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NIDA
สารอธิ ก ารบดี
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพ ด้วยนโยบายของสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันที่กำหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการโดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจยั การบริการวิชาการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของประเทศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน สู่การเป็น
สถาบันชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพดังกล่าว จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพปีล่าสุดของ 4 หน่วย
งานคือ
1. สำนักงบประมาณ (สงป.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันประเมินตนเอง PART 99.01 คะแนน ซึ่งคาดว่าเป็นผล
		 คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันมีคะแนน 4.6489 ซึ่งเป็นผล
		 คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2554 ผลประเมิน 4.91 คะแนน ซึ่งคาดว่าเป็นผลคะแนน
		 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
4. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลประเมินรอบสามระดับสถาบัน 4.67 คะแนน หรือ
		 อยู่ในระดับ “ดีมาก” และทุกคณะอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ทุกคณะมีผลการ
		 ประเมินในระดับดีมาก
     
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการดำเนิ น งานทั ้ ง 4 หน่ ว ยงาน ย่ อ มสะท้ อ นได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ได้พัฒนาการดำเนินงานในทุกพันธกิจ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาว
นิด้าทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวนิด้าทุกท่านจะมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
โดยให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน สร้างประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้รับบริการ บุคลากรของสถาบัน และประชาชนทั่วไป
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ประวั ติ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือกำเนิดจากแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2503 ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองภายในและภายนอกประเทศอย่างหนัก เป็นช่วง
เวลาที่ประเทศต้องการกำลังคนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงภาวะขาดกำลังคนและทรง
เห็นถึงความจำเป็นในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำวิชาความรู้มาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“...ตามทีอ่ ธิการบดีกล่าวถึงการจัดตัง้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วา่ มีความเกีย่ วข้องอยูก่ บั ข้าพเจ้านัน้ ขอกล่าวเสริมว่า
เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่าในการทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะต้องอาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ ในประเทศไทยนั้นนักสถิติดังกล่าวยังหาได้น้อย ถ้าจะหา
ให้ได้เพียงพอก็จะต้องจัดส่งนักสถิติออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เขามีโอกาสเข้าศึกษาเพิ่มเติม และนำวิชาความรู้มา             
ใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อได้แสดงความคิดนี้แก่นักเศรษฐกิจสำคัญของไทย คือ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์
ก็สนับสนุนความคิดนั้น ต่อมาข้าพเจ้ามีโอกาสได้แสดงความคิดนี้แก่นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์อีก นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ให้ความ
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NIDA

เห็นว่า น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และมาทำการสอนในประเทศไทย จะได้ประโยชน์ยิ่งกว่า
ส่งคนออกไปต่างประเทศ แล้วนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์
เลือกเฟ้นหานักเศรษฐกิจและนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุด
คนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์       
ให้เข้ามาช่วยเหลือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ เข้ามาพบ
ข้าพเจ้าและมาสำรวจ แล้วทำรายงานเสนอว่า รัฐบาล
ควรจะดำเนินการอย่างไรในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ที่ต้องการ ที่สุดเมื่อรัฐบาลรับไปดำเนินการ ก็ได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ดอีกทางหนึ่ง และตั้ง
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ น ี ้ ข ึ ้ น ได้ ส ำเร็ จ        
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจ
ตลอดจนวิ ช าการบริ ห าร สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ม ี ห น้ า ที ่ พ ั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นความสำเร็จที่น่ายินดี
อย่างยิ่ง...”
     
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีสถานที่ตั้งหลักของสถาบันอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 45 ไร่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน 8 คณะ คือคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
คณะนิตศิ าสตร์ และ 1 ศูนย์คอื ศูนย์ศกึ ษาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารขยายโอกาสทางการศึกษา
ออกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายความรู้และความร่วมมือสู่ท้องถิ่น โดยสถาบันได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท      
ในส่วนภูมภิ าค 2 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนนอกทีต่ ง้ั 6 ศูนย์ คือที่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี,
จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่), จังหวัดชลบุรี ส่วนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการ
เปิดสอนนอกที่ตั้ง 2 ศูนย์ คือที่จังหวัดยะลา และจังหวัดระยอง สำหรับหน่วยงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบด้วย 5 สำนัก            
คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิจยั สำนักสิรพิ ฒ
ั นา สำนักบรรณสารการพัฒนา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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สั ญ ลั ก ษณ์
เครื่ อ งหมายราชการของสถาบั น
รูปธรรมจักรอยู่ภายในวงกลมซ้อนสองวงด้วยกัน บริเวณขอบวงกลมด้านบน        
มีคำขวัญว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วย
ปัญญา” ขอบล่างวงกลมเป็นชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ภายใน
วงกลมทำเป็นคบเพลิงที่มีเปลวสีขาวแยกออกเป็นแกน 8 กง ซึ่งหมายความว่า
“การใช้ความรู้ไปในทางดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความเจริญ
รุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ หรือมวลมนุษย์” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน

สี ป ระจำสถาบั น
คื อ สี เ หลื อ ง
สีเหลือง เป็นสีประจำวัน
พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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NIDA
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น รู ป แบบใหม่

ต้ น ไม้ ป ระจำสถาบั น

						
ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ เป็นไม้ยืนต้นที่
มีอายุยืน ทนทาน เป็นไม้มงคลและเป็นต้น
ไม้ประจำชาติที่มีความสำคัญต่อประเทศ
ไทย ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธี
สร้ า งเสาหลั ก เมื อ ง พิ ธ ี ว างศิ ล าฤกษ์
ลั ก ษณะดอกราชพฤกษ์ เ ป็ น พวงระย้ า         
สีเหลืองสด เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และ
เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

11

ปรั ช ญา ปณิ ธ าน ค่ า นิ ย มร่ ว ม
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น
ปรัชญา

ปณิธาน

ค่านิยม
ร่วม

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
(WISDOM for Change)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ สถาบั น จึ ง น้ อ มนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว               
ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนำความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา
สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมนำมาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียด      
ดังต่อไปนี้
...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง  
จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และ
ความสามารถ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับ
หน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป
ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

W

I

World Class Innovation

S

Social
Discipline
Responsibility

กำหนดทิศทาง สร้างสรรค์
สำนึก
สู่ระดับโลก
นวัตกรรมให้กับ รับผิดชอบ
ต่อสังคม
สังคมไทย
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D
มีระเบียบวินัย

O

M

OpenMorality
mindedness
ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

NIDA
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธ
ศาสตร์
สถาบัน

“สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของสถาบัน จึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้
1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
		 ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา
		 และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)
		 สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
2. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ
		 ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศ
		 และระดับนานาชาติ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ
		 ที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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คณะกรรมการสภา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
(13 พฤศจิ ก ายน 2552 - 12 พฤศจิ ก ายน 2555)
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รองศาสตราจารย์
จิ ร ายุ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
นายกสภาสถาบั น

รองศาสตราจารย์ ฑิ ต ยา สุ ว รรณะชฎ
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

นายพิ ชิ ต อั ค ราทิ ต ย์
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

รองศาสตราจารย์
วี ร วั ฒ น์ กาญจนดุ ล
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

นายสมศั ก ดิ์ ลี ส วั ส ดิ์ ต ระกู ล
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

รองศาสตราจารย์
อนุ ม งคล ศิ ริ เ วทิ น
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

นายสวั ส ดิ์ โชติ พ านิ ช
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

นายสถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธุ์
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ

นายธนากร เกษตรสุ ว รรณ
กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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NIDA

ศาสตราจารย์ สมบั ติ    ธำรงธั ญ วงศ์ 			     	
อธิ ก ารบดี

รองศาสตราจารย์
ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น
ประธานสภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์
ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ต น์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ

รองศาสตราจารย์ ธวั ช ชั ย ศุ ภ ดิ ษ ฐ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน

ศาสตราจารย์ บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ
คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์

รองศาสตราจารย์ บุ ญ ชั ย หงส์ จ ารุ
คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ

รองศาสตราจารย์ จุ รี วิ จิ ต รวาทการ
กรรมการสภาสถาบั น จากคณาจารย์
ประจำสถาบั น

รองศาสตราจารย์ จำลอง โพธิ์ บุ ญ
กรรมการสภาสถาบั น จากคณาจารย์
ประจำสถาบั น

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล
เลขานุ ก ารสภาสถาบั น
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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คณะผู้ บ ริ ห ารสถาบั น
ศาสตราจารย์ สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ์
อธิ ก ารบดี
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร

รองศาสตราจารย์
ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ต น์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ

รองศาสตราจารย์ ธวั ช ชั ย ศุ ภ ดิ ษ ฐ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน

รองศาสตราจารย์ จุ ฑ าพรรธ์ ผดุ ง ชี วิ ต
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยกิ จ การนานาชาติ

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ณั ฐ ฐา วิ นิ จ นั ย ภาค
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยนิ ด้ า สั ม พั น ธ์

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ปราโมทย์ กั่ ว เจริ ญ
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา

รองศาสตราจารย์ สมพจน์ กรรณนุ ช
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ด้ า นกิ จ กรรมสั ง คม

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ พุ ธ อ่ อ งสกุ ล
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รุ จิ ร ะ โรจนประภายนต์
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยงานประชุ ม
และสั ม มนาสากล
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คณบดี / ผู้ อ ำนวยการสำนั ก /
ผู้ อ ำนวยการศู น ย์

NIDA

1. รองศาสตราจารย์
ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์
คณบดี ค ณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์
บุ ญ ชั ย หงส์ จ ารุ
คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ

3. รองศาสตราจารย์
อดิ ศ ร์ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
คณบดี ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ

4. อาจารย์ เลอสรรค์ โบสุ ว รรณ
คณบดี ค ณะสถิ ติ ป ระยุ ก ต์

5. รองศาสตราจารย์ สุ ร สิ ท ธิ์ วชิ ร ขจร
คณบดี ค ณะพั ฒ นาสั ง คม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม

6. อาจารย์ กำพล แสวงบุ ญ สถิ ต
คณบดี ค ณะภาษาและการสื่ อ สาร

8. ศาสตราจารย์
7. ศาสตราจารย์ กั ล ยาณี เสนาสุ
บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ
คณบดี ค ณะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์

9. อาจารย์ เ ทิ ด ชาย ช่ ว ยบำรุ ง
ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ ศึ ก ษาการจั ด การ
การท่ อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการ
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

17

คณบดี / ผู้ อ ำนวยการสำนั ก /
ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ (ต่ อ )

10. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ณดา จั น ทร์ ส ม
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก วิ จั ย

11. อาจารย์ ใ จชนก ภาคอั ต
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก สิ ริ พั ฒ นา

13. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สุ ท ธิ ชั ย สุ ท ธิ ท ศธรรม
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
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12. รองศาสตราจารย์
ระวี ว รรณ เอื้ อ พั น ธุ์ วิ ริ ย ะกุ ล
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก บรรณสาร
การพั ฒ นา

ผู้ อ ำนวยการกอง

NIDA

1. นางใยสวาท อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานอธิ ก ารบดี
และรั ก ษาราชการแทนผู้ อ ำนวยการ
กองงานผู้ บ ริ ห าร

2. นางภั ท ริ น ทร์ โล่ ห์ วั ช ระกุ ล
ผู้ อ ำนวยการกองกลาง

3. นางเสมอมาศ ลิ้ ม จำเริ ญ
ผู้ อ ำนวยการกองแผนงาน

4. นางอั จ ชญา สิ ง คาลวานิ ช
ผู้ อ ำนวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา

5. นางจิ น ดารั ต น์ วรพั น ธ์
ผู้ อ ำนวยการกองคลั ง และพั ส ดุ

6. นางปั ท มา ถ้ ว ยงาม
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานตรวจสอบภายใน

7. นายสมพร ศิ ล ป์ สุ ว รรณ์
รั ก ษาราชการแทนผู้ อ ำนวยการ
กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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เลขานุ ก ารคณะ สำนั ก ศู น ย์

1. นางพรทิพย์ กาญจนานนท์
เลขานุการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

2. นางชนิดา เวชชานุเคราะห์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

5. นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร 6. นายมนัส สุดเจริญ
เลขานุการคณะพัฒนาสังคม
เลขานุการ
และสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร

9. นายสุเทพ บรรณทอง
เลขานุการศูนย์ศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ

13. นางศิวพร สาริสุต
เลขานุการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. นางสุจินดา เรืองรุ่งโสม
เลขานุการ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

4. นายวรเทพ จันทกนกากร
เลขานุการคณะสถิติประยุกต์

7. นางจีรภรณ์ ศรประชุม
เลขานุการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8. นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการคณะนิติศาสตร์

10. นางสาวพรรณทิพา ทิพยโสตถิ 11. นางพรพิมล ธุวสินธุ์
เลขานุการสำนักวิจัย
เลขานุการสำนักสิริพัฒนา

12. นายศุภกิจ ปรีดากรณ์
เลขานุการ
สำนักบรรณสารการพัฒนา

ผลการดำเนิ น งาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น

NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานการก่อตั้งให้เป็นสถาบัน         
การศึกษาของรัฐชั้นสูง มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิชาการบริหารและการพัฒนา สถาบันได้
มุ่งเน้นพัฒนาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน สถาบันได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรเก่า การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การพัฒนา
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของสถาบัน ปรับปรุงห้องเรียน/ ห้องประชุม/ ห้องสมุด/ ห้องพยาบาล/ อาคารกีฬา/ สวนหย่อม/ ห้องพักผ่อน
ของนักศึกษา/ สถานที่ทำงานของบุคลากร และการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่า ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากการ      
ขับเคลื่อนและการให้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน         
ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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1

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
การสรรหา/คั ด เลื อ ก
และพั ฒ นาบุ ค คลทุ ก กลุ่ ม
ให้ มี ขี ด ความสามารถสู ง
สามารถขั บ เคลื่ อ นสถาบั น
ไปสู่ ค วามเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ระดั บ โลก
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ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา

สถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีคุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ สถาบันมี
กระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่ออย่างเข้มงวด โดยมีการทดสอบผ่าน
ระบบ E-Testing มีการสอบแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
พบว่ า ร้ อ ยละ 50 เป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ร ะดั บ คะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สู ง กว่ า 3.00  
นอกจากนี้ สถาบันได้จัดสรรทุนและรางวัลสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย       
ทุนช่วยเหลือการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนสนับสนุนการวิจยั ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนส่งเสริมการศึกษา รางวัลการวิจยั รางวัลเรียนดี และทุนอืน่ ๆ ตามทีส่ ภาสถาบัน
กำหนด มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
เกือบทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ ในการเรียนการสอน
มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรเดิม ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง
เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีกจิ กรรมการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ การแสดงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ นอกจากนัน้
สถาบันยังได้สร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่เหมาะสมกับการศึกษา มีการจัดบริการ
สวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา

