างความเข้าใจระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
การพัฒนากรอบหลักสูตรการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา
การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 และรุ่นที่ 61
การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (ทุน UIS ปี 2556)
การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (ทุน UIS ปี 2557)
การพัฒนาธุรกิจและองค์กร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมและก�ำกับการน�ำ Credit Scoring มาใช้ในการอนุมัติ
สินเชื่อรายย่อยของธนาคาร
การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปน. (ฉบับที่ 3) ปี 2558-2562
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมศึกษา ส�ำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจง/อบรม/สัมมนาผู้ประกอบการ
และผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารงานภายในองค์กรและความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ประจ�ำปี 2557
การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย)
การพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม
ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism
Professionals -MRA
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการอ�ำนวยการแก้ไข
ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย
การพัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร
การศึกษาเพื่อจัดท�ำร่างแผนแม่บทด้านสื่อสาร และโทรคมนาคม สปป.ลาว
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายใน
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จอย่างเหนือชั้น
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 - 13
14
15
16
17
18
19
20
21 - 25
26 - 27
28
29
30

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
นายมนตรี เกิดมีมูล   
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมมากรนนท์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 - 42
43
44

กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการน�ำเสนอแบบมืออาชีพ
การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ส�ำหรับผู้บริหาร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรบริษัท
ทักษะการโน้มน้าวใจและการสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จ
กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน
ปัจจัยที่สร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion) ให้กับ Sale Representatives
เสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
การสร้างทักษะการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ที่ปรึกษาโครงการหลักสูตร Management Assimilation Program: From Me to We
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่
การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
การด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการภายในองค์กร ปี 2556
การจัดท�ำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจ (รวธ.) ปี 2557
จัดท�ำแผนการตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้านครหลวง ปี 2557 ภายใต้งานจัดท�ำแผน
การตลาด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
(Thailand Quality to the World) ปีงบประมาณ 2557
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กิจกรรม การติดตามและประเมินผล
การท�ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พ.ศ. 2556-2560
การทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) และแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ปี (2556-2560)
การส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปีงบประมาณ 2557
การจัดท�ำแผนแม่บทของส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562)
การจัดท�ำแผนธุรกิจของส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562)
การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
การศึกษาและจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด
การท�ำแผนพัฒนาธรรมาภิบาลของส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
การเก็บองค์ความรู้ของพนักงานเกษียณอายุการท�ำงานประจ�ำปี 2556
การวิจัยการจัดการเรียนรู้ของครู (TALIS)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ตามมาตรฐานสากล
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หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557
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การศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบการน�ำเสนอผลการติดตาม และประเมินการจัดการ
ศึกษาตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในรูปแบบ PDF Files บนเว็บไซต์ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
การด�ำเนินงาน ประมวลผล และออกแบบการน�ำเสนอผลการติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
การพัฒนาการแสดงผลข้อมูลเพื่อการรายงานผลการติดตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน
ระดับโลก ประเทศไทย (The Education For All Global Monitoring Report  Thailand
Report) โดยแสดงผลบน Apple Application (App Store) Android (Play Store)
และเว็บเบส (Web base) ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษาของไทย และนานาชาติ
การวิจัยทิศทางการบริหารงานของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า
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หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บท และยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียง ผศ.ดร.อาแว มะแส
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) (ระยะที่ 2) ประจ�ำปี 2556
การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เมืองโบราณอู่ทอง
การจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดท�ำ
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
แผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)
การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
การพัฒนาระบบส�ำรวจการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยออนไลน์ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ส�ำหรับโรงพยาบาล
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารความเสี่ยง
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
การส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ E-COMMERCE จากลูกค้าของบริษัท
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
การวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี    
EGAT New Leader Development Program (ENLP) ปี 2557
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
EGAT Get Ready Program III (EGRP III)
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รวม 6 โครงการ
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
1. EGAT senior Executive Program (ESEP)
2. EGAT Director Development Program (EDDP)
3. EGAT Enhancing for Level 11 (EEP Level 11)
4. EGAT Enhancing Program for Chief of Department (EEP for Chief)
5. EGAT Enhancing Program for Level 9 Taking charge of Head of Section
(EEP for Level 9-Head)
6. EGAT Enhancing Program For Head of Section (EEP for Head)
การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีและสปอตประชาสัมพันธ์ชื่อตามโครงการประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านฝึกอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

