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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือกำ�เนิดจากพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และผลิตผูนำ้ �ทางความคิดเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาเกิดผล
แก่ประเทศชาติ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยธำ�รงไว้ซงึ่ จริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุมการให้บริการ
ศึกษา วิจยั การบริการให้คำ�ปรึกษาทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร
สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พั ฒ นาองค์ ก าร
นิ ติ ศ าสตร์ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว นิ เ ทศศาสตร์ แ ละ
นวัตกรรมการจัดการ บรรณสารการพัฒนา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการวิชาการใน
สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของ
การให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ
สำ�คัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการสำ�คัญระดับประเทศ
มาอย่างยาวนานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้
บริการโครงการต่างๆ ทีศ่ นู ย์บริการวิชาการเป็นผูป้ ระสานงาน
ให้เกิดผลดำ�เนินการ มีความครอบคลุมความต้องการของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะเมือ่ แยกตามกลุม่ สาขาวิชาทีนำ่ �ไปประยุกต์
ใช้เชิงธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล
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วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์

2
1

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ นิตบิ คุ คลหรือบุคคลต่างๆ
ในด้านการให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� การแก้ไขปัญหา
ระบบงาน การวิจัย งานประชาสัมพันธ์ งานผลิต
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการให้
บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งคณาจารย์ นั ก วิ จั ย ภายในและ
ภายนอกสถาบั น ในการพั ฒ นาต่ อ ยอด
องค์ความรู้ และผลิตผลงานบริการวิชาการ
ร่วมกัน

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการเผย
แพร่ความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
นักวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กร
สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจของศูนย์บริการวิชาการ
การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำ�ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ
ในบริการ ซึ่งในการดำ�เนินงานผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาคราชการและเอกชน ในด้านความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารจากประธานกรรมการบริการวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ในปัจจุบนั องค์กรมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงใน
ทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ดังนั้น
ในการบริหารองค์กรจะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการ
บริหาร เพือ่ พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องอาศัย
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเพื่อให้
การด�ำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และท�ำให้ได้
รับผลตอบแทนจากการใช้ทรัพยากรมากขึน้ ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ อ งค์ ก รเกิ ด การด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็น
ศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2520 ปีนี้นับเป็นปีที่ศูนย์
บริการวิชาการได้ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ครบรอบ 40 ปี
โดยทีผ่ า่ นมาทางศูนย์บริการวิชาการได้มผี ลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษา แนะน�ำ แก้ไขปัญหาระบบงาน

การวิ จั ย งานประชาสั ม พั น ธ์ งานผลิ ต และเผยแพร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาการบริหารองค์กรและการ
พัฒนาบุคลากร มีการให้บริการวิชาการทั้งหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ศูนย์
บริการวิชาการจึงเป็นทีย่ อมรับในด้านความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการอย่างยิ่ง
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ในรอบปี ที่ผ่ า นมา มี การเติ บโตขึ้ นใน
ด้านมูลค่าโครงการทีใ่ ห้บริการวิชาการ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ปีทปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในนามของศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระผมขอขอบคุณหน่วย
งานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศที่ไว้วางใจใช้บริการของศูนย์บริการ
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ของสถาบัน ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน และมีส่วนร่วม
ท�ำให้ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้วยดีตลอดมา
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สารจากผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

ในปี 2560 นับเป็นปีที่ 40 ที่ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดด�ำเนินการมา ผลการด�ำเนินงาน
ของศูนย์บริการวิชาการในรอบปีนี้ ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยผลการด�ำเนินงาน
ของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการในปี ง บประมาณ 2560 มี จ�ำ นวน
โครงการทั้ ง สิ้ น 769 โครงการ และมี มู ล ค่ า โครงการรวม
313.15 ล้านบาท (มูลค่าเพิ่มขึ้น 7.18 ล้านบาท) ส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานในด้านรายรับและค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560
ศูนย์บริการวิชาการมีรายรับรวม 270.46 ล้านบาท และค่า
ใช้จ่ายรวม 257.92 ล้านบาท คิดเป็นรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่าย
12.54 ล้านบาท

