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ประวััติความเป็นมา

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Consulting Center (NCC)
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์    ถื อ
ก� ำ เนิ ด จากพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการสถาปนา      
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อเป็นสถาบัน      
การศึกษาชั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒน
บริ ห ารศาสตร์ และผลิ ต ผู ้ น� ำ ทางความคิ ด                
เพื่ อ น� ำ ไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่ป ระเทศชาติ
สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โดยธ�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุม
การให้บริการศึกษา วิจยั การบริการ ให้คำ� ปรึกษา
ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร สถิติ
ประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ
นิตศิ าสตร์  การจัดการการท่องเทีย่ ว นิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ บรรณสารการพัฒนา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จดั ตัง้
ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็น
ศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรก
ของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ
ด้านวิชาการและรับเป็นทีป่ รึกษาบริหารโครงการ
ส�ำคัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการ
ส� ำ คั ญ ระดั บ ประเทศมาอย่ า งยาวนานและมี           
ผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการ
โครงการต่างๆ ทีศ่ นู ย์บริการวิชาการเป็นผูป้ ระสาน
งานให้เกิดผลด�ำเนินการ มีความครอบคลุมความ
ต้องการของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตาม
กลุ่มสาขาวิชาที่น�ำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจและ  
เชิงบริหารอย่างเป็นผล

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์

OBJECTI
1

E

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลต่ า งๆ ในด้ า นการให้ ค�ำปรึ ก ษา ค�ำแนะน�ำ                    
การแก้ไขปัญหาระบบงาน การวิจยั งานประชาสัมพันธ์ งานผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์
ตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักวิจยั ภายในและภายนอกสถาบัน
ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และผลิตผลงานบริการวิชาการร่วมกัน

3

เพือ่ ให้บริการวิชาการแก่สงั คมในการเผยแพร่ความรูแ้ ละประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจยั
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

4

เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรมหาชน
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ

พันธกิจของศูนย์บริการวิชาการ

MISSION

การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ                          
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ท�ำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ            
ในบริการ ซึง่ ในการด�ำเนินงาน ผูร้ บั บริการสามารถมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั บริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ในด้านความสามารถและ        
ความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ

3
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สารจากประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ ได้ถูกระบุไว้ในวิสัยทัศน์
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาวของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นหนึ่งใน 3 ภารกิจหลักของ
สถาบันฯ ที่จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ
ควบคู่ไปกับงานการวิจัย และงานการจัดการศึกษา
ภารกิจทั้ง 3 ประการนี้ ต่างสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน ศูนย์
บริการวิชาการ มีความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ทำ� หน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
การให้บริการวิชาการของสถาบันฯ ให้มีความก้าวหน้า
ขึ้นไป เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อให้องค์กร หรือหน่วย
งานต่าง ๆ ได้น�ำความรู้และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของ
คณาจารย์สถาบันฯ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง
ด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอด
ระยะเวลา 42 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ

ในรอบปีที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจ
โลกที่ผันผวน ภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม และการเข้ามา        
มี บ ทบาทอย่ า งสู ง ของเทคโนโลยี ดิ จิ ตั ล จนเกิ ด                         
เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องค�ำนึงถึงเรื่อง Digital
Disruption ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้พฤติกรรม
ของมนุษย์เปลี่ยนไป ทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค และ
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ทุกองค์กรจึงต้อง
ตระหนักและปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทนั ต่อสถานการณ์
ในปัจจุบนั   เปลีย่ นแปลงวิถปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาในอดีต และ
สร้างวิสยั ทัศน์ทแี่ ม่นย�ำเพือ่ วางแผนแนวทางการก้าวต่อ
ไปในอนาคต โครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการวิจัย และ
โครงการที่ปรึกษา ที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ จ�ำนวน       
ทั้งสิ้น 655 โครงการ ต่างมีส่วนช่วยตอบสนองความ
ต้องการเหล่านี้ให้แก่องค์กรที่ขอรับบริการวิชาการ
ในฐานะของตั ว แทนคณะกรรมการบริ ก าร
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความไว้วางใจร่วมงานกับสถาบันฯ
ขอบคุ ณ บุ ค ลากรของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการทุ ก ท่ า น                
ที่ อ� ำ นวยความสะดวกจนทุ ก โครงการส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว ง             
ได้อย่างราบรื่น และขอบคุณคณาจารย์ของสถาบันฯ         
ที่ได้ทุ่มเทความรู้ ความคิด กลั่นกรอง และสร้างสรรค์
โครงการต่าง ๆ ออกมาได้อย่างน่าสนใจและตอบโจทย์
ตรงตามเป้าหมายของผูร้ บั บริการวิชาการ ยิง่ ไปกว่านัน้
ประสบการณ์ตรงจากกระบวนการท�ำงานที่มีคุณค่า
เหล่านีจ้ ะสัง่ สม ต่อยอด ตกผลึกในเชิงวิชาการ ถ่ายทอด
สู่นักศึกษาของสถาบันฯ และสังคมต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER
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สารจากผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

