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การบริการวชิาการแก่สังคม

11 งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย





ไดร้บัการสถาปนาขึน้เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2509 ถือก าเนิดจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นสถาบนัการศึกษาขัน้สูงท่ีมุ่งเนน้ดา้นพฒันบริหารศาสตร์
และผลิตผูน้  าทางความคิด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศใหส้อดคลอ้งกับพลวัต
การเปล่ียนแปลงของโลก โดยธ ารงไวซ้ึ่งจรยิธรรมและคณุธรรม

ปัจจุบัน สถาบันฯ มีภารกิจหลัก 3 ดา้น ไดแ้ก่ การจัดการศึกษา การวิจัย 
และการให้บริการวิชาการ โดยมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย ส านัก และศูนย์ต่าง ๆ 
รว่มกนัขบัเคล่ือนสถาบนัฯ ไปสูเ่ปา้หมาย ประกอบดว้ย

- คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
- คณะบรหิารธุรกิจ 
- คณะพฒันาการเศรษฐกิจ
- คณะสถิตปิระยกุต ์
- คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
- คณะภาษาและการส่ือสาร 
- คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
- คณะนิตศิาสตร์
- คณะการจดัการการทอ่งเท่ียว 
- คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ
- คณะบรหิารการพฒันาสิ่งแวดลอ้ม
- วิทยาลยันานาชาติ

ก่อตั้งขึน้เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2520 นับเป็น
ศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรก
ของประเทศไทย  

ท าหน้า ท่ี เ ป็นศูนย์กลางการ ให้บ ริ ก า ร
ทางวิชาการและรับเป็นท่ีปรึกษาให้แก่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยสามารถให้บริการวิชาการ 
ได้หลากหลายสาขา ครอบคลุมความต้องการ
ทุ ก รู ป แ บบขอ ง หน่ ว ย ง า น  แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ในโครงการส าคัญระดับประเทศมาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน



OBJECTIVE

01

02

03

เพื่อเป็นศ ูนยก์ลางในการใหบ้ริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รฐัวิส าหกิจ 
องคก์รเอกชน องคก์รระหว ่างประเทศ นิต ิบ ุคคลหรือบ ุคคลต ่าง  ๆ  ในดา้น
การใหค้  าปร ึกษา ค าแนะน าในการแก ้ไขปัญหาเกี่ยวก ับระบบงาน การวิจ ัย 
ง านประชาส ัมพ ันธ ์ ง านผล ิตและ เผยแพร ่สื ่อปร ะชาส ัมพ ันธ ์ ตลอดจน
การใหบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้ร ิการวิชาการแก่ส ังคมในการเผยแพร่ความรูแ้ละประสบการณข์ อง
คณาจารย ์นักวิจัยท่ีเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาองคก์ร สังคม และประเทศชาติ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างคณาจารย ์นักวิจัย ภายในและ
ภายนอกสถาบนั ในการพ ัฒนาต ่อยอดองคค์วามรู แ้ละผลิตผลงานบร ิการ
วิชาการร่วมกัน

MISSION
การให ้บร ิการวิชาการตรงตามความตอ้งการของผู ้ร ับบร ิการ  ส ่งมอบผลงานบริการวิชาการ

ที่ม ีค ุณภาพและก่อให ้เกิดประโยชนส์ ูงส ุดต ่อองคก์ร  รวมทั ้ง ให ้บร ิการว ิชาการที่ท  า ให ้ผู ้ร ับบร ิการ
เกิดความพึงพอใจและประท ับใจในบร ิการ  ซึ ่ง ในการด า เน ินงานผู ้ร ับบร ิการสามารถมั่นใจไดว้ ่ า
จะไดร้ับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ซึ่งเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ในดา้นความสามารถและความเช่ียวชาญในการให้บริการวิชาการ

04 เพื่อเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคก์รมหาชน 
องคก์รสาธารณประโยชน ์และองคก์รระหวา่งประเทศ



รองศาสตราจารย ์ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจให้มีความสอดคล้องกัน เ พ่ือเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยศูนย์บริการวิชาการให้ความส าคัญกับการบริการ
ในทุก ๆ ดา้น จึงไดเ้ตรียมความพรอ้มในการใหบ้ริการ
งานดา้นวิชาการในทกุรูปแบบ อาทิ การอปัเดตฐานขอ้มลู 
เ พ่ื อ ให้ มี ข้อมู ล ท่ี ค รบถ้ วน เ ป็น ปั จจุบันมาก ท่ี สุ ด 
การกระจายข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือให้
ศูนย์บริการวิชาการเ ป็น ท่ี รู ้จักในวงกว้าง  รวม ทั้ง
ก า รพัฒนาบุ ค ลาก ร ให้ มี ทักษะ  ค ว ามสามา ร ถ
ในการท างานด้านวิชาการในหลากหลายรูปแบบ 
เ พ่ือรองรับงานบริการด้านวิชาการ ท่ีหลากหลาย 
แนวทางข้างต้นเป็นสิ่ ง ท่ีศูนย์บริการวิชาการยึ ดถือ
เป็นแนวปฏิบตัมิาตลอดระยะเวลา 43 ปี