จึงท�ำให้ศนู ย์บริการวิชาการได้รบั การยอมรับและไว้วางใจอย่างยิง่
จากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ นอกจากนี้
ทางศูนย์บริการวิชาการได้จัดกิจกรรม NCC Forum เพื่อเป็น
บริการวิชาการให้ความรู้และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแก่
สาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์กลับไป
พัฒนาองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัด
ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี เพื่ อ รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน และ
ประชาสัมพันธ์แก่ผสู้ นใจโดยทัว่ ไป และขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มี
ส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการ
ในส่วนของการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์บริการวิชาการ วิชาการประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวัง
ได้ค�ำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์บริการวิชาการจะได้รับการสนับสนุน
ในการให้ บ ริ ก าร และคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารเป็ น ส� ำ คั ญ อย่างดีตลอดไป
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการบริการวิชาการ
(26 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
กรรมการ
* 	ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่
** 	ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่
***	ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่

26 ธันวาคม 2559
7 เมษายน 2560
9 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล�้ำเลิศ**
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน*
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต***
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา
กรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบรายรับและค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปีที่สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่
30 กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกิจการตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของงบประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้
อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจ เป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
งบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีทางอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

		

(นายชนินทร์ ภูวิชยสัมฤทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3629
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งบแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2560

สินทรัพย์
		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
39,282,536.93
3,498,727.70
49,565,499.11
326,504.61
34,000.00
92,707,268.35
168,468.21
92,875,736.56

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,455,004.66
158,435.72
54,367,389.15
3,303,279.50
50,000.00
59,334,109.03

ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์ฯ
เงินทุนสะสม
บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

12,000,000.00
8,998,168.80
12,543,458.73
33,541,627.53
92,875,736.56
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งบรายได้ – รายจ่าย
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		
รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
บวก รายได้อื่น
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(หน่วย : บาท)
269,255,500.88
254,249,690.92
15,005,809.96
1,209,183.23
16,214,993.19
3,671,534.46
12,543,458.73
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการวิชาการ จ�ำนวน
769 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 313,150,990.42 บาท (สามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบ
สองสตางค์) เป็นโครงการวิจัย 687 โครงการ มูลค่า 181,605,823.56 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าพันแปดร้อย
ยี่สิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) โครงการที่ปรึกษา 82 โครงการ มูลค่า 131,545,166.86 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้าน
ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)

1. จำ�นวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ :
ปี 2556 – 2560

426

482

515

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

790
ปี 2559

769
ปี 2560

2. มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ :
ปี 2556 – 2560

302.56

409.38

361.51

305.97

313.15

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท
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3. จำ�นวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วง
ปีงบประมาณ : ปี 2556 – 2560
จำ�นวนโครงการ

695

687

425
384

344

98

82

2556

2557

95

90

2558

2559

82

2560

ปี

วิจัย
ที่ปรึกษา

4. มู ล ค่ า โครงการแยกตามประเภทงานในช่ ว ง
ปีงบประมาณ : ปี 2556 – 2560

240.62

ล้านบาท

190.77
168.06

168.77

181.60

170.74
146.44

134.50

159.53
131.54

82
2556

2557

2558

2559

2560

วิจัย
ที่ปรึกษา

ปี
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15

รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ในปี 2560 จ�ำนวน 269,255,500.88 บาท (สองร้อยหกสิบเก้า
ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแปดสิบแปดสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ ในปี 2560 รวมเป็นเงิน
254,249,690.92 บาท (สองร้อยห้าสิบสีล่ า้ นสองแสนสีห่ มืน่ เก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) และมีรายได้สงู กว่า
รายจ่าย รวมเป็นเงิน 15,005,809.96 บาท (สิบห้าล้านห้าพันแปดร้อยเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

5. รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายจ่ายบริการวิชาการ

2556

254.25

2558

2559

รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายรวม

15.00

29.00

27.55

2557

269.25

338.35

367.35

342.08

24.78

337.37

362.15
22.33

293.70

316.03

ล้านบาท

369.63

ในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2556 – 2560

ปี

2560

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

จากการด�ำเนินโครงการ ในปี 2560 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 19,441,057.90 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสน
สี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายส�ำนักงานรวม 3,671,534.46 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบหก
สตางค์) เป็นรายได้คงเหลือเพื่อน�ำไปจัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 15,769,523.44 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

6. รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ
ในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2556 – 2560