ในแต่ละปี โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านศูนย์บริการ
วิ ช าการ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ นั้ น                   
มีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติการประยุกต์ใช้ความรู้        
ความเชี่ ย วชาญของคณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ของ           
สถาบันในหลากหลายสาขาวิชา และในมิติผลกระทบ                             
ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ โ ครงการที่ มี ผ ลต่ อ การวางแนว
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ไปจนถึงโครงการ         
ที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง สะท้ อ นให้           
เห็ น ว่ า คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เ ป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
วิ ช าการ โดยศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ มี ก ารเผยแพร่           
องค์ความรูท้ นี่ า่ สนใจเหล่านีส้ สู่ าธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง
ในลั ก ษณะของการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม ผ่ า น
กิจกรรมเสวนาวิชาการ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ   
เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง            
ในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในนามของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ หน่วย
งานต่าง ๆ ที่มาขอรับบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ก�ำหนดแนวทาง
การด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ คณาจารย์          
รวมทั้ ง นั ก วิ จั ย ของสถาบั น ฯ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น         
อย่างดียิ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ                     
เสมอมา
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำ�เลิศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา
กรรมการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบรายได้ - รายจ่าย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผล                   
การด�ำเนินงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ                    
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากศูนย์บริการวิชาการ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ               
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า        
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานประกอบการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้รับ
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร/สาขา
กรุงไทย - ถนนแฮปปี้แลนด์
- เทสโก้โลตัส บางกะปิ
				

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
”
รวม

จ�ำนวนเงิน
371,690.55 บาท
179,199.85 บาท
550,890.40 บาท

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข        
ข้างต้น งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของศูนย์บริการวิชาการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ
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รายงานประจำ�ปี
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของศูนย์บริการวิชาการ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกศูนย์บริการวิชาการ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของศูนย์บริการวิชาการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง                       
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้         
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก      
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล          
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของศูนย์
บริการวิชาการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ         
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของศูนย์บริการวิชาการ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า      
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้             
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ศูนย์บริการวิชาการ ต้องหยุด                   
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

เรื่องอื่น ๆ

งบการเงินของศูนย์บริการวิชาการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นตามรายงาน          
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

(ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1223
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ              
ลูกหนี้ – เงินยืมโครงการ         
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)  
รวมสินทรัพย์      

หนี้สินและส่วนของทุน

(หน่วย : บาท)
46,864,188.31
3,052,845.25
49,182,660.87
292,903.12
41,157,620.12
3,364.49
107,647,732.97
250,900.47
140,804,482.63

(หน่วย : บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย                                                      
27,964.75
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย                                       
101,417.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                             
53,307,933.80              
เงินรับฝากบัญชี
6,195,641.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น               
50,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                        
59,682,957.53
ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์บริการวิชาการ
12,000,000.00
เงินทุนสะสม                                                       
33,075,609.12
บวก รายได้มากกว่ารายจ่ายสุทธิ                          
36,045,915.98
รวมส่วนของทุน                                                                                                81,121,525.10
รวมหนีส้ นิ และส่วนของทุน                                                                                             140,804,482.63

