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ภาคผนวก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร
และคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน
สร้างนักบริหารการพัฒนา

จุดกำ�เนิดนิด้า
(พ.ศ. 2505 - 2509)

นิด้า ก่อก�ำเนิดจากพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9) วัตถุประสงค์เพื่อ
“มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนา
และนักสถิติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ”
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสถาบัน
• ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ:
นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์
ดร.สเตซี เมย์ และมูลนิธิฟอร์ด
• คณะกรรมการจัดตั้งสถาบัน:
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์
ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์
ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร
และท่านอื่น ๆ
สถาปนาสถาบัน
“สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509

ทศวรรษที่ 1

ทศวรรษที่ 2

วางรากฐานการเป็น
สถาบันต้นแบบ
(พ.ศ. 2509 - 2518)

พัฒนาประเทศด้วยความเป็น
เลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2519 - 2528)

จัดตั้งหน่วยงาน
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
• คณะสถิติประยุกต์
หน่วยงานสนับสนุน
• ส�ำนักวิจัย
• ส�ำนักฝึกอบรม
• ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา
• ส�ำนักภาษาต่างประเทศ
• ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์

การจัดการเรียนการสอน
• พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน		
การสอนให้ทันสมัยและสอดคล้อง		
กับความต้องการของประเทศ
• เปิดโครงการปริญญาเอก: คณะสถิติ		
ประยุกต์ (ประชากรและการพัฒนา)
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 		
(บริหารการพัฒนา) เพื่อมุ่งผลิต		
อาจารย์/นักวิจัยให้แก่สถาบันการ		
ศึกษาชั้นสูงและหน่วยงานต่าง ๆ
การบริการวิชาการแก่สังคม
• พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การวิจัย 		
การบริการวิชาการ การพัฒนาต�ำรา		
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหาร
• ให้บริการข้อมูลข่าวสาร บริการ
ห้องสมุด และเผยแพร่ผลงานวิจัย		
และผลงานวิชาการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่
• ศูนย์ศึกษาระบบสารสนเทศ (ส�ำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ) บทบาท: น�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหาร		
พัฒนาสถาบัน
• ศูนย์บริการวิชาการ: สร้างเครือข่าย
ให้ความรู้แก่สังคม/ฝึกอบรมนัก
ธุรกิจภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค 		
(NIDA IMET)
• สถาบันให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สาร
โดยร่วมจัดประกวดโฆษณายอดเยี่ยม
แก่ประเทศไทย (TACT Awards)

การจัดการเรียนการสอน
• จัดท�ำหลักสูตรด้าน		
พัฒนบริหารศาสตร์
• เปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโทครั้งแรกของ		
ประเทศไทย
การบริการวิชาการแก่สังคม
• จัดฝึกอบรมด้านการบริหารพัฒนา
• ด�ำเนินการส�ำรวจประชามติภายใต้
ชื่อ “นิด้าโพล” เป็นโพลแห่งแรก
ของประเทศไทย
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ทศวรรษที่ 3

ขยายโอกาสทางการศึกษา
(พ.ศ. 2529 - 2538)

การจัดการเรียนการสอน
• เปิดหลักสูตรปริญญาโท		
ภาคพิเศษทั้งในกรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ 		
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ
คณะพัฒนาสังคม
จัดตั้งหน่วยงานใหม่
• คณะพัฒนาสังคม (พ.ศ. 2533)
• คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(พ.ศ. 2535)
ความเป็นสิริมงคลของสถาบัน
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอด
พระเนตรสุริยุปราคา เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2538 และทรง		
ปลูกต้นไม้ที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

ทศวรรษที่ 4

วิชาการเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(พ.ศ. 2539 - 2548)

มุ่งภารกิจด้านการวิจัย
• การประกันต้นทุนการผลิต
• การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย		
อัตโนมัติ (ค่า FT)
จัดตั้งหน่วยงานใหม่
• คณะภาษาและการสื่อสาร
(พ.ศ. 2542)
• ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. 2547)
ความร่วมมือทางวิชาการ
• สถาบันร่วมโครงการผลิต		
บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขา
การบริหารธุรกิจ (JDBA) กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจ
ด�ำเนินงาน

3

ทศวรรษที่ 5

สร้างปัญญาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
(พ.ศ. 2549 - 2558)

ก�ำหนดปรัชญา
“สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
ส่งเสริมงานวิจัยอาจารย์/นักวิจัย
• ผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน		
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ
• สร้าง Case Study e-Learning เพื่อเป็น
เครื่องมือเสริมในการจัดการเรียนการสอน
ความร่วมมือทางวิชาการ
• จัดท�ำหลักสูตร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
“โตไปไม่โกง”
• จัดท�ำ MOU กับสถาบันการศึกษาและ
องค์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่
• คณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2552)
• คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
(พ.ศ. 2555)
• คณะการจัดการการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2556)
• คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2557)
• วิทยาลัยนานาชาติ (พ.ศ. 2554)
• ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
พัฒนาด้านกายภาพ และภูมิทัศน์สถาบัน
• สร้างอาคารใหม่ 3 อาคาร ปรับปรุงอาคารเก่า/
ห้องสมุด/ห้องพยาบาล/อาคารกีฬาในร่ม
สร้างพิพิธภัณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ให้ทันสมัย และสร้างรั้วสถาบัน
• พัฒนาสวนน�้ำพัฒนธารา/น�้ำตกสายม่าน
และปลูกต้นไม้รอบสถาบัน
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมน�ำมาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน
...ท่านทั้งหลายที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความ
สามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้
ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�ำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความ
มั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและ
บริสทุ ธิใ์ จ แล้วร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีน่ อ้ ยใหญ่ให้ลลุ ว่ งไป ด้วยความขยันหมัน่ เพียรและด้วย
ความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

ปณิธาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือก�ำเนิดจากพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงน้อมน�ำพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้ง
หลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยน�ำความรู้
และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตส�ำนึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

ANNUAL REPORT 2016
National Institute of Development Administration

สมรรถนะหลัก

(Core Competencies)

ยุทธศาสตร์สถาบัน

“ มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้าน		
การบริหารการพัฒนา เพื่อตอบ
สนองต่อการพัฒนาประเทศ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์

01
02

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนา
บุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

03

04

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์การภายนอก
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

06

ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการ
บริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

08

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ
ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

05

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
สถาบันใหม่ (Rebranding)

07

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสังคม

5
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรัชญา

“ สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
(WISDOM for Change)

วิสัยทัศน์

“ สถาบันชั้นนำ�แห่งชาติที่สร้างผู้นำ�
และองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล”

พันธกิจ

ค่านิยมร่วม

01
02

สร้างผู้น�ำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา

03
04

สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศ

05
06

สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร

สร้างเสริมค่านิยมและจิตส�ำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ
บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ ศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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“มีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้น
นิด้าจะต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นความภาคภูมิใจ
ที่สุดของผมในการเป็นอธิการบดีนิด้า นิด้าเรา

ก่อก�ำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 9) มาถึงวันนี้นิด้าอายุครบ 50 ปี สิ่งที่นิด้าระลึก
อยู่ทุกวันคือ ด�ำเนินตามรอยพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเราจะมุ่งมั่นท�ำเช่นนี้ต่อไป
และขอให้เราสามารถเป็นเสาหลักต้นหนึ่งใน
การบริหารพัฒนาประเทศชาติ และเสาต้นนี้
ก็ขอบอกได้เลยว่า จะเป็นเสาที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นหลัก จะไม่เอนเอียง
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะผลประโยชน์
ของประเทศต้องรักษาไว้”

8

รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การบอกกล่าวเรื่องราว
ของผู้บริหารและศิษย์เก่า
ในวาระครบรอบ 50 ปี นิด้า
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ต้องยอมรับว่าในโลก ณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย แต่มีการพูดคุย
กันว่า ในยุคหน้าจะเป็นยุคสมัยของปัญญา มีการใช้ปัญญา กิจกรรมในอนาคตจะอยู่
บนพื้นฐานของการใช้ปัญญาเป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ให้ปัญญาจึงมีความส�ำคัญไม่แพ้
กัน ส่วนรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้น ยังเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะเราก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัย จากยุคสื่อสารไอทีไป
สูย่ คุ ของการใช้ปญ
ั ญา ส�ำหรับนิดา้ เองก็จำ� เป็นต้องมีการปรับตัวเพือ่ การก้าวไปให้เท่า
เทียมยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง ในความคาดหวังต่อคณาจารย์ของสถาบันทีแ่ ม้จะเปีย่ มไป
ด้วยคุณวุฒิทางความรู้ที่ดีแล้ว แต่การสอนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอในปัจจุบัน ต้องมี
การท�ำวิจัยเพื่อต่อยอดและพัฒนาความรู้ให้ลึกและรอบมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสถาบันก็
ต้องเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำวิจยั เพือ่ ก�ำกับไปในทิศทางทีต่ รงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เสร็จแล้วหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ความรู้จากการท�ำวิจัยศึกษาที่จะสามารถน�ำไป
สู่การถ่ายทอดต่อผู้เรียนและสิ่งที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ความรู้ที่ได้มาจากงานวิจัย
ต้องมิใช่แขวนอยูบ่ นหอคอยงาช้าง แต่ตอ้ งเป็นความรูท้ เี่ ป็นของจริงทีไ่ ปสัมผัสมา และ
สามารถสะท้อนประโยชน์จากการศึกษากลับไปยังชุมชนและส่วนรวม เพือ่ พัฒนาต่อไป
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อดีตอธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต
“ยอมรับว่าความต่างของยุคสมัยย่อมมีผลต่อความต่างในความเป็นของสถาบันการศึกษา ในสมัยก่อนความต้องการ
ของผูเ้ รียนนัน้ มีมาก ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยโดยเฉพาะทีเ่ ปิดสอนในระดับชัน้ สูงปริญญาโทถึงปริญญาเอก ยังมีนอ้ ยมาก นิดา้
จึงเลือกผู้เรียนได้ และที่ส�ำคัญมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่ยังได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้เลยว่าตลอด 20 – 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยใช้งบประมาณผ่านกระทรวงศึกษาธิการสูงในอันดับต้น ๆ
ของประเทศในโลกมาโดยตลอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยในยุคก่อนจึงมีหน้าที่เพียงการสร้างและส่งเสริมความรู้เพื่อจะส่งมอบ
ต่อไป แต่ยคุ สมัยในวันนีท้ ที่ งั้ มหาวิทยาลัยและนักศึกษามีการเปลีย่ นแปลง มหาวิทยาลัยมีจำ� นวนมากขึน้ การแข่งขันกันย่อม
มากขึ้น นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษามากกว่าในอดีต และกลับกลายเป็นว่าจากมหาวิทยาลัยเคยเลือกผู้เรียน แต่กลับ
เปลี่ยนเป็นว่ามหาวิทยาลัยกลายเป็นผู้ถูกเลือกในปัจจุบัน”

รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฏ
“จุดหมายส�ำคัญของการมี นิดา้ ก็เพือ่ เป็นสถาบันส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทัง้ เรือ่ งสังคม เศรษฐกิจและการปกครอง
เมื่อเป้าหมายเป็นดังนั้น ผู้ร่วมในกระบวนการอันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของเป้าหมายย่อมมิอาจขาดบุคคลที่พร้อมพรั่ง
ไปด้วยความรู้และจิตวิญญาณแห่งการเป็นนักพัฒนา”

ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
“นิด้า เป็นสถาบันเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิด้าท�ำวิจัยและมีงานสอนคู่ขนานไปด้วยกัน นักศึกษาของ
นิด้าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความฉลาด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีศักยภาพ ซึ่งต้องน�ำความรู้ไปใช้ ไม่ใช่ทางราชการหรือทางธุรกิจ
เท่านั้น แต่ต้องน�ำความรู้ไปใช้งานที่น�ำไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง ก่อเกิดนวัตกรรม ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ เพื่อลดวาง
ความโลภ ความโกรธ ความหลงผิด และเห็นแก่คนอื่นมากขึ้น รวมทั้งต้องกลับมาช่วยสถาบันและช่วยพัฒนาประเทศ”
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
“เราต้องตระหนักรู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงไม่ควรไปติดยึดกับความส�ำเร็จในอดีต แต่ต้องศึกษา
และคาดการณ์อย่างมีสติและปัญญา ว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปน่าจะเป็นอย่างไร และต้องเตรียมคน เตรียมความรู้ความ
พร้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับประเทศของเรา ไม่วา่ งานหรือปัญหาจะใหญ่และยากแค่ไหนก็ต้องพยายามท�ำให้ได้
แก้ให้ได้ นี่คือความหมายของ WISDOM for Change”