2556

2557

รายได้ค่าธรรมเนียมรวม

2558

15.77

19.44

2559

รายได้คงเหลือเพื่อนำ�ไปจัดสรร

3.67

3.50

3.33

18.77

22.27

19.44

22.77
3.25

20.42

23.67
2.78

18.27

21.05

ล้านบาท

2560

ปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
สังคม ส�ำหรับปี 2560 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจ�ำนวน 15,400,118.72 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งร้อย
สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดัง
รายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี้
รายได้จัดสรร
ในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2556 – 2560
ล้านบาท

2556

รวมเงินให้สถาบัน

รวมเงินให้สถาบัน
เงินจัดสรรสถาบัน
เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน
คงไว้ที่ศูนย์ฯ

2557

2558

เงินจัดสรรสถาบัน

2556

20.48
12.79
7.69
5.48

2557

21.38
14.29
7.09
6.13

2559

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

2558

19.78
13.60
6.18
5.83

ปี

2560

2559

22.18
13.14
9.04
5.63

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

2560

15.40
11.04
4.36
4.73
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ผลงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2560
ในปีงบประมาณ 2560 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�ำนวน 769 โครงการ มูลค่าโครงการ 313,150,990.42 บาท (สาม
ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัยและที่ปรึกษา ดังนี้
โครงการวิจัย จ�ำนวน 687 โครงการ มูลค่าโครงการ 181,605,823.56 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าพันแปดร้อย
ยี่สิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์)
ลำ�ดับที่

1
		
2
		
		
		
		
		
3
		
		
		
4
		
5
		
		
		
6
		
7
		
		

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การประมาณปริมาณสับปะรดที่ผลิต บริษัท โดลประเทศไทย จ�ำกัด
ในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยรายการภายใต้ความ
ส�ำนักงาน กสทช.
ร่วมมือ เรื่อง นโยบายในการก�ำกับสื่อ
ที่มีการผลิตซ�้ำ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
และศาสนาในสังคมที่มีความขัดแย้ง
ในประเทศมาเลเซียและสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
การส�ำรวจทัศนคติและความพึงพอใจ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5
ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภายในราชอาณจักร
ภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน ส�ำนักงาน กสทช.
กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)		
การประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557-2559
การศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
และความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ของบริษัทไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพ ส�ำนักงาน กสทช.
และผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ		
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 		
ประจ�ำปี 2560 		

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
นายมนตรี เกิดมีมูล

นายมนตรี เกิดมีมูล
ผศ.ดร.อาแว มะแส

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

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
ศ.ดร.ส�ำรวม จงเจริญ
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
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ลำ�ดับที่

8
		
		
9
		
		
		
		
		
10
		
		
		
11
		
		
12
		
		
		
13
		
14
		
15
		
16
		
17
		
18
		
19
		
		

ชื่อโครงการ
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

การจัดท�ำแบบทดสอบบรรจุเป็น
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การทบทวนและศึกษาความเหมาะสม การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ด้านธุรกิจและการลงทุนโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณย่านมักกะสันการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 โดยวิธีตกลง
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
งานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพันธุ์พืช
ศ.ดร.ส�ำรวม จงเจริญ
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า		
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
และพันธุ์พืช
การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
และความผูกพันต่อองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์กรประจ�ำปี 2560
การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
การแบ่งส่วนงานส�ำนักงานพัฒนา
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและ
การประเมินสมรรถนะบุคลากร
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
สีเขียว (Green Tourism)
และกีฬา
การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(มหาชน)
การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
สารสนเทศ
การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบ
โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
นานาชาติอัสสัมชัญศรีราชา
การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
กรอบอัตราก�ำลัง
(องค์การมหาชน)		
การค้นหาต้นแบบ การต่อยอดและ
กรมการพัฒนาชุมชน
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ขยายผลความส�ำเร็จการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

20
การออกแบบส�ำรวจ ประมวลผล และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		
การจัดท�ำรายงานสรุป “การส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
		
		
ของ กฟผ.”
21
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการออม
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
		
เพื่อเกษียณอายุของแรงงานในสถาน ผู้สูงอายุไทย
		
ประกอบการที่มีรายได้น้อย		
22
การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
		
ของส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน ความมั่นคงของมนุษย์
		
วิชาการ
23
การศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้องใน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		
การจัดการถุงพลาสติก
24
การใช้สื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
		