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)
รายได้บริการวิชาการ                    
220,420,054.79
หัก
ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ   
180,531,089.28
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ                                   39,888,965.51
บวก รายได้อื่น                                                                                          860,212.42
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร                           40,749,177.93
หัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                  4,703,261.95
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    
36,045,915.98
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รายงานประจำ�ปี
2562

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการ
วิชาการ จ�ำนวน 655 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 308,852,893.60 บาท (สามร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่น
สองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็นโครงการวิจัย 608 โครงการ มูลค่า 135,597,743.60 บาท           
(หนึง่ ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสีส่ บิ สามบาทหกสิบสตางค์) โครงการทีป่ รึกษา 47 โครงการ
มูลค่า 173,255,150 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จ�ำนวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562
จ�ำนวน

790

จ�ำนวน

769

จ�ำนวน

จ�ำนวน

695

จ�ำนวน

655

515

ปี 2562
จ�ำนวน

655 โครงการ
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562 (ล้านบาท)
361.51
ล้านบาท

305.97
ล้านบาท

313.15

308.85

ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2562
มูลค่า

138.51

308.85 ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

จ�ำนวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562
695

687

653

425
90
ปี 2558

วิจัย 608 โครงการ
ที่ปรึกษา 47 โครงการ

95
ปี 2559

ปี 2562
จ�ำนวน

608

82
ปี 2560

42
ปี 2561

วิจัย

47
ปี 2562

ที่ปรึกษา

มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562
190.77
170.74

ปี 2558

159.53
146.44

ปี 2559

181.60
131.54

ปี 2560

173.25
135.60
75.55 62.97

ปี 2561

วิจัย

ปี 2562

ที่ปรึกษา

ปี 2562
มูลค่า

วิจัย 135.60 ล้านบาท
ที่ปรึกษา 173.25 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี
2562

รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ในปี 2562 จ�ำนวน 220,420,054.79 บาท         
(สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ ในปี 2562 รวม
เป็นเงิน 180,531,089.28 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย รวมเป็นเงิน 39,888,965.51 บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ  : ปี 2558 – 2562
(ล้านบาท)
369.63

367.35

342.08

338.35

27.55

269.25

29.00

ค่าใช้จ่าย
บริการวิชาการ

180.53
39.89

39.20

ปี 2560

รายได้
บริการวิชาการ

220.42

224.24

15.00

ปี 2559

ปี 2558

263.44

254.25

ปี 2561

ปี 2562

รายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย

จากการด�ำเนินโครงการ ในปี 2562 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 14,393,924.42 บาท (สิบ
สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ
วิชาการ ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยส�ำนักงานรวม 4,703,261.95 บาท (สีล่ า้ นเจ็ดแสนสามพัน
สองร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) เป็นรายได้คงเหลือเพือ่ น�ำไปจัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 9,690,662.47 บาท
(เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562
(ล้านบาท)
22.77

19.44

22.27

18.77

19.44

15.77

18.99

14.47

3.33

3.50

3.67

4.52

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รายได้
ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

รายได้คงเหลือ
เพื่อน�ำไปจัดสรร

14.39
4.70

ปี 2562

9.69

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER
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รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์
ต่อประเทศชาติและสังคม ส�ำหรับปี 2562 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจ�ำนวน 10,145,632.67 บาท
(สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงิน
กองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี้

รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2558 – 2562 (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

2558

2559

รวมเงินให้สถาบัน

2560

เงินจัดสรรสถาบัน

2561

2562

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

2558

2559

2560

2561

2562

รวมเงินให้สถาบัน

19.78

22.18

15.40

16.04

10.14

เงินจัดสรรสถาบัน

13.60

13.14

11.04

10.13

6.78

เงินสมทบเพิ่มเติม
ให้สถาบัน

6.18

9.04

4.36

5.91

3.36

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

5.83

5.63

4.73

4.34

2.91
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รายงานประจำ�ปี
2562

ผลงานโครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562

ในปีงบประมาณ  2562 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�ำนวน 655 โครงการ มูลค่าโครงการ 308,852,893.60 บาท
(สามร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมืน่ สองพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจยั และทีป่ รึกษา
ดังนี้
โครงการวิจัย จ�ำนวน 608 โครงการ
มูลค่าโครงการ 135,597,743.60 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสีส่ บิ สามบาทหกสิบสตางค์)