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
“สถาบันการศึกษามีหน้าที่โดยตรง ที่จะเข้าไปเติมเต็มความบกพร่องตรงนี้ ด้วยการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไป
ในการเรียนการสอนด้วย เพราะทุกคนที่มีโอกาสมาเรียนยังสถาบันนิด้า ถือว่าเป็นผู้มีโอกาสดีกว่าผู้อื่นในสังคม ดังนั้นต้องมี
ความตระหนักที่จะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ สร้างประโยชน์เพื่อเป็นการตอบแทนกลับไปให้สังคมด้วย ไม่ว่าจะศึกษาในคณะ
ไหน ก็มีโอกาสที่จะเอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าเรา และสร้างประโยชน์ให้สังคมได้เท่า
กัน อาจารย์เชื่อว่าถ้าหลักวิชาการที่บัณฑิตทุกคนได้เรียนรู้จากนิด้า ถ้าได้น�ำมาใช้ในทางที่ถูกต้อง อย่างมีคุณธรรมจะยิ่งทวี
คุณค่า พัฒนาสังคมให้เติบโต และพาประเทศชาติก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้แน่นอน”

ศาสตราภิชาน ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
“ผมหวังว่านิดา้ จะพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ผลงานวิจยั และความเป็นผูน้ ำ� ด้านการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และจริงจัง
เพราะความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ความคาดหวัง และการยอมรับของสังคมที่มีต่อนิด้า คือ คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ”

ศ.ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
“ครึ่งศตวรรษก็ท�ำมามากพอสมควร แต่ว่า 50 ปีต่อไป ก็ท้าทายว่าเราจะสามารถเป็น World Class University ให้
เทียบเคียงกับ World Class ในประเทศต่าง ๆ ได้หรือไม่ แต่ว่าการเป็น World Class ไม่มีคนหนึ่งคนใดจะสามารถท�ำให้
ส�ำเร็จได้ อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมดต้องจับมือกันแน่นเพื่อจะท�ำให้ส�ำเร็จ ข้อส�ำคัญคือ คิดแล้วลงมือท�ำ แล้วต้อง
ส�ำเร็จ”

ที่มา: MBA No.196 Vol.18 March-April 2016.
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ศิษย์เก่าประทับใจในความเป็นนิด้า
รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
“การจัดตัง้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทีเ่ กิดจากพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 9)
ทรงสนพระทัยในเรือ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการตัง้ สถาบันสอนวิชาการบริหารเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศตาม
ชือ่ ของสถาบันทีต่ งั้ ขึน้ มา ด้วยการเป็นผูท้ สี่ ามารถน�ำเอาความรูว้ ชิ าการทีร่ ำ�่ เรียนมาไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองจนมีความ
รู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และน�ำเอาความรู้ที่ได้นั้นกลับมาเผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่น�ำมาใช้ในการบริหารพัฒนาองค์กร
สถาบันทางธุรกิจต่าง ๆ และที่สุดก็คือใช้ความรู้ที่มีมาบริหารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
“เรื่องส�ำคัญที่ได้จากนิด้า คือ การใช้องค์ความรู้มาสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการศึกษาจนมีความรู้ จากนั้นน�ำไป
วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวปฏิบตั ิ การเรียนรูเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานขององค์กร”

พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
“ตัวสถาบันเป็นแบบอย่างของการน�ำองค์ความรู้ที่สั่งสอนมาสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ถ้าเราก้าวเข้าไปในสถาบัน
เราจะมีความรูส้ กึ ว่าเหมือนเราก้าวไปสูอ่ กี ประเทศหนึง่ ดูเหมือนว่าเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นามาแล้วเป็นอย่างดี ทัง้ ด้านการบริหาร
จัดการ ระบบระเบียบ แบบแผนต่าง ๆ ทีป่ รากฎให้เห็นความมีวฒ
ั นธรรมต่าง ๆ เป็นเครือ่ งบ่งบอกว่าองค์ความรูท้ คี่ รูบาอาจารย์
สั่งสอนลูกศิษย์ในทางบริหารจัดการ ลูกศิษย์สามารถดูผลจากการใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ”

สมพล เกียรติไพบูลย์
“เพราะผมมีนดิ า้ เป็นแหล่งฟูมฟักมอบความรูท้ างวิชาการและทักษะด้านการบริหารให้ บวกกับโอกาสและค�ำแนะน�ำ
ดี ๆ จากผู้หลักผู้ใหญ่ และคณาจารย์ของนิด้าตั้งแต่ยุคบุกเบิกอย่างท่านศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร อดีตอธิการบดีของ
นิด้าคนแรก ที่เมตตาและให้ค�ำแนะน�ำดี ๆ กับผมมาโดยตลอด”

อภิรักษ์ โกษะโยธิน
“ผมภาคภูมิใจที่ได้เรียนนิด้า เพราะได้น�ำความรู้และสิ่งที่เรียนมาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตการเรียนและการท�ำงานใน
ภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่ส�ำคัญเป็นการเรียนการสอนที่ได้ใช้จริง ท�ำจริง และนอกเหนือจากวิชาการ นิด้ายังสอนและเน้นเรื่อง
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องปลูกฝังให้เป็นค่านิยมพื้นฐานที่ส�ำคัญให้แก่ผู้เรียนทุกคน ในการน�ำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อ
สร้างเป็นมาตรฐานที่ดีของสังคมไทยต่อไป”
ที่มา: MBA No.196 Vol.18 March-April 2016.
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ

Expected Teaching Results:

Expected Research Results:

Expected Service Results:

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้:
ความคิดเชิงวิพากษ์และสร้าง
สรรค์ / ความสามารถในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือ
การเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยข้ อ มู ล
ความรู้/ ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อ
เป็นพลเมืองโลก

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และสามารถสนองตอบความ
ต้องการในการพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม
ประเทศ และต่างประเทศ

ผลงานวิชาการและการให้บริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และสามารถสนองตอบความ
ต้องการในการพัฒนาองค์การ
ชุมชน สังคม ประเทศ และต่าง
ประเทศ

• รับนักศึกษาเชิงรุก
• ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มี
ความเป็นสากล
• พัฒนาเทคนิคการสอนของ
คณาจารย์
• พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการ
เรียนการสอน

• ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำ� งาน
วิจัยตามความถนัด
• สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ของ
อาจารย์และนักศึกษา
• จั ด ท� ำ โครงการวิ จั ย ที่ ต อบ
สนองความต้องการในการ
พัฒนาที่สามารถตอบโจทย์
สังคม

• ส่งเสริมนิด้าให้เป็น Think
Tank ของสังคมไทย
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่
รู้จัก
• พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่
เป็นที่ต้องการของสังคม
• ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ก าร
วิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น
TED Talk, Certifying
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การพัฒนาระบบบริหารงานของสถาบัน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการ
•
•
•
•
•

ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม AUN-QA
ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการท�ำงานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual
พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (Corporate Governance)
ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความซ�้ำซ้อนการด�ำเนินงาน
ท�ำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน
ให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก

ด้านบุคลากร
• สร้างกลไกในการดึงดูด รักษา
จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน
• ปรับกระบวนการคิดภาระงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
บุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย
เก่งบริการ เก่งโครงการ)
• ส่ ง เสริ ม เวที ก ารน� ำ เสนอผล
งานนวัตกรรมด้านการบริหาร
และการพัฒนา
• ส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM
ค่ า นิ ย มการท� ำ งานคุ ณ ภาพ
เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน

ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านการหารายได้
เข้าสู่สถาบัน

• พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการ
สร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
• สร้ า งบรรยากาศการบริ ห าร
จัดการบนฐานข้อมูล
(Management by Fact)
• พัฒนาระบบงาน (Work Flow)

• สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย
WISDOM for Change เพือ่ ระดม
เงินบริจาค
• เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้า
เรียนเป็นรายวิชา
• เพิม่ ฐานงานวิจยั เพือ่ สร้างรายได้
• สร้าง Synergy การใช้และหา
รายได้จากทรัพย์สนิ ของสถาบัน
• ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นต้น
ทุนในการหารายได้
• ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการ
หารายได้ Public Private
Partnership
• พัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์
ให้เป็น Excellence Center เพือ่
เป็นช่องทางการหารายได้
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรปร�ญญาโท, 27 หลักสูตร, 66%
หลักสูตรภาษาไทย 23 หลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร

66%

34%

หลักสูตรปร�ญญาเอก, 14 หลักสูตร, 34%
หลักสูตรภาษาไทย 6 หลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ 8 หลักสูตร

ร้อยละเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่ (ศึกษาต่อปริญญาโท) จำ�แนกตามช่วงเกรดเฉลี่ย
คัดเลือกคนเก่งเข้ามา
เรียนที่มีผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอยู่ใน
ระดับสูง
รอยละ
%

50

37.18

40
30
20

40.43

36.63

40.47

22.90

22.39

37.03
19.77

45.88

45.74

43.20
35.75

35.32
18.80

18.51

10
ปการศึกษา

0

2555

2556
เกรดเฉลี่ยต่ำกวา 2.50

2557
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99

2558
เกรดเฉลี่ย 3.00 ข�้นไป

2559
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จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ และผู้สำ�เร็จการศึกษา
จำนวน
นักศึกษา

10,000

9,525

8,553

8,000

8,983

8,258

7,687

6,000
4,000

3,496

2,000

2,743

3,732

2,863 3,017

2,887 2,780

2,071

2,831 2,918
ปงบประมาณ

0

2555

2556

2557

2558

นักศึกษาปจจ�บัน

นักศึกษาใหม

2559

ผูสำเร็จการศึกษา

เงินทุนสนับสนุนการศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้
จำนวนเง�น
(ลาน)

15.39

14

12.94

12

9.66

10

9.18

8

7.34

6
4
2

5.59

4.24
1.63

0.59

3.59

2.90

2.05 2.54

2.02

5.25

1.00

1.51

4.02
2.01

2.19

0

2555
ทุนสงเสร�มนักศึกษาตางชาติ

2556

2557

ทุนสงเสร�มการศึกษาประเภท 1 (ปร�ญญาโท)

2558

2559

ทุนสงเสร�มการศึกษาประเภท 1 (ปร�ญญาเอก)

ปงบประมาณ

ภาพรวม
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร้อยละการได้งานทำ�ของบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

รอยละ

93.85

100
80
60
40
20
0

87.11

97.06

90.70

ปการศึกษา

2554
หมายเหตุ:

91.66

2555

2556

2557

2558

ร้อยละการได้งานท�ำ = (งานเดิม+งานใหม่) * 100 / (งานเดิม+งานใหม่ + (ไม่ได้งาน - ไม่ได้งานหลังจบไม่ถึง 6 เดือน - ไม่ประสงค์ท�ำงาน))

เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
จำนวนเง�น
(บาท)

100,000

88,122

80,000
60,000
40,000
20,000

66,090
47,657
41,711

46,903
26,767

23,424

65,650
41,752
26,936

45,815
26,547
ปการศึกษา

0

2555

2556
ปร�ญญาโท ภาคปกติ

2557
ปร�ญญาโท ภาคพ�เศษ

2558
ปร�ญญาเอก
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ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
จำนวนเง�น
(ลาน)

350
300

251.44

250
200
150

146.44

100

76.26

50

20.74
8.00 ปงบประมาณ

0

เง�นทุนภายนอก (ศว.)
เง�นทุนคณะ
เง�นสนับสนุนจากสถาบัน
เง�นงบประมาณแผนดิน
(วช./อาเซียน)
ภาพรวม

2555

2556

2557

2558

2559

116.78
22.63
10.00
13.07

134.50
24.96
10.00
24.69

168.77
20.92
17.60
47.02

190.77
26.78
14.00
74.69

146.44
20.74
8.00
76.26

162.48

194.15

254.31

306.24

251.44

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ประจำ�
จำนวนเง�นเฉลี่ย
ตออาจารยประจำ
(1 คน)

1,324,367
892,721

1,578,542

1,309,562

1,000,748

ปงบประมาณ

2555

2556

2557

2558

2559
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
154
จำนวน
บทความ

149

122
94

96
73

71
56
33
20

ปการศึกษา

2554

2555

2556
ชาติ

2557

2558

นานาชาติ

จำ�นวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
จำนวน
(หลักสูตร)