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว
และสร้างสรรค์
		
ในสภาวะความเปราะบางของ
		
ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล
25
การพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่ำผ่านระบบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
		
การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
				
				
				
				
26
การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
		
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกีฬา
27
การปรับโครงสร้างองค์กรและก�ำหนด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
		
ขอบเขตงาน
28
การพัฒนาแบบจ�ำลองตัวแปรทาง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		
เศรษฐกิจมหภาค
29
การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกล้า
		
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		
งบประมาณ พ.ศ. 2561
30
การพัฒนาแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ ส�ำนักงบประมาณ
		
ของส�ำนักงบประมาณ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
ผศ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 		
ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
อ.ดร.ฆริกา คันธา
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

19
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

31
การจัดท�ำแผนแม่บทด้านทรัพยากร
		
บุคคลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
			
การก�ำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์
32
		
การด�ำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กร
		
ชุมชน (องค์การมหาชน)
33
การจัดท�ำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
		
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
34
การจัดท�ำแบบส�ำรวจผลตอบรับ/
		
การสร้างการรับรู้/ความพึงพอใจแก่
		
นักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยว
		
ที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
35
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิง
		
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อด�ำเนินการขับ
เคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการกีฬา
		
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564)
36
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
		
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 2
		
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง		
ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
		
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
		
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1/2)
37
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
		
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคกลาง 1
		
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง		
ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
		
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
		
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		
(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1)

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
และกีฬา

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
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38
		
		
		
		
		
		
39
		
		
		
		
		
		
40
		
		
		
		
		
		
41
		
		
		
		
		
		
42
		
43

ชื่อโครงการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคกลาง 1
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลางตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1/2)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคกลาง 2
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลางตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคกลาง 2
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลางตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2/2)
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การประกอบธุรกิจตลาด : ภาคใต้
ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลางตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy
Market) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
นวัตกรรมสื่อเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลผ่านมัลติแพลทฟอร์ม
การศึกษาวิจัยการแปรรูป ปตท.

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กรมการค้าภายใน

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
บริษัทเอกชน

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

21
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ลำ�ดับที่

44
		
		
		
		
		
45
		
		
46
		
47
		
		
		
48
		
		
		
49
		
50
		
51
		
		
52
		
53
		

ชื่อโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการค้า สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศ และการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ก�ำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) กรณีศึกษากลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น�้ำโขง
(Greater Mekong Subregion : GMS)”
การประเมินระดับความส�ำเร็จใน
การเคหะแห่งชาติ
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน ปี 2560
การจัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
การเคหะแห่งชาติ
ตามช่วงวัย
การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ (มหาชน)
สังคมของกลุ่ม บริษัท พีทีทีโกลบอล
เคมิคอล จังหวัดระยอง
การศึกษาวิจัยเพื่อก�ำหนดกลไก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
การด�ำเนินการที่เหมาะสมกับงานของ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สภาพแวดล้อมทางอาหารภายใน
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร และ
มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การบริโภคเพื่อสุขภาพของนักศึกษาไทย กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาวิจัยเรื่อง การละเมิดอ�ำนาจ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญ
ไทยกับต่างประเทศ
การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่ ส�ำนักงาน กสทช.
เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง
ในละครหลังข่าว
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ส�ำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงสร้างตัวแบบ ส�ำนักงาน กสทช.
เพื่อต่อต้านความรุนแรงอย่างสุดโต่ง

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
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ลำ�ดับที่

54
		
		
55
		
		
		
		
		
56-283
		
284-687
		

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การศึกษาเรื่องแนวทางการก�ำกับสื่อ ส�ำนักงาน กสทช.
เพื่อต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริม
สื่อเพื่อสันติภาพ
การวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง
กรมสุขภาพจิต
(Formative Evaluation) โครงการ		
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา		
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน		
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รศ.ดร.โอม ศรนิล
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 82 โครงการ มูลค่าโครงการ 131,545,166.86 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)
ลำ�ดับที่