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

   1

การสำ�รวจภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น
และภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น
ด้านความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

2

การติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

3

ประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
และบำ�บัดรักษายาเสพติด

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

4

ประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

5

จัดทำ�ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสำ�หรับเด็ก
และเยาวชน

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

6

จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำ�แนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

17

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

7

การพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมิน
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ปี 2562

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

8

การติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่ 10
ภายหลังการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วน
ราชการที่มีความสำ�คัญเชิงยุทธศาสตร์
และการสำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
ต่อการปฏิบัติราชการ ของ นปร.
ในส่วนราชการต่าง ๆ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำ�นักงาน ก.พ.ร.

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

9

ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

สถาบันพระปกเกล้า

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

10

ความเหลื่อมล้ำ�ด้านความปลอดภัย
ของชีวิตคนไทย

สถาบันสังคม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

11

ติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล
การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561

สำ�นักงบประมาณ

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

12

การพัฒนา application สำ�หรับการคำ�นวณ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
น้ำ�เกลือสำ�หรับผู้ป่วยไฟไหม้

ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

13

จัดทำ�แผนกลยุทธ์ความยั่งยืนการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

14

การสำ�รวจการรับรู้ ภาพลักษณ์
และการสื่อสารของบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จำ�กัด

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

15

วิจัยประเมินผลสกู๊ปสั้นรายการ
Smart Power for Better Life
นวัตกรรมไฟฟ้า เพื่ออนาคต ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

บริษัท โนวา อินเตอร์แอ็ด จำ�กัด

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

18

รายงานประจำ�ปี
2562

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

16

การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 4
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการ
ภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำ�นักงาน ก.พ.ร.

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี          

17

สำ�รวจสถานการณ์มาตรฐานคุณภาพชีวิต
คนพิการ กรณีศึกษา SMILE City 6 จังหวัด

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

18

การวิจยั เพือ่ ประเมินมูลค่าตลาด และโอกาส
สำ�หรับรายได้ จากเนือ้ หาดิจติ ลั ฟินเทค และ
แอฟ สำ�หรับโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

บริษัท แอดเทค ฮับ จำ�กัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

19

การวิจัย เพื่อการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ MVAS สำ�หรับโทรศัพท์มือถือ
ในประเทศไทย

บริษัท แอดเทค ฮับ จำ�กัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

20-171

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

172-217

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชยการ
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

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

218

ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง กรมประชาสัมพันธ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดองค์ประกอบ
Function Base ของกรมประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดที่ 1

ศ.พัชนี เชยจรรยา

219

การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบาย
เพื่อการออกแบบและพัฒนากลไก
การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

220

ศึกษาสภาวการณ์จัดการศึกษาปฐมวัย
ในประเทศไทย

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

221

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนจำ�หน่าย

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
จำ�กัด

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

222

การประเมินความพึงพอใจและการรับรู้
ต่อภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของ สช.ภายใต้ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

223

การจัดทำ� (ร่าง) นโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์ของประเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

224

การปรับปรุงแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

สำ�นักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

225

การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

226

การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

227

การวิจัยและออกแบบระบบ National
Energy Trading Platform ให้กับการไฟฟ้า

บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

228

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

229

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
Digital Savings Bond

สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

230

วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศ

บริษทั ซอฟแวร์ดเี วลลอปเม็นท์ จำ�กัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

231

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
สำ�หรับบริการด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไท

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

232

ศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เพศ ภาษา และความรุนแรง
ในละครหลังข่าว ระยะที่ 2

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ.ดร.วิชัย รูปขำ�ดี

233

สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ.ดร.วิชัย รูปขำ�ดี

19

20

รายงานประจำ�ปี
2562

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

234

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาอัตราค่าบริการ
ในการใช้หรือเชื่อมต่อระบบ

การไฟฟ้านครหลวง

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช   
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์

235

การวิจัย เรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ"

สถาบันพระปกเกล้า

อ.ดร.วิสาขา ภู่สำ�รวจ

236

การจ้างเหมาบริการวิชาการเพื่อศึกษา
อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย

สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

237

การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี
งบประมาณ 2562

กองผู้ตรวจราชการ
สำ�นักปลัดกรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

238

ประเมินระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2562

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

239

การเสริมสร้างและส่งเสริมการกำ�หนด
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
นโยบายและกฎหมายสำ�หรับการปฏิบัติตาม แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ข้อกำ�หนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และ
วิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

240

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำ�งานของ
บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

241

การวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผล
และสังคมแห่งชาติ
แผนงานโครงการในระดับต่าง ๆ ระยะที่ 1

242

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำ�นักงาน
กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

243-329

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

อ.ดร.สราวุธ  จันทร์สุวรรณ
รศ.ดร.โอม ศรนิล

แผนงานการศึกษาการจัดการทรัพย์สิน
สำ�หรับผู้สูงอายุไทย

มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุ

รศ.ดร.สันติ ถิระพัฒน์

330

โรงพยาบาลราชวิถี

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

331

จัดทำ�แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565

สำ�นักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ

332

โอกาสการค้าและการลงทุนไทยจาก
นโยบาย One Belt, One Road ของจีน
(Trade and Investement Opportunities
of Thailand from One Belt, One Road
Initiated by  China)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง

333

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลของประเทศไทย
(Digital Competitiveness)

สำ�นักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

334

ที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

335

ศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรค
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data
Protection Regulation (GDPR)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

336-608

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

รศ.ดร.โอม ศรนิล

21

22

รายงานประจำ�ปี
2562

โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 47 โครงการ
มูลค่าโครงการ  173,255,150.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1

การวางแผนโครงสร้างและระบบการบริหาร
จัดการงานทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ทีมแพชชั่นนิสต้า จำ�กัด

Assoc. Prof. Arthur L. Dryver

2

การศึกษาโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

3

การวิเคราะข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน

บริษัท พีทีที โกลบอล จำ�กัด (มหาชน)

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล         
อ.ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำ�รุง
ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ         
อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด           
ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพชร

4

การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์และนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนความเข้าใจโรคซึมเศร้า
ในกลุ่มประชากรดิจิทัลเนทิฟ

สำ�นักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

5

การประเมินผลดำ�เนินโครงการส่งเสริมให้มี
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
เรือนจำ�ต้นแบบตามข้อกำ�หนดกรุงเทพ		

6

Applying Text Mining in Envisioning
the Impacts of Emerging Technologies

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

7

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศ.ดร.จำ�ลอง โพธิ์บุญ
ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา       
อ.ดร.ฆริกา คันธา

8

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์สำ�หรับพื้นที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน

ศ.ดร.จำ�ลอง โพธิ์บุญ
ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์            
อ.ดร.ฆริกา คันธา

9

ที่ปรึกษาสายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

23

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

10

การจัดทำ�ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2562-2566 (PEA HR Strategy and
Master Plan 2019-2023)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

11

การสำ�รวจความสอดคล้องของการบริหาร
องค์การด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ
9 ตัวแปร (9 Cells)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

12

การสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ.และการรับรู้เข้าใจ
ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัย
ขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

13

การสำ�รวจความผูกพันของบุคคลากร
ด้วยเครื่องมือ Emo-Meter สำ�หรับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

14

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำ�บัดฟื้นฟูยาเสพติด

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

15

MK Employee Satisfaction and
Engagement Survey 2019

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

16

ศึกษาดูงาน CHINA 5.0 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

รศ.พ.ต.ท.ดร.ดนุวศิน เจริญ

17

การพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการ
เบี้ยคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

18

A Review on the EEC Initiative and Its
Potential Impact on Population Development

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
ผศ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล                       

19

หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง
(นงส.) รุ่นที่ 6

สำ�นักงบประมาณ

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

20

ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ประจำ�ปี 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

24

รายงานประจำ�ปี
2562

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

21

การพัฒนาต้นแบบงานบริการภาครัฐ 3 ของ
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
เพื่ออำ�นวยความสะดวกทางธุรกิจ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำ�นักงาน ก.พ.ร.