จัดกิจกรรม International Night เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และพบปะกัน
ระหว่างนักศึกษานานาชาติกับผู้บริหารสถาบัน

จัดโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค
การศึกษา 1/2555 ผู้บริหารสถาบันกล่าวต้อนรับและ
แนะนำเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสถาบัน

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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จัดกิจกรรม GSLC Open Day เปิดรั้ว เยี่ยมบ้าน คณะภาษาและการสื่อสาร มีการเสวนาในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษ = ภาษากลาง
ของ ASEAN ?” โดย คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ และคุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย อาจารย์   
ดร.นีรนุช ดำรงชัย มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จัดขึ้นเพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในองค์การ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะความ
สามารถที่จะพัฒนาตนเอง ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา หมู่บ้านภูริพิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่            
4 กุมภาพันธ์ 2555

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จัดสัมมนาวิชาการ The 1st Summer Camp 2012 “Learning and Sharing
Experiences in Thailand through Creative Tourism” ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน 2555
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การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ

ด้านตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือ่ นตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และได้สง่ เสริม
สนับสนุนให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยสถาบันได้ออกข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงกระบวนการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการให้มีความเหมาะสม กระชับ และมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคำสอนของผูข้ อตำแหน่งทางวิชาการ ซึง่ เดิมในปี พ.ศ. 2551 การดำเนินการขอแต่งตัง้ ตำแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบัน ใช้เวลาเฉลี่ย 12.55 เดือนต่อราย แต่ในปี พ.ศ. 2555 ใช้เวลาเฉลี่ยเหลือเพียง 5.55 เดือนต่อราย
ด้านผลงานวิชาการ สถาบันได้สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีภาระงานทางวิชาการที่เอื้อต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ โดยการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ             
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้คณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 มีคณาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสิ้น 71 คน

สถาบันขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบั น
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จำนวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555
ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์		
รองศาสตราจารย์		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
              รวม

2550
4
9
13

2551
4
9
13

จำนวน (คน)
2552 2553
1
7
7
15

2
4
5
11

2554
5
1
6

2555
6
4
3
13

รวม
9
28
34
71

ที่มาข้อมูล : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ด้านการเรียนการสอน สถาบันให้ความสำคัญกับการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาเป็น        
ผู้ประเมิน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องได้รับผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 5) สถาบันได้กำหนด      
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์รายวิชา เพื่อประโยชน์ในการนำผลการประเมิน       
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ รวมถึงใช้พิจารณาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
2. ขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. การพิจารณาอาจารย์ดีเด่น
4. การต่อเวลาราชการ
5. การต่อสัญญาจ้าง
ในด้านการจัดการเรียนการสอน สถาบันจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งได้จัดให้มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารย์รูปแบบใหม่ๆ โดยจัดหลักสูตรอบรมให้กับอาจารย์เกี่ยวกับการทำวิจัยกรณีศึกษา (Case Research and Writing) และเชิญ
Professor Clifford E. Darden เป็นผู้สอน พร้อมจัดงานสัมมนา NIDA กับนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิจัยกรณีศึกษาของอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมให้บุคลากรในวงการวิชาการได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันสามารถนำไป
ใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้ทำวิจัย นอกจากนี้ สำนักวิจัยได้จัดทำวารสาร Case Research Journal เพื่อเผยแพร่       
ผลงานวิจัยกรณีศึกษาให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันได้อนุมัติทุนสนับสนุนการพัฒนา
กรณีศึกษา Case Research จำนวน 5 โครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการด้านการ
เรียนการสอนในลักษณะต่างๆ และหนึ่งในแนวทางการพัฒนา คือ ระบบ E-Learning ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของสถาบัน        
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการสนับสนุนการศึกษาสู่สังคมที่ไม่จำกัดขอบเขต เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนแต่ละ
วิชา ซึ่งประกอบด้วย แผนการสอน สื่อประกอบการเรียน แบบทดสอบ และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ในลักษณะต่างๆ ตามความต้องการของตนโดยไม่จำกัดเวลา
และสถานที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มีการขอเปิดรายวิชาเพิ่มขึ้น จำนวน 18 รายวิชา รวมรายวิชาทั้งหมดในระบบ           
E-Learning 74 รายวิชา
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ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง          
ผู้บริหารสถาบัน และอาจารย์ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้  
• สายผู้บริหารสถาบัน 
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็น
		 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความท้าทายในบริบทของการอุดมศึกษา แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร แนวทาง       

		 ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงานต่อไปในอนาคต
2) โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ การเตรียมความพร้อม 

		 และพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพือ่ ทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจถึงเทคนิคการสอนสมัยใหม่ 

		 เพื่อรองรับกับยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้จักเลือกใช้เทคนิค และวิธีการสอน เพื่อพัฒนาการสอน       

		 ได้อย่างเหมาะสม
3) โครงการรวมพลังปัญญาสู่สากล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากอดีตอธิการบดี 

		 ผู้บริหาร คณาจารย์ของสถาบัน ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ผู้แทนภาคชุมชน และผู้แทน 

		 ภาคสื่อสารมวลชน
• สายนักวิชาการ 
4) โครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดำรง
		 ตำแหน่งวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรระวังในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์
		 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งเทคนิคการทำงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
5) โครงการสัมมนาปฏิบัติการหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ : เน้นรูปแบบการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์      

		 เพื ่ อ ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมจั ด เตรี ย มการสอนและสามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง เพื ่ อ ทำการสอนได้ อ ย่ า งมี
		 ประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ และวิธีการต่างๆ จากการศึกษาอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน          

		 ได้ อ ย่ า งทั น สมั ย เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนได้ ม ี โ อกาสพบปะแลกเปลี ่ ย นประสบการณ์ เรี ย นรู ้               

		 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
6) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเขียนบทความ และการนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 

		 และสายสนับสนุนที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ 

		 บทความวิชาการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเขียนบทความได้อย่าง
		 มีประสิทธิภาพ

จัดสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การบรรยาย” และการบรรยาย
เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่การบรรยาย” โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา และ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการหรือจัด
หลักสูตรอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสถาบันได้จัดทำโครงการฝึกอบรมดังนี้
1) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ 

		 ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยสถาบันได้กำหนดเงินรางวัลตามตำแหน่งที่ได้
2) โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ และการ
		 ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
3) โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในสถาบัน

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี แสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  

กองแผนงานจัดโครงการอบรม เรื่อง “การจัดทำรายงานและการรวบรวมหลัก
ฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามตามเกณฑ์
สมศ.” โดยมี รศ. กมลพรรณ นามวงศ์พรหม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2554   

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานแสดงดนตรีมินิคอนเสิร์ต เชื่อมความรัก เติมความสุข ในงาน
ดนตรีวันแห่งความรัก SEASON of Love: WISDOM for Change MINI-CONCERT เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
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ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะทำงานจัดการทรัพยากรตามหลักการ 3 Rs (Reduce Reuse
Recycle) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Green University เดินทางไปทัศนศึกษา และเยี่ยมชมศูนย์การจัดการด้านพลังงาน          
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงาน จากเศษวัสดุ
เพิ่มค่าเป็นงานศิลป์” บรรยายโดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27  
มีนาคม 2555  									

กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ จัดโครงการสอนศิลป์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการเสริมสร้างความสุนทรียภาพและคุณภาพชีวิต มีการบรรยาย และฝึกปฎิบัติด้านศิลปะวาดภาพโดย
นายบุญนำ สาสุด ศิลปินอิสระและทีมงาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
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สถาบันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและวิธีปฏิบัติขณะ
เกิดแผ่นดินไหว” ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2555 จำนวน 3 รุ่น โดยมี
การบรรยาย ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิง
บางชัน  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Expert Sharing ครั้งที่ 3 ตอนเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่เข้าใจง่ายนิดเดียว เมื่อวันที่ 28  
มิถุนายน 2555

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม   จัดอบรมเรื่อง “ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงกิจกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2555  

สถาบันจัดงานมหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 55 เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนด้านการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรภายใน และภายนอกสถาบัน มีการบรรยายพิเศษ “HD KM: มองชัดอย่างเข้าใจ สู่การปรับใช้ที่ยั่งยืน” โดย
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม มีการจัดนิทรรศการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ
และมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
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2

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การระดมทรั พ ยากร
เพื่ อ การพั ฒ นาสถาบั น

สถาบันมีนโยบายการระดมทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพัฒนา
สถาบัน ซึ่งได้ดำเนินการหลายรูปแบบเริ่มจากการจัดตั้งโครงการ “กองทุนนิด้า
พัฒนา” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุนนิด้า
พัฒนา 2 ประการ คือ 1) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ  
สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล 2) เพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการ
สอนของสถาบันเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และการ
หารายได้เข้ากองทุน ซึ่งรายได้ที่รับมามาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนจาก
สถาบัน เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน เงินบริจาคจากศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไป ดอกผลที่เกิดจากกองทุน และอื่นๆ
ช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555 สถาบันได้รับเงินสนับสนุน
หรือเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินประมาณ 93 ล้านบาท และสถาบันได้นำเงินบริจาค
ดังกล่าวมาพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาห้องประชุมและเพื่อเป็นการ
ขอบคุณและให้เกียรติแก่ผู้บริจาค สถาบันจะตั้งชื่อห้องประชุมในนามของผู้บริจาค
ปรับปรุงห้องสมุดสถาบัน ห้องสมุดมารวย ปรับปรุงห้องเรียน น้ำตกสายม่าน
น้ำตกน้อมเกล้า สวนน้ำพัฒนธารา เป็นต้น

ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี ได้รับมอบเงินบริจาคจากศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554    
1) คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า บริจาคบูชาพระบรมรูป จำนวนเงิน 2,200,000 บาท  
2) คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพฯ) จำกัด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
		 และอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า บริจาคบูชาพระบรมรูป จำนวนเงิน 2,400,000 บาท
3) คุณลัดดาวรรณ หาญจิตต์เกษม ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบแกรนด์เปียโนยามาฮ่า 1 หลัง  
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คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันร่วมต้อนรับ ดร.สุขุม นวพันธ์  
และ คุณเมธ์วดี นวพันธ์ มอบเงิน จำนวน 20,000,000 บาท ให้กับสถาบัน เพื่อ
การพัฒนาสถาบันสู่ World Class University และมูลนิธิสุขุโม โดย ดร.สุขุม  
นวพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้บริจาคหนังสือพจนานุกรม อังกฤษ - ไทย  
จำนวน 9,486 เล่ม เพื่อมอบให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของ
สถาบันนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เมื่อวันที่   21 กุมภาพันธ์
2555

คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ซีทีโอ โฮลดิ้ง จำกัด  
บริจาคเงิน จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อพัฒนาสถาบันและตกแต่งห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเพื่อ
เป็นการขอบคุณและให้เกียรติแก่ผู้บริจาค สถาบันจึงพิจารณาตั้งชื่อ “ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์” และได้มีพิธีเปิดห้องประชุม  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2555

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นประธานเปิดห้องประชุม “สิริวัฒนภักดี”  
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมบริจาคเงิน จำนวน 10 ล้านบาท โดยมี
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน และ ศ.ดร.สมบัติ        
ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รวมทัง้ กรรมการสภาสถาบัน และผูบ้ ริหาร ร่วมรับมอบ
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3

การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
งานต่ า งๆ ของสถาบั น
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ทางวิ ช าการ
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การพัฒนาระบบบริหารงานของสถาบันเพือ่ นำไปสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสถาบันได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้

1. การพั ฒ นาเพื่ อ การลงทุ น ระยะยาว ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้

รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ ดังนี้
1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐาน
โลก โดยได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อเนื่อง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2556) เป็นจำนวนเงิน 89.03 ล้านบาท ซึ่งนำมาพัฒนาฐานข้อมูลการเรียนการสอน
และการวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด การพัฒนาด้านบุคลากรสาย
วิชาการ

2) ก่ อ สร้ า งอาคารจำนวน 3 อาคาร ซึ ่ ง ใช้ ง บประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น และ             
งบประมาณเงินรายได้สนับสนุน ประกอบด้วย อาคารสยามบรมราชกุมารี ความสูง 15 ชัน้
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2552 ใช้งบประมาณ 493.50 ล้านบาท (ใช้เงินรายได้สมทบ 93.50
ล้านบาท) อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ความสูง 11 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2554 ใช้
งบประมาณ 249.60 ล้านบาท (ใช้เงินรายได้สมทบ 24.96 ล้านบาท) อาคารนวมินทราธิราช
ความสูง 21 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2556 ใช้งบประมาณ 798.27 ล้านบาท (ใช้เงินราย
ได้สมทบ 90 ล้านบาท) นอกจากนี้ สถาบันได้พัฒนาห้องสมุด จำนวน 81.07 ล้านบาท
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน จำนวน 33.05 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้

2. การพั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น Green University สถาบันได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่มี

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเน้นความสะอาด ความร่มรื่น แม้จะเป็นสถาบันที่มีพื้นที่ “เล็กแต่ก็สวยงาม” (Small but Beautiful)
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงส่งผลต่อการเรียนและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
ในการพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของสถาบันก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สาธารณชน เช่น สวนน้ำตกสายม่าน สวนน้ำตก
น้อมเกล้า สวนน้ำพัฒนธารา สวนหย่อมตามบริเวณอาคารต่างๆ มีการนำต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มาปลูกเพื่อให้ความร่มรื่น มีดอก
สีสันสวยงาม บางชนิดยังส่งกลิ่นหอม นอกจากนี้ สถาบันได้ปรับปรุงสายไฟฟ้าทั่วทั้งสถาบันไว้ใต้ดิน เพื่อให้สถาบันมีทัศนียภาพ      
ที่สวยงามยิ่งขึ้น

สถาบั น
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3. สนั บ สนุ น สิ่ ง อำนวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต

สถาบันได้พฒ
ั นาปรับปรุงด้านกายภาพอย่างต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั เนือ่ งจากความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การให้บริการ
วิชาการที่มีจำนวนหลักสูตรอบรมเพิ่มมากขึ้น การจัดตั้งคณะ/ ศูนย์ใหม่เพิ่มขึ้น ดังนั้น สถาบันจึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาทาง
ด้านกายภาพ ดังนี้

• ก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเก่า จำนวน 3 อาคาร เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา ผู้เข้ามารับบริการอบรมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ประกอบด้วย อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งดำเนินก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการ
ย้ายหน่วยงานต่างๆ ไปประจำแต่ละอาคาร สำหรับอาคารนวมินทราธิราช สร้างเสร็จเดือนสิงหาคม 2556  

• ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด “Living & Digital Library” เปิดบริการเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และได้
รับการกล่าวขวัญจากผู้เข้าเยี่ยมชมว่าเป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในอาเซียน
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• ปรับปรุงห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน มีขนาดห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน  มีอุปกรณ์การสอนครบครัน  

• ปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง ห้ อ งประชุ ม ได้ แ ก่
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิง
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ห้องประชุมอินทร
ภู ว ศั ก ดิ ์ ห้ อ งประชุ ม จี ร ะ บุ ญ มาก        
ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ฯลฯ

• สร้างห้องพยาบาล เพื่อเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยมีแพทย์และพยาบาล
ประจำให้การรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

• ปรับปรุงห้องออกกำลังกาย เพื่อส่ง
เสริ ม ให้ บ ุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาได้ ม ี เวลา
ออกกำลั ง กายเพื ่ อ การมี ส ุ ข ภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
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4

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4

การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก าร
ภายนอก ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระดั บ นานาชาติ

สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ต่ า งประเทศ

สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั นการศึ ก ษาในต่ า ง
ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข่าวสารข้อมูล และแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย โดยเน้นความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น โดยประสานงานกับ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
รัฐบาลต่างประเทศในการให้ทุนการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มาศึกษาต่อ
ที่สถาบัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในอนาคต
ปัจจุบันมีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านได้รับทุนจากสำนักความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และรัฐบาลต่างประเทศให้มาศึกษาต่อที่สถาบัน
และได้ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีมารับทุนเรียนต่อที่สถาบัน

Dr. Teresa L.Conover และ Dr. James Conover จาก University of North
Texas (UNT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบอธิการบดี และเข้าประชุมหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่
14  ธันวาคม 2554
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และคณาจารย์รว่ มต้อนรับคณาจารย์จาก North South University (NSU) ประเทศบังคลาเทศ
นำคณะนักศึกษามาเยือนสถาบัน เพื่อร่วมหารือ และฟังบรรยายในหัวข้อ Thai Political and Administrative System              
โดยคณาจารย์จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ Prof. Akwasi AsabereAmeyaw, Vice-Chancellor, UEW จากประเทศกานา ร่วมลงนามใน MOU
ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ UEW โดยมีคณะ         
ผู้บริหารของสถาบันเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ต้อนรับ Prof. Zhang Wenxue    
รองอธิ ก ารบดี แ ละคณะ จาก Wuhan Institute of Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมชมสถาบันและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 22  
กุมภาพันธ์ 2555
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ต้อนรับ Prof. Itzhak Galnoor จาก Hebrew University จากประเทศอิสราเอล มาเยือน
สถาบันและเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr.Jacky
Chen, Vice Director CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) พร้อมด้วยภรรยา และ Mr. Wu Ming,
President of CISV (Children’s International Summer Villages) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ร่วมหารือและเยี่ยมชม
สถาบัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ ผศ.พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ  
ผู ้ อ ำนวยการหลั ก สู ต รนานาชาติ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ร่ ว มต้ อ นรั บ          
Ms. Kong Lijuan, Chief REP. of South East Asia จาก The Office of
Chinese Language Council International Confucius Institute
Headquarters จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือถึง
ความเป็นไปได้ในการที่สถาบันจะจัดอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  
ศ.ดร.สมบั ต ิ ธำรงธั ญ วงศ์ อธิ ก ารบดี รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ์ วรรณรั ต น์          
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ ให้ ก ารต้ อ นรั บ Mr. Shawn Reynolds,
Executive Director International Partnerships and Strategic Initiatives
จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนสถาบัน  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
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อธิการบดี รองอธิการบดี และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ
Prof. Chuang Yih-Chyi คณบดี ค ณะสั ง คมศาสตร์
พร้อมด้วยคณะ จาก National Chengchi University
(NCCU) ประเทศไต้ ห วั น เดิ นทางมาเยื อ นสถาบั น       
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รองอธิการบดี
คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Professor Alex Brillantes, Dean
of National College of Public Administration and
Governance, University of the Philippines นำคณะ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางมาเยือนสถาบัน และ
เข้าฟังบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555   

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธวัชชัย
ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ร่วมต้อนรับคณะ
จากหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)
เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี คณาจารย์ และ
บุ ค ลากรของสถาบั น ร่ ว มต้ อ นรั บ Mr. Theophilus
Senyo Ackorlie, Deputy Finance Officer and Acting
Director, Externally Funded Projects Office, University
of Education, Winneba จากประเทศกานา เดินทางมา
เยื อ นสถาบั น และร่ ว มหารื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารของสถาบั น  
เมื่อวันที่ 15 และ 17 พฤษภาคม 2555
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงานการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Challenges Education Administration in the Next
Decade” โดย Professor Michael A. McRobbie อธิการบดี จากมหาวิทยาลัย Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555   

Mr. Yuan Yakang ผู้อำนวยการ Nanjing Changjiang Waterway Engineering Bureau พร้อมด้วยคณะ จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา พบปะหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
Ms. Kong Lijuan, Chief REP of South East Asia (Hanban) พร้อมด้วย
คณะผู้แทนจาก State Administration of Foreign Experts Affairs (SAFEA)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนสถาบันและประชุมหารือถึงการ
มีความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555

Dr. Orlando Mercado, Secretary General, Eastern Regional Organization of Public Administration (EROPA) และ Mr. Ryan
Advincula, Researcher จากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเยือนสถาบันและหารือความร่วมมือด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 6  
มิถุนายน 2555
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Mr. Richard Nader, Interim Vice Provost for International Affairs พร้อมด้วยคณะจาก University of North Texas (UNT)
สหรัฐอเมริกา มาเยือนสถาบันและร่วมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม  2555
คณะทำงานจาก China Tianjin Vocational
Institution สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น          
มาเยือนสถาบัน เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม  2555

Dr. Yunardi (Education and Culture Attach) ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย      
เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาและเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2555  

Associate Professor Angela L. Bies พร้อมด้วย Interim Director Kelly Albertson จาก Indiana University-Purdue University
Indianapolis (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันเจรจาหารือ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการใน
อนาคต โดยมี อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ และ Ms. Erin Mihalik นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
จาก Indiana University และจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Accountability and  Self-Regulation in the Nonprofit and Philanthropy
Sector: The Promise and Limits” บรรยายโดย Assoc. Prof. Angela Bies เมื่อวันที่  10 กันยายน 2555  
สถาบั น
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สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ภายในประเทศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างๆ ทั้งองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อให้สถาบัน
มีความใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ข่าวสารข้อมูลกับประชาคมภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างโอกาสในการ
เพิ่มตลาดแรงงานให้แก่นักศึกษาของสถาบัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก
กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555

พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์           
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี และ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา
การ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2555 ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพฯ

ศ.ดร.สมบั ต ิ ธำรงธั ญ วงศ์ อธิ ก ารบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล        
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร รศ.ดร.ธวั ช ชั ย ศุ ภ ดิ ษ ฐ์ รองอธิ ก ารบดี         
ฝ่ายวางแผน ร่วมต้อนรับคณะจากหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศ
ไทย (JFCCT)  เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการ ระหว่าง คณะ
สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555   
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สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า กั บ สถาบั น

ปัจจุบันสถาบันได้สร้างกลไกสำคัญในการขยายบทบาทความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน โดยสถาบันมีเป้าหมายให้
มีศิษย์เก่าของทุกคณะอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์การภาครัฐและเอกชน บทบาทที่ศิษย์เก่าได้มี
ส่วนร่วมกับสถาบันมีดังนี้
1. การระดมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
2. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ
3. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
4. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันทั้งด้านวิชาการ การบริการแก่สังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
นอกจากนี้สถาบันได้จัดตั้งกลุ่มงานนิด้าสัมพันธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า
ของสถาบัน ประสานงานศิษย์เก่าและบริการข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีและเป็นการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่าให้มากขึ้น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานแถลงข่าว
โครงการกองทุน “เพื่อน้อง” เปิดรับบริจาคจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการ
ศึกษาให้กับนักศึกษานิด้า และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554

นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล The 1st Nida King’s Cup Golf 2012 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามเพร็สซิเด็นทคันทรี คลับ
สถาบั น
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กองทุนนิด้าพัฒนา จัดโครงการ “ผู้บริหารพบศิษย์เก่า 4 ภาค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า และเยี่ยมเยือนศูนย์ต่างจังหวัด พร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการ
กองทุนนิด้าพัฒนา โครงการกองทุนเพื่อน้อง และโครงการอื่นๆ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยีอิสเทิร์น จัดโดยชมรมนิด้าอุบลราชธานี เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2555  

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิด้าสัมพันธ์        
เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์ 21 ปี นิด้าสุราษฎร์” โดยมี ผศ.ดร. พลอย สืบวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมนิด้าสุราษฎร์ธานี  ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555  

ชมรมเครือข่ายนิด้าภาคตะวันออก จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวนิด้าภาคตะวันออก” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา มีปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “ความพร้อมของไทย ยุคประชาคมอาเซียน” จาก นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคม      
นักศึกษาเก่า สพบ. ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ คุณอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานชมรมนิด้าเครือข่ายนิด้า             
ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ของชมรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
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5

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
การเสริ ม สร้ า ง
แบรนด์ ข องสถาบั น ใหม่

การเสริ ม สร้ า งแบรนด์ ข องสถาบั น ใหม่

สถาบันเห็นความสำคัญของการปรับตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน จึงได้ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
เสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ
สถาบันการศึกษาให้ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความเชี่ยวชาญใน
การนำสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึง่ รูปแบบการพัฒนาเปลีย่ นแปลงสถาบันให้มภี าพลักษณ์
ที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อาทิ ช่องทางสื่อวิทยุออนไลน์
จัดรายการโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Digital
Signage และจอ LED Billboard ผลิตภาพยนตร์โฆษณาสถาบัน จัดทำสื่อออนไลน์
Social Network จัดทำฐานข้อมูล Email Group จัดทำ TV Online และจัดทำรายการ
ที่นี่เสรีไทย เป็นต้น
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2) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม        
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือองค์กรภายนอก ซึ่งสถาบันได้
ดำเนินการโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการกิจกรรม      
ด้านช่วยเหลือสังคมตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันด้านการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

3) พัฒนาทางด้านกายภาพและปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ของสถาบันเพื่อให้เป็น Green University และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน บุคลากรของสถาบัน และผู้มาใช้บริการในสถาบัน

4) ให้บริการทางวิชาการแบบครบวงจร ประกอบด้วยหน่วยงาน สำนักสิริพัฒนา : บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม
ศูนย์บริการวิชาการ : บริการวิชาการด้านการวิจัยและเป็นที่ปรึกษา
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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6

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
การรั ก ษาความเป็ น เลิ ศ
ทางวิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต ร
งานวิ จั ย และการบริ ก าร
วิ ช าการที่ มี ค วามโดดเด่ น
และสอดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของสั ง คม
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ผู้บริหารสถาบันมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเก่า พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบใช้ประกอบ      
การเรียนการสอน จัดให้มีการอบรมอาจารย์เพื่อเรียนรู้การทำวิจัยกรณีศึกษา        
ส่งเสริมให้คณาจารย์มผี ลงานวิจยั บทความวิชาการเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และการบริการวิชาการสู่สังคม

ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร

ในปีการศึกษา 2555 สถาบันได้มีการจัดตั้งคณะ/ ศูนย์ ขึ้นมา ได้แก่        
คณะนิตศิ าสตร์ ศูนย์ศกึ ษาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ คณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งแต่ละคณะ/ ศูนย์ ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน และเพื่อการ
ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ สถาบันได้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่มีมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น
ปีการศึกษา 2555 สถาบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 42 หลักสูตร
จำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 29
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2555
คณะ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
		
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
			
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
			
		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
   	
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง
		
ทางการเงิน (นานาชาติ)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
		
การเศรษฐกิจ
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
   	
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
คณะสถิติประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
		
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
			
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนา (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(ภาษาอังกฤษ)

สถาบั น
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คณะ
		
		
   	
		
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
		
		
คณะภาษาและการสื่อสาร
		
		
		
   	
		
   	
		
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		
		
		
คณะนิติศาสตร์
		
		
ศูนย์ศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
		
             รวม

หลักสูตรระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) 	
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
และการจัดการ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ)
29

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารพัฒนาสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และการสื่อสาร (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (นานาชาติ)
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

42

13

ที่มาข้อมูล : กองบริการการศึกษา

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ        
เพื่อวิพากษ์หลักสูตร (Focus Group) ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
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รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย

สถาบันมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
1. จัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบัน และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
		 แสวงหาทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
2. ให้ทุกคณะจัดประชุมวิชาการระดับชาติของแต่ละสาขาวิชาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ
		 และสถาบันในการจัดประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้คณะที่มีศักยภาพจัดทำวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคณะ พัฒนาให้เป็นวารสารระดับชาติ
4. ปรับสมดุลด้านการสอนและการววิจัยให้เหมาะสม
5. ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา
6. ส่งเสริมงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
		 และตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ และสนับสนุนให้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทที่มีศักยภาพทางวิชาการสูงเรียนแผน ก. โดยจัดสรรทุน Full Scholarships เพื่อสนับสนุน
		 ให้ทำวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น
8. ส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ จัดกระบวนการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนา Case Research
9. ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัย โดยครอบคลุมภารกิจด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและ
		 ประสิทธิผล มุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศ และการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อน
		 สถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยภายใต้กองงานวิจัย 12 ศูนย์ ประกอบด้วย
			 1) ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ
			 2) ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
			 3) ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
			 4) ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
			 5) ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
			 6 ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม
			 7) ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน
			 8) ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
			 9) ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
			 10) ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย
			 11) ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
			 12) ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร” บรรยายโดย รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร และ ผศ.ดร.ณดา
จันทร์สม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ โดยมี
คณาจารย์  บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555  
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