1
		
		
2
		
3
		
		
4

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

สร้างเกณฑ์ชี้วัดความส�ำเร็จของ
ส�ำนักงาน ปปส.
การขับเคลื่อนนโยบายยาเสพติดไปสู่		
การปฏิบัติในระดับจังหวัด
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมีเนียม
การวางแผนพัฒนาธุรกิจ บริษัท
เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียม จ�ำกัด จ�ำกัด
MEGA HOME’S EXECUTIVE
บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
DEVELOPMENT PROGRAM
(MEGA HOME’S EDP)
การจัดท�ำการศึกษาการจัดตั้งบริษัท บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย
5
ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
		
ต่อองค์กร ประจ�ำปี 2560
แห่งประเทศไทย
การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
6
		
และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟ้า แห่งประเทศไทย
		
มหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
7
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
		
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
		
ด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชา นวัตกรรมแห่งชาติ
		
“ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
		
(Corporate Entrepreneurship)”
8
Constructive & Recognition
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
9
การส�ำรวจและน�ำเข้าข้อมูลสนับสนุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
การระงับเหตุของโรงงาน
การพัฒนาระบบบริการประชาชนเชิงรุก ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
10
			
ระบบราชการ
11
การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		
ต้องการของลูกค้าภายนอกต่อการให้
		
บริการของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนา
		
ธุรกิจ ประจ�ำปี 2560
12
การส�ำรวจความพึงพอใจและ
การประปาส่วนภูมิภาค
		
ความผูกพันของพนักงานต่อ
		
การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2560

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
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ลำ�ดับที่

13
		
		
14
		

ชื่อโครงการ

การส�ำรวจความพึงพอใจในการเบิกจ่าย
เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและสมาคมกีฬาจังหวัด ปี 2560
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ใน
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15
การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
		
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
การจัดท�ำเส้นทางการพัฒนานักกีฬาให้
16
		
ประสบความส�ำเร็จในระดับนานาชาติ
17
การส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่
		
พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการ
		
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
		
การลงทุน ในปีงบประมาณ 2560
ประเมินผลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
18
		
ส�ำหรับคนตาบอดและครอบครัว เข้าสู่
		
อาชีพการผลิตภาคเกษตรแนวปรัชญา
		
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
19
การส�ำรวจความพึงพอใจและพัฒนา
		
การให้บริการ ประจ�ำปี 2560
20
การสังเคราะห์งานวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง
		
“คุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์
		
ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี”
21
การส�ำรวจความพึงพอใจและ
		
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
		
ปีงบประมาณ 2560
22
ที่ปรึกษาสายงานทรัพยากรมนุษย์
			
23
การพัฒนาระบบส�ำรวจวินิจฉัยและ
		
ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
		
องค์กรออนไลน์ส�ำหรับโรงพยาบาล
		
ประจ�ำปี 2560

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.อาแว มะแส

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผศ.ดร.อาแว มะแส

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
(มหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
(องค์การมหาชน)

25

26
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

24
การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
		
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และ
		
การรับรู้เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรม
		
ตามค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2560
25
การบริหารจัดการความรู้อย่าง
		
บูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร
		
แห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง
26
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
		
ประจ�ำปี 2560
27
ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารการ
		
งบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4
28
การจัดท�ำองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
		
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.
		
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ GSTC เผยแพร่
		
เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ด้าน
		
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
		
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
29
การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ
		
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
		
อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการมีส่วนร่วม
		
ของชุมชนในการพัฒนาระบบการ
		
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
30
การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่
		
ความรู้
			
			
31
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์
		
พ.ศ. 2561-2565
32
การประเมินผลความพึงพอใจของ
		
ผู้รับบริการ (ภาคีเครือข่าย) ของส�ำนัก
		
งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
		
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
33
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
		
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงบประมาณ

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปตท., รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
บลจ ไอร่า, บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง,
สหการประมูล, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, ปตท.สผ.
กรมปศุสัตว์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

บริษัท สนุกออนไลน์ จ�ำกัด

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

34
การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
35
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
36
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง
		
Generation
37
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจา
		
ต่อรอง
38
Communication for Leaders
			
39
การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
40
How to Deal with Difficult People
			
41
Communication For Collaboration
			
42
ปลุก Passion ปั้น Performance
43
ปลุก Passion ปั้น Performance
44
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
		
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
45
การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
		
อย่างเหนือชั้น
46
ปลุก Passion ปั้นพลัง Stop Creation
			
47
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
		
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
48
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
		