150
100

112

95

50

6

119

101

12

95

12

13

14
ปงบประมาณ

0

2555

2556
ระดับชาติ

2557

2558

2559

ระดับนานาชาติ

หมายเหตุ: ไม่นับหลักสูตรซ�้ำ/ ไม่รวมหลักสูตรบริการแก่สังคม (ฟรี)
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จำ�นวนโครงการและมูลค่าโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก
255.32
165

233

199

250.06

260

244
185.08

183.72

139.42

ปงบประมาณ

2555

2556

2557

2558

2559

มูลคาโครงการ (ลาน)

จำนวนโครงการ

จำ�นวนผู้เข้าฝึกอบรม
19,340

จำนวน
ผูเขาฝกอบรม

16,684
10,903

18,805

14,142

ปงบประมาณ

2555

2556

2557 2558

2559

จำ�นวนโครงการและมูลค่าโครงการงานที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก
240.62

62

170.74

168.06

148.99
82

98

90

159.53
95
ปงบประมาณ

2555

2556
จำนวนโครงการ

2557

2558
มูลคาโครงการ (ลาน)

2559
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ด้านบุคลากร
จำ�นวนบุคลากรทั้งหมด จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
จำนวน
บุคลากร
(คน)

450
400

335

350
300

290

250

276

260

200
150

414

411

379

116

112

100

237

227

108

104

212
99
ปงบประมาณ

0

2555

2556

2557

ขาราชการ

2558

พนักงานสถาบัน

2559

ลูกจาง

จำ�นวนบุคลากร จำ�แนกตามสายวิชาการ และสายสนับสนุน
จำนวน
บุคลากร
(คน)

182

548

532

513

500

194

192

533

194

192
ปงบประมาณ

2555

2556

2557

2558

2559

สายสนับสนุน (ขาราชการ/พนักงานสถาบัน/ลูกจางประจำ/ลูกจางชั่วคราว)
สายว�ชาการ (ขาราชการ/พนักงานสถาบัน/ลูกจางชั่วคราว)
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บุคลากรสายวิชาการ จำ�แนกตามประเภทบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

34%

63%

3%
ร้อยละตำ�แหน่งทางวิชาการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

30%

41%

19%
10%
ร้อยละอาจารย์ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
(ผศ./รศ./ศ.) = 80.73

ศ., 18 คน, 10%
รศ., 58 คน, 30%
ผศ., 79 คน, 41%
อ., 37 คน, 19%

พนักงานสถาบัน, 122 คน, 63%
ขาราชการ, 65 คน, 34%
ลูกจางชั่วคราว เง�นงบประมาณแผนดิน, 5 คน, 3%

ร้อยละวุฒิการศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8%

92%

ปร�ญญาเอก, 176 คน, 92%
ปร�ญญาโท, 16 คน, 8%
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลาการขอตำ�แหน่งวิชาการ
ระยะเวลา
(เดือน)

8
6

5.78

5.55

6.47

5.56

4.14

4
2
ปงบประมาณ

0

2555

2556

2557

2558

2559

หมายเหตุ: ไม่นับรวมการขอเทียบต�ำแหน่งซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ

บุคลากรสายสนับสนุน จำ�แนกตามประเภทบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

27%
10%
8%

55%

พนักงานสถาบัน, 292 คน, 55%
ขาราชการ, 147 คน, 27%
ลูกจางประจำ, 53 คน, 10%
ลูกจางชั่วคราว เง�นรายได, 41 คน, 8%
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ด้านงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน
รอยละ
(%)

60

54.0

50

53.2

42.8

40
30

18.9

20
10

55.1

52.1

31.7

25.4 26.5

22.1

5.0

10.0

6.2

5.4

25.9

24.5
10.2

8.9

12.4

9.8

0

2555

2556

2558

2557

งบดำเนินงาน

2559

งบบุคลากร

งบเง�นอุดหนุน

ปงบประมาณ

งบลงทุน

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

รอยละ
(%)

60
51.3

50

46.3

40
30

31.8

0

10.5

2.6 3.8

2555
งบดำเนินงาน

11.7

2.9

7.3

2556
งบเง�นอุดหนุน

37.7

19.6

17.1

20
10

38.5

35.7

35.4

31.8

38.8

38.6

12.1

2.9

11.0

2557
งบบุคลากร

2.7

5.8

3.2 1.1

2558

2559

งบลงทุน

งบกลาง

ปงบประมาณ
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 14 พฤศจิกายน 2558 – 13 พฤศจิกายน 2561)

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ประชุม สุวัตถี

รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล

นายสู่บุญ วุฒิวงศ์

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
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กรรมการสภาสถาบันโดยตำ�แหน่ง

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.จำ�ลอง โพธิ์บุญ
คณบดีคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์
ประจำ�สถาบัน

ผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมสภาสถาบัน

เลขานุการ
สภาสถาบัน

รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศ.ดร.พลภัทร บุราคม
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะผู้บริหารสถาบัน
(วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 5 มิถุนายน 2556 – 4 มิถุนายน 2559)

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล

รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
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คณะผู้บริหารสถาบัน
(วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 สิงหาคม 2559 - 1 สิงหาคม 2562)

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและบัญชี

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์การ
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณบดี/ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหกิจ
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ
คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด
คณบดีคณะสถิติประยุกต์

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

(ดำ�รงวาระถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำ�รุง
คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว

ศ.ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ

รศ.ดร.จำ�ลอง โพธิ์บุญ
คณบดีคณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบรรณสาร
การพัฒนา

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผู้อำ�นวยการกอง/ สำ�นัก

นางอัจชญา สิงคาลวานิช
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี และ
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการกองงานผู้บริหาร

นางภัทรินทร์ โล่ห์วัชระกุล
ผู้อำ�นวยการกองกลาง

นางเสมอมาศ ลิ้มจำ�เริญ
ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน

นางสาวสุวารี เกษเกษม
ผู้อำ�นวยการกองบริการการศึกษา

นางจินดารัตน์ วรพันธ์
ผู้อำ�นวยการกองคลังและพัสดุ

นายยุทธนา สุจริต
ผู้อำ�นวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นางเรณู การะเกตุ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขานุการคณะ/ สำ�นัก

นางพรทิพย์ กาญจนานนท์
เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางชนิดา เวชชานุเคราะห์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

นายศุภกิจ ปรีดากรณ์
เลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

นายวรเทพ จันทกนกากร
เลขานุการคณะสถิติประยุกต์

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์
เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นายมนัส สุดเจริญ
เลขานุการคณะภาษาและการ
สื่อสาร

นายธำ�มรงค์ ผ่านพินิจ
เลขานุการคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น
หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์

นางนพภัสสร จุลมนต์
หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว

นางคณิตตา บุญนาค
เลขานุการสำ�นักวิจัย

นางสาวอุษา โหราเรือง
นางชนิดา เล็บครุฑ
หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการคณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นางพรพิมล ธุวสินธุ์
เลขานุการสำ�นักสิริพัฒนา

นางเสาวลักษณ์ ปัญญาภาส
เลขานุการสำ�นักบรรณสาร
การพัฒนา

นางหทัยกาญจน์ แม็คลอลิน
เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ

นางศิวพร สาริสุต
เลขานุการสำ�นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการดำ�เนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบัน
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 การจัดการศึกษา
		 1.1 การพัฒนาหลักสูตร
			 หลักสูตรถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการจัดการ
ศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพชีวติ และสังคมของผูเ้ รียน หลักสูตรจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มคี วามเหมาะสม ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยพัฒนาระบบงานคุณภาพตามแนวทาง EdPEx/ TQA/ AUN-QA ซึง่ ได้มงุ่ เน้นพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของทุกคณะให้เข้า
สู่การรับรองมาตรฐานสากล
			 ในปีการศึกษา 2559 สถาบันได้เปิดหลักสูตรทั้งหมด 41 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 14
หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 27 หลักสูตร ซึง่ ทุกหลักสูตรได้ดำ� เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยแต่ละคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ด�ำเนินการ
และก�ำกับดูแลประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
คณะ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
		
			
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
			
		
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการลงทุน และการจัดการ
		
ความเสี่ยงทางการเงิน (นานาชาติ)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย/ อังกฤษ)
			
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
		
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
คณะสถิติประยุกต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
			

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการพัฒนา (นานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
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คณะ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

		
		
		

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
		
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะภาษาและการสื่อสาร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)
		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
		
		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา	
		
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
			
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
คณะนิติศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร
		
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา	
		
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะนิเทศศาสตร์และ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
			
จำ�นวนหลักสูตรทั้งหมด

27

33

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ (นานาชาติ)

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ)
14

34
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		 1.2 การพัฒนานักศึกษา
			 การพัฒนานักศึกษาถือเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง ซึ่งทางสถาบันให้ความส�ำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ โดยมีการก�ำหนดทิศทางที่ชัดเจนและมีแผนในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้สามารถมีชีวิตที่ดี
อยูร่ อดในสังคม รวมถึงการมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม และมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้ สถาบันได้สง่ เสริมให้คณาจารย์ปรับบทบาท
การสอนเพือ่ ให้ความรู้ เป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมสร้างประสบการณ์ การเรียน
รู้ และการจัดการศึกษาทีส่ ามารถลงมือปฏิบตั แิ ละสร้างคุณค่าจากสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ในปีทผี่ า่ นมา สถาบันได้มกี ารส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม พร้อมสนับสนุน
งบประมาณส�ำหรับจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการ นิเทศ - นิด้าท่องวงการ ครั้งที่ 4 “ตันแลนด์
ดินแดนแห่งความสมดุล ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการเสวนา เรือ่ ง “การสือ่ สารการตลาดของภาพยนตร์
ไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และผูบ้ ริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีกบั นักศึกษาต่างชาติ ทีส่ ำ� เร็จการ
ศึกษา ในงาน International Student Farewell เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

นักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ชมรมอาสาพัฒนาสังคม จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ตามวิถีชุมชนบางกระเจ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 - 31
มกราคม 2559

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ และคณะภาษาและการสื่อสาร ร่วมจัดกีฬาสามสัมพันธ์
รักผูกพันเพื่อผองเรา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
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รศ.ดร.ระวีวรรณ เอือ้ พันธ์วริ ยิ ะกุล รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ เป็นประธานเปิดงานพิธมี อบประกาศนียบัตรทุนการ
ศึกษาให้กับนักศึกษาคณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานที่ Bangkok International Gift & Houseware Fair โดยได้รับ
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Cultural Hours ครั้งที่
1/2559 โดยมีนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
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ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา จัดอบรม “เทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2559

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “วิธีการน�ำเสนอวิทยานิพนธ์แบบบรรยายและการน�ำเสนอ
ด้วยโปสเตอร์” โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนส�ำเร็จการศึกษาและการน�ำเสนอผลงานวิจัยใน
วิชาการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานสัมมนา HR Intelligence & HRD Research Day 2559 และการน�ำเสนอ
เผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าอิสระ/ วิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมูค่ ณะ สานต่อ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559

สถาบันจัดงาน NIDA OPEN HOUSE 2016 และจัดการแข่งขันตอบค�ำถามระดับชาติ (ด้านการท่องเที่ยว
การโรงแรม และธุรกิจการบิน) รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2559 ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
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		 1.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
		
1.3.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
				
สถาบันให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอน การสัมมนาการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ การเข้าร่วมประชุมวิชาการภายนอก การน�ำเสนอ
ผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจยั ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยให้คณาจารย์ได้มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาที่ส�ำเร็จออกไปรับใช้สังคม
และประเทศชาติต่อไป

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการบริหารหลักสูตรส�ำหรับผู้อ�ำนวยการหลักสูตร ให้กับคณาจารย์ภายใน
สถาบัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขอต�ำแหน่งวิชาการ
หัวข้อ “แนวทางการจัดท�ำผลงานทางวิชาการรับใช้สงั คม” ให้กบั คณาจารย์ในสถาบัน เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
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คณะผูบ้ ริหารสถาบัน และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกบั คณาจารย์ทไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

			 1.3.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
				
สถาบันให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเช่นเดียวกับสายวิชาการ โดยสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้ารับอบรมการพัฒนากระบวนท�ำงาน การพัฒนา
ทีมงานด้วยค่านิยมร่วม WISDOM Assessment Center เทคนิคการท�ำคู่มือการวิเคราะห์/ สังเคราะห์ การเข้าร่วมประชุม
วิชาการภายในสถาบัน และการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (NIDA HR Clinic) จัดโครงการ “เข้าใจสากล เข้าใจการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม”
โดย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