53

สถาบันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advancement of Development Administration 2011
(ICADA 2011) ภายใต้หัวข้อ “Governance and Poverty Reduction in Developing Countries” เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555       
โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในการปาฐกถาพิเศษ และมีการเสวนาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ (1) H.E. Dato’ Nazirah Hussain ฯพณฯ
นาซีระห์ ฮุสซัยน์ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (2) Mr. Antti Inkinen ที่ปรึกษาและหัวหน้าแผนกการพัฒนาและ
ความร่วมมือประจำสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย (3) ดร.ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำ
สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (4) ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว คณะกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ

คณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และนิด้าโพล จัดแถลงข่าว เปิดตัวศูนย์
นิติเศรษฐศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว  
อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และนายวิชิต   
วิวิตเสวี กรรมการ ปปช. ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ศึกษานิติเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2555  

สำนั ก วิ จ ั ย จั ด ประชุ ม สั ม มนากรณี ศ ึ ก ษาระดั บ
นานาชาติ ประจำปี 2555 NIDA International
Conference for Case Studies on Development
Administration 2012  ระหว่างวันที่ 28 - 29  มิถุนายน
2555  

สำนักวิจยั จัดบรรยายพิเศษ เรือ่ ง How to do Research and get Published Internationally บรรยายโดย Prof. Dr. Gary N. McLean  
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
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รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพร่วม
กับ International Association of Schools and Institute of Administration (IASIA/
IIAS) ซึ่งเป็นองค์การทางวิชาการระดับโลกในศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
(ประเทศเบลเยี ่ ย ม) เป็ นการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ IASIA Annual
Conference 2012 โดยมี ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จากนานาประเทศจำนวน 300 คน
ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2555

ศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรือ่ ง กฎหมายต่อต้านการทุจริตและเศรษฐศาสตร์ (Anti-Corruption
Commission) และได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ และ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค และมีการ
อภิปรายมุมมองกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่  25 - 26 สิงหาคม 2555   

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน NIDA Open House 2012 ในงานมีกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ
ทางด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตร ไชยยากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ และ ประกวดเรียงความ “นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านจริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลป
วัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ส่ ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม

สถาบันได้ส่งเสริมให้สำนักสิริพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ และทุกคณะที่มีศักยภาพพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสนองตอบ
ความต้องการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป และหลักสูตรเฉพาะที่จัดขึ้น
ตามความต้องการของแต่ละองค์การ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่แพร่หลายแก่องค์กรและประชาชนที่สนใจ รายชื่อหลักสูตร
อบรมที่จัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1 Office Administration and Filing Management
2) Public Administration Management
3) Quality improvement Policy Method
4) นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
5) การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
		 พอเพียง
6) กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจลูกค้า
7) การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
8) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มหาอุทกภัย: ใครต้องรับผิด
ชอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโสภณ
สุ ภ าพงษ์ อดี ต สมาชิ ก สภานิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แห่ ง ชาติ คุ ณ ศศิ น เฉลิ ม ลาภ  
กรรมการและเลขาธิ ก าร มู ล นิ ธ ิ ส ื บ นาคะเสถี ย ร คุ ณ เจษฎา อนุ จ ารี  
กรรมการสภาทนายความ คุ ณ ณั ช พล เกิ ด เกษม ประธานสภาชุ มชน
องค์กรชุมชน รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นิด้า  
ดำเนิ น รายการโดย รศ.ดร.นเรศน์ เกษะประกร อาจารย์ ป ระจำคณะ
นิติศาสตร์ นิด้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554  
สำนักสิริพัฒนา จัดสัมมนา “ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยในปี 2555 ภายหลัง
วิกฤษการณ์น้ำท่วม” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดเวทีเสวนา “การบริหารคนเพื่อความยั่งยืน
ขององค์ ก รโดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มี ก ารนำเสนอข้ อ คิ ด จากผลงานวิ จ ั ย เรื ่ อ ง “Managing People for
Sustainability” โดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะวิจัย เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางให้
เกิดการบริหารคนในองค์กรเพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  
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รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวต้อนรับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ที่ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานแถลงผลการศึกษา โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร       
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “ถอดรหัส  
SMEs ไทย สู่เส้นทาง AEC” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การรับมือและการจัดการกับอุบัติภัยจากนิคม
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

สำนักวิจัย จัดการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง คิดต่าง สร้างใหม่ กับ สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. อภิปรายโดย
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการ
อภิปรายโดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการสำนักวิจัย  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2555  
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสัมมนา เรื่อง “ทำองค์กรไทยให้แข่งขันได้ภายใต้
เศรษฐกิจเสรีอาเซียน (AEC) 2015” โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“หลักคิดสำคัญ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี พ.ศ....... และงานแถลงข่าวเปิดตัว
ส.ส.ร.ภาคประชาชน และเสวนา เรื ่ อ ง “ประชาชนได้ อ ะไรจากรั ฐ ธรรมนู ญ          
ปี พ.ศ...... โดย ส.ส.ร. ปี พ.ศ. 2540 คุณพงษ์เทพ เทพกาญจนา และ ส.ส.ร.        
ปี พ.ศ. 2540 ดร.คมสัน โพธิ์คง ดำเนินรายการโดย คุณปรีชา เดชทองจันทร์
ประธาน ส.ส.ร. ภาคประชาชน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555
สำนักวิจัยจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เรื่อง “วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”  
ซึ่งมีการสัมมนาเป็นลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ นสพ. เอเอสทีวี  ผู้จัดการรายวัน จัด HROD
Talk ครั้งที่ 43 เรื่อง ทำอย่างไรให้องค์กรเป็นหนึ่งในดวงใจคนเก่ง วิทยากรโดย
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร และคุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2555  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร จัดเสวนา เรื่อง “บทเรียนภัยพิบัติภาค
ประชาชนสู่ระบบการจัดการภัยพิบัติรูปแบบใหม่” โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน      
จัดงาน เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2555   
คณะสถิติประยุกต์ จัดงาน Open House สัมมนา เรื่อง Promising Careers affer
AEC 2015 : อนาคตดีๆ หลัง เออีซี 2558? โดยผู้บริหารและนักวิชาการจากองค์กร
ชั้นนำในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
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ส่ ง เสริ ม ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา

สถาบันให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพของสถาบันอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและสร้างคุณภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของสถาบัน ซึ่งมี
กระบวนการดำเนินงาน ดังนี้
1) การปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการ
		 การอุดมศึกษา
2) การจัดกิจกรรมอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3) การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบคุณภาพของสถาบัน เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
		 ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับคณะ 

		 ไปจนถึงระดับสถาบัน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 11 ชุด
4) การจัดทำโครงการ NIDA SAR Award ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่สามารถพัฒนา
		 คุณภาพและเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นได้
5) การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี MOU ด้านการประกันคุณภาพ
6) การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
		 จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) การติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของคณะ/ สำนัก โดยสถาบันได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน
		 สถาบัน ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ซึง่ ผูบ้ ริหารสถาบันประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร 

		 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประมาณปีละ 2 ครั้ง

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.)

สถาบันจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติจัดระบบประกันคุณภาพ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการ     
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (ระดั บ สถาบั น )
ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2550 - 2554
ปีการศึกษา
ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

2550
ดีมาก
2.69
3 คะแนน

2551
ดีมาก
2.72
3 คะแนน

2552
ดีมาก
2.87
3 คะแนน

2553
ดีมาก
4.91
5 คะแนน

2554
ดีมาก
4.91
5 คะแนน

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (สมศ.)

		 สถาบันได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ซึ่งทำการประเมินสถาบันทุกๆ 5 ปี และสถาบันได้รับการประเมินมาแล้ว 3 ครั้ง สำหรับการเสนอรายงานผลการประเมิน            
จะรายงานผลประเมินต่อรัฐบาล ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (ระดั บ สถาบั น )
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2547 - 2555
รอบการประเมิน
ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

รอบแรก
(ปี พ.ศ. 2547)
-

รอบสอง
(ปี พ.ศ. 2550)
ดีมาก
4.33
5 คะแนน

รอบสาม
(ปี พ.ศ. 2555)
ดีมาก
4.67
5 คะแนน
สถาบั น
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ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ (ก.พ.ร.)

สถาบันมีการประเมินการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการในการติดตามประเมินผล ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพการบริการ ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนา แล้วนำเสนอผลประเมินและสิ่งจูงใจต่อคณะรัฐมนตรี โดยผลการ
ประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ

สรุ ป ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ (ระดั บ สถาบั น )
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550-2554
ปีงบประมาณ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเต็ม

2550
4.3049
5 คะแนน

2551
4.2813
5 คะแนน

2552
4.2652
5 คะแนน

2553
4.2974
5 คะแนน

2554
4.6489
5 คะแนน

อธิการบดี มอบรางวัล NIDA SAR Award  ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ให้แก่คณะ/ สำนัก ดังนี้
·
รางวัลชนะเลิศระดับคณะ ได้แก่  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
·
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
·
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 คณะสถิติประยุกต์
·
รางวัลชนะเลิศระดับสำนัก ได้แก่ สำนักสิริพัฒนา
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ระหว่างวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2555

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พบผู้บริหารและกล่าวรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในของสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2555
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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7

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7
การเสริ ม สร้ า งบทบาท
และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คม
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สถาบันได้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะ
โดยแต่งตั้ง รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช เป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจกรรมสังคม        
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น และชุ ม ชนต่ า งๆ         
และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือองค์กรภายนอกอย่างยั่งยืน
ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันได้ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. จั ด ทำโครงการ “ประชารวมใจคื นความสดใสให้ ค ลองแสนแสบ”          
รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มัน่ ใจตน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพือ่ ให้ความรู้
และรณรงค์เกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์น้ำในแม่น้ำ คูคลอง โดยดำเนินงานอยู่ใน
พื้นที่ 20 เขตของกรุงเทพมหานคร เน้นเขตพื้นที่น้ำเสียไหลลงคลองแสนแสบ       
การดำเนินงานมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์น้ำในชุมชน       
ริมคลอง และมีการจัดประชุม อบรมสาธิต ให้ความรู้ การสำรวจพื้นที่คลอง ศึกษา
ดูงานและประสานให้เกิดกิจกรรมฟื้นฟู พัฒนาและอนุรักษ์คูคลอง กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ คือ ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และศาสนสถาน
กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การผลิตน้ำสกัดชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ซักล้างชีวภาพ        
การใช้น้ำสกัดชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำ และคลองต่างๆ

2. จั ด หลั ก สู ต รอบรมในโครงการ “โตไปไม่ โกง” ดำเนิ น โครงการโดยศู น ย์ ส าธารณประโยชน์ แ ละประชาสั ง คมโดย             
รองศาสตรจาย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่
เยาวชน ในการร่วมกันคิดต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยให้เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตได้ซึมซับวิธีคิดและวิธีดำรงชีวิตทั้งจากบทเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน การอบรมสั่งสอนของครูและการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับความถูกต้องและความ
เป็ นธรรมให้ เด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ นธรรม โครงการดั ง กล่ า วเป็ นการตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานคร กั บ ศู น ย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

3. จัดให้มีศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ ทำการวิจัย เผยแพร่ และร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภายนอกในการขับเคลื่อนการประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “15 ปีจากวิกฤติเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืน
ของสังคมไทย” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ผลการดำเนิ น งานที่ ส ถาบั น ได้ ท ำมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ดั ง นี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเป็นวิชาเลือก ให้กับนักศึกษา            

		 ทุกหลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ      

		 พอเพียงกับการพัฒนา ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ร่วมกับนักศึกษา
2. จัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ต่อสาธารณะ มีจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
		 1) การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาคของประเทศไทย โดย รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และ 

			 รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช
		 2) รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล
		 3 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย ผศ.ดร.อาแว  มะแส
		 4) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนโดยชุมชน โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
		 5) เศรษฐกิจไทย 15 ปี หลังวิกฤติ : พอเพียงหรือยัง โดย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
3. จัดสัมมนาทางวิชาการและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายโดย         

		 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ลำดับที่

เรื่อง

1
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
			
2
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
		
อย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์
			
3
มก. กับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
4
เศรษฐกิจพอเพียงกับทางเลือก
		
ของสังคมไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน
5
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิด 	
		
และการประยุกต์ใช้
6
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2
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ผู้รับบริการ

วันเดือนปีที่อบรม

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยกองทัพบก

20 ธันวาคม 2554

สำนักงาน กพ.

29 มีนาคม 2555

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

20 มีนาคม 2555

2 มิถุนายน 2555
30 พฤษภาคม 2555
10 เมษายน 2555

8

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8

การพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
ของศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการต่ า งๆ ของสถาบั น
สถาบันได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการขึ้นภายใต้ความชำนาญทางด้านต่างๆ ของคณาจารย์ภายในสถาบัน ซึ่ง
นับเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความก้าวหน้าของศาสตร์ตลอดจนความรู้ลักษณะสหวิทยาการ และความรู้เฉพาะทางทั้งในเชิงแนว
ความคิด หลักการ ทฤษฎีการพัฒนา การประยุกต์ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงผลผลิตและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทางปฏิบัติกับหน่วยงาน องค์การทั้งภายในและต่างประเทศ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นการสร้างชื่อเสียงและเป็นการระดมทุน
ของศูนย์
ด้วยศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละคณะ ส่งผลให้ศูนย์ศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะต่างๆ มี
ศักยภาพและแนวทางในการบริหารจัดการแตกต่างกัน ดังนั้น สถาบันจึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการยกสถานภาพของศูนย์
ระดับคณะให้มีความเป็นศูนย์ระดับสถาบัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทัดเทียมกัน สามารถดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน ปัจจุบันสถาบันมีศูนย์ศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการ รวม
ทั้งหมด 10 ศูนย์

ศู น ย์ ร ะดั บ สถาบั น จำนวน 4 ศู น ย์ ได้ แ ก่
1.
2.
3.
4.

ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

ศู น ย์ ร ะดั บ คณะ จำนวน 6 ศู น ย์ ได้ แ ก่

1. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณะและนวัตกรรมการจัดการ
2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
3. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
4. ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
5. ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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กิ จ กรรมในรอบปี ง ประมาณ พ.ศ. 2555

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554           
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และมอบทุนการศึกษา
แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 8 โรงเรียน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554   

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล        
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันในพิธีทำบุญ
เลี้ยงพระ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555

คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมรับฟังสภาสถาบันพบประชาคม กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน แนะนำกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาทและหน้าที่หลักและสรุปผลการดำเนินงานสภาสถาบันและ
มติสภาสถาบันด้านต่างๆ ทิศทางในอนาคตของสภาสถาบัน ตลอดจนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม เมื่อวันที่ 17  
มกราคม 2555
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จัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์ เรื่อง “บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหา
อุทกภัย” และนิทรรศการ ชีวประวัติของ ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน
กล่าวเปิดการสัมมนา มีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดย ฯพณฯ องคมนตรี
ศ.เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และการอภิปรายทางวิชาการ เรือ่ ง “บริบทของการเมือง และการบริหารหลังมหาอุทกภัย”
โดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์ ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จินดาลักษณ์   
วัฒนสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  

จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 46 แห่งการสถาปนาสถาบัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีรับมอบทุนพัฒนาสถาบัน นายกสภาสถาบันมอบโล่เกียรติคุณ
นราธิปพงศ์ประพันธ์ แด่ผู้อุปการคุณ อธิการบดีมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่แด่อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ราชพฤกษ์ รางวัลหน่วยงานดี
เด่นของสถาบัน มอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน  
และมีการจัดประชุมวิชาการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยมีผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555  

สถาบั น
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ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรของสถาบัน และการ
ประชุมใหญ่ สามัญสวัสดิการบุคลากรสถาบันประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555   

จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555   เรื่อง “การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : ทักษะการวิเคราะห์  
สังเคราะห์” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน : ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์” โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์   สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
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ผลงานดี เ ด่ น ของคณาจารย์
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร

NIDA

ผลงานดี เ ด่ น ของคณาจารย์

President Michael A.MeRobbie อธิการบดีของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
แสดงความขอบคุ ณ แก่ ผู ้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งยอดเยี ่ ย ม แด่ ศ.ดร.สมบั ต ิ ธำรงธั ญ วงศ์ อธิ ก ารบดี ส ถาบั น บั ณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมมอบเหรียญเกียรติยศ Thomas Hard Benton Mural Medallion ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลสูงสุด            
ของมหาวิทยาลัย Indiana เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีความสำเร็จอย่างเด่นชัด และการเสียสละอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 									

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ด้านการเรียนการสอน      
ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล Paper ยอดเยี่ยมเรื่อง “The Shot-Run and
Long-Run Performance of Real Estate Securities IPOs: The Case of Property Funds in Thailand” ในงานสัมมนาวิชาการ “The
International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD)” ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2555           
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบั น
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คณะบริหารธุรกิจได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (โครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาษาไทยแห่งแรกของโลก) หน่วยงานที่ให้รางวัล
The Association to Advance Collegiate Schools of Business

ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัลอาจารย์ราชพฤกษ์ด้านการเรียน
การสอนกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555

ผศ.ดร.พ.ต.ท. เกษมศานต์   โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณผลงานระดับดีเด่นด้านการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด       
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้าน
สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชา
การด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลงานร่วมกับ สุนทรี พัฒนพานิชโชติ เรื่อง
“The Impact of Country-level vs Firm-level Factors on the Effectiveness of IFRS Adoption:           
the Case of European Union”

อาจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ        
ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
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อาจารย์ ดร.จิตติมา ทองอุไร อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ        
ได้รับรางวัล “Best in Track Award (Global Finance), The 2011 Academy of Finance (AOF) Meeting”
จาก Illinois, The United States เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

อาจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากที่ประชุม 5th Global Business and Social Science Research
Conference จากหน่วยงาน World Business Institue, Australia เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ผลงานดี เ ด่ น ของบุ ค ลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส. พิไลวรรณ์ เจนดง ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ       
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

นายวีรยุทธ วิริยะสุนทรพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง
คุณงามความดี เนื่องจากได้บริจาคโลหิต ตามโครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2554

ผลงานดี เ ด่ น ของนั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า
นายธาวิษ ถนอมจิตศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 จากศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

นางสาววรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 1 ศูนย์
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นอร์ ท -เชี ย งใหม่ โดยมี ค ณาจารย์ ไ ปร่ ว มเซ็ น สั ญ ญาพร้ อ มแสดงความยิ น ดี ท ี ่
มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

สถาบั น
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รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำ
เสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555          
ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ   

ระดั บ ปริ ญ ญาเอก	

1. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ ได้รบั รางวัล (ชมเชย) อันดับที่ 4 เสนอบทความเรือ่ ง Wage in Equality in Manufacturing Sector
2. นางสาวเปี่ยมจันทร์ ดวงมณี ได้รับรางวัล (ชมเชย) อันดับที่ 5 เสนอบทความ เรื่อง Linkages between the Property 

		 Market and the Commercial Bank Sector, and their Impacts on The Thai Economy

ระดั บ ปริ ญ ญาโท

3. นายจิรัฐ เจนพึ่งพร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เสนอบทความเรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบาย
		 กำหนดราคาพลังงานทดแทน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน The Business Strategy Game (The Best-Strategy Invitational (BSI))
ได้อันดับ 1 มีสมาชิกร่วมแข่งขัน จำนวน 2 คน ดังนี้
		 1. นายวชิร  ปราโมทย์พันธ์
		 2. นายธีรพงศ์  เจนเจริญวงศ์
ได้อันดับ 2 มีสมาชิกร่วมแข่งขัน จำนวน 4 คน ดังนี้
		 1. นายสิทธิชัย  แก้วสองศรี
		 2. นายตุลา  เล็กบุญญาสิน
		 3. นายพูลทรัพย์  ปลื้มใจ
		 4. นายพีระพงศ์  บัวประเสริฐ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรยกย่องคุณงามความดี การมีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือสังคมในช่วง
ประสบอุทกภัย ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 มีรายชื่อดังนี้
คณะบริหารธุรกิจ
		 1. นางสาวสุภาภรณ์  พฤหษเศรษฐ
		 2. นายศิต  ทองสีนาค
		 3. นางสาวอภิณพร  ทองดี
		 4. นางสาวศศิธร  เตยวัฒนะชัย
		 5. นางสาวณิฐิฎา  ศรีใหม่
		 6. นางสาวสุดารัตน์  ภู่อร่าม
		 7. นายชัชชัย  ถนอมเพ็ชรสง่า
		 8. นายสุขุมา  ชยานนท์
		 9. นายกัญจน์  ทรัพยะประภา
		 10. นางสาวปณัสสา  เชี่ยววานิช
		 11. นายธนาภัทร  เผือกขำ
		 12. นางสาวอมราภรณ์  เพ็งศรี
คณะภาษาและการสื่อสาร 
		 1. นางสาวสถิตาภรณ์  เหลาซื่อ
		 2. นางสาวอุภารัตน์  อุตมะ
		 3. นางสาวจุฬาพร  แสงกุล
คณะนิติศาสตร์
		 1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์  กรพชระ

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละสารสนเทศ
ข้อมูลนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555
จำนวนคน

8,553

9,542

7,636

6,000

8,620

8,000

9,669

10,000

2552

นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาใหม่

2553

2554

2,743

3,496

2,843

3,140

2,364

3,446

3,460

2551

2,441

0

2,402

2,000

2,682

4,000

2555
ปีงบประมาณ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร
จำนวนคณาจารย์ แยกตามวุฒิการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

11%

89%
ปริญญาโท
20 คน
	
	
ปริญญาเอก
162 คน
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NIDA
จำนวนคณาจารย์ แยกตามตำแหน่งวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6%
33%
34%
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

11
62
49
60

คน
คน
คน
คน

27%
จำนวนบุคลากรสายอาจารย์-สายสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำนวนคน
500

476

461

462

400

500

500

300

182

171

161

154

100

155

200

0

2551
สายอาจารย์

2552

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

สายสนับสนุน
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

75

ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

5%
19%
54%
22%
งบดำเนินงาน
36,016,500 บาท
งบเงินอุดหนุน 134,858,600 บาท
งบบุคลากร
157,696,200 บาท
งบลงทุน
385,150,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4%

10%

32%
51%
3%
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งบเงินอุดหนุน
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน

20,429,800
99,969,240
5,138,430
61,878,230
7,304,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555
งบประมาณ (บาท)

188,096,100

509,561,300

170,506,700

429,822,000

528,117,300

173,126,800

200,000,000

172,723,260

400,000,000

413,658,500

600,000,000

194,720,100

713,721,300

800,000,000

0

2551

2552

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ข้อมูลงานวิจยั และงานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการฝึกอบรมของสถาบัน ที่ผ่านสำนักสิริพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555
300

117

141.39

201.86

183
79.13

76.78

114

124

143.30

100

151

200

0

2551

จำนวนโครงการ

2552

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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จำนวนโครงการและเงินสนับสนุนงานวิจัย ที่ผ่านสำนักวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555
30

22

26

25

18

18

20

9.7

9.7

12.3

10

11.2

13

16.9

15

5
0

2551

2552

จำนวนโครงการ

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

จำนวนเงินทุน (ล้านบาท)

จำนวนและมูลค่าโครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555
400
364

376

350
300
250
200

116.78

120.84

129.51

89.78

50

144

131.55

130

100

172

150

0

2551
จำนวนโครงการ
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2552
มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

จำนวนและมูลค่าโครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555

45

39

53

50

62

91.28

107

100

108.13

139.91

141.03

148.99

150

0

2551

จำนวนโครงการ

2552

2553

2554

2555
ปีงบประมาณ

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ภาคผนวก
โครงการวิจยั ทีผ่ า่ นสำนักวิจยั

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำนวนโครงการ 13 โครงการ มูลค่าโครงการ 16,994,121 บาท (ไม่รวมงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI)
ลำดับที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
1 Dr.Yu-Hsiu (Hugo) Lee
The Promise of  EFL Teaching to Reduce Poverty Created by
408,000
			
Disabilities among Thai Orphans
2 ผศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
การออกแบบอุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างอากาศในสภาวะที่มีออกซิเจน
500,000
			
น้อยมากและศึกษาการจำแนกชนิดสารประกอบกำมะถันของ
			
PM10 ในชั้นบรรยากาศโดยใช้เทคนิค FL-XANES
3 ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาท
การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเมือง
376,560
			
กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทยในระดับกระทรวง
4 รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
การจัดทำแบบทดสอบวัดทักษะด้านการจัดการ
315,040
5 ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
การพัฒนาแบบจำลองดุลยภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปเชิงพลวัตสำหรับ
412,170
			
ประเทศไทย
6 รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชน
429,457
			
และระดับครัวเรือน
7 ศ.ดร.ธีรพงษ์  วิกิตเศรษฐ
บทบาทของกองทุนน้ำมันในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
316,780
ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง
8 รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ความสำเร็จของการนำนโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติในการลดและ
1,162,614
			
ขจัดมลพิษทางอากาศ : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
			
อุตสาหกรมมาบตาพุด
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
9 สำนักวิจัย
คุณภาพชีวิตของคนไทย
1,937,000
10 รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากเงินกู้เพื่อการศึกษา
1,403,200
11 รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมของ
2,090,000
			
ประชาชนในต่างจังหวัด	 
12 ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบาย
532,200
			
โดยตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของสถาบัน	 
13 ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
7,111,100
		 (หัวหน้าโครงการ) ประกอบด้วย ของประเทศไทย
		 โครงการย่อย
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ลำดับที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ

		 ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1) การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจแบบดุลยภาพทั่วไปเพื่อศึกษา
		 (ผู้ร่วมโครงการ)		 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
		 ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 	 2) การศึกษาความสมดุลและยั่งยืนของโครงการสวัสดิการสังคม
		 (ผู้ร่วมโครงการ)	 
		 ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาท
3) การคลังของประเทศไทยกับการพัฒนาสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
		 (ผู้ร่วมโครงการ)	 
		 อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
4) แรงงานนอกระบบกับการพัฒนาสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
		 (ผู้ร่วมโครงการ)
		 ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 5) ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุลและยั่งยืน
		 (ผู้ร่วมโครงการ)	 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
14 รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 	
1. Effects of moisture content in quail litter on the physical
				 characteristics after pelleting using Siriwan Model machine
				 ตีพิมพ์ในวารสาร Animal Science Journal
 				 - รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ร้อยละ 60)
				 - 	ผศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ร้อยละ 30)
			
2. Effects of pelleting on fertilizer quality of quail litter
				 ตีพิมพ์ในวารสาร African Journal of Agricultural Research
 				 - รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 	
15 รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 	
1. Evaluation of the nutritive values of quail litter for ruminants
				 after pelleting ตีพิมพ์ในวารสาร African Journal of Agricultural
				 Research  
 			
2. Use of anthocyanin extracted from natural plant materials
				 to develop a pH test kit for measuring effluent from animal farms
				 ตีพิมพ์ในวารสาร African Journal of Biltechnology
			
3. Effect of quail litter biochar on productivity of four new physic
				 nut varieties planted in cadmium-contaminated soil
				 ตีพิมพ์ในวารสาร Chilean Journal of Agricultural Research
16 รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 	
Dietary Wolffia arrhiza meal as a substitute for soybean meal:
			
its effects on the productive performance and egg quality of laying
			
Japanese quails ตีพิมพ์ในวารสาร Tropical Animal Health and Production
17 รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณหกุลห์ A Modified Cp Statistic in a System of Equations Model 	
		 รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช				

120,000
60,000

120,000
120,000

120,000

120,000

120,000

100,000
100,000

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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โครงการวิจยั ทีผ่ า่ นศูนย์บริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จำนวนโครงการ 376 โครงการ มูลค่าโครงการ 116,776,780 บาท
ลำดับที่
1
		