97
87
88

89
90

91

92
93
94
95
96
97
98

ชื่อโครงการ
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อกลุ่ม ปตท.
พื้นที่จังหวัดระยอง
การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช            
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
Development to Improve Competitiveness Programme MDICP)
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การก�ำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ    
การวิเคราะห์งาน การวางแผนอัตราก�ำลัง การจัดท�ำโครงสร้างค่าตอบแทน
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
และการจัดท�ำแผนพัฒนางานอาชีพ
ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน               
รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา  
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
การจัดท�ำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (มาตรฐานการบริหารจัดการ
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
แหล่งท่องเที่ยว) ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (มาตรฐานเรือรับจ้างน�ำเที่ยว)
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ในปีงบประมาณ 2557
การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชน อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
การจัดท�ำรายงานผลการน�ำนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะไทยไปสู่การปฏิบัติ
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
เศรษฐกิจอาเซียน
ที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการบริหารพื้นที่พิเศษ
ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
เมืองโบราณอู่ทอง

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557
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โครงการฝึกอบรม ที่ผ่านส�ำนักสิริพัฒนา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

• โครงการฝึกอบรม จ�ำนวน  233  โครงการ   มูลค่าโครงการ  250,061,757 บาท

ล�ำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1
2
3

Certified  Investment and Securities Analyst Program  (CISA) Level -1 รุ่นที่ 3
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ (MMM  รุ่นที่  57)
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 77
การเตรียมสอบ TOEFL (paper-based)
Project Design and Management (เมียนมาร์)
เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 3
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 5
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 6
การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 1
โครงการอาเซียนสัญจร
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 78
กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิด
การแก้ปัญหาการร้องเรียน/ การจัดการข้อร้องเรียน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 5
การค้นหาองค์ความรู้จากข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ Executive Mini MBA
กลยุทธ์การบริหารจัดการภารกิจกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
กลยุทธ์การแก้ไขและจัดการปัญหาขยะ น�้ำเสีย และมลภาวะของท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
รุ่นที่ 1
Civil Registration and Vital Information Collection System
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 79
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 7
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 8
การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  รุ่นที่  30
กลยุทธ์การบริหารจัดการภารกิจกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
กลยุทธ์การแก้ไขและจัดการปัญหาขยะ น�้ำเสีย และมลภาวะของท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
รุ่นที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 9
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้จัดการสาขา รุ่นที่ 10
Construction Project Management and Planning
Human Resource Development
The United Nations Thailand Visiting
การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
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ชื่อหลักสูตร

33
34
35

การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 4
กลยุทธ์การบริหารจัดการภารกิจกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
กลยุทธ์การแก้ไขและจัดการปัญหาขยะ น�้ำเสีย และมลภาวะของท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
รุ่นที่ 3
การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 80
เทคนิคการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน และกฎหมาย
เลือกตั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้  รุ่นที่ 10
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย รุ่นที่ 1
การจัดการส�ำหรับผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย รุ่นที่ 2
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช้นักการเงิน รุ่นที่ 13
กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 3
Investment Risk Management  (ลาว)
กลยุทธ์การบริหารจัดการภารกิจกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
ผู้บริหารสตรีท้องถิ่น รุ่นที่ 1
การบริหารงานทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 1
ผู้น�ำต้นแบบด้านจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์การบริหารจัดการภารกิจกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
กลยุทธ์การแก้ไขและจัดการปัญหาขยะ น�้ำเสีย และมลภาวะของท้องถิ่นแบบมืออาชีพ
รุ่นที่ 5
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 81
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้าน AEC (MR.AEC) รุ่นที่ 2
Capital  Management ระหว่างประเทศ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 82
การบริหารงานทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 2
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ส�ำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ รุ่นที่ 1
KRUNGSI Leadership Academy Wave 4
นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่  22
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 15
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง  รุ่นที่ 16
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 83
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ส�ำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ รุ่นที่ 3
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ส�ำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ รุ่นที่ 4