กองงานผู้บริหาร จัดโครงการ “หลักการส�ำคัญในการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และแนววิธีปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยควรทราบ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และคณะ
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจติ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสือ่ สารองค์การ และเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้
การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดย ผศ.ดร.
ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส�ำรวจความ
คิดเห็น “นิด้าโพล” ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน เรื่อง “ความ
ส�ำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559
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		 1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
			 ในช่วงปีที่ผ่านมา สถาบันได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารได้มี
นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเชิงรุก คือ ขับเคลื่อนในระดับคณะและผลักดันให้หลักสูตรต่าง ๆ เข้าสู่
การรับรองมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการ ทั้งนี้ สถาบัน
ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx/ TQA/ AUN-QA พร้อมจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

กองแผนงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบงานคุณภาพ หัวข้อ “OP: Organization Profile”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
และ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

พิธเี ปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2557 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2558
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กองแผนงาน จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ หมวด 2: กลยุทธ์ (Strategic Planning) โดย ศ.ดร.ธวัชชัย
ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และน�ำเสนอกลยุทธ์ในระดับสถาบัน และได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ร่วมให้
ข้อเสนอแนะการน�ำเสนอกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

กองแผนงาน จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ หมวด 6: ระบบปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำในการบรรยายของคณาจารย์แต่ละคณะ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

คณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนา
กระบวนงานมุง่ สูร่ ะดับมาตรฐานสากล ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 23 - 26 มิถนุ ายน 2559
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		 1.5 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน
			 สถาบันได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมสถาบันให้สวยงาม ร่มรื่น มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีทางการศึกษา มีห้องสมุดที่ดี
ทีส่ ดุ ในอาเซียน มีระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย นอกจากนีส้ ถาบันได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ได้แก่
พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (SMS: Strategy Management System) ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF: Thai Qualifications Framework) และเพิ่มพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายมากขึ้น
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2 การวิจัยและบริการวิชาการ
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการในสาขาต่าง ๆ เป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล และมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาการก�ำหนดนโยบาย
ขององค์การในภาครัฐและเอกชน มีเครือข่ายทางวิชาการในภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้สถาบันยังได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณาจารย์ นักวิจยั ท�ำงานวิจยั และให้มกี ารเผยแพร่ผลงานเพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจยั
การจัดประชุมวิชาการเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา น�ำผลงานวิชาการเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มีการจัดโครงการฝึกอบรม จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และบรรยายด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน ที่มีความต้องการพัฒนาองค์การให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ที่ปรึกษาอาวุโส ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันบัณฑิต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ น� ำ รศ.ดร.ศิ วั ช พงษ์ เ พี ย จั น ทร์ คณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ และนายปฐพร เกื้อนุ้ย นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์
ไทยที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบ
ถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะส�ำรวจ ทวีปแอนตาร์กติกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ส�ำนักวิจยั จัดโครงการสัมมนาเรือ่ ง “จ�ำน�ำข้าว ความสุขทีย่ งั่ ยืนของชาวนา” โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.บุญสม หรรษา
ศิรพิ จน์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั พัฒนาคุณภาพชีวติ และตัวชีว้ ดั ส�ำนักวิจยั เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
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ส�ำนักวิจัย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย” โดยได้รับเกียรติ
จาก ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ส�ำนักวิจยั (ศูนย์วจิ ยั ขีดความสามารถในการแข่งขัน) และ ส�ำนักสิรพิ ฒ
ั นา ร่วมกับ สมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวคิดและหลักการในการด�ำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว”
โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ส�ำนักวิจัย จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Economics of LifeLong Learning Education)” โดยได้รบั เกียรติจาก ศ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิรฬุ ห์ อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส�ำนักวิจยั จัดโครงการสัมมนาเรือ่ ง “เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยความเหลือ่ มล�ำ้ ของการกระจายรายได้ในประเทศไทย”
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ส�ำนักวิจัย จัดโครงการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016) ภายใต้แนวคิดวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ
วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559

ส�ำนักวิจัย จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ระดับของความสุขและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขของคนไทย: การ
ศึกษาเปรียบเทียบในช่วง พ.ศ. 2552 - 2557” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ อาจารย์ประจ�ำคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
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3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก
ในระดับชาติและนานาชาติ
		 ในช่วงปีที่ผ่านมา สถาบันได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

		 3.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ กับ Harvard Business School ได้ท�ำความร่วมมือในการจัดตั้ง Asian Chapter ให้ท�ำการสอน
และวิจัยในวิชา Microeconomics of Competitiveness (MOC) โดยเนื้อหาวิชาคือ การพัฒนาความสามารถการ
แข่งขันตั้งแต่ระดับ บริษัท, Cluster, พื้นที่, ประเทศ และภูมิภาค เมื่อวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2558

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต
ไทย - จีน ครบรอบ 40 ปี ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 21 - 26 ตุลาคม
2558
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
National Academy of Public Administration (NAPA) และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ Contemporary Issues in
Public Administration: Public Policy Human Resource Management and Environmental Management
โดย ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

Prof. Dr. Gerald M. Fry, College of Education and Human Resource, from University of Minnesota (UMM)
สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผูบ้ ริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย
เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ�ำนครเฉิงตู ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558
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รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dongbei
University of Finance and Economics เดินทางมาเยือนสถาบันเพื่อพบปะและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ) ร่วมกับกลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดงานเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง “อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา” โดยได้รับเกียรติ
จากคณาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ ศ.ดร.ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายความสัมพันธ์ จีน-ไทย
มหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมคณะเดินทางเยือนผู้บริหาร
Keio University ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และผู้บริหารของสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Chang Soyc ที่ปรึกษา
ด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย และ Mr. Jeong Bae Hee ผู้ช่วยที่
ปรึกษาด้านการศึกษา เดินทางมาเยือนสถาบันเพื่อพบปะกับผู้บริหารของสถาบัน และสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ H.E.
Mr. Marc Michielsen เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจ�ำประเทศไทย และ Prof. Dr. Ludo
Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.อาแว มะแส อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ได้รบั เกียรติจากส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Civil Society, Social Capital and Rural
Development” ให้แก่ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
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		 3.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ ภายในประเทศ

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเครือมติชน (MEET THE
PRESS) โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และผูบ้ ริหารสถาบันร่วมให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2558

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจาก 4 วิทยาเขต เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
และ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อจัดท�ำบทความ
บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย และส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2559

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเยือน University of
International Business and Economics (UIBE) และ Communication University of China (CUC) ณ นครปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) ในโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยโดยใช้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” กับ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และสวนดุสิตโพล เป็นผู้ฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขยายผลน�ำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้น
ในอนาคต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา
สังคมและการวิจัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 3.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธมี อบจักรยาน โครงการปันน�ำ้ ใจ ปัน่ สูฝ่ นั
จักรยานเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ได้น้อมเกล้าถวาย
จักรยาน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท โดยนายกสมาคม คุณสุมิตร
เพชราภิรัชต์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (NIDA King’s Cup Golf 2016) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
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สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประจ�ำปี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ครั้งที่ 6 “NIDA King’s Cup Golf 2016”
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม 50 th NIDA MBA BIKE & RUN เพื่อ
เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของสถาบัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะภาษาและการสือ่ สาร ร่วมกับ คณะภาษาและการสือ่ สาร จัดโครงการ “GSLC ปันน�ำ้ ใจ
สู่สังคม ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมาคมนั ก ศึ ก ษาเก่ า สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หารศาสตร์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ รั บ เชิ ญ จากประธาน
คณะกรรมการด�ำเนินการจัดงานร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดกิจกรรมกาชาดนิด้า เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมงานคืนสูเ่ หย้า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ “One Happy Family GSPA ครอบครัวสุขสันต์ วันคืนสูเ่ หย้า” เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น�ำแจกันดอกไม้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมทั้งถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
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4 การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม
		 สถาบันได้มอบหมายให้คณะ ส�ำนัก และศูนย์ต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้ด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งให้เปล่าไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่มาขอรับ
บริการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันได้ด�ำเนินการจัดงานสัมมนาบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน: ประชารัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความอยู่ดีมีสุข” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ Leadership Academy for Development Stanford University จัดอบรม
หลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ASEAN and Private Sector Development เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันจัดงานเสวนาวิชาการ เรือ่ ง “เติมเต็มรัฐธรรมนูญเพือ่ อนาคตประเทศไทย” โดยมีคณาจารย์ของสถาบันร่วม
เสวนา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”
ฉลองครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบัน โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
มีการปาถกฐาพิเศษ โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านธุรกิจในระดับโลก มาบรรยาย เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2559

สถาบันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน ภายใต้หัวข้อ
“นิด้า 5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ
โดยได้รบั เกียรติจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
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สถาบันจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้บริบทของ
ประชาคมอาเซียน” โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดงานสัมมนา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จัดงาน “ฮาลาล พลังแห่งศรัทธาสู่โอกาส SMEs ไทย” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี) จัดบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่อง New Paradigm for
Public Administration โดย Prof. Wolfgang Drechsler ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์จาก Tallinn
University of Technology ประเทศเยอรมันนี เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
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คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดงานสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “Digital Engagement and Experiences
in ASEAN Community สื่อดิจิทัล: การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2559

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานสัมมนา NIDA HROD Academy Camp รุน่ ที่ 7 ค่ายวิชาการด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559

สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 หัวข้อ “ASEAN and Globalization: New
Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก องค์ปาฐกผู้ทรง
คุณวุฒแิ ละมีชอื่ เสียง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการ
ปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559
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คณะนิติศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย” โดยได้รับเกียรติจาก
Chief Justice Helen Murrell ประธานศาลสูงแห่งเขตการปกครองออสเตรเลีย เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559

สถาบันจัดงาน The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 “ค่ายนิดา้ พัฒนาผูน้ ำ� สูอ่ าเซียน” เพือ่ เตรียมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจให้กบั เยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

คณะสถิติประยุกต์ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “The First NIDA Business Analytics and Data Sciences
Contest / Conference” โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจาก Data Science Thailand เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 1 - 2 กันยายน 2559

63

64

รายงานประจำ�ปี 2559
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5 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 สถาบันได้เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาโดยสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนไว้ในหลักสูตร (วิชา ND4000) รวมถึง จัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม
การมีจติ สาธารณะ โดยกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ กิจกรรม
ที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรอบรมเยาวชน การบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ด้อย
โอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่น
สุจริตโปร่งใส” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2558

สถาบันร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ จัดโครงการสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) ส่ง
ของขวัญและก�ำลังใจแด่นอ้ ง ๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านนามน อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559
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ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดนิทรรศการให้ความรูแ้ ละเผยแพร่แนวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรโตไปไม่โกง “อย่าให้ใครว่าไทย” เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2559

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) จัดอบรมหลักสูตร “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5”
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงาน และมอบของใช้แล้วให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์
ณ ร้านปันกัน สาขาพาราไดซ์ปาร์ค เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลน และปลูกปะการัง
ผืนป่าชายเลน จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และเจ้าหน้าทีค่ ณะ ได้มอบเงินให้แก่มลู นิธธิ รรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้
ให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
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ส�ำนักสิริพัฒนา จัดหลักสูตรผู้น�ำเยาวชน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ บริษัท ไทยโฮยาเลนซ์ จ�ำกัด และโรงพยาบาล
รามค�ำแหง จัดโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา เนือ่ งในวโรกาสทีใ่ นหลวงมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดินสถาบันนโยบายศึกษา จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน�้ำ 2559 โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อ�ำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าว
รายงาน และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์ ก้ว ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพือ่ สังคม เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6 ผลงานดีเด่นของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

			

6.1

ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน

			 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจติ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสือ่ สารองค์การ เป็นผูแ้ ทนสถาบันเข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบในการน�ำ
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ” จาก ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

			

6.2

ผลงานดีเด่นของคณาจารย์

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร รางวัล Top Paper Awards
		
หัวข้อ “eHEALTH LITERACY,
		
KNOWLEDGE AND SELF		
MANAGEMENT OF UPPER
		
RESPIRATORY INFECTION (URI)
		
AMONG THE THAI POPULATION”
			
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
ประกาศเกียรติคุณการเป็นที่ปรึกษา	
		
หลักของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
		
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
		
ศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
		
สาขาสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ระดับ

The Fourth International
นานาชาติ
Conference on Advancement of
Development Administration 2015
Social Sciences and
Interdisciplinary Studies (The 4th
ICADA 2015-SSIS NIDA)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		 ชาติ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
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ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
		
		
		
		

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ประกาศเกียรติคุณการเป็นที่ปรึกษา	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักของผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559
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ระดับ

ชาติ

		 6.3 ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายแสงตะวัน อ่อนน่วม
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
		
สาขา การศึกษาและวิชาการ
		
ประจ�ำปี 2559
			
นางสาวศิวลักษณ์ ศิวลีฐานะ รางวัลเกียรติคุณ พระกินรี คนดี คิดดี
		
สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท
		
ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2558
คณะบริหารธุรกิจ
ชนะเลิศ อันดับ 1: การแข่งขันโครงการ
นางสาวอาทิตยา แก้วสุข
นายนิวัฒน์ สุธาธรรมรัตน์
2016 TUN DATA CHALLENGE
นายวรุตม์ ประทีปวัฒนวิทย์
ที่ Atlanta, GA
นางสาวจีรวรรณ ธีรผาติ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “Overall
		
Winner” ในการแข่งขันการวิเคราะห์
		
ข้อมูล “2015 TUN Data Challenge”
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายณธกร กิ่งสุคนธ์
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน
ไทยในการเข้าร่วมโครงการความ
		
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็ก
		
และเยาวชนของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน: ในโครงการ “JENESYS 2016”
		
		
หัวข้อ Economics รุ่นที่ 1

หน่วยงานที่ให้รางวัล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชู
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ )
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(สว.นท) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
Teradata University Network
(TUN) ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
Teradata University Network
(TUN) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2558

ระดับ

ชาติ

ชาติ

นานาชาติ

นานาชาติ

Japan International Cooperation นานาชาติ
Center ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 6 กันยายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

นางสาวศุภวรรณ แซ่ลิ้ม
		
		
		
		
		
		
		
นายวิศกรณ์ คีรีวรรณ
		
		
		
		
		
นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล
		
		
นางสาวนรารัก บุญญานาม
		
นายชวิน ชูสกุล
		
		
นายศิรภพ ปภัทธนนันท์
		
นายประพันธ์ จันทร์วิไลศรี
		
นายจิรวัฒน์ เวชสุภากุล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

รางวัล Proposal ที่ดี ในการประกวด
บทความ โครงการเศรษฐทัศน์
ประจ�ำปี 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) เรื่อง The Incidence
of a Carbon Tax across Thai
Household Groups: the Implication
on Welfare, Income Distribution
and Poverty
รางวัลบทความเชิงสร้างสรรค์
ทางการเงิน ในการประกวดบทความ
โครงการเศรษฐทัศน์ ประจ�ำปี 2558
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
เรื่อง การวัดระดับทักษะทางการเงิน
กับการออมเพื่อการเกษียณ
ชนะเลิศบทความเชิงสร้างสรรค์ทาง
การเงิน เรื่อง การจัดสรรการลงทุน
เพื่อวัยเกษียณ
ชนะเลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
รางวัลชนะเลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
รางวัลชมเชยบทความวิจัยด้าน
พัฒนบริหารศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Bond
Academy 2016 ระดับ Fundamental
นางสาวสุพัตรา จรรยาวิทยานนท์ The Most popular Vote โครงการ
		
Bond Academy 2016

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559

คณะสถิติประยุกต์
นายกฤษฎา อิ๋วสกุล
		
นายกษม ชื่นอุบล
นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย

สมาคมประกันชีวิตไทย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
สมาคมประกันชีวิตไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

รางวัลหลักสูตร Associates of
Society of Actuaries (ASA) Course 1
รางวัลหลักสูตร Associates of
Society of Actuaries (ASA) Course 1

ระดับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

ชาติ
ชาติ

ชาติ
ชาติ
ชาติ
ชาติ

ชาติ
ชาติ
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ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

ระดับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
จังหวัดฉะเชิงเทรา	
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ชาติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน
		
นายครรชิต ละอองดิลก
		
นายสุวัฒน์ พรหมด�ำ
		
คุณทัดทรวง บุญธรรม
		
นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร
		
		
นายสุรศักดิ์ วงศ์ษา
		
		
		
		
		
		
		
		

บทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้าน
พัฒนบริหารศาสตร์ บทความวิจัยดี
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปี 2558
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปี 2558
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปี 2558
ข้าราชการพัฒนาชุมชนดีเด่น ตาม
โครงการ “ยกย่องคนดีเป็นศักดิ์ศรี
พัฒนาชุมชน” ประจ�ำปี 2559
ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก
กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมน�ำเสนอ
บทความวิชาการ เรื่อง “Sustainable
Water Resources Management:
Learn from Smart Use Good
Community Project” โครงการ
Youth Sustainable Water Resources
Education and Hub Development
in APEC region

คณะนิติศาสตร์
นายอภินันท์ ศรีศิริ
		
		

รางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
พัฒนบริหารศาสตร์ ประจ�ำปี 2559

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
นายธาวิษ ถนอมจิตศ์
		
นายพิทักษ์ชัย ทศดร
		
นางสาวปิยะณัฐ คล้ายเดือน
		
		

ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง
ต่อแม่
Premier Agent MDC and MDRT
Millian Dallar Round Table
Best Presentation ในการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเภท
การน�ำเสนอแบบปากเปล่า	
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ชาติ
ชาติ
ชาติ		
ชาติ

National Pingtung University of นานาชาติ
Science and Technology, Taiwan
จัดโดย APEC และ Ministry of
Education, Taiwan
เมื่อวันที่ 4 - 8 กันยายน 2559

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
บริษัท AIA ปี พ.ศ. 2558
ส�ำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ชาติ

ชาติ
ชาติ
ชาติ
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

นางสาวสุวดี บุญมาจรินนท์
รางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์
			
นายธนพล รุ่งเรือง
รางวัลรองชนะเลิศการประกวด
		
วิทยานิพนธ์
นางสาวชญานันท์ ใสกระจ่าง รางวัลชมเชยการประกวดวิทยานิพนธ์
			
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
โล่รางวัลประทานโครงการหนึ่งความดี
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
		
เพื่อพ่อของแผ่นดิน สาขาลูกกตัญญู
			
รางวัลพระกินรี ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2559
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โครงการปณิธานความดี 70 ปี
		
มหามงคล คนดี คิดดี สังคมดี
		
ตามรอยพระยุคลบาท
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
รางวัลพิฆเนศวร สาขาเยาวชนสร้าง
สรรค์สังคมดีเด่น (รางวัลวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2558)
นายปภิณวิช อ่องบางน้อย
รางวัลพิฆเนศวร “รายการส่งเสริม
ชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น” นครปฐมเคเบิล
		
		
ทีวีในฐานะของโปรดิวเซอร์รายการ
รางวัลชมเชยผลงาน “พ่อบ้านมือใหม่”
นายอนุรักษ์ จันทร์ด�ำ
ประเภทนิสิต/ นักศึกษา/ ช่างภาพ
		
สมัครเล่น ไม่จ�ำกัดเพศ อายุ
		
และการศึกษา	
นางสาวพรรณพิลาศ กุลดิลก
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง
อิทธิพลของบล๊อกเกอร์ต่อการสื่อสาร
		
การตลาด (ในการประชุมวิชาการ
		
และการน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
		
2559 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชน
		
สร้างสังคมฐานความรู้)
			
			
			
			

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้น�ำ
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท.
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ภายใต้กรอบความคิด “สานรัก
สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง”
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์ และสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ์ราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
และส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาราชภัฎ

ระดับ

ชาติ		
ชาติ
ชาติ		

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

ชาติ
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ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

			
			
			
นางสาวธันย์ชนก ช่างเรือ
รางวัลชนะเลิศการประกวด
		
เรียงความ นักศึกษาที่มีคุณความดี
		
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม
		
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล
		
		
		
		
นางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร
นายจิรนนท์ พุทธา
นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
ชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย
พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2559
รางวัลประกวดบทความวิจัยสาขา	
การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2559
รางวัลชมเชย บทความวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ
Mr.Jordi Meya Dominguez
		
		
		
		
		
Ms.Pakamon Sasatanun
		
		
		
		
		
		

รางวัลดีในการประกวดบทความ
วิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในหัวข้อ “Service Facilities
and Hotel Performance:
Empirical Evidence from
Hotel-Level Data in Thailand”
รางวัลชมเชยในการประกวด
บทความวิจัยและกรณีศึกษาด้าน
พัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ
“Strategic Antecedence and
Business Outcomes Associated
with Social Media Use in Customer
Relationship Management”

หน่วยงานที่ให้รางวัล

จันทรเกษม และโครงการบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

ระดับ

ชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

ชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

ชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

ชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

ชาติ
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

		 6.4 ผลงานดีเด่นของศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศเกียรติคุณนักทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการงานบุคคล
นายบวรนันท์ ทองกัลยา	
		
ดีเด่น (PMAT HR AWARDS)
แห่งประเทศไทย (PMAT)
			
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ระดับ

ชาติ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นายวัชรพงษ์ ช�ำนาญกิจสุพัฒน์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Workshop สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ชาติ
		
จ�ำลองการซื้อขายตราสารหนี้ไทยใน (Thai BMA) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง		
ตลาดโครงการ Bond Academy 2016 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559
		
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
พันต�ำรวจเอกปรัชญา คงสกุล รางวัล “สยามจารึก” แห่งปี 2559
		
และเกียรติบัตร
นายประทีป กีรติเรขา	
รางวัลเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานระดับ
		
ดีเด่นด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหา	
		
ยาเสพติด และร่วมหารือด้านงาน
		
วิชาการ
นายก้องสกุล จันทราช
นายอ�ำเภอแหวนเพชร
			
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
รางวัลนักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์และ
		
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		
เชียงใหม่ดีเด่น (สิงห์ขาวดีเด่น) สาขา
		
บริหารราชการ/รัฐกิจ ประจ�ำปี 2559
ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี
ทับทิมสยาม 2558 สาขาผู้ท�ำคุณ
		
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี
บุคคลต้นแบบตัวอย่าง Thailand
		
Leader Award 2015 สาขาผู้น�ำดีเด่น
		
ด้านส่งเสริมและพัฒนาในการท�ำงาน
		
และในการบริหารองค์การ
ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี
รางวัลแสงดาวแห่งความดี ประจ�ำปี
		
2559 สาขาผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อ
		
สังคมและประเทศไทย

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา	
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา	
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ชาติ
ชาติ

ชาติ
ชาติ

ชาติ
ชาติ

ชาติ
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ชื่อรางวัล
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หน่วยงานที่ให้รางวัล

ระดับ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณศักดา หอมฟุ้ง
นักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเด่น
		
ประจ�ำปี 2559
			

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT)
เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559

ชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร
นางตูซาร์ นวย
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
			

กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ชาติ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
นายสุชาติ ศรีตะมา	
รางวัล Mekong Tourism Alliance
Award สาขา Broadcast Excellence
		
Award for Destination
นายสุชาติ ศรีตะมา	
K-Culture Supporter
			

Vietnam National Administration นานาชาติ
of Tourism ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจ�ำประเทศ ชาติ
ไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นายสมเจตน์ จันทนา	
ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ส�ำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
(ปราจีนบุรี) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
		
ประจ�ำปี 2559

ชาติ

		 6.5 ผลงานดีเด่นของบุคลากร/ หน่วยงาน
		

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ชื่อผู้ ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัล Thailand IPv6 Ready Award
		
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมใน
		
การให้บริการรองรับ IPv6 ประจ�ำปี 2559
			
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด
		

หน่วยงานที่ให้รางวัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จาก นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.
พลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2559

76

รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7 กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ 36 แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาและมอบปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมคณะ
ผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากรของสถาบั น
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนือ่ งในโอกาส วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพ
บกช่อง 5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของสถาบัน
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ณ วัดชัยมงคล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
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ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจกรรมเพือ่ สังคม พร้อมทัง้ คณาจารย์และบุคลากร
ของสถาบั น เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์
ในงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ
ปริณายก ณ วัดเทพลีลา เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2558

สถาบั น จั ด งานแถลงข่ า วครบรอบ 50 ปี การ
สถาปนาสถาบัน โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝา่ ย
วางแผน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ และพลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