		
2
		
		
3
		
		
4
		
		
5
		
		
6
		
		
7
		
		
8
		
		
9
		
10
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การศึกษาการสร้างกลไกมาตรการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และองค์ความรู้ของสังคม เพื่อสร้าง และความมั่นคงของมนุษย์
การปรับตัวของประชาชนอาเซียน
การศึกษาถอดบทเรียนและจัดทำ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
หลักสูตรจิตอาสามืออาชีพจังหวัด
และความมั่นคงของมนุษย์
นำร่อง
การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สื่อวิทยุกระจายเสียงต่อปัญหาความ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แห่งชาติ
การสำรวจความสนใจของผู้บริโภค
SIBIRSKOE ZOLOTO CO., LTD.
ที่มีต่อการเปิดให้บริการสวนน้ำขนาด
ใหญ่ใกล้เขตเมืองพัทยา
การศึกษาแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
ทั่วประเทศเพื่อจัดทำเป็นแหล่ง		
อนุรักษ์พลังงาน
พลังงานหมุนเวียน		
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและ		
สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2555
การวิจัยคุณภาพชีวิตบุคลากรด้าน
สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โลจิสติกส์ กรณีศึกษา พนักงาน
ขนส่งสินค้า (พขร.)		
การสำรวจความพึงพอใจตลอดจน
สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและ
การรับรู้ของผู้รับบริการบน		
พื้นที่เชื่อมโยง
เกาะหมาก
การปรับปรุงระบบบริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เชิงรุก		
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ		
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และกีฬา
ไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวรายภาค และ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด

รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
นางบุญสม หรรษาสิริพจน์
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี
นายมนตรี เกิดมีมูล

นายมนตรี เกิดมีมูล
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี
ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์  
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ลำดับที่
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21
		
		

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
การประปาส่วนภูมิภาค
บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
ปีงบประมาณ 2555
ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
งานพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
การประปานครหลวง
บริการของการประปานครหลวง
ปีงบประมาณ 2555		
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการ		
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค้นคว้า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
แสดงข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม		
พ.ศ. 2555 - 2558		
การประเมินมาตรการเร่งด่วน		
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน		
และปราบปรามยาเสพติด
เอาชนะยาเสพติด		
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม			
การประเมินประสิทธิผลภาพรวม		
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ของแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน		
และปราบปรามยาเสพติด
เอาชนะยาเสพติด
การประเมินประสิทธิภาพการดำเนิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
งานแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม		
และปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด
การประเมินสถานการณ์ปัญหา		
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ยาเสพติดและการรับรู้ของประชาชน และปราบปรามยาเสพติด
ต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
การศึกษามาตรการทางการเงินที่
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เหมาะสมเพื่อช่วยการส่งเสริม			
การอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย		

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์
โชติชาครพันธุ์

รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

22 การศึกษาสภาวะแวดล้อมการมีส่วน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
		 ร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนา		
		 โครงการด้านพลังงาน กรณีศึกษา		
		 จังหวัดกระบี่
23 การสำรวจปัจจัยที่มีต่อผล		
การประปานครหลวง
		 ความผูกพันและความพึงพอใจ
		 ของบุคลากรการประปานครหลวง
24 เพื่อศึกษา/ เพื่อติดตามสถานภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 และความก้าวหน้าภายหลัง
		 การรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์
		 นอกจากเงินงบประมาณและโครงการ
		 สนับสนุนทุนเด็กอัจฉริยะเพื่อศึกษา
		 ความผูกพันนักเรียนทุนโครงการ
		 สนับสนุนทุนศึกษาเด็กอัจฉริยะ
25 การศึกษาความผูกพันของบุคลากร บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
		 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย
		 องค์การ บริษัท พีทีที อาซาฮี
		 เคมิคอล จำกัด
26 การประเมินประสิทธิภาพสถานี		
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		 ตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน
		 ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปี
		 งบประมาณ พ.ศ. 2555
27 MK สร้างบ้านหลังที่สอง		
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
					
28 เพื่อคัดเลือกประเภทสินค้าเพื่อ		
กรมบัญชีกลาง
		 รองรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ		
		 อิเล็กทรอนิกส์		
29 การกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับ
กรมบัญชีกลาง
		 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ		
		 ภาครัฐเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
30 การต่อเนื่องการศึกษาดัชนี		
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		 การกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของ
		 เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
		 ระยอง ระยะที่สาม

84

รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
อ.ดร.จุฑามาศ ชมพันธุ์
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต               
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

31 การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการ		
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		 กลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขต
		 นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
		 ระยะที่สี่
32 การต่อเนื่องการศึกษาสารก่อมะเร็ง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		 โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
		 ในฝุ่นละออง PM10 ของเขตนิคม
		 อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สาม
33 การศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
		 แนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับ		
		 ทิศทางการพัฒนาประเทศ
34 การศึกษาแสวงหารูปแบบการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
		 และการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม		
		 กับจังหวัดระยอง			
35 การสำรวจความพึงพอใจต่อการ		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
		 ให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
		 และหมายเลข 9 ปี 2555
36 การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการ		
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		 ดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษา
		 ขององค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติ
		 ของประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป
		 ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลีย
37 การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ		
		 ชายแดน จังหวัดเชียงราย			
					
38 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		 องค์ความรู้ครูภูมิปัญญาไทยสู่สากล		
					
					
					
39 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และระบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		 ติดตามประเมินผลของสำนักงาน		
		 เลขาธิการสภาการศึกษา			
					
					

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.อดิศร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
อ.ดร.เกศรา สุกเพชร

อ.ดร.เกศรา สุกเพชร

อ.ดร.เกศรา สุกเพชร
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล             
อ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
อ.ดร.เกศรา สุกเพชร
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง             
อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล          
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล             
อ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
อ.ดร.เกศรา สุกเพชร
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล         
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล            
อ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

40		 การจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
			 อย่างยั่งยืน			
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
41		 การศึกษาและพัฒนากฎหมาย		
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อ.ดร.พัชราวรรณ นุชประยูร
			 เพื่อการพัฒนาการผลิตและ			
อนุรักษ์พลังงาน
			 การใช้พลังงานทดแทน
42		 การศึกษาสาเหตุของการกระทำ		
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ดร.พัชราวรรณ นุชประยูร
			 ความผิดวินัยและการป้องกันการ		
อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์  
			 กระทำผิดวินัยและจริยธรรมของ			
อ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ
			 ข้าราชการพลเรือน				
อ.กิตติภูมิ เนียมหอม
43		 การสำรวจความผูกพันของพนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 ปตท. ที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2555		
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช
			 Employee Engagement Model และ		
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์
			 ความพึงพอใจของพนักงาน ปตท.
			 ที่มีต่อการให้บริการของสายงาน
			 บริหารองค์กร (ICS)
44		 คำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
			 ประจำปี 2553 - 2555
45		 การประมวลผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
46		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
ASIAN PARTS MANUFACTURING CO., LTD. ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง       
			 แรงงานไทย				
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
47					
AURUS SPECIALITY CO., LTD.
 	 48					
BANGKOK AIRWAYS GROUND
						
SERVICES CO., LTD.
 	 49					
BANGPAKOK HOSPITAL GROUP CO., LTD.
 	 50					
CHIANGMAI RIVERSIDE PLAZA
						
HOTEL CO., LTD.
 	 51					
DRACO PCB PCL.
 	 52					
EASTERN POLYMER INDUSTRY CO., LTD.
 	 53					
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.
 	 54					
ENGTEK (THAILAND) CO., LTD.
 	 55					
FRESENIUS MEDICAL CARE (THAILAND)
						
CO., LTD.
56					
HONDA ACCESS ASIA & OCEANIA CO., LTD.
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 	 57		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชยการ J.I.B. COMPUTER GROUP CO., LTD.
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 เลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
			 แรงงานไทย				
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
58					
JASPAL CO., LTD.
 	 59					
JSSR AUCTION CO., LTD.
 	 60					
JTB (THAILAND) LIMITED
 	 61					
KOKUSAI KEISO (THAILAND) CO., LTD.
 	 62					
KWE-KINTETSU WORLD EXPRESS
						
(THAILAND) CO., LTD.
 	 63					
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
 	 64					
MC TECHNOS (THAILAND) CO., LTD.
 	 65					
MELCO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.
 	 66					
MITSUBISHI CORPORATIONAL (THAILAND)
						
CO., LTD.
 	 67					
MVT COMMUNICATIONS PCL.
 	 68					
NEW PLUS KNITTING PUBLIC CO., LTD.
69					
NIDEC COMPONENT TECHNOLOGY
						
(THAILAND) CO., LTD.
 	 70					
NIDEC COPAL (THAILAND) CO., LTD.
 	 71					
NIHON PLAST (THAILAND) CO., LTD.
 	 72					
PENA HOUSE PCL.
 	 73					
RANBAXY UNICHEM CO., LTD.
 	 74					
S.P.S INTERTECH CO., LTD.
75					
SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PUBLIC
						
CO., LTD.
 	 76					
SANSHIN ELECTRONICS (THAILAND)
						
CO., LTD.
 	 77					
SC WADO CO., LTD.
 	 78					
SEKSAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 	 79					
TARAROM ENTERPRISE PUBLIC  CO., LTD.
 	 80					
THAI FOODS GROUP
 	 81					
THAI SUMILOX CO., LTD.
82					
THANAPAT PROPERTY DEVELOPMENT
						
PUBLIC  CO., LTD.
 	 83					
THE KRUNGTHEP THANAKON CO., LTD.
 	 84					
TOENEC (THAILAND) CO., LTD.
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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 	 85		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
TOMTOM NAVIGATION (THAILAND) CO., LTD. ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
			 แรงงานไทย				
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
86					
UNION FROZEN PRODUCTS CO., LTD.
 	 87					
WANGKANAI SUGAR CO., LTD.
 	 88					
YOGOHAMA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
 	 89					
บริษัท เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 	 90					
บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์
						
(ประเทศไทย) จำกัด
 	 91					
บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด
 	 92					
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด
 	 93					
บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด
94					
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
 	 95					
บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	 96					
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด
						
(มหาชน)
 	 97					
บริษัท เรียวโก ซางเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
 	 98					
บริษัท เวสตัน (เอสอีเอ) จำกัด
 	 99					
บริษัท เอ เอ แอล จำกัด
 	100					
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
101-102				
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด
 	103					
บริษัท เอ็นเนอร์จี่ แม็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
						
จำกัด (มหาชน)
 	104					
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล
						
โลจิสติกส์ จำกัด	       
105					
บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	106					
บริษัท เอส เอ็ม ซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 	107					
บริษัท แคสโก กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 	108					
บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน)
 	109					
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด
110					
บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
 	111					
บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
 	112					
บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
 	113					
บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 	114					
บริษัท โคมัตสุ พาร์ท เอเชีย จำกัด
 	115 					
บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
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 	116 		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		 บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
			 แรงงานไทย				
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
117					 บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
 	118					 บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
 	119					 บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
 	120					 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 	121					 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
 	122					 บริษัท โลจิสติกส์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	123					 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิชร จำกัด
 	124					 บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 	125					 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 	126					 บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด
127					 บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด
 	128					 บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
						 จำกัด (มหาชน)
 	129					 บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
 	130					 บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 	131					 บริษัท ไทยมิซาว่า จำกัด (มหาชน)
132-133				 บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 	134					 บริษัท ไทยยูนิคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 	135					 บริษัท ไทยล่อนเทคโนไฟเบอร์ จำกัด
 	136					 บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด
 	137					 บริษัท ไทยอุซุย จำกัด (มหาชน)
 	138					 บริษัท ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	139					 บริษัท ไมกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 	140					 บริษัท กริโฟลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	141					 บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
 	142					 บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล
						 (ประเทศไทย) จำกัด
143					 บริษัท คอปปอร์ ไวร์ค จำกัด
 	144					 บริษัท คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 	145					 บริษัท คูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 	146					 บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
 	147					 บริษัท จี-เทคคุโตะ อิสเทิร์น จำกัด
 	148					 บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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 	149		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 	
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
			 แรงงานไทย				
150					 บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
 	151					 บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 	152					 บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
153					 บริษัท ซูมิโช เลเซอร์ เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 	154					 บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด
 	155					 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
 	156					 บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จำกัด
 	157-158				 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
 	159					 บริษัท ทรงชัยปั่นทอ จำกัด
 	160					 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 	161					 บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด
 	162					 บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
 	163					 บริษัท ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำกัด
164					 บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 	165					 บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด
 	166					 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
 	167					 บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
 	168					 บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง
						 (ประเทศไทย) จำกัด
 	169					 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
 	170					 บริษัท บลิสไทยแอสเสท จำกัด
 	171					 บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 	172					 บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 	173					 บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 	174					 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
 	175					 บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
 	176					 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
 	177					 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 	178					 บริษัท พริซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด
 	179					 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
180					 บริษัท มอลเท็นเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
 	181					 บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
 	182					 บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด
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 	183		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		 บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย				
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
			 แรงงานไทย				
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
184					 บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 	185					 บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
 	186					 บริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 	187					 บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 	188					 บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 	189					 บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด
 	190					 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
 	191					 บริษัท วินซั่ม กรีน จำกัด
 	192					 บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 	193					 บริษัท วี เทคโนโลยี่ ซิสเต็มส์ จำกัด
 	194					 บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด
 	195					 บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน จำกัด (มหาชน)
 	196					 บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
 	197					 บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
 	198					 บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
 	199					 บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด
 	200					 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 	201					 บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
 	202					 บริษัท สหกรณ์วิศวกร จำกัด.
 	203					 บริษัท ออฟติมัม ดีเดียไดแรคชั่น
 	204					 บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
 	205					 บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
 	206					 บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด
 	207					 บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด
 	208					 บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด
 	209					 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 	210					 บริษัท อุบลไบโอ ก๊าซ จำกัด
 	211-212				 บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)
 	213					 บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด
214					 บริษัท ฮิกาชิฟูจิ ไทย จำกัด
 	215					 บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 	216					 บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด
 	217					 บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย)
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