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

22

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เชิงความคิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำ�การ
และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ตาม พรบ. ให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

23

เผยแพร่ภาพยนต์แอนิเมชั่นรามาวตาร
จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

24
รายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
		 การกำ�หนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายการปรับอัตราค่าใช้บริการพื้นที่
บริเวณทิ้งขยะเดิม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

25

การสัมมนาและวิจัยการตลาด "การแก้ไข
ปัญหาระบบคุณภาพน้ำ�ประปาชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำ�กัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

26

ค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2562

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

อ.ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา            

27

การประกวดเต้นการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุสมผล

สำ�นักแผนงานเฝ้าระวัง

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

28

การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์,บลจ.ทหารไทย, รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
บลจ.เมย์แบงก์กิมเอ็ง,สหการประมูล

29

การสำ�รวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้
บริการ ประจำ�ปี 2562

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

คุณมนตรี เกิดมีมูล

30

การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม
ชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์)
ระยะที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

25

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

31

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2562

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

32

การสัมมนา STI Foresight Workshop and
Conference 2019 “Foresight Tools for
National Policy Formulation”

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ

ผศ.ดร.รักษ์พงษ์ วงศาโรจน์

33

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์      
ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ            
ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ              
ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช         
ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง   

34

การจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม
ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วรรักษ์  สุเฌอ

35

ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐ
ในการต่อต้านการทุจริต

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

36

ยกระดับการพัฒนาระบบราชการ
สู่ความเป็นเลิศ

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

37

การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2562

การประปานครหลวง

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

38

การสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต่อการประปาส่วนภูมิภาค
ปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

39

การสำ�รวจความพึงพอใจและความต้องการ
ของลูกค้าภายนอกต่อการให้บริการงานเดิน
เครื่องและบำ�รุงรักษาโรงไฟฟ้าของสายงาน
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) ประจำ�ปี 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

26

รายงานประจำ�ปี
2562

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

40

การประเมินผลการดำ�เนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

41

การจัดทำ�เส้นทางการพัฒนานักกีฬา
ให้ประสบความสำ�เร็จในระดับนานาชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

42

ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ

บริษัท ทริปเปิ้ล คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

43

การพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
แห่งประเทศไทย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

44

การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566)

สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

45

การพัฒนาระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

46

การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรม
ชีววิทยาศาสตร์สำ�หรับประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)                         

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผศ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล       
ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

47

การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล:
การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของ
เครื่องมือ/ตัวแบบสำ�หรับการติดตาม
ประเมินผลของสำ�นักงบประมาณรูปแบบใหม่

สำ�นักงบประมาณ

ผศ.ดร.อาแว มะแส

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER
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การบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรม NCC Forum
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรืองานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเชีย่ วชาญของคณาจารย์และนักวิจยั ของสถาบันฯ
รวมทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการในการขอรับบริการ
วิชาการ
ในปี พ.ศ.2562 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม NCC Forum 2 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อ “SEA (Strategic Environmental Assessment) ทางรอดของการพัฒนาประเทศ?”

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "SEA (Strategic Environmental Assessment)           
ทางรอดของการพัฒนาประเทศ?" เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จ�ำลอง โพธิบ์ ญ
ุ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน อยู่สุข ประธานคณะท�ำงานพัฒนาการจัดท�ำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคุณศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่าย
นโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ SEA และเผยแพร่ความส�ำคัญของ SEA ให้กบั หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน เพื่อน�ำเสนอกรณีตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้จากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำ SEA ในประเทศไทย
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หัวข้อ “การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงส�ำหรับก�ำลังคนคุณภาพภาครัฐ”

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบ
พี่เลี้ยงส�ำหรับก�ำลังคนคุณภาพภาครัฐ” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562              
ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ
แก้ ว พิ จิ ต ร ผู ้ อ� ำ นวยการหลั ก สู ต รภาวะผู ้ น� ำ  การจั ด การ และนวั ต กรรม               
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณอริยะ
สกุ ล แก้ ว นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลช� ำ นาญการพิ เ ศษ ศู น ย์ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความส�ำคัญของ
พี่เลี้ยงและระบบพี่เลี้ยง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่
จ�ำเป็นส�ำหรับพี่เลี้ยง และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring System) อันเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในการรักษาไว้ซึ่งก�ำลังคนคุณภาพ
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