สถาบันร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะ
ปัญญา พระพุทธรูปประจ�ำสถาบัน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
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ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดร้านกาชาดนิด้า ประจ�ำปี 2559 และ
ทางสมาคมนักศึกษาเก่าในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พันเอกกฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม เป็นผู้แทนมอบ
รถจักรยานยนต์ ส�ำหรับเป็นของรางวัล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

สถาบันจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานก�ำเนิด
สถาบัน ในงานสถาปนาครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ แด่ผู้มีอุปการคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโส
ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และพิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

สถาบันจัดงานครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน “ห้าทศวรรษนิดา้ ...
สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา” โดยมีคณะผู้บริหาร
ทัง้ อดีตและปัจจุบนั รวมทัง้ คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบนั และ
บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
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สภาสถาบันจัดการประชุม Retreat สภาสถาบัน โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน
เป็นประธานทีป่ ระชุม และมีกรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ และคณะผูบ้ ริหารสถาบัน ณ โรงแรม เดอะแกรนด์
โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สถาบันจัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25
สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 125 ปี พระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

สถาบันจัดงานสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจ�ำปี 2559 หัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง” ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2559
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81

โครงการวิจัย ที่ผ่านสำ�นักวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
1
จากหลักสูตรสู่ประมวลรายวิชา: การศึกษา	
ผศ.ดร.มล.จิราภา อาภากร
		
ออกแบบหลักสูตรและประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ
		
เป็นภาษาต่างประเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
		
ในประเทศไทย
2
ความเป็นจริงเสริมและประสบการณ์สัมพันธ์โดยใช้ ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
		
เทคโนโลยีนวัตกรรม
ทุนส่งเสริมการเขียนต�ำราและสื่อการสอน
1
สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนาคต
2
การลงทุนทางการเงิน
3
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
		
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
4
เศรษฐมิติประยุกต์และพยากรณ์
ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา
Speaking of the Necessary Evil: To Teach or Not
1
		
To Teach Grammar in the Thai EFL Classroom
		
in Thailand
2
Thai airways: Route Analysis
3
Overcoming Middle Income Traps:
		
Lessons Learnt from Singapore
4
Waste Power Plant: A new solution to waste
		
problem or a new problem?
5
The Decriminalization of Illicit Drugs: Is
		
Thailand ready for one?
6
Case Study: Learning to Create Value
		
Through Goodwill and Experience

มูลค่าโครงการ

290,000

268,380

ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

150,000
150,000
150,000

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

150,000

Asst. Prof. Dr. Saksit Saengboon

150,000

Asst. Prof. Dr. Vesarach Aumeboonsuke
Dr.Thasanee Satimanon

150,000
150,000

Assoc. Prof. Dr. Chamlong Poboon

150,000

Dr. Tongyai Iyavarakul

150,000

Asst. Prof. Bu-nga Chaisuwan

150,000
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ลำ�ดับที่

7
		
		
		
8

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

A Case Study of Thai Postgraduates Self-studying Asst. Prof. Dr. Ora-Ong Chakorn
English Lexico-grammar and English-Thai
Translation through a Locally Developed
Language Learning Software
Asst. Prof. Dr. Charoenchai Agmapisarn
Facilities management in the café business.
Case Study: Woo Café & Art Gallery, Chiang Mai

ทุนวิจัยร่วมกับ ศ.อาคันตุกะ
1
An Enhanced Virtual Reality Work for Online
ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
		
Behavior and Electronic Commerce
2
Cyber Law and Impact of Computer Prime Acts รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
		
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ (ได้รับรางวัล)
1
Official enemies in commercial and soft power Dr. Jesse Owen
		
media: Agency and the Iran Crisis in
		
the United States, United Kingdom, Chinese
		
and Iranian news
Color and Active Infrared Vision: Estimate Infrared ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
2
		
Vision of Printed Color Using Bayesian Classifier
		
and K-Nearest Neighbor Regression
3
A Study of Interactive Digital Multimedia
ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช
		
Applications
4
A new test for the mean vector in
ศ.ดร.ส�ำรวม จงเจริญ
		
high-dimensional data
5
Sustainability Approach for Energy Production รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา	
		
using Biomass at Household and Community
		
Levels: A case study in Thailand
6
Decentralizing decentralized governance:
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
		
community empowerment and coproduction of
		
municipal public works in Northeast Thailand
7
Human capital linkages to labour productivity: ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
		
implication from Thai manufacturers
8
Per-Primary Education and Long-Term
ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
		
Education Performance: Evidence from
		
Programme for International Student
		
Assessment (PISA) Thailand

มูลค่าโครงการ

150,000

150,000

250,000
250,000

100,000

50,000
50,000
25,000
10,000
25,000
25,000
50,000
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ลำ�ดับที่

9
		
10
		
11
		
		
12
		
13
		
14
		
15
		
		
		
16
		
		
17
		
18
		
19
		
		
		
20
		
21
		
		

ชื่อโครงการวิจัย

Demand Responsive Transportation for Creative
Tourism Logistics Planning
Assessment of selected metals in the ambient
air PM10 in urban sites of Bangkok (Thailand)
Assessment of reliability when using diagnostic
binary ratios of Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons in Ambient Air PM10
The relationships between police performance
and public confidence: a case study of Thailand
Life Satisfaction of Thai Gen Y in Relation to Self
and Others
Does Immigration always Promote Innovation?
Evidence from Thai Manufacturers
Impacts of micro-emulsion system on
polychlorinated dibenzo-pdioxins (PCDDs)
and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs)
reduction from industrial boilers
Fiscal Decentralization in Comparative
Perspective: Analysis of the Intergovernmental
Grant Systems in Indonesia and Thailand
Strengthening Brand Presence and Creating
Brand Relationships in the Society through
Integrated Marketing Communications
Dollar Cost Averaging, Lump-sum Investing and
Asset Allocation
The interconnection between bribery, political
network, government supports, and their
consequences on export performance of small
and medium enterprises in Thailand
Banking for those unwilling to bank:
Implications of Islamic banking systems
Considering perception errors in network efficiency
measure: an application to bridge importance
ranking in degradable transportation networks

ชื่อผู้วิจัย

83

มูลค่าโครงการ

ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์

10,000

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

90,000

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

50,000

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา	

40,000

รศ.ดร.โอรส ลีลากุลธนิต

10,000

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

50,000

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

60,000

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

25,000

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

9,500

รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ

9,000

ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

100,000

อ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

25,000

อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

90,000
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ลำ�ดับที่

22
		
23
		
		
24
		
25
		
		
26
		
27
		
28
		
29
		
30
		
		
31
		
32
		
33
		
34
		
		
35
		
36

ชื่อโครงการวิจัย

Variable elimination in nested DEA models
a statistical approach
Using Individual Values of Information
Technology Profession to Improve Software
Development Practices in Thailand
Contribution of Mindfulness to Individuals Tendency
to Believe and Share Social Media Content
The use of soybean plants to evaluate the
efficacy of broiler litter biochar as a treatment
for cadmium contaminated soil
Female CEOs, Firm Performance, and Firm
Development Evidence from Thai Manufacturers
Happiness from Social Capital: An Investigation
from Micro Data in Rural Thailand
Re-design of the electronic reverse auction
process: the case of Thai public procurement
Exploring Personal characteristics associated
with selfie-liking
English Language Leaning in the Margins:
Toward a Movement to Help Service-industry
Workers in Thailand
A Study of Virtual Reality Headsets and
Physiological Extension Possibilities
Implied Volatility transmissions Between Thai
and Selected Advanced Stock Markets
Public Participation in Budget: The New Path of
Budget Reform in Thailand
I Don’t Care Much as Long as I Am Also on
Facebook: Impacts of Social Media Use of Both
Partners on Romantic Relationship Problems
The role of mindfulness on employee psychological
reaction to mergers and acquisitions
Causal linkages between electricity consumption
and GDP in Thailand: evidence from the bounds test

ชื่อผู้วิจัย

มูลค่าโครงการ

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

50,000

รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา	

10,000

ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

10,000

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

5,000

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

5,000

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

25,000

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

50,000

ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

10,000

Asst. Prof. Dr. Hugo Yu-Hsiu Lee

50,000		

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

10,000

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

4,000

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

50,000

ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

5,000

ผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล

50,000

รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล

10,000
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ลำ�ดับที่

37
		

ชื่อโครงการวิจัย

Provably Authenticated Group Key Agreement
based on Braid Groups - The Dynamic Case

ทุนส่งเสริมจัดท�ำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
นโยบายส่งเสริมและพัฒนา “อุตสาหกรรม สีเขียว”
1
		
และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในอาเซียน:
		
ปัจจัยความส�ำเร็จในการก�ำหนดนโยบายและ
		
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
2
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
		
บริบทอาเซียน: กรณีศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรม
		
ในประเทศไทย
3
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของแนวนโยบายส่งเสริม
		
“ชาตินิยม” กับ “ภูมิภาคนิยม” ในเอเชีย:
		
กรณีศึกษา ประชาคมอาเซียน
4
รายจ่ายทางภาษี: ประสิทธิภาพ การกระจายรายได้
		
และการออม
5
รายจ่ายภาษีในระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
		
ประเทศไทย
6
การประเมินรายจ่ายทางภาษีภายใต้โครงสร้าง
		
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7
หลักประกันรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
8
9
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของประเทศไทย
		
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
10
โครงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตและ
		
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานของ
		
หลักธรรมาภิบาล
11
การตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ
		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ต
13
ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย รอบที่ 2
การมีงานท�ำและการเกษียณงานของผู้สูงอายุไทย:
14
		
รอบที่ 2

ชื่อผู้วิจัย
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มูลค่าโครงการ

รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร

50,000

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

10,000

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

10,000

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

10,000

ศ.ดร.ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี

10,000

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

10,000

ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

10,000

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา	

10,000
10,000
10,000

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

10,000

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

10,000

ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

10,000
10,000
10,000		
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ลำ�ดับที่
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16
		
17
18
		
19
		
		
20
		
21
22
		
23
		
		
24
		
25
		
		
		
26
		
27
		
		
28
		
29
		

ชื่อโครงการวิจัย

ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุไทย:
รอบที่ 2
สุขภาพและความคาดหวังในชีวิตของผู้สูงอายุไทย:
รอบที่ 2
ความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย: รอบที่ 2
ปัจจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความผาสุข
และความสุขของคนชราในประเทศไทย
โครงการวิเคราะห์การเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 5 ที่มีต่อการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแบบจ�ำลอง
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการ
บ�ำบัดชิ้นส่วนซากรถยนต์ของประเทศไทย (ต่อเนื่อง 2 ปี)
ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน:
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
กองทุนรวมของไทย ภายหลังการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)
การศึกษาความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งและสารก่อ
กลายพันธุ์ในดินตะกอนของพื้นที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกรณีศึกษา
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และ
โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี
การพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลที่สอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล ส�ำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การส่งออก
ยางพาราของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู่
ประเทศจีน
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมาตรการพันธุ์ไม้
หวงห้าม
การพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนา	
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ชื่อผู้วิจัย

มูลค่าโครงการ

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

10,000

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

10,000		

อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากุล
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง

10,000
10,000

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

10,000

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

10,000

ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย

10,000

ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์

10,000

ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

10,000

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

10,000

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

10,000

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

10,000

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

10,000

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	

10,000

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร

10,000
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ลำ�ดับที่
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31
		
		
32
		
		
		

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ความเหลื่อมล�้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขใน อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
ประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
นโยบายระดับชาติในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพ�ำนักใน
เมืองท่องเที่ยวชายแดนหลักของไทย
แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและแนวทางการท�ำ
การตลาดส�ำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)
1
แผนงานวิจัย: รายจ่ายทางภาษี: ประสิทธิภาพ
		
การกระจายรายได้ และการออม
1) รายจ่ายภาษีในระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
			 ของประเทศไทย
2) การประเมินรายจ่ายทางภาษีภายใต้โครงสร้าง
			 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3) หลักประกันรายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2
การพัฒนาขีดความสามารถของการท่องเที่ยวโดย
		
ชุมชนในกลุ่มมหัศจรรย์สองสมุทรสู่ระบบ
		
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์การจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
3
4
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของประเทศไทย
		
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
5
นโยบายส่งเสริมและพัฒนา “อุตสาหกรรมสีเขียว”
		
และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในอาเซียน:
		
ปัจจัยความส�ำเร็จในการก�ำหนดนโยบายและ
		
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
6
แผนงานวิจัย: โครงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกัน
		
การทุจริตและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมบน
		
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
1) การตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
			 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ต