 	218		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		 บริษัท หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) 	
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย			 จำกัด (มหาชน)
 			 แรงงานไทย				
219					 บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
220					 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
221					 บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
						 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
222					 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
223					 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
224		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		 AHCL (THAILAND) CO., LTD.
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
			 แรงงานไทย
225					 AIBEL (THAILAND) LIMITED
 	226					 AMERICAN AXLE & MANUFACTURING
						 (THAILAND) CO., LTD.
227					 AMERICAN STANDARD B&K (THAILAND) GROUP
228					 ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO., LTD.
 	229					 BANDO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.
 	230					 BANK OF AMERICA, N.A.
231					 CCL LABEL (THAI) LTD.
 	232					 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAUYOS CO., LTD.
233					 DENSO GROUP
234					 EXEDY (THAILAND) GROUP
235					 FENA ESTATE CO., LTD.
236					 FUJITSU SYSTEMS BUSINESS (THAILAND) LTD.
237					 HONDA TRADING ASIA CO., LTD.
238					 HOYA GROUP
239					 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
						 OF CHINA (THAI) PCL.
240					 LION CORPORATION
241					 LOXBIT GROUP
242					 LOXLEY GROUP
243					 NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
244					 NIDEC ELECTRONICS (THAILAND)
						 & NIDEC PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
245					 NIDEC GROUP
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รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง       
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

246-247 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
 			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
			 แรงงานไทย
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
 	260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
 	267					
 	268					
269					
270					
271					
272					
273					
 	274					
275					
276-277				
278					
279					
						
						

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

NSK BEARINGS MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

NYK RORO (THAILAND) GROUP
OHASHI GROUP 	
PANASONIC GROUP
PHUKET SQUARE GROUP
PIONEER MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
RIKA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
SANMINA-SCI  SYSTEMS (THAILAND) LTD.
SIAM NSK STEERING SYSTEMS CO., LTD.
SUMIKIN BUSSAN INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.
SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
THAI GARMENT EXPORT COMPANY GROUP
THAI RUBBER LATEX GROUP
THORESEN THAI AGENCIES GROUP
TMB BANK GROUP
TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.
TS TECH (THAILAND) CO., LTD.
UNIQUE MINING SERVICE GROUP
VALEO GROUP
YOKOGAWA (THAILAND) LTD.
YUSEN LOGISTICS (THAILAND) GROUP
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กรุ๊ป
โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
& บริษัท เอ็น.วาย.เค ดีสทริบิวชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

93

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

 	280		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
			 แรงงานไทย
281					
282					
						
283					
						
284-285				
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
						
 	296					
297					
 	298					
299					
300					
301					
302					
 	303					
304					
305					
306-307				
308					
309					
310					
 	311					
 	312					
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
บริษัท เอ็นพลัสพริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 	

บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลล์
(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โซจิทสึ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด
บริษัท โอนัมบะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฮยา ออฟติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
& บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทย มารูจูน จำกัด
บริษัท ไทยแลนด์ ไอออน เวิคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

 	313		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
 			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
			 แรงงานไทย
314					
315					
316					
317					
318					
319					
 	320					
321					
322					
323					
 	324					
325					
 	326					
327					
						
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
						
337					
338					
						
339					
340					
341					
342					
343					

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท คลิฟฟอร์ดชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิสโก้ (ที) จำกัด (มหาชน)
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ซัมมิทโซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี บี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด
บริษัท ดีลอย ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นัลโก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บอรอล คอนกรีต และ หินทราย จำกัด
บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

344		 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชย		
			 การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
			 แรงงานไทย
345					
346-347 			
 	348					
349					
350					
351					
 	352					
353					
354					
 	355					
356					
357					
358					
359					
360					
						
361					
362-363				
364					
365-366				
367					
368					
369					
						
370					
371					
						
372					
373					
374					
375					
376					
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด 	

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มากอตโต จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มูราตะ อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท วัชรพล จำกัด
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด &
บริษัท บางกอกไนล่อน จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินทิเกรเทด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จำกัด

โครงการทีป่ รึกษา ทีผ่ า่ นศูนย์บริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จำนวนโครงการ 62 โครงการ มูลค่าโครงการ 148,989,990 บาท
ลำดับที่
1		
			
			
2		
3		
			
			
			
4		
			
5		
6		
7		
8		
9		
			
			
			
10		
			
			
			
			
11		
			
			
			
			
			
			
12		

ชื่อโครงการ
ที่ปรึกษาการฝึกอบรมหลักสูตร		
นักบริหารการพัฒนาสังคมและ		
ความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 4
การพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
บทบาทขององค์การและ			
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการ
สาธารณภัย กรณีศึกษา การจัดการ
กับอุทกภัยใน พ.ศ. 2554
การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา		
ผู้รับทุนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน			
ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง		
ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง		
ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง		
ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุม		
และกำกับการนำ Credit Scoring
มาใช้ในการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
ของธนาคาร
การศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ขององค์กรและสอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจของบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำกัด
สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงาน
ที่มาของบประมาณจากกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลและประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปี
บัญชี 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นายมนตรี เกิดมีมูล
อ.ดร.วิชัย รูปขำดี

บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท บริดจ์คอนซัลทิ่ง จำกัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

เครือเบทาโกร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่
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ชื่อโครงการ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง			
เพื่อความสำเร็จ
เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก		
องค์กรด้านการสื่อสาร			
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน
การสร้างทักษะการสื่อสาร 			
และการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์สำหรับหัวหน้างาน
Communication with Inpact : 		
สื่อสารให้ได้ใจ สื่อสารอย่างไรให้ได้งาน
Optimizing Communication			
Skills for Greater Success
การสร้างทักษะการสื่อสาร			
สำหรับพนักงาน
การพัฒนาบุคลากรทางด้าน			
การเจรจาต่อรอง
การเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
ของพนักงาน เพื่อเสริมความพร้อม
ต่อการขยายธุรกิจภายนอกประเทศ
(YES CLUB)
การวางแผนการสร้างค่านิยม			
ที่พึงประสงค์
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ		
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 	
(International Mobile
Telecommunications - IMT)
ย่าน 2.1 GHz
ข้อสอบมาตรฐานวัดระดับ			
ความรู้ภาษาอังกฤษ			
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม		
Provincial Tourism Roadmap and 	
Preparation to AEC
การประเมินและจัดทำรายงาน		
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2555

รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นต์ 	
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โอปองแปง และ ดังกินโดนัทส์ ประเทศไทย
HGST, a Western Digital Company

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 	

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ธนาคารกรุงเทพ

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดีลิเวอรี่ จำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 	
และกีฬา

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์ แสงบุญ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

27		 การศึกษาการเรียนการสอน			
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
			 ด้านการค้าระหว่างประเทศ			
กระทรวงพาณิชย์
			 แบบออนไลน์
28		 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร		
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
			 และสารสนเทศ			
กระทรวงพาณิชย์
29		 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี		
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
			 สารสนเทศและการสื่อสาร 			
และการแพทย์ทางเลือก
			 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข
			 การแพทย์ทางเลือก ประจำปี
			 งบประมาณ 2555
30		 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต			
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
			 เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
			 (MDICP - 14)
31		 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
			 ตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
			 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 	
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
			 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559)
32		 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
			 สถานีตำรวจ
33		 การพัฒนาสถาบันการค้าและสร้าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
			 เครือข่ายธุรกิจไทย รองรับ AEC :
กระทรวงพาณิชย์
			 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
			 สมาคมการค้า
34		 การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปตท.,
			 ความรู้			
บลจ.ไอร่า, สำนักงาน กสทช.,
  						
บจก.สหการประมูล, ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
						
บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
35		 การวิจัยโครงสร้างปัญหาและแนวทาง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
			 แก้ไขหนี้สินและการบริหารการเงิน		
			 ให้กับพนักงานของโรงงานยาสูบ			
36		 ที่ปรึกษาด้านการบริหาร			
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
			 ทรัพยากรบุคคล
37		 ที่ปรึกษาด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด
						
(มหาชน)
38		 502-223 การตลาดระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

ผศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณกุล

ผศ.ดร.อาแว มะแส

ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่
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ชื่อโครงการ
506-222 การจัดการธุรกิจ			
ระหว่างประเทศ
506-222 การจัดการธุรกิจ			
ระหว่างประเทศ
502-223 การตลาดระหว่างประเทศ
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร		
กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร		
บุคคลผู้แทนจำหน่าย			
การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์ (E-learning) ปี 2554
การรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในเขต
กรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์
การจัดทำซอฟแวร์เพื่อเสริมสร้าง		
องค์ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
การจัดทำซอฟแวร์เพื่อเสริมสร้าง		
องค์ความรู้และวัดระดับความเข้าใจ
ด้านมลพิษทางอากาศ
การจัดทำซอฟแวร์เพื่อเสริมสร้าง		
องค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
การสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่			
ทางสถานีโทรทัศน์			
การจัดทำหนังสือวิชาการด้าน			
อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน์
การจัดทำหนังสือการจัดการภัยพิบัติ
ให้กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
การจัดทำหนังสือการจัดการภัยพิบัติ
ให้กับบริษัท มาชูคอน จำกัด (มหาชน)
การพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุน
ของไทยในตลาดต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 1 โอกาสและกลยุทธ์
การค้า/การลงทุนในพม่า
การพัฒนาธุรกิจและองค์กร			

รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์

มหาวิทยาลัยสยาม

รศ.ดร.ปราณี จิตรกรณ์กิจศิลป์

มหาวิทยาลัยสยาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ปราณี จิตรกรณ์กิจศิลป์
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส
ประเทศไทย จำกัด
ธนาคารออมสิน

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

บริษัท มาชูคอน จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

กรมการค้าต่างประเทศ

รศ.วัฒนา ณ ระนอง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

บริษทั โกบอลแคเรียร์ดเิ วลลอปเมนท์ 2008 จำกัด อ.ดร.ชัยรัช หิรัญวะสิต

ลำดับที่
55		
			
56		
			
			
			
57		
			
58		
			
59		
			
60		
			
61		
			
62		
			
			
			

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 	 บริษัท ธิงค์ทัช เทคโนโลยี จำกัด
ระยะที่ 4
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น			
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ			
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์ บริษัท โวเคโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 	 บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด
ระยะที่ 2
การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์ บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ระยะที่ 3			
จำกัด (มหาชน)
การศึกษาสำรวจและวิเคราะห์		
กรมการท่องเที่ยว
ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ		
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพ		
ได้มาตรฐาน

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล
นายมนตรี เกิดมีมูล
นางบุญสม หรรษาศิริพจน์

โครงการฝึกอบรม ทีผ่ า่ นสำนักสิรพ
ิ ฒ
ั นา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำนวนโครงการ 117 โครงการ มูลค่าโครงการ 141,385,075 บาท
ลำดับที่

ชื่อโครงการ

1		
			
2		
			
3		
4		
			
5		
			

9 Q’s สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ 	
รุ่นที่ 3-4
Certified Investment and Securities
Analyst Program
English Business Presentation		
Finance for Non financial Manager 	
รุ่นที่ 7
Healthcare Management 			
Certificate Program

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด อ.ใจชนก ภาคอัต
บุคคลทั่วไป
อ.ใจชนก ภาคอัต
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

6		 Human Resource Development 		
			 Program			
7		 Human Resource Management		
			 ภายใต้โครงการความร่วมมือ			
			 ทางวิชาการไทย-ลาว
8		 KRUNGSRI  Leadership Academy
			 Wave 2
9		 Leadership skills : Building Success
			 Through Teamworks
10		 Logical Thinking (Wisdom over		
			 Everything)
11		 Office  Administration and Filing		
			 Management ภายใต้โครงการ			
			 ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว
12		 Public Administration Management
 						
13		 Quality lmprovement Policy  Method
						
14		 Shitting Strateaic Business Landscape
			 Through Innovation Thinking and 	
			 Transformational Leadership
15		 Smart  Directors			
16		 กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
			 และความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กร
			 สมัยใหม่ รุ่นที่ 14-15
17		 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริการ
			 ที่เป็นเลิศ
18		 กลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจลูกค้า
			 รุ่น 1-2
19		 การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1-2
20		 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงาน		
			 อย่างมีระบบ  รุ่นที่ 3
21		 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่			
			 นักการเงิน รุ่นที่ 9
22		 การจัดการขั้นสูงสำหรับนักบริหาร
			 ยุคใหม่ ภาค 2
23		 การจัดการความเสี่ยง รุ่นที่ 4			
24		 การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 	
			 (Advanced Modern Management, AMM)
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รายงานประจำปี
ปี ง บประมาณ 2555

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ 	
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บุคคลทั่วไป

รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์
อ.ใจชนก ภาคอัต

บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด

อ.ใจชนก ภาคอัต

บริษัทเยอรมัน ออโต้ จำกัด

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

บุคคลทั่วไป
กรมพัฒนาที่ดิน

อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร มนตรี  โสคติยานุรักษ์

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

25		 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร		
			 ด้านการท่องเที่ยวตามหลักสูตร		
			 ที่กำหนดไว้ภายใต้โครงการส่งเสริม
			 การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
			 Zest of the South Project
26		 การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21-20
27		 การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล 	
			 รุ่นที่ 1-2
28		 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น		
			 ผู้บริหาร สวทน.
29		 การเตรียมสอบ TOEFL (paper-based) 	
			 รุ่นที่ 1-2
30		 การเตรียมสอบ TOEIC 			
31		 การทบทวนการป้องกันราชอาณาจักร
			 ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32		 การบูรณาการทางการตลาด 			
			 นวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์
			 ขั้นสูง รุ่นที่ 1-2
33		 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน 	
			 IT Risk  Management และ
			 Corporate governance-Risk
			 Management-Compliance
34		 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ
			 หัวหน้างาน รุ่นที่ 8 (HR for Non
			 HR Manager)
35		 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร		
			 มนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่
			 รุ่นที่ 16-18
36		 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ			
37		 การพัฒนาการจัดการ			
						
38		 การพัฒนาการจัดการ รุ่นที่ 53-54
39		 การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
						
40		 การพัฒนาทักษะทางการบริหาร		
			 สำหรับหัวหน้าฝ่าย
41		 การพัฒนานักบริหารระดับกลาง		
			 สำหรับองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 3
42		 การพัฒนาบุคลากรหลักสูตร			
			 SMART Supervisor  รุ่นที่ 1-2

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

บุคคลทั่วไป
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

สวทน.