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
COVID 19 ในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ท าให้
เ กิดผลกระทบในวงกว้าง  กระทบกับหลาย ๆ 
หน่วยงาน การปฏิบัติงานเกิดขึน้ด้วยความติดขัด 
การติดต่อส่ือสารท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของมนุษย์ภายในสังคม  ปรับ เป ล่ียนวิ ถี ชี วิ ต
ในการด ารงชีวิต ศนูยบ์รกิารวิชาการ จงึมีการปรบัตวั
เพ่ือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และในอนาคตได ้สามารถใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ และ
มีประสิทธิภาพไดอ้ย่างต่อเน่ือง ภายใตส้ถานการณ์
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

ในนามตัวแทนของศูนย์บริการวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการ
จากศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณคณาจารย ์
และบุคลากรท่ีมีส่วนเ ก่ียวข้องทุกท่าน ท่ี ได้ใช้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความรว่มมือร่วมใจ 
ใหก้ารสนบัสนุน การสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพ
สู่สังคม และสร้างประสบการณ์ท่ี มีค่าร่วมกัน
มาโดยตลอด



รองศาสตราจารย ์ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร ์มุ่งเน้นสรา้งสรรคก์ารบริการวิชาการ
ท่ีมีมาตรฐานสูงตามหลกัวิชาการ และส่งมอบผลงาน
บริการวิชาการ ท่ี มีคุณภาพแก่หน่วยงานต่าง  ๆ
ทัง้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รธุรกิจ และ
องคก์รระหวา่งประเทศใหม้ากยิ่งขึน้ 

ในปีงบประมาณ 2563 นับเป็นปีท่ี 43 ของ
ศูนยบ์ริการวิชาการท่ีไดด้  าเนินการมา โดยมีจ านวน
โครงการทัง้สิน้ 628 โครงการ และมีมลูคา่โครงการรวม 
239.19 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้ศนูยบ์รกิารวิชาการ ไดจ้ดัท ารายงาน
ประจ าปี พฒันาเว็บไซต ์รวมทัง้การจดักิจกรรม NCC 
Forum เ พ่ือแลกเปล่ียนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
แก่สาธารณะ และเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เป็นการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และผลงาน
บริการวิชาการของคณาจารย ์นกัวิจยั ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การพฒันาองคก์ร สงัคม และประเทศชาติ

ศนูยบ์ริการวิชาการ ขอขอบคณุหน่วยงานและ
องคก์รต่าง ๆ ท่ีไดใ้ช้บริการของศูนยบ์ริการวิชาการ 
คณาจารย ์นักวิจัย และบุคลากรของสถาบนัทุกท่าน 
ท่ีไดใ้หก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการ
วิชาการ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัการสนบัสนนุ
อยา่งดีตลอดไป 



อาจารย ์ใจชนก ภาคอัต
ผูอ้  านวยการส านักสิริพัฒนา

กรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 2563

รองศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ กุสุมาวลี* 
กรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว*
กรรมการ

ศาสตราจารย ์ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริยา ล า้เลิศ
ผูอ้  านวยการส านักวิจัย

กรรมการ

รองศาสตราจารย ์ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ

ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2563



เสนอ อธิการบด ีสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์

ความเหน็

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และงบรายได ้- รายจ่าย ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของ ศูนยบ์ริการวิชาการฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2563 และผลการด าเนินงาน ส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรบักิจการท่ีไมมี่สว่นไดเ้สียสาธารณะ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่ าวไว้
ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีค วาม
เป็นอิสระจากศูนยบ์ริการวิชาการฯ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดขอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี ท่ีขา้พเจา้ไดร้บั
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงนิ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้องต ามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ีย วกับ
การควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากกา รแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของศูนย์บริการวิชาการ ฯ 
ในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกศูนยบ์ริ การวิชาการฯ หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากับดแูลมีหนา้ท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ
ศนูยบ์รกิารวิชาการฯ



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบก ารเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ื อมั่ น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่ นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานต รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ื อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อกา รตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยั
เย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถึง

• ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพ่ื อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ ข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้กา รแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคมุภายในของศนูยบ์รกิารวิชาการฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร



• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์
หรือสถานการณท่ี์อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของศูนยบ์ริการ
วิชาการฯ ในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิด เผยขอ้มูล
ในงบการเ งินท่ี เ ก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เ พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณห์รือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ ให้
ศนูยบ์รกิารวิชาการฯ ตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เน่ือง

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดแูลในเรื่องตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพรอ่งท่ีมีนยัส าคญั
ในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้คือ ดร.ดวงเดือน เขมกวฒัน์

ลายมือช่ือของผูส้อบบญัชี 

(ดร.ดวงเดือน เขมกวฒัน)์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 1223