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

87

มูลค่าโครงการ

10,000
10,000

10,000

5,732,000

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

2,930,000		

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา	

2,089,000
874,000

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

1,151,000

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

3,300,000

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

88
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ลำ�ดับที่

7

ชื่อโครงการวิจัย

แผนงานวิจัย: ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย รอบที่ 2
1) ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของ
			 ผู้สูงอายุไทย: รอบที่ 2
2) สุขภาพและความคาดหวังในชีวิต
			 ของผู้สูงอายุไทย: รอบที่ 2
3) การมีงานท�ำและการเกษียณงานของ
			 ผู้สูงอายุไทย: รอบที่ 2
4) ความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย: รอบที่ 2
8
ปัจจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความผาสุขและ
		
ความสุขของคนชราในประเทศไทย
9
โครงการวิเคราะห์การเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ใน
		
กลุ่มประเทศอาเซียน 5 ที่มีต่อการลงทุนของนักลงทุน
		
ต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของ
		
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยแบบจ�ำลอง
11
การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ
		
การบ�ำบัดชิ้นส่วนซากรถยนต์ของประเทศไทย
12
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
		
บริบทอาเซียน: กรณีศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรม
		
ในประเทศไทย
13
ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน:
		
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
14
โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
		
กองทุนรวมของไทย ภายหลังการรวมกลุ่มประชาคม
		
เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)
15
การศึกษาความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งและสารก่อ
		 กลายพันธุ์ในดินตะกอนของพื้นที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยอง
16
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา	
		
ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกรณีศึกษา
		
โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) และ
		
โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี
17
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
		
เพื่อเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียนในภาคการเกษตร

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

มูลค่าโครงการ

13,600,000

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากุล
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง

636,000

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

577,250

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

577,250

ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย

1,576,700

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

1,391,000

ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์

2,340,000

ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

1,102,000

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

1,800,000

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

604,800

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา	

542,000
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ลำ�ดับที่

18
		
19
		
		
20
		
		
21
22
23
		
		
24
		
		
25
		
		
		

ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล ส�ำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของแนวนโยบายส่งเสริม
“ชาตินิยม” กับ “ภูมิภาคนิยม” ในเอเชีย:
กรณีศึกษา ประชาคมอาเซียน
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การส่งออก
ยางพาราของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไป
สู่ประเทศจีน
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมาตรการพันธุ์ไม้หวงห้าม
การพัฒนาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนา	
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ความเหลื่อมล�้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
นโยบายระดับชาติในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพ�ำนักใน
เมืองท่องเที่ยวชายแดนหลักของไทย
แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและแนวทางการท�ำ
การตลาดส�ำหรับกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ชื่อผู้วิจัย

89

มูลค่าโครงการ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

1,500,000

ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

1,267,000

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

2,466,800

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร

600,000
7,100,000

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

1,500,000

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

6,500,000

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

4,500,000
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการฝึกอบรม ที่ผ่านสำ�นักสิริพัฒนา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
		
8
		
9
		
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อโครงการ

Accounting and Financial Management ประเทศภูฏาน
Advance Project Management ประเทศภูฏาน		
Basic Business Predictive Analytics Using R Commander
Basic Digital Marketing 		
Certified Investment and Securities Analyst Program (3 รุ่น)
Comprehensive Introduction to International Trade Facilitation
Development Planning (in National, Regional and International
Framework) and Result Based Planning, Monitoring and Evaluation
Exploratory Data Analysis and Statistical Graphic for Business
Analytics R Commander
Gender Statistics, Gender Responsive Planning, Monitoring and Evaluation,
Management and Leadership, Library Management and Result Based
KRUNGSI Leadership Academy Wave 6		
Leadership Development for Future Organization		
Local Governance 		
Managerial Skills Development for Young Talent (3 รุ่น)
Mini Master of Management Program (3 รุ่น)		
PEA SMART Directors		
Power Plant Administration		
Procurement and Inventory Management ประเทศภูฏาน
Project Cycle Management		
Public Finance and Budgeting ประเทศศรีลังกา		
SMART Managers		
Smart Managers for Branch Office Manager		
SMART Supervisor (2 รุ่น)		
Strategic Management in Economy ประเทศเกาหลีเหนือ
SUPER CEO ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง		

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
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ลำ�ดับที่

25
26
		
27
28
29
		
		
30
31
		
32
33
34
35
36
		
		
		
		
37
		
		
38
39
40
41
42
		
		
		
43
44

ชื่อโครงการ

Sustainability + Company Visit (SKK)		
Training on Result Based Management ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการไทย - กัมพูชา
กฏหมายและระเบียบราชการส�ำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ
กลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่		
กลยุทธ์การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศตามนโยบาย คสช.
การประสานแผนการติดตามและประเมินผลแผน (พ.ศ. 2560 - 2562)
อย่างมืออาชีพ (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น) (6 รุ่น)
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล (2 รุ่น)		
กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับ
องค์กรสมัยใหม่ (2 รุ่น)
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อชีวิตและการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ (2 รุ่น)
การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม (3 รุ่น)
การเงินส�ำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (2 รุ่น)		
การจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (2 รุ่น)		
การจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวทางใหม่
และแนวทางการทักท้วงการจัดท�ำแผนพัฒนาสามปีของส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) (3 รุ่น)
การจัดท�ำแผนของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ การพัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน และแนวทางการชี้แจงกรณีที่ สตง. เข้าตรวจสอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 รุ่น)
การจัดท�ำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค		
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 (4 รุ่น)		
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก		
การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ ในชุมชน
และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศ สปสช. (ฉบับแก้ไขใหม่) พร้อมตัวอย่าง
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 รุ่น)
การตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล		
การตลาดดิจิตอลพื้นฐาน 		
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หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ศ.ดร ผลิน ภู่จรูญ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ			

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
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ลำ�ดับที่

45
		
		
		
46
		
47
48
49
50
		
51
52
		
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
		
69

ชื่อโครงการ

การเตรียมความพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการจัดสรรเงินสนับสนุน จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ในการเข้าร่วมจัดระบบการดูแลระยะยาว ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ (Long Term Care: LTC) ปี 2559 (4 รุ่น)
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการ
ระดับช�ำนาญการ ระยะที่ 1
การเตรียมนักบริหารระดับต้น 		
การเตรียมนักบริหารระดับกลาง 		
การเตรียมนักบริหารระดับสูง 		
การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการตรวจสอบ
การจัดเก็บภาษีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่
การบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง
การปรับปรุงระบบจ�ำแนกต�ำแหน่งและค่าตอบแทนในระบบแท่ง (6 รุ่น)
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร		
การบริหารทรัพยากรบุคคลส�ำหรับนิติกรในส�ำนัก ก.พ.		
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารงบประมาณ		
การบริหารผลงานด้วยตัวชี้วัด (Performance Management With KPI’s)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 		
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ (3 รุ่น)
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ		
การพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพหลักสูตรที่ 1		
การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 		
การพัฒนานักบริหารการขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ (2 รุ่น)		
การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ Executive Mini MBA (2 รุ่น)
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง		
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (ประธานสาขาวิชา)		
การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Melt and MOLD2 Program)
การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน (2 รุ่น)
การพัฒนาระบบคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
อ.ใจชนก ภาคอัต
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

ANNUAL REPORT 2016
National Institute of Development Administration

ลำ�ดับที่
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ชื่อโครงการ

การพัฒนาศักยภาพการท�ำงานด้วยการคิดบวก 		
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับกลางส�ำนักงานตรวจการแผ่นดิน
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 		
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (2 รุ่น)
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ IOS		
การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการทางละเมิด และคดีปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (5 รุ่น)
การวางแผนกลยุทธ์ส�ำหรับนักบริหาร		
การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความส�ำเร็จ (3 รุ่น)		
การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (3 รุ่น)
การวิเคราะห์และการจัดท�ำ Roadmap ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น) (3 รุ่น)
การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายใน และ
ภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5 รุ่น)
การสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความส�ำเร็จ		
การสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2 รุ่น)
การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร		
การอบรมเชิงปฎิบัติการแนวคิดใหม่การควบคุมภายในตาม COSO 2013 (4 รุ่น)
ข้อบกพร่องการเบิกจ่ายที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านการจัดงานประเพณี/
การฝึกอบรม/ การเดินทางไปราชการ/ การพัสดุจัดซี้อจัดจ้าง/การเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นและวิธีการเขียนโครงการและก�ำหนดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโครงการจัดงานประเพณี การแข่งขันกีฬา และหลักการตอบ สตง. กรณีที่
ถูกทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวการเบิกจ่ายเงิน (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น) (5 รุ่น)
ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการจัดการบริหารธุรกิจ
(IT Security for Business Management)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SL)
รุ่นที่ 5
โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ประจ�ำปี 2558		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น�ำเยาวชน (5 รุ่น)		
โครงการพัฒนาผู้น�ำในอนาคตของ AOT		
โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการก�ำกับกิจการพลังงาน

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
อ.ใจชนก ภาคอัต
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ผศ.ดร.รัฐกร พลูทรัพย์
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

93

94

รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำ�ดับที่
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ชื่อโครงการ

จริยธรรมทางธุรกิจ		
เตรียมผู้จัดการ		
เทคนิคการด�ำเนินการทางละเมิดทางวินัย คดีปกครอง และพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 (7 รุ่น)
เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 (4 รุ่น)
เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร (2 รุ่น)
นโยบายสาธารณะ แนวคิดและการประยุกต์ส�ำหรับองค์กรก�ำกับดูแล
นักบริหารการคมนาคมระดับสูง 		
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ (นบร.) 		
นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น (4 รุ่น)		
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (2 รุ่น)		
นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง) 		
นักบริหารระดับต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
นักบริหารระดับสูง 		
นักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) 		
นักปกครองระดับสูง (น.ป.ส.) (2 รุ่น)		
แนวทางการยกร่างข้อก�ำหนดท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น) (6 รุ่น)
บทบาทของนโยบาลสาธารณะในการพัฒนาภาคเอกชน The Role of Public
Policy in Private Development 2016
ผู้น�ำการบริหารแรงงาน		
พัฒนานักบริหารเชิงธุรกิจ		
พัฒนานักสื่อสารการบริหารภาพลักษณ์ชื่อเสียงยุคดิจิทัล ประจ�ำปี 2559 (2 รุ่น)
พัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน (2 รุ่น)
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ ที่ปรึกษาด้าน AEC (Mr. AEC) 		
พัฒนาผู้บริหาร (2016 Management Executive Development Program)
พัฒนาผู้บริหาร (Micro MBA - Sritrang Group)		
พัฒนาผู้บริหาร Mini MBA - ORC Premier		
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร		
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง		

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต

ANNUAL REPORT 2016
National Institute of Development Administration

ลำ�ดับที่

120
121
122
123
		
		
		
		
		
124
125
		
		
126
		
		
127
128
		
129
130
		
131
		
		
		
		
132
133
		

ชื่อโครงการ

แพทย์แผนใจ		
มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย - จีนที่ดี		
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายมหาชน ส�ำหรับเจ้าพนักงานคดี
ระเบียบใหม่! ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯลฯ
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และกลยุทธ์การบริหารงานงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2559 และการใช้จ่ายเงินในช่วงต้นปีงบประมาณในกรณี
ที่รายได้ขององค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้าหรือรายได้ไม่เพียงพอและเทคนิคการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ พร้อมเจาะลึกปัญหา
การเบิกจ่ายที่ถูกทักท้วงเรียกคืนด้านการจัดงานประเพณีการเงิน การคลัง
และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 รุ่น)
รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ท�ำลายความขัดแย้งในองค์กร 		
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
(Broadband) และเพิ่มความเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการจัดท�ำตัวชี้วัดระดับ
ส่วนราชการหรือระดับบุคคล (4 รุ่น)
วิธีปฏิบัติการก�ำหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์การกําหนดราคากลาง
การจัดหาพัสดุและวิธีปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 2 พร้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) ของ อปท. (4 รุ่น)
สัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุน
สุขภาพชุมชน มุ่งสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น)
สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ 		
หลักการเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ( 4 รุ่น)
หลักการเขียนโครงการและวิเคราะห์รายการต่าง ๆ ของโครงการจัดงาน
ประเพณีการแข่งขันกีฬา และแนวทางการตอบ สตง. กรณีที่ถูกทักท้วงเรียก
เงินคืนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินด้านการจัดงานประเพณี/ การฝึกอบรม/ การเดินทาง
ไปราชการ/ การเงินการคลังและการเบิกจ่าย ตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน ฉบับใหม่
(ฉบับที่ 3) และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง จะมีแนวทาง
การเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปราชการการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้านอย่างไร (6 รุ่น)
อบรมเชิงปฎิบัติการกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ		
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การภาครัฐ