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธ์  แสงบุญ
รศ.ดร.บุญชัย  หงส์จารุ

ธนาคารออมสิน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
บุคคลทั่วไป
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
สนง.อัยการสูงสุด
กลุ่มบริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)

อ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
อ.ใจชนก ภาคอัต

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

กรมศุลกากร

อ.ใจชนก ภาคอัต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	

อ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกุล

ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

43		 การพัฒนาผู้บริหาร			
						
44		 การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง		
45		 การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น			
46		 การพัฒนาพนักงานระดับ 3-5			
47		 การพัฒนาภายใต้แผนงาน			
			 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
			 ระหว่างไทย - มองโกเลีย
			 สำนักงานความร่วมมือเพื่อ
			 การพัฒนาระหว่างประเทศ
48		 การพัฒนาศักยภาพการบริหาร		
			 สู่ความเป็นเลิศ
49		 การพัฒนาศักยภาพของ			
			 ผู้ประกอบการสำหรับการ
			 ส่งออกพลาสติก
50		 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
			 ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
			 คณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 4
51		 การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
			 ในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1
52		 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียม		
			 ความพร้อมการสู่ตำแหน่งนักบริหาร
			 รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1-2
53		 การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่ม			
			 ประสิทธิภาพทางการจัดการ
			 ของนักบริหารระดับต้น
54		 การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง
			 เครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนา
			 ตามแนวพระราชดำริและปรัชญา
			 ของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 (พพร.1)
55		 การวางแผนและการบริหาร			
			 โครงการอย่างมืออาชีพ			
56		 การวางแผนและการบริหาร			
			 โครงการอย่างมืออาชีพ
57		 การวางแผนและการบริหาร			
			 โครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่  24-26
58		 การสร้างความไว้วางใจ			
			 (Building Trust)
59		 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อ			
			 การประสานงาน รุ่นที่ 3-4
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอเชีย จำกัด
การประปานครหลวง
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มองโกเลีย

อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักกษาปณ์ กระทรวงการคลัง

อ.ใจชนก ภาคอัต

สถาบันพลาสติก

อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

โรงงานยาสูบ

ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

โรงงานยาสูบ

ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารเทศ (องค์การมหาชน)
กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

อ.ใจชนก ภาคอัต

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

60		 การเสริมสร้างความรู้สำหรับ			
การนิคมอุตสาหกรรม
			 พนักงานระดับ 7 เพื่อเตรียม			
แห่งประเทศไทย
			 ความพร้อมในการปรับเป็นระดับ 8
61		 การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์		
หอการค้าไทย
			 การวางแผนและการบริหาร
			 โครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
62		 การอบรมเชิงปฏิบัติการ			
การเคหะแห่งชาติ
			 การพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชน
			 เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
63		 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
บุคคลทั่วไป
			 อย่างมีประสิทธิภาพ				
64		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน บุคคลทั่วไป
			 และการลงทุนในหลักทรัพย์
65		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน บุคคลทั่วไป
			 และการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 2
66		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงิน บุคคลทั่วไป
			 และการลงทุนในหลักทรัพย์ (SL) รุ่นที่ 3
67		 อบรมหลักสูตรระยะสั้นในการ			
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
			 เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
			 เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเปิด AEC
			 ปี 2556 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
			 โลจิสติกส์
68		 การป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กร บุคคลทั่วไป
			 ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7-12
69		 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลทั่วไป
			 ประจำจังหวัด เทศบาลและองค์การ
			 บริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 47-63
70		 ประเมินสมรรถนะด้านการ			
บริษัท อยุธยาแคปปิตอล
			 บริหารจัดการ			
ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
71		 ฝึกอบรม ผู้นำเยาวชน รุ่นที่ 1-2		
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 	
						
กรุงเทพมหานคร
72		 ฝึกอบรม ผู้นำเยาวชน รุ่นที่ 1-2		
นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ
73		 ฝึกอบรม ผู้นำเยาวชน			
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
						
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
74		 โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรม		
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
			 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง”
			 รุ่นที่ 13
75		 พัฒนานักบริหารระดับสูง :			
บุคคลทั่วไป
			 Entrepreneurship & Business Skill
			 รุ่นที่ 1-3

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต
Mr.Stanley Dean Taylor
รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

สถาบั น
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
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ลำดับที่

ชื่อโครงการ

76		 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
			 รุ่นที่ 1-3
77		 พัฒนาหัวหน้างาน			
78		 พัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 1			
79		 เสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน		
80		 เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ			
			 (Happy Workplace)ในกลุ่ม
			 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางถนน
81		 ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม			
82		 เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น
			 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และหัวหน้าหน่วย
			 รุ่นที่ 1-12
83		 ทิศทางการลงทุนของประเทศไทย
			 ในปี 2555 ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
84		 เทคนิคการคำนวณ วิเคราะห์ 		
			 และประเมิน เพื่อประสิทธิผล			
			 ทางธุรกิจ
85		 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมี		
			 ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2-3
86		 นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน		
			 ระดับกลาง รุ่นที่ 1-2
87		 นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน		
			 ระดับต้น รุ่นที่ 1-2
88		 นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดิน		
			 ระดับสูง
89		 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง
90		 นักบริหารการพัฒนาตามแนว			
			 พระราชดำริ รุ่นที่ 1			
						
91		 นักบริหารประกันสังคม			
			 (นบ.สปส.รุ่นที่ 16)
92		 นักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3			
93		 นักบริหารระดับกลาง			
94		 นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)
			 กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 5/ 2555
95		 นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.)
96		 ผู้นำตัวจริง : The Authentic 			
			 Leadership
97		 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน		
			 ของสื่อมวลชน
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)

อ.ใจชนก ภาคอัต

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

กรมการจัดหางาน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานประกันสังคม

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

บุคคลทั่วไป

อ.ใจชนก ภาคอัต

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

98		 พัฒนาผู้บริหาร			
บริษัท อิตาเลียนไทย
						
ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด  (มหาชน)
99		 พัฒนาผู้บริหาร			
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ จำกัด
100		 พัฒนาผู้บริหาร บริษัทโฮม โปรดักส์ 	 บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
			 เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) : Mini MBA จำกัด (มหาชน)
101		 พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			 ในสถาบันอุดมศึกษา  รุ่นที่ 1-2
102		 พิชิตข้อสอบ IELTS			
บุคคลทั่วไป
							
103		 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
บุคคลทั่วไป
104		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 1 บุคคลทั่วไป
							
105		 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป		
บุคคลทั่วไป
			 รุ่นที่ 52
106		 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ 	 กรมศุลกากร 	
			 รุ่นที่ 1-2
107		 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน		
บุคคลทั่วไป
			 กฎหมาย
108		 มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุด บุคคลทั่วไป
			 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
109		 รักษ์ใจ  รักษ์กาย			
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
110		 วิทยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
			 ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของ เพื่อประสานงานโครงการ
			 เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 (วพร.1) 	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
111		 ไวยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
บุคคลทั่วไป
			 ในการเขียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 28
112		 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ			
บุคคลทั่วไป
			 การสอบวัดระดับ 3
113		 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น			
บุคคลทั่วไป
			 ระดับกลางและสูง
114		 สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่		
บุคคลทั่วไป
115		 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ		
บุคคลทั่วไป 	
			 วางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
			 ขององค์การภาครัฐ รุ่นที่ 2
116		 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร		
สำนักกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
			 ความเสี่ยงขององค์กร
117		 อุตสาหกรรมจังหวัด			
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
			 (เตรียมความพร้อมเป็น
			 อสจ.) รุ่นที่ 2

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
อ.นราทิพย์ ทับเที่ยง
ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล
รศ.ดร.วัฒนา ณ ระนอง
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต
Mr.Andrew James West
รศ.ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์
อ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต
Mr.Andrew James West
อ.ดร.กำพล แสวงบุญสถิต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
อ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม
อ.ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
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จำนวนนักศึกษาปัจจุบนั

คณะ/ศูนย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ
                 รวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ภาคพิเศษ ภูมิภาค

รวม

194
24
62
32
45
38
10
32
62

292
486
240
341
134
204
110
107
55

941
1,180
719
510
279
526
248
220
63

1,178
221
-

2,605
1,690
1,021
883
679
768
368
359
180

499

1,969

4,686

1,399

8,553

จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษา

คณะ/ศูนย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
                 รวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ภาคพิเศษ ภูมิภาค
16
2
8
5
3
34

107
176
81
91
34
70
24
583

353
422
163
263
58
136
102
13
1,510

490
126
616

รวม
966
600
252
359
221
206
126
13
2,743

จำนวนนักศึกษาใหม่

คณะ/ศูนย์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว 	
แบบบูรณาการ
               รวม
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ภาคพิเศษ ภูมิภาค

รวม

50
8
15
9
10
12
8
19
42

99
211
121
114
46
67
86
65
55

424
593
259
190
93
206
163
108
68

247
108
-

820
812
395
313
257
285
257
192
165

173

864

2,104

355

3,496

จำนวนบุคลากรของสถาบัน จำแนกตามประเภท หน่วยงาน และสายงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน

ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน
ลูกจ้าง
สาย สาย สาย รวม สาย สาย สาย รวม ประจำ ชั่ว ชั่ว รวม
รวม
ก ข ค
ก ข ค
คราว คราว
ทั้งหมด
เงิน เงินงบ
รายได้ ประ
มาณ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
15
3
8 26
7
3		 10
2			
2 38
คณะบริหารธุรกิจ
14
3
4 21
8
3
2 13
2			
2 36
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
8
3
7 18 13
2
1 16
2			
2 36
คณะสถิติประยุกต์
19
5 10 34
8
4
1 13
4		 2
6 53
คณะพัฒนาสังคม 	
9		 8 17 10
1		 11
3			
3 31
และสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
12
3
8 23
8		 1
9
2		 2
4 36
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10
2
3 15
6
1
3 10
1			
1 26
คณะนิติศาสตร์					 7
4
4 15					 15
คณะนิเทศศาสตร์และ 					 4		 3
7					 7
นวัตกรรมการจัดการ					
วิทยาลัยนานาชาติ					 2			 2					 2
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
4
3
8		 16
4 20
2			
2 30
สำนักสิริพัฒนา		 2
7
9		 2		 2
1			
1 12
สำนักบรรณสารการพัฒนา
1 12 17 30		 8
6 14 11			 11 55
สำนักวิจัย		 3
5
8			 4
4		 1		
1 13
สำนักงานอธิการบดี		 13 54 67 16 32 96 144 49 32		 81 292
             รวม
89 53 134 276 89 76 125 290 79 33
4 116 682
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จำนวนคณาจารย์ จำแนกตามประเภท หน่วยงาน และตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน

ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)
รวมทั้งหมด
ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม

สำนักงานอธิการบดี						 2		 1 13 16						 2		 1 13 16
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
4 8 3		 15		 1 4 2 7						 4 9 7 2 22
คณะบริหารธุรกิจ		 11 1 2 14			 4 4 8							 11 5 6 22
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
2 4 2		 8		 1 8 4 13						 2 5 10 4 21
คณะสถิติประยุกต์		 8 6 5 19		 1 6 1 8 1 1			 2 1 10 12 6 29
คณะพัฒนาสังคม 		 6 1 2 9		 5 1 4 10							 11 2 6 19
และสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร		 5 4 3 12			 2 6 8				 2 2		 5 6 11 22
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 6 2 1 10 1 1 2 2 6						 2 7 4 3 16
คณะนิติศาสตร์							 2		 5 7							 2		 5 7
คณะนิเทศศาสตร์และ 							 1 1 2 4							 1 1 2 4
นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ							 1		 1 2							 1		 1 2
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ			 1		 1													 1		 1
สำนักบรรณสารการพัฒนา				 1 1														 1 1
           รวม
7 48 20 14 89 3 13 29 44 89 1 1
2 4 11 62 49 60 182

จำนวนคณาจารย์ จำแนกตามประเภท หน่วยงาน และวุฒกิ ารศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน

ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน ลูกจ้าง (ตามสัญญาจ้าง)
รวมทั้งหมด
เอก โท ตรี รวม เอก โท ตรี รวม เอก โท ตรี รวม เอก โท ตรี รวม

สำนักงานอธิการบดี					 16			 16					 16			 16
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
14 1		 15 7			 7					 21 1		 22
คณะบริหารธุรกิจ
12 2		 14 8			 8					 20 2		 22
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
8			 8 12 1		 13					 20 1		 21
คณะสถิติประยุกต์
17 2		 19 7 1		 8 2			 2 26 3		 29
คณะพัฒนาสังคมและ 	
9			 9 10			 10					 19			 19
สิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
11 1		 12 8			 8		 2		 2 19 3		 22
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8 2		 10 6			 6					 14 2		 16
คณะนิติศาสตร์					 1 6		 7					 1 6		 7
คณะนิเทศศาสตร์และ 					 4			 4					 4			 4
นวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ					 2			 2					 2			 2
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ		 1		 1										 1		 1
สำนักบรรณสารการพัฒนา		 1		 1										 1		 1
           รวม
79 10
89 81 8
89 2 2
4 162 20
182
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รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายงานประชุมและสัมมนาสากล
ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายนิดา้ สัมพันธ
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ด้านกิจกรรมสังคม

สภาคณาจารย์

ทีป่ ระชุมคณบดีผอู้ ำนวยการสำนัก

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สภาวิชาการ

ผูอ้ ำนวยการกอง

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี

อธิการบดี

ผูอ้ ำนวยการสำนัก
รองผูอ้ ำนวยการสำนัก
เลขานุการสำนัก/
วิทยาลัยนานาชาติ

รองคณบดี
เลขานุการคณะ/
วิทยาลัยนานาชาติ

ผูจ้ ดั การศูนย์/เลขานุการศูนย์

รองผูอ้ ำนวยการศูนย์

ผูอ้ ำนวยการศูนย์

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน

คณบดี

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงสร้ า งการบริ ห าร
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์

การแบ่ ง โครงสร้ า งส่ ว นราชการ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะ

สำนัก

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิจัย

คณะบริหารธุรกิจ

สำนักสิริพัฒนา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สำนักบรรณสาร
การพัฒนา

คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำนักงาน
อธิการบดี
สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

กองกลาง

ศูนย์บริการวิชาการ

กองแผนงาน

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กองบริการการศึกษา
กองคลังและพัสดุ

คณะภาษา
และการสื่อสาร

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กองงานผู้บริหาร

คณะนิติศาสตร์

ศูนย์

สภา
คณาจารย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิด้าโพล)
ศูนย์ศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ*
ศูนย์จิตพฤติกรรมศาสตร์
การวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยนานาชาติ**
คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ**

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
หมายเหตุ:		
เส้นประเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคำสั่งสภาสถาบัน/ข้อบังคับสภาสถาบัน
		
* ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาค 2/2554
		
** วิทยาลัยนานาชาติ และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาค 2/2555
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