วนัท่ี 4 มกราคม 2564



(หนว่ย บาท)
สินทรพัยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 45,193,859.70
เงินประกนัผลงาน - บรกิารวิชาการ 2,950,286.00
รายไดบ้รกิารวิชาการคา้งรบั                                                                                             37,344,892.70
รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั                                                                                                      318,804.60
ลกูหนี ้ เงินยืมโครงการ                                                                                                  34,877,300.97
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน      16,000.00

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน      120,701,143.97
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณส์ านกังาน (สทุธิ)                                                                              273 887.91

รวมสินทรัพย ์                                                                                           120,975,031.88

ศนูยบ์รกิารวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
30 กนัยายน 2563

สินทรัพย์

(หนว่ย บาท)
หนีส้ินหมนุเวียน   

ตั๋วเงินจา่ย                                                                                                               123,300.00
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจา่ย                                                                                                  123,392.81
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย                                                                                                         58,818,111.23
เงินรบัฝากบญัชี  7,863,038.50
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                                                                                                       70,000.00

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                                                                                    66,997,842.54

สว่นของทนุ
เงินกองทนุศนูยบ์รกิารวิชาการ 12,000,000.00
เงินทนุสะสม                                                                                                                52,437,443.24
บวก รายไดน้อ้ยกวา่รายจา่ยสทุธิ                                                                                   (10,460,253.90)

รวมส่วนของทุน                                                                                          53,977,189.34
รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน                                                                           120,975,031.88

หนีส้ินและส่วนของทนุ



(หนว่ย : บาท)
รายไดบ้รกิารวิชาการ          192,436,218.61
หกั คา่ใชจ้า่ยบรกิารวิชาการ                                                                                              198,757,303.55

รายไดม้ากกวา่ (นอ้ยกวา่) คา่ใชจ้า่ยจากการใหบ้รกิารวิชาการ                                         (6,321,084.94)
บวก รายไดอ่ื้น                                                                                                                   869,726.61

รายไดม้ากกวา่ (นอ้ยกวา่) คา่ใชจ้า่ยก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร                                 (5,451,358.33)
หกั คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร                                                                                                    5,008,895.57
รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                       (10,460,253.90)

ศนูยบ์รกิารวิชาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
30 กนัยายน 2563



ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563) ศูนยบ์ริการวิชาการมีโครงการท่ีขอรับ
บริการวิชาการ จ านวน 628 โครงการ มีมลูคา่โครงการรวม 239,190,346.20 บาท (สองรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นหนึ่ง
แสนเกา้หม่ืนสามรอ้ยส่ีสิบหกบาทย่ีสิบสตางค์) เป็นโครงการวิจยั 595 โครงการ มูลค่า 148,803,822.20 บาท 
(หนึ่งรอ้ยส่ีสิบแปดลา้นแปดแสนสามพนัแปดรอ้ยย่ีสิบสองบาทย่ีสิบสตางค)์ โครงการท่ีปรกึษา 33 โครงการ มลูคา่ 
90,386,524.00 บาท (เกา้สิบลา้นสามแสนแปดหม่ืนหกพนัหา้รอ้ยย่ีสิบส่ีบาทถว้น) 

1. จ านวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

2. มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

2559 2560 2561 2562 2563

790 769 695 655 628

จ านวน

2559 2560 2561 2562 2563

305.97 313.15

138.51

308.85
239.19

ล้านบาท

ปี 2563 
จ านวน 628 โครงการ

ปี 2563 
มูลค่า 239.19 ล้านบาท



3. จ านวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

4. มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

2559 2560 2561 2562 2563

695 687 653 608 595

95 82 42 47 33

จ านวน

วิจยั ท่ีปรกึษา

2559 2560 2561 2562 2563

146.44
181.60

75.55

135.60 148.80159.53
131.54

62.97

173.25

90.39

จ านวน

วิจยั ท่ีปรกึษา

ปี 2563
วิจัย 595 โครงการ

ทีป่รึกษา 33 โครงการ

ปี 2563
วิจัย 148.80 ล้านบาท

ทีป่รึกษา 90.39 ล้านบาท



จากการด าเนินโครงการ ในปี 2563 ศนูยบ์ริการวิชาการ มีรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียม 14,133,334.03 บาท 
(สิบส่ีล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยสามสิบส่ีบาทสามสตางค์ )  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของศูนยบ์ริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส านักงานรวม 5,008,895.57 บาท 
(ห้าล้านแปดพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เป็นรายได้คงเหลือเพ่ือน าไปจัดสรรให้สถาบัน 
จ านวน 9,124,438.46 บาท (เกา้ลา้นหนึ่งแสนสองหม่ืนส่ีพนัส่ีรอ้ยสามสิบแปดบาทส่ีสิบหกสตางค)์

รายไดข้องศูนยบ์ริการวิชาการ ท่ีไดร้บัจากการบริการวิชาการ ในปี 2563 จ านวน 192,436,218.61 บาท 
(หนึ่งรอ้ยเก้าสิบสองลา้นส่ีแสนสามหม่ืนหกพนัสองรอ้ยสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ค่าใชจ้่ายในการบริการ
วิชาการ ในปี 2563 รวมเป็นเงิน 198,757,303.55 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบแปดลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ย
สามบาทหา้สิบหา้สตางค)์ และมีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย รวมเป็นเงิน 6,321,084.94 บาท (หกลา้นสามแสนสอง
หม่ืนหนึ่งพนัแปดสิบส่ีบาทเกา้สิบส่ีสตางค)์

5. รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

6. รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2559 – 2563

2559 2560 2561 2562 2563

367.35
269.25 263.44 220.42

192.44
338.35

254.25 224.24 180.53 198.76

ล้านบาท

รายไดบ้รกิารวิชาการ คา่ใชจ้า่ยบรกิารวิชาการ

2559 2560 2561 2562 2563

22.27
19.44 18.99

14.39 14.13
18.77

15.77 14.47
9.69 9.12

ล้านบาท

รายไดค้า่ธรรมเนียมรวม คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร รายไดค้งเหลือเพ่ือน าไปจดัสรร



ศนูยบ์ริการวิชาการจดัสรรรายไดค้งเหลือจากการด าเนินงานใหส้ถาบนัมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปร ะจ าทุกปี 
โดยมีวัตถุประสงคข์องการจัดสรรเงิน คือ เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิ จกรรม
เพ่ือประโยชนต์่อประเทศชาติและสังคม ส าหรบัปี 2563 ศูนยบ์ริการวิชาการไดจ้ัดสรรรายไดใ้หส้ถาบนัจ านวน 
10,038,888.18 บาท (สิบลา้นสามหม่ืนแปดพนัแปดรอ้ยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค)์ ทัง้นี ้ศนูยบ์ริการวิชาการ
ยงัคงรกัษาเงินกองทนุของศนูยฯ์ ในระดบั 12 ลา้นบาท ดงัรายละเอียดของการจดัสรรรายได ้ดงันี ้
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ล้านบาท

รายไดส้ถาบนั เงินจดัสรรสถาบนั เงินสมทบเพิ่มเตมิใหส้ถาบนั คงไวท่ี้ศนูยฯ์

2559 2560 2561 2562 2563

รวมเงินใหส้ถาบนั 22.18 15.40 16.04 10.14 10.04

เงินจดัสรรสถาบนั 13.14 11.04 10.13 6.78 6.39

เงินสมทบเพิ่มเติมใหส้ถาบนั 9.04 4.36 5.91 3.36 3.65

คงไวท่ี้ศนูยฯ์ 5.63 4.73 4.34 2.91 2.74



ในปีงบประมาณ  2563 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ  านวน 628 โครงการ มูลค่าโครงการ 
239,190,346.20 บาท (สองรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นหนึ่งแสนเกา้หม่ืนสามรอ้ยส่ีสิบหกบาทย่ีสิบสตางค์) โดยแยกเป็น
โครงการดา้นวิจยัและท่ีปรกึษา ดงันี ้

โครงการวิจัย จ านวน 595 โครงการ
มลูคา่โครงการ 148,803,822.20 บาท (หนึ่งรอ้ยส่ีสิบแปดลา้นแปดแสนสามพนัแปดรอ้ยย่ีสิบสองบาทย่ีสิบ

สตางค)์

ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
ทบทวนคูม่ือการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคมุภายในของกองทนุปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพติด

กองทนุปอ้งกนัและปราบปราม
ยาเสพติด

ศ.ดร.กลัยาณี เสนาสุ

การประเมินผลเชิงคณุภาพ
ผูผ้า่นการอบรมเพื่อจดัท าขอ้เสนอ
เชิงนโยบายในการพฒันาบคุลากร
ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละ
สือ่สารมวลชนของประเทศ
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนประชาสมัพนัธ์
แหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

สถาบนัการประชาสมัพนัธ์
กรมประชาสมัพนัธ์

รศ.ดร.กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ

คิดใหม ่ไทยกา้วตอ่ บรษัิท ไทยพบัลกิา้ จ ากดั รศ.ดร.กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ

การส ารวจประเมินความพงึพอใจ
ของผูร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านกังานกองทนุพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์

รศ.ดร.กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร
อ.ดร.ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา

การประเมินผลโปรแกรมแกไ้ข 
บ าบดั ฟ้ืนฟ ูผูก้ระท าผิด

ส านกังานกิจการยตุิธรรม รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์

การวิจยัแนวทางธุรกิจเพื่อสงัคม/
วิสาหกิจชมุชน (Social Enterprise)
มาขบัเคลือ่นการสรา้งอาชีพ
ใหผู้พ้น้โทษเพื่อลดปัญหา
การกระท าผิดซ า้

ส  านกังานกิจการยตุิธรรม รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
ติดตามผลการด าเนินโครงการ
รอ้ยใจรกัษ์ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 - 2562)

ส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปราม
ยาเสพติด

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์

วิจยัเพื่อเสรมิสรา้งทศันคติและ
วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีสว่นรว่ม
ในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
สูน่กัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย

กองอ านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์

ประเมินผลตามแผนการรกัษา
ความสงบภายในประเทศ
(ศปป 1 กอ.รมน.)