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
ผศ.ดร.เกียรติพร อ�ำไพ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
อ.ใจชนก ภาคอัต
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

อ.ใจชนก ภาคอัต
อ.ใจชนก ภาคอัต
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โครงการวิจัย ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

1
การศึกษาขนาดของตลาดและศักยภาพทางธุรกิจเอนไซม์และผลิตภัณฑ์
		
จุลินทรีย์ในระบบบ�ำบัดมลพิษ
2
การศึกษาวิจัยค่าตอบแทน เพื่อสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติ
		
หน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
		
แก้ไขปัญหายาเสพติดปี พ.ศ. 2559
4
การบริหารติดตามงานและประเมินผลด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
		 ของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
		
และอนุรักษ์พลังงาน
5
การศึกษา NGOs ของประเทศในอาเซียน (ASEAN): บริบทประเทศไทย
6
การส�ำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
					
7
ระบบสร้างหน้าเสมือนอัตโนมัติจากรูปถ่าย		
8
การประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ
					
					
					
					
					
9
การศึกษาทบทวนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นโครงการ
		
พัฒนาพื้นที่ กท.11 ตามพ.ร.บ.เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
10
การจัดท�ำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้
		
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในการให้เช่าอาคารและ
		
สนามกอล์ฟรถไฟหัวหิน ที่สถานีหัวหิน
11
การจัดหาแหล่งเงินทุนโครงการพัฒนาสวนป่าไม้เศรษฐกิจของ
		
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
12
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะขนาด 1 MW
		
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการและเทคโนโลยีสมใจนึก
13
		
และมหาวิทยาลัยสมใจนึก

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
อ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อ.ดร.กนกกาญน์ อนุแก่นทราย
ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร			
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
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ลำ�ดับที่

14
		
15
		
16
		
17
18
		
19
		

ชื่อโครงการ

การประเมินประสิทธิภาพสถานีต�ำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบพฤติกรรมและความต้องการใน
การบริโภคสินค้า
การจัดท�ำแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560 - 2569
การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
การจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา	
การท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตวิถีลุ่มแม่น�้ำโขง และเขตวิถี
ชีวิตลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และจัดท�ำแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)
20
การประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
		
และสังคมแห่งชาติ
21
การจัดท�ำรายงานการศึกษาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงาน
		
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามภารกิจใหม่
22
การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี
		
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 2: การประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจัย
		
ในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชน
23-25 การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
26
การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน โครงการอบรม
		
ภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2559
27
การส�ำรวจองค์กรสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
		
เพื่อจัดท�ำท�ำเนียบองค์กรสวัสดิการสังคมไทยในต่างประเทศ พื้นที่สหพันธ์
		
สาธารณรัฐเยอรมนี
28
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Qualitative Research)
		
การด�ำเนินงานน�ำร่องบูรณาการงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับ
		
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจ�ำจังหวัด
การศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณ
29
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
					
30
การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน�้ำมันเชื้อเพลิง
					
					

97

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
พ.ต.ท.เสกสัณ เครือค�ำ
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี			

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณกุลห์
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

31
การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
		
กิจกรรมของสถาบันไทย-เยอรมัน ประจ�ำปี 2559
32
กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว
		
ในต่างประเทศ
33
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดท�ำเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
		
ระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดท�ำรายงานการคลังในระดับจังหวัด
		
และภาพรวมให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมบัญชีกลาง
34
การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
35
การส�ำรวจผลการด�ำเนินงานและการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
		
สมาคมเพื่อนชุมชน ประจ�ำปี 2559
36
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและการจัดหา	
		
แหล่งเงินทุนเพื่อรองรับโครงการลงทุนส�ำหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
37
ด�ำเนินการวางแผนและจัดท�ำข้อมูลอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการศูนย์
		
สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
		
เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณี และเครื่องประดับ)
38
การวิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนต์และวีดีทัศน์และอุตสาหกรรม
		
ภาพยนต์และวีดีทัศน์ต่อเนื่องอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Contents Industry)
39
การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
					
40
การส่งเสริมการลทุนไทย-จีน		
41
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2558		
42
การประเมินผลการด�ำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
43-358 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
359-695 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข			
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์			
ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.สุจิตรา ช�ำนิวิกย์กรณ์
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
อ.ดร.หลี่ เหริน เหลียง
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รศ.ดร.โอม ศรนิล
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โครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

1
การวางแผนอัตราก�ำลัง		
2
การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก
		
ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		
และการวิเคราะห์ค่าตอบแทนด้านอุตสาหกรรมไม้ที่มีมาตรฐาน
3
การพัฒนากระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับ
		
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
ที่ปรึกษาด้านสายงานทรัพยากรบุคคล		
5
การพัฒนาระบบส�ำรวจวินิจฉัยและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
		
องค์กรออนไลน์ส�ำหรับโรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2559
6
HR Skill in 21st Century: Psychology of Management for Executives
		
“จิตวิทยาการบริหารส�ำหรับหัวหน้างาน”
การส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ PEA ปี พ.ศ. 2559
7
8
การพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์และแผนแม่บทงานทรัพยากรบุคคลของ
		
กฟภ. ปี พ.ศ. 2559
9
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ		
10
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น
					
HR Skills in 21st Century: Effective Ways to Enhance Systematic thinking
11
		
“กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบ”		
การบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
12
		
และองค์กรสมรรถนะสูง
13
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ		
14
การพัฒนาธุรกิจด้านบริการยานยนต์		
15
COACHING ON BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT (BPI)
16
การประเมินผลค�ำรับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัดที่ 1.1
		
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและ
		
นโยบายของรัฐบาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

17
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
18
การจัดท�ำคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤติของการไฟฟ้านครหลวง
					
19
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ธุรกิจยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)
20
ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)
21
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก�ำลังคนของสถาบันการแพทย์
		
ฉุกเฉินแห่งชาติ		
22
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
		
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการประเมินผลส�ำเร็จการด�ำเนินโครงการ
		
และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
		
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
23-24 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง		
25
การพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน		
26
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
		
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2559
27
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารงานภายในองค์กรและ
		
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจ�ำปี 2559
28
AOT Talent leadership Program: Strategic Innovation Project
		
Formulation Execution
29-30 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้แทนจ�ำหน่าย		
31
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�ำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการวิจัยองค์กร
32
การสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง
33-34 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์
35
การศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนธุรกิจ (Business Plan) และรูปแบบธุรกิจใหม่
		
(Business Model) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้ขององค์การตลาด
		
เพื่อเกษตรกร
36
การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์โดยใช้อาเซียนเป็นฐานสู่เวทีโลก
					
					
37
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคม
		
และสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2559		
					

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์			
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

38
ที่ปรึกษาเรื่อง Process Improvement with Agile Development
39
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดกิจกรรมการสร้างโอกาสทางการตลาดและ
		
กระตุ้นการซื้อขายออนไลน์ ประจ�ำปี 2016
40
การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
41
การจัดท�ำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวและมาตรฐานการ
		
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 1
		
จัดท�ำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน
		
มาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
42-54 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่
55
การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
56
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ		
57-59 กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์		
60
การสื่อสารแก่ผู้บริหารองค์กร		
61
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง Generation		
62
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง		
63-65 การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จอย่างเหนือชั้น		
66
How to Deal with Difficult People		
67
Positive Thinikng		
68
ปลุก Passion ปั้น Performance		
69
กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน		
70-71 Passion for ultimate success		
72-73 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในงาน
74
การให้และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่องานที่ได้ผลและคนที่มีสุข
75
How to Deal with Difficult People		
76
การพัฒนาศักยภาพ Gen Y		
					
77
การปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
78
การส�ำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด		
79
การให้ค�ำแนะน�ำและการฝึกสอน (Coaching & Consulting) ในด้านกลยุทธ์
		
การวางแผนการตลาดและบริหารธุรกิจร้านอาหาร
80
จัดหาตลาดให้ SME Provincial Champions		

101

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง			
น.ส.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.Arthur Dryver
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

102

รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

81
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
		 (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme :
		 MDICP) รุ่นที่ 18 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนบุคลากร
82
ประเมินผลความส�ำเร็จตามผลผลิต สป.พม.		
83
การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติระยะยาว
		
(NTC Master Plan ปี 2560 - 2564)
84
การส�ำรวจความพึงพอใจในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนสมาคมกีฬา	
		
แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
85
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
		
กระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดท�ำสื่อการสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมพลาสติก
86
87
การให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา	
88
การพัฒนาผู้จัดการภาค		
89
การประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวง
		
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก		
					
90
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
					
					
91
ที่ปรึกษาบริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
		
ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
92
การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)		
93
การจัดท�ำแผนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560 - 2564
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
					
					
					
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
94
		
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
95
การประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

หัวหน้า/ ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล			
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม
รศ.ดร.โอม ศรนิล
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
น.ส.อังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล
นายประเสริฐ โยธิคาร์
น.ส.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ผูชวยอธิการบดี
ฝายการคลังและบัญชี
ผูอำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี
ผูอำนวยการกอง

ผูชวยอธิการบดี
ฝายสื่อสารองคการ

ผูชวยอธิการบดี
ฝายพัฒนาคุณภาพ

ผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนานาชาติ

รองอธิการบดีฝายบร�หาร

รองอธิการบดีฝายวางแผน

เลขานุการคณะ/
วิทยาลัยนานาชาติ

ผูอำนวยการสำนักสิริพัฒนา

ผูอำนวยการศูนยอาเซียน
และเอเชียศึกษา

ผูอำนวยการศูนยสำรวจ
ความคิดเห็น “นิดาโพล”

ผูอำนวยการศูนยศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผูอำนวยการศูนยสาธารณ
ประโยชนและประชาสังคม

ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ

รองคณบดี

คณบดี

สำนักงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการสำนัก

รองผูอำนวยการสำนัก

ผูอำนวยการสำนัก

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน
คณะกรรมการอุธรณและรองทุกข
คณะกรรมการพ�จารณาตำแหนงทางว�ชาการ
คณะกรรมการกำกับนโยบายการลงทุน
คณะกรรมการประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี

ผูอำนวยการสำนักวิจัย

รองอธิการบดีฝายว�จัยและ
บร�การว�ชาการ

อธิการบดี

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

รองอธิการบดีฝายว�ชาการ

สภาว�ชาการ
คณะกรรมการบร�หารงานบุคคล
ที่ประชุมคณบดี/ผูอำนวยการสำนัก
งานสภาคณาจารย

โครงสร้างการบริหาร
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สำนักวิจัย
สำนักสิริพัฒนา

สำนักบรรณสารการพัฒนา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะรัฐประศาสนศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะสถิติประยุกต

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดลอม

คณะการจัดการการทองเที่ยว

คณะนิเทศศาสตร
และนวัตกรรมการจัดการ

คณะนิติศาสตร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม

สำนัก

คณะ

ศูนยอาเซียนและ
เอเชียศึกษา

ศูนยสำรวจความคิดเห็น
“นิดาโพล”

ศูนยศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนยสาธารณประโยชน
และประชาสังคม

ศูนยบริการวิชาการ

ศูนย

งานสภาคณาจารย

หมายเหตุ : ----- หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งโดยค�ำสั่งสภาสถาบัน/ ประกาศสภาสถาบัน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
พฤษภาคม 2559

สำนักงานสภาสถาบัน

กองงานผูบริหาร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลังและพัสดุ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

กองบริการการศึกษา

กองแผนงาน

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
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รายงานประจำ�ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะผู้จัดทำ�

รายงานประจำ�ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
นางเสมอมาศ ลิ้มจ�ำเริญ

ผู้จัดทำ�

นางชฎาพร โพธิ์ถาวร
นายวชิรพงษ์ โสตะวงษ์
นางเตือนใจ มังคลัง

ขอขอบคุณ

รองอธิบดีฝ่ายวางแผน
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
คณะ/ วิทยาลัย/ ส�ำนัก/ กอง/ กลุ่มงาน 		
จ�ำนวนพิมพ์ 500 เล่ม กรกฎาคม 2560

อนุเคราะห์ภาพประกอบ
อนุเคราะห์ข้อมูล