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
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66
67
68
69
70
71
72

นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ส�ำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท) รุ่นที่ 1
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
การพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program)
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ (MMM  รุ่นที่  58)
การบริหารงานทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 3
ICU - CCU Training Program at Rajavithi Hospital
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 84
การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
การเตรียมผู้จัดการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ การเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ห่างไกล
ส.ต.ง.  รุ่นที่ 1
การปฏิบัติการทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 2
นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 4
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส�ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 1/57
พัฒนาผู้บริหาร  Mini  MBA รุ่นที่ 1
พัฒนาผู้บริหาร  Mini  MBA  รุ่นที่ 2
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียน รุ่นที่ 1
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 85
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 2
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ การเงิน การคลังและการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ห่างไกล
ส.ต.ง.  รุ่นที่ 2
การบริหารงานทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 4
การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 86
การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึก รายงานการประชุม รุ่นที่ 5
การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดเชิงบวก รุ่นที่ 1
นักบริหารการปกครองท้องถิ่นมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
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77
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82
83
84
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86
87
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91
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ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
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98

กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ การเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ห่างไกล
ส.ต.ง.  รุ่นที่ 3
เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 4
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ส�ำหรับผู้บริหารเทศบาล (นบร.ท) รุ่นที่ 3
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 87
นักบริหารระดับสูง  รุ่นที่ 15
ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี  2557 และการลงทุนใน  ASEAN
การเตรียมต้นกล้ามัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ เมื่อเข้าสู่อาเซียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
ผู้น�ำตัวจริง : The Authentic Leadership ส�ำหรับผู้บริหารระดับ 11
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 14
พัฒนาผู้บริหาร (Mini Master of Business Administration)
การบริหารงานทางหลวงชนบท  รุ่นที่ 5
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 88
การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6
การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ Executive Mini MBA  รุ่นที่ 4
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่  23
กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 20
นักบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
การพัฒนาผู้น�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย : Local CEO Retreat รุ่นที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 2/57
Certified  Investment and Securities Analyst Program  (CISA) รุ่นที่ 2/57
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1/2557
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
การเตรียมสอบ TOEFL (paper-based)
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 89
Smart Supervisor  รุ่นที่ 1
การจัดการสมัยใหม่ส�ำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานต�ำรวจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง ช่วงที่ 1
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดบวก รุ่นที่ 2
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ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

ล�ำดับที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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134
135
136
137

นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63
สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่  รุ่นที่ 3
การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ การเงิน การคลัง และการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ห่างไกล
ส.ต.ง.  รุ่นที่ 7
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
การบริการแบบมืออาชีพระดับโรงแรมห้าดาว
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 90
การสื่อสารและน�ำเสนออย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1
การสื่อสารและน�ำเสนออย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2
Logistics Management ภายใต้โครงการ CSEP ประจ�ำปี 2557
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคคลทั่วไป  รุ่นที่ 54
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 26
นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 3/2557
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ (MMM  รุ่นที่  59)
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 91
Smart Executive
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 2
พัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
Public Sector Reform and Capacity Building
พัฒนาผู้บริหาร Micro MBA
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
การพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนส�ำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
ภาษาและการสื่อสารเพื่อรองรับ AEC
ผู้น�ำเยาวชน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ผู้น�ำเยาวชน โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์
เสวนาวิชาการเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
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166
167
168
169

พัฒนาทักษะผู้บริหารระดับกลาง
อาเซียนด้านการท่องเที่ยว
Smart Supervisor  รุ่นที่ 2
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
การบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูล และการแปรรูปเป็นพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 2
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 3/57
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 15
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (AEC: 2015)
รุ่นที่ 2
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รุ่นที่ 92
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ฉบับใหม่ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  รุ่นที่  32
Project Management
การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต�ำเหน่งนักบริหาร
Smart Manager
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่  24
การวางแผนกลยุทธ์และก�ำหนด KPI
กฎหมายและระเบียบราชการส�ำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 3
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
นโยบายสาธารณะ แนวคิดและการประชุมส�ำหรับ กสทช.
กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 21
Certified  Investment and Securities Analyst Program  (CISA) รุ่นที่ 3/57
การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และการปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2
แนวทางปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2
เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 5
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177
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184
185
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189
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191
192
193
194
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ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
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196
197
198
199
200
201
202
203
204

การเขียนกรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ NIDA  ICCS Conference 2014
การส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
พัฒนาหัวหน้างาน
HR  For Non HR  Managers
แนวทางปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
การพัฒนาผู้บริหารระดับจังหวัด รุ่นที่ 1
Mini Master of Management for Hospital
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9
การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความส�ำเร็จ รุ่นที่ 3
การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความส�ำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 2
Business Simulation
นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมืออาชีพ
การจัดการท่าอากาศยานระดับสูง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่  3
แนวทางปฎิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 4
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล รุ่นที่ 93
การพัฒนาผู้บริหารระดับจังหวัด รุ่นที่ 2
นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อุตสาหกรรมจังหวัด (เตรียมความพร้อมเป็น อสจ.) รุ่นที่ 3
Policy Analysis and Interpretation (กัมพูชา) ระหว่างประเทศ
Free Trade Negotiations  (มองโกเลีย)
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 7
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 4/57
แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 6
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
การเจรจาต่อรองศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 27
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 3
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่  4
แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 7
ฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIDA-Wharton รุ่นที่  7)
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ (MMM รุ่นที่ 60)
ผู้น�ำเยาวชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ผู้น�ำเยาวชน โรงเรียนอิสลามสันติชน
เสวนาวิชาการเรื่อง ตลาดและพฤติกรรม ผู้บริโภคในอาเซียนกับโอกาสทางธุรกิจของไทย
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ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูล
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร ผลิน ภู่จรูญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูล
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
อ.ใจชนก  ภาคอัต
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คณะ/วิทยาลัย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวมทั้งหมด

ปริญญาเอก

217
28
55
40
59
19
48
59
95
52
35
707

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
210
370
254
316
135
148
166
174
95
94
1,962

893
1,288
563
557
300
286
546
261
69
174
4,937

917
224
1,141

66
2
168
236

รวม

2,237
1,752
872
913
718
453
760
494
259
322
203
8,983

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
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คณะ/วิทยาลัย

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวมทั้งหมด

ปริญญาเอก

23
1
4
4
4
2
38

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
119
147
57
107
29
45
51
22
17
2
596

411

349
199
130
88
93
159
126
21
8
1,584

414
103
517

29
16
45

รวม

967
526
260
241
224
138
212
148
38
10
16
2,780

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

จ�ำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จ�ำนวนนักศึกษาใหม่

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะ/วิทยาลัย

ปริญญาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวมทั้งหมด

30
3
9
11
15
5
6
10
11
16
35
151

ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ นานาชาติ
กทม.
ภูมิภาค
54
105
91
83
37
50
43
38
20
53
574

269
498
192
158
117
92
170
87
18
78
1,679

277
94
371

รวม

21
91
112

630
627
292
252
263
147
219
135
49
147
126
2,887

จ�ำนวนบุคลากรของสถาบัน จ�ำแนกตามประเภท หน่วยงาน และสายงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงานสถาบัน

สาย
สาย
รวม
อาจารย์ สนับสนุน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักสิริพัฒนา
สำ�นักบรรณสารการพัฒนา
สำ�นักวิจัย
สำ�นักงานอธิการบดี
รวมทั้งหมด

12
13
7
16
8
9
9

10
6
10
14
6
9
5

22
19
17
30
14
18
14

1

8
6
23
8
56
161

9
6
24
8
56
237

1
76

สาย
สาย
รวม
อาจารย์ สนับสนุน

7
11
16
10
12
9
6
8
3
5
1

25
113

5
7
3
5
3
2
5
9
6
10
3
20
5
25
4
154
266

12
18
19
15
15
11
11
17
9
15
4
20
5
25
4
179
379

ลูกจ้าง
ประจ�ำ ชั่วคราว ชั่วคราว
เงิน
เงินงบ
รายได้ ประมาณ

1
1
2
4
3
2
1

1
1
10
39
65

1
2

1
39
40

3

รวม
รวม

1
1
2
5
3
4
1

1
1
10
1
78
108

35
38
38
50
32
33
26
17
9
15
4
30
12
59
13
313
724

ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
รวมทั้งหมด

หน่วยงาน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

39

7

1

2
1

6
10
3
7
6
2
5

22

1

3
2
2
5
1
6
2

1
8

3
1
1
1

1

1
1
76

12
13
7
16
8
9
9

5

1

1
1

1

1

รศ. ผศ. อ. รวม ศ.