กองอ านวยการรกัษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์

การศกึษาโครงสรา้งและกระบวนการ
ที่จะน ามาสูก่ารเปลีย่นแปลง
มาตรการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร

ส านกังานปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธุ์

จา้งพฒันาคูม่ือและรายงาน
การประเมินการบรหิารจดัการท่ีดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล ปี 2563

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

รศ.ดร.จนัทรานชุ มหากาญจนะ

การจา้งที่ปรกึษาเพื่อการติดตาม
ประเมินผล นปร. รุน่ท่ี 11 ภายหลงั
การโอนไปปฏิบตัิราชการ 
ในสว่นราชการท่ีมีความส าคญั
เชิงยทุธศาสตร์

สถาบนัสง่เสรมิการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
ส  านกังาน ก.พ.ร.

รศ.ดร.จฑุามาศ แกว้พิจิตร

การส ารวจการยอมรบัและ
ความเช่ือมั่นตอ่ระบบการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ผศ.ดร.จฑุารตัน ์ชมพนัธุ์

ศกึษาและจดัท าแผนงานบรูณาการ
ชดเชยผลกระทบดา้นเสยีง
ทา่อากาศยานนานาชาติอูต่ะเภา

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

ศ.ดร.จ าลอง โพธ์ิบญุ
ผศ.ดร.ฆรกิา คนัธา
ผศ.ดร.จฑุารตัน ์ชมพนัธุ์
ผศ.ดร.ณพงศ ์นพเกตุ
ผศ.ดร.ภคัพงศ ์พจนารถ
ศ.ดร.วิสาขา ภูจิ่นดา
อ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
กิจกรรมสง่เสรมิและสนบัสนนุ
การวิจยัแผนงานวิจยั
ตอบสนองนโยบาย/เปา้หมายรฐับาล 
แผนงานวิจยัทา้ทายไทย : 
ประเทศไทยในอนาคต 
Future Thailand มิติที่ 8 
การเมือง (ปีที1่)

ส านกังานการวิจยัแหง่ชาติ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
รศ.ดร.สมบตัิ กสุมุาวลี

ประชาคมบางกะปิรว่มฟ้ืนฟู
กรุงเทพมหานคร 
เพื่อการเดินเทา้ส าหรบัทกุคน

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

ผศ.ดร.ณพงศ ์นพเกตุ

ศกึษาภาพอนาคตแนวโนม้
การเปลีย่นแปลงเชิงพืน้ท่ี เพื่อพฒันา
นวตักรรมในพืน้ท่ีจงัหวดัสตลู

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ
(องคก์ารมหาชน)

ผศ.ดร.ณพงศ ์นพเกตุ
ผศ.ดร.สนัติ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ

การวิเคราะหส์ภาวการณ์
การบรหิารงานภาครฐัแบบองคร์วม
ระยะที่ 2 (Government at a Glance)

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนวุศิน เจรญิ
ผศ.ดร.ธญัรตัน ์อมรเพชรกลุ
ผศ.ดร.ปนนัดา จนัทรส์กุรี

เพื่อการศกึษาแนวทางการปรบัตวั
ดา้นดิจิทลั (Digital Adoption)
ส าหรบัภาครฐั ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การอ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 

สถาบนัสง่เสรมิการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
ส  านกังาน ก.พ.ร.

อ.ดร.ธนาพร เต็งรตันประเสรฐิ
ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

การจดัท าตวัอยา่งประมวลกฎหมาย
และกฎท่ีเก่ียวกบัการกีฬา

ส านกังานขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์
และการสรา้งความสามคัคี
ปรองดอง

ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนติ
ผศ.ดร.พชัรวรรณ นชุประยรู
อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สนัตะพนัธุ์
อ.ดร.อมรรตัน ์กลุสจุรติ

การส ารวจความพงึพอใจของบคุลากร
ตอ่การบรหิารงานภายในองคก์รและ
ความผกูพนัของบคุลากรท่ีมีตอ่องคก์ร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน
แหง่ประเทศไทย

รศ.ดร.บษุกร วชัรศรโีรจน์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การพฒันาศนูยต์รวจสอบขอ้เท็จจรงิ
ของขอ้มลูขา่วสารและสรา้งเครอืขา่ย
ระดบัประเทศ

ส านกังานกองทนุพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์

ผศ.ดร.บหุงา ชยัสวุรรณ

การจดัท าแนวทางปฏิบตัิ
ในการก ากบัดแูลโฆษณาแฝง
ในรายการโทรทศัน์

ส  านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

ผศ.ดร.บหุงา ชยัสวุรรณ

การสือ่สารเชิงกลยทุธเ์พื่อสรา้ง
การรบัรูค้วามเขา้ใจงานบรกิารภาครฐั
ในยคุดิจิทลั

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ผศ.ดร.บหุงา ชยัสวุรรณ

พฒันาเกณฑม์าตรฐานคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ และแผนพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการเฉพาะบคุคล

กรมสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ

ผศ.ดร.ปนนัดา จนัทรส์กุรี

การพฒันาตน้แบบนวตักรรม
งานบรกิารภาครฐั โครงการพฒันา
นวตักรรมงานบรกิารภาครฐั
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบนัสง่เสรมิการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี ส  านกังาน 
ก.พ.ร.