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
49
PERFORMANCE FEEDBACK
50
ปลุก Passion ปั้น Performance
51
อินทรีสอนลูก
			
52
การจัดการความขัดแย้งอย่าง
		
สร้างสรรค์
53
เสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
			

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตซูบิชิ มอร์เตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จ�ำกัด
บริษัท เวสเทิร์น ดีจิตอล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
บริษัท อาม่า มารีน จ�ำกัด (มหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

บริษัท อยุธยา แคปปิตอลเซอร์วิสเซส รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
จ�ำกัด
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
(มหาชน)
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป
เซเครเทเรียต จ�ำกัด
บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด
บริษัท ลาร์กาแดร์ เอ็นเตอร์ไพรส์
(ฮ่องกง) จ�ำกัด

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

54
ปลุก Passion ปั้น Performance
บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จ�ำกัด
55
Strategic Communication for
บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ำกัด
		
Leaders of the Future
56
Effective of Presentation Technic บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย)
		
for Sale , course in English
จ�ำกัด
57
Constructive Conflict Management บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
58
ศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจาต่อรอง ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
		
อย่างเหนือชั้น (Negotiation Skills)
59
การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จ�ำกัด
60
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับผู้น�ำ	
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
		
องค์กรยุคใหม่
(มหาชน)
61
ปลุก Passion ปั้น Performance
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
			
เอบีเอเอส จ�ำกัด
62
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ
		
อย่างเหนือชั้น
จ�ำกัด
63
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
		
ด้วยพลังภายใน
64
Maximizing Communications Skills บริษัท ปตท.ส�ำรวจและปิโตรเลี่ยม
			
จ�ำกัด (มหาชน)
65
ที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์
กรมบัญชีกลาง
		
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การก�ำหนด		
		
ราคาอ้างอิง และการเปิดเผยข้อมูล
		
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการมี
		
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
การบริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
66
		
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
67
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
		
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
		
(องค์การมหาชน) ระยะ 20 ปี
		
(พ.ศ. 2560-2579)
องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพ
68
การประเมินผลการด�ำเนินงาน
		
ประจ�ำปี 2559 (การประเมินภายนอก) สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

69
การประเมินผลค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		
		
องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ
		
ของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจใน
		
เนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
		
ส�ำคัญของรัฐบาล ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ
		
ของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่
		
รับรู้ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
		
ของประเทศไทย และนโยบายส�ำคัญ
		
ของรัฐบาล และตัวชี้วัดที่ 3 ประชาชน
		
กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและน�ำ
		
ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและ
		
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่
		
ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้
		
ประโยชน์
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
70
		
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
71
		
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส�ำคัญ
		
เร่งด่วนของรัฐบาล (รายการ บันทึก
		
สถานการณ์รวมพลังประชารัฐ)
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
72
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
			
73
การสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุน
		
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
		
ณ ต่างประเทศ
74
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�ำ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการวิจัยองค์กร
75
การสัมมนาทางวิชาการด้าน
		
การบริหารความเปลี่ยนแปลง
76
การสัมมนาทางวิชาการด้านบริหาร
		
ความเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

กรมประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
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ลำ�ดับที่

77
		
78
		
79
		
		
		
80
		
		
		
		
81
		
82
		

ชื่อโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การปรับปรุงระบบการสื่อสาร
การเคหะแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์
การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
(Bangkok Brand)
การจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริการวิจัย (องค์การมหาชน)
และส�ำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัย		
และพัฒนา ประจ�ำปีงบประมาณ 2560		
การศึกษาพัฒนาระบบเครือข่าย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
โลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขต
และจราจร กระทรวงคมนาคม
เศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรม		
อนาคต Super Cluster และประตู		
การค้าส�ำคัญของประเทศ		
ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
การลงทุน
การศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
กระทรวงมหาดไทย
การปฏิบัติงานของศูนย์ด�ำรงธรรม

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี		
ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล
อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด
Dr.Li Renliang
อ.ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
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การบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0”
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0” เมือ่
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้
รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความรู้และมุมมองเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของประเทศไทยภาย
ใต้การก้าวเข้าสู่สังคมไทยในยุค 4.0 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในการน�ำองค์ความรูแ้ ละมุมมองต่างๆ ไปประยุกต์
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต่อไป
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