3

ศ.

ข้าราชการ

25

3
1

1
1
6
2
6
5

45

10
4
3
8
1
5
7
4
2
1

รศ. ผศ.

38

13
2
2
5
3
2
2
1
5
2
1

113

25
7
11
16
10
12
9
6
8
3
5
1

อ. รวม

พนักงานสถาบัน

1

1

ศ. รศ. ผศ.

2

2

3

2

1

อ. รวม

ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)

12

1

2
1

3
1

1
3

65

3
1

1
7
16
5
14
11
2
5

67

1

10
7
5
10
6
6
13
6
2
1

25
19
24
23
27
20
20
15
8
3
5
1
1
1 1
48 192

13
2
3
5
6
3
5
2
5
2
1

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม

รวมทั้งหมด

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

จ�ำนวนคณาจารย์ จ�ำแนกตามประเภทหน่วยงาน และต�ำแหน่งทางวิชาการ
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ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
รวมทั้งหมด
		

หน่วยงาน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

70

1

12
11
7
15
8
8
8

เอก

1
6

1
1

1

2

โท

ตรี

ข้าราชการ

1
1
76

12
13
7
16
8
9
9

รวม

101

25
7
11
16
9
12
8
6
1
2
3
1

เอก

12

7
1
2

1

1

โท

ตรี

พนักงานสถาบัน

จ�ำนวนคณาจารย์ จ�ำแนกตามประเภทหน่วยงาน และวุฒิการศึกษา

113

25
7
11
16
10
12
9
6
8
3
5
1

รวม

1

1

เอก

2

2

โท

ตรี

3

2

1

รวม

ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)

25
19
22
23
25
20
16
14
1
2
3
1
1
   
172

เอก

1
20

4
1
7
1
2

2

2

โท

ตรี

รวมทั้งหมด

25
19
24
23
27
20
20
15
8
3
5
1
1
1
192

รวม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน

สภาคณาจารย์

ที่ประชุมคณบดี/ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สภาวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณบดี

รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก
เลขานุการสำ�นัก

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน
คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการกำ�กับนโยบายการลงทุน
คณะกรรมการประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน		ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
รองคณบดี
อธิการบดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา เลขานุการคณะ/
ผู้อำ�นวยการกอง
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการ		 วิทยาลัยนานาชาติ
วิชาการ
ผู้อำ�นวยการศูนย์สาธารณะ
ประโยชน์และประชาสังคม
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษา		
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำ�นวยการศูนย์สำ�รวจ		
ความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ผู้อำ�นวยการศูนย์
อาเซียนและเอเชียศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

อธิการบดี

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557

โครงสร้างการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะ

สำ�นัก

สำ�นักงานอธิการบดี

ศูนย์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สำ�นักวิจัย

กองกลาง

ศูนย์บริการวิชาการ   

คณะบริหารธุรกิจ

สำ�นักสิริพัฒนา

กองแผนงาน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กองบริการการศึกษา

คณะสถิติประยุกต์

สำ�นักบรรณสาร
การพัฒนา

ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สำ�นักเทคโนโลยี		
สารสนเทศ

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

กองคลังและพัสดุ

คณะภาษาและการสื่อสาร

กองงานผู้บริหาร

คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สำ�นักงานสภาสถาบัน

คณะนิติศาสตร์

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศูนย์สำ�รวจความคิดเห็น
“นิด้าโพล”
ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

สำ�นักงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะการจัดการ         
การท่องเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ

หมายเหตุ :                หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้ง โดยคำ�สั่งสภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน

งานสภาคณาจารย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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