ผศ.ดร.ปนนัดา จนัทรส์กุรี
รศ.ดร.จงสวสัดิ ์จงวฒันผ์ล
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนวุศิน เจรญิ

งานจา้งที่ปรกึษาพฒันาตน้แบบ
นวตักรรมงานบรกิารภาครฐั

สถาบนัสง่เสรมิการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี ส  านกังาน 
ก.พ.ร.

ผศ.ดร.ปนนัดา จนัทรส์กุรี
รศ.ดร.จงสวสัดิ ์จงวฒันผ์ล
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนวุศิน เจรญิ

การจดัท ารายงานและเครือ่งมือติดตาม
สภาพการแขง่ขนัส าหรบั
ตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง
กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

ผศ.ดร.ปรชีา วิจิตรธรรมรส
รศ.ดร.โอม ศรนิล
รศ.ดร.พาชิตชนดั ศิรพิานิช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒัน์
รศ.ดร.ยทุธนา เศรษฐปราโมทย์

การประเมินเงินส ารองคา่ชดเชย
การเลกิจา้งงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย

บรษัิทเอกชน ผศ.ดร.ปรชีา วิจิตรธรรมรส

การส ารวจสภาพการท างานและ
ความพงึพอใจในงานของพนกังาน

Logistics Alliance 
(Thailand) Co.,Ltd.

ดร.พลาพรรณ ค าพรรณ์

การพฒันาเครอืขา่ยการคา้บรกิาร
เชิงสรา้งสรรคใ์นจงัหวดัหนองคาย

สถาบนัระหวา่งประเทศ
เพื่อการคา้และการพฒันา
(องคก์ารมหาชน)

ศ.ดร.พิรยิะ ผลพิรุฬห์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การพฒันาเครอืขา่ยการคา้สนิคา้
เชิงสรา้งสรรคใ์นจงัหวดัหนองคาย

สถาบนัระหวา่งประเทศ
เพื่อการคา้และการพฒันา
(องคก์ารมหาชน)

ศ.ดร.พิรยิะ ผลพิรุฬห์

การประเมินสว่นราชการตามมาตรการ
ปรบัปรุงประสทิธิภาพ
ในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมประชาสมัพนัธ์ ศ.พชันี เชยจรรยา

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล
ผูแ้ทนจ าหนา่ย

บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์
ประเทศไทย จ ากดั

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉตัรอทุยั

การศกึษาการใชส้ือ่ดิจิทลัของเด็ก
และเยาวชนไทยในอนาคต 
และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

ศ.ดร.ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ
ผศ.ดร.บหุงา ชยัสวุรรณ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร
ผศ.ดร.วรชัญ์ ครุจิต

การสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของ
ทกุภาคสว่นในการปฏิบตัิงานทอ้งถ่ิน
ในการดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ท่ีเหมืองแร่

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมืองแร่

ผศ.ดร.รกัษ์พงศ ์วงศาโรจน์

การศกึษากรอบแนวคิดและรวบรวม
ขอ้มลูส าหรบัจดัท าดชันีเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคข์องประเทศไทย
(Thailand Creativity Index)

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)

ผศ.ดร.รกัษ์พงศ ์วงศาโรจน์

การวิจยั พฒันา และปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัตอ่
จ ากดั (มหาชน) 

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

การวิจยั พฒันา และปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ฟิน พาสพอรต์ จ ากดั ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

การวิจยั พฒันาและปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน)

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

Blockchain Technical ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

การวิจยั พฒันาและปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง่ จ ากดั ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

การวิจยัและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท ์
จ ากดั

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
วิจยั พฒันาและปรบัปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน)

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

วิจยัและพฒันานวตักรรมดิจิทลั
ส าหรบับรกิารดา้นสขุภาพ

บรษัิท โรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท 
จ ากดั

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

ออกแบบ วิจยั และพฒันาระบบ 
Open Hospital Queue

สถาบนัเวชศาสตรก์ารบิน
กองทพัอากาศ

ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

ออกแบบ วิจยั และพฒันาระบบ
ระดมทนุผา่น ICO/STO

บรษัิท ณศุาศิร ิจ ากดั (มหาชน) ผศ.ดร.รฐักร พลูทรพัย์

การพยากรณว์ตัถดุิบที่ตอ้งใช้
ในแตล่ะวนั การสรา้งระบบแนะน า
เมนอูาหารใหแ้ก่ลกูคา้ และ
การวิเคราะหป์ระสทิธิภาพ
การท างานของพนกังาน

บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊
จ ากดั (มหาชน)

อ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

การศกึษาการรบัรู ้ทศันคติ 
และพฤติกรรมของผูใ้ชน้  า้
ในเขตบรกิารของการประปานครหลวง
เพื่อออกแบบการรณรงคท์างการสือ่สาร
เชิงนวตักรรมทางการสือ่สาร
เพื่อสง่เสรมิการรบัรูด้า้นคณุภาพ
ของน า้ประปา

การประปานครหลวง ผศ.ดร.วรชัญ์ ครุจิต

ประเมินผลการด าเนินงานของกองทนุ
พฒันาไฟฟา้ (ทนุหมนุเวียน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน

ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ

การส ารวจความพงึพอใจลกูคา้และ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีดา้นพลงังานไฟฟา้
ของ กฟผ. ประจ าปี 2562

การไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วิศิษฎ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ

การส ารวจความพงึพอใจลกูคา้และ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีดา้นพลงังานไฟฟา้
ของ กฟผ. ประจ าปี 2563

การไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วิศิษฎ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ

ส  ารวจและปรบัปรุงการพยากรณ์
ความตอ้งการไฟฟา้ในระยะยาว
เพื่อใหร้องรบัความตอ้งการไฟฟา้
ที่เกิดขึน้จาก Disruptive Technology

ส านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน

รศ.ดร.วิชิต หลอ่จีระชณุหก์ลุ
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
ศ.ดร.จิราวลัย ์จิตรถเวช



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การส ารวจความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารจากหนว่ยงาน
กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

กองงานผูต้รวจราชการ 
ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพยีจนัทร์

การพฒันาชมุชนเขม้แข็งพึง่พาตนเอง
อยา่งยั่งยืน ปี 2563

การเคหะแหง่ชาติ ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพยีจนัทร์

การส ารวจการรบัรูข้องประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครตอ่การด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องส านกังาน
ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางสือ่ต่าง ๆ

ส  านกัประชาสมัพนัธ ์
ส  านกัปลดักรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพยีจนัทร์

การสรา้งพลเมืองสรา้งสรรค์
(Active Citizen) และผูน้  า
เพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลง 
(Prime Mover) ในบรบิท
การจดัการคณุภาพอากาศ
ส าหรบัประเทศไทย

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพยีจนัทร์

"ไดอารีผู่ส้งูอายไุทย : 
โครงการน ารอ่ง"

มลูนิธิสถาบนัวิจยั
และพฒันาผูส้งูอายไุทย

รศ.ดร.สนัติ ถิรพฒัน์

The Project for Improving Traffic 
Congestions in Bangkok Through 
the Establishment of Model Area 
Traffic Control (ATC) System
in the Kingdom of Thailand

ALMEC Corporation ผศ.ดร.สราวธุ จนัทรส์วุรรณ

การประเมินเงินส ารองคา่ชดเชย
การเลกิจา้งงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย

บรษัิทเอกชน ผศ.ดร.สราวธุ จนัทรส์วุรรณ
รศ.ดร.โอม ศรนิล

การสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ธุรกิจนวตักรรมรายใหม่
ระหวา่งกิจการขนาดใหญ่ 
และมหาวิทยาลยั
(Business Brotherhood) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานปลดักระทรวง
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์
วิจยัและนวตักรรม

รศ.ดร.อนกุลัยณ ์จีระลกัษณกลุ



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
กิจกรรม Startup Thailand League 
ภายใตโ้ครงการกองทนุยวุสตารท์อพั
(Youth Startup Fund)

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ
(องคก์ารมหาชน)

รศ.ดร.อนกุลัยณ ์จีระลกัษณกลุ

การจา้งที่ปรกึษาเพื่อคดัเลอืกองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีการบรหิาร
จดัการท่ีดีเพื่อรบัเงินรางวลัจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การบรหิารจดัการทอ้งถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานปลดั
ส านกันายกรฐัมนตรี

รศ.ดร.อชักรณ ์วงศป์รดีี

เสรมิสรา้งความซื่อตรง
ในการบรหิารงานภาครฐั
ของประเทศไทย ระยะที่ 3

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

รศ.ดร.อชักรณ ์วงศป์รดีี

การติดตามและประเมินผล
การด าเนินการและการบรหิารงาน
ของ กสทช. ดา้นกิจการโทรทศัน ์
ประจ าปี 2563

ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง
กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

รศ.ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้

นวตักรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
ความปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัผูส้งูอายุ

ส  านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

รศ.ดร.อษุา บิก้กิน้ส์

การประเมินเงินส ารองคา่ชดเชย
การเลกิจา้งงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย

บรษัิทเอกชน รศ.ดร.โอม ศรนิล



โครงการทีป่รึกษา จ านวน 33 โครงการ 
มลูคา่โครงการ 90,386,524.00 บาท (เกา้สิบลา้นสามแสนแปดหม่ืนหกพนัหา้รอ้ยย่ีสิบส่ีบาทถว้น)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การจดัท าโมเดลการดอ้ยคา่ของ
ลกูหนีก้ารคา้ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9

บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน)

ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานนัทน์

การปรบัปรุงนโยบายและแผน
การประชาสมัพนัธแ์หง่ชาติ ฉบบัท่ี 5
(พ.ศ. 2559-2564) เป็นนโยบาย
และแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาติ 
ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2563-2565 
(ฉบบัปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมประชาสมัพนัธ์ รศ.ดร.จิตราภรณ ์สทุธิวรเศรษฐ์
อ.ดร.ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา
อ.ดร.ธีรติร ์ บรรเทงิ

การส ารวจความผกูพนัของบคุลากร
ที่มีตอ่คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยั
นวมินทราธิราช

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร

การส ารวจความผกูพนัของพนกังาน 
ประจ าปี 2562 

บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร

ที่ปรกึษาสายงานทรพัยากรมนษุย์ บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร

การศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่ความผกูพนั
ของบคุลากรสถาบนัรายกลุม่

สถาบนัรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร

การส ารวจความอยูด่ีมีสขุ
และผกูพนัของบคุลากร
B.GRIMM Engagement Survey 2020

บรษัิท บี กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร

การพฒันาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีปรกึษาทางการบรหิาร
ในภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563

ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน

รศ.ดร.จิรประภา อคัรบวร



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การพฒันาขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสงู 
รุน่ท่ี 15: กิจกรรมการเสรมิสรา้งทกัษะ
ดา้นการบรหิารจดัการโครงการ 

ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน

รศ.ดร.จฑุามาศ แกว้พิจิตร

การวิจยัการพฒันาระบบการวดัคณุภาพ
ของสือ่ที่น าเสนอตอ่สงัคม (Quality Rating)

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสรา้งเสรมิสขุภาพ

อ.ดร.ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา

การทบทวนและเสนอแนะนโยบาย
เพื่อพฒันาระบบความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพ
สาธารณะแหง่ประเทศไทย (ส.ส.ท)

สถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส ผศ.ดร.ดาวิษา ศรธีญัรตัน์

การศกึษาแนวทางการจดัสวสัดิการ
ครอบครวัอปุถมัภแ์ละสวสัดิการ
ส าหรบัผูด้แูลคนพิการ

กรมสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.ดนวุศั สาครกิ

การพฒันาสว่นราชการรูปแบบเฉพาะ ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

รศ.ดร.ดนวุศั สาครกิ

การจดัท าขอ้มลูสถานการณก์ารใหกู้ย้ืม
เงินกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติ
คนพิการ กรณีฉกุเฉิน เพื่อประกอบอาชีพ
ในสภาวะวิกฤติ COVID-19

กรมสง่เสรมิและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.ดนวุศั สาครกิ
ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ดา้นการพาณิชยแ์ละการบรกิาร 
และการบรหิารมลูคา่ไมลส์ะสม
รอยลั ออรค์ิด พลสั 
บรษัิท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

บรษัิท การบินไทย จ ากดั
(มหาชน)

อ.ดร.ธนชาตย์ ฤทธ์ิบ ารุง
ผศ.ดร.สราวธุ จนัทรส์วุรรณ
ผศ.ดร.อานนท ์ศกัดิว์รวชิญ์
รศ.ดร.กาญจน์ภา อมรชักลุ
อ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

การประเมินศกัยภาพผูบ้รหิาร 
บรษัิท สยามไอซิน จ ากดั

บรษัิท สยามไอซิน จ ากดั รศ.ดร.นนัทา สูร้กัษา

งานวิเคราะหอ์ตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(Economic Internal Rate of Return: EIRR) 
โครงการพฒันาพืน้ท่ีวงัจนัทรว์ลัเลย์

บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศภุกร

คา่ยพฒันานกัเรยีนทนุเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 2563

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน)

อ.ดร.ปรยีานชุ ธรรมปิยา



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
พฒันาสถานศกึษาเครอืขา่ยของ 
เอสซีจี ปี 2563

บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน)

อ.ดร.ปรยีานชุ ธรรมปิยา

การจดัรายการโทรทศัน์
เพื่อเผยแพรค่วามรู ้

บรษัิท แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จ ากดั (มหาชน) 

รศ.ดร.ไพบลูย ์เสรวีิวฒันา

การจดัหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู 
กระทรวงสาธารณสขุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สมาคมนกับรหิารสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสขุ

รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานรุกัษ์

การพฒันาเครอืขา่ยสถานศกึษา
ที่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของกลุม่เซ็นทรลั 
เป็นศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศกึษา (ศรร.)
ภายใต ้บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ
ดา้นการพฒันาการศกึษาระหวา่ง
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
กบักลุม่บรษัิทเซ็นทรลั

บรษัิท กลุม่เซ็นทรลั จ ากดั ผศ.ดร.มลฤดี สระฏนั
อ.ดร.ปรยีานชุ ธรรมปิยา

การประเมินเครอืขา่ยสถานศกึษา
ที่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของกลุม่เซ็นทรลั 
เป็นสถานศกึษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบตัิ
ที่เป็นเลศิ (สปล.) ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมือดา้นการพฒันาการศกึษา
ระหวา่งสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
กบักลุม่เซ็นทรลั

บรษัิท กลุม่เซ็นทรลั จ ากดั ผศ.ดร.มลฤดี สระฏนั
อ.ดร.ปรยีานชุ ธรรมปิยา

การพฒันาและจดัหลกัสตูร อบรม
เชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาความสามารถ
ทางนวตักรรมส าหรบักลุม่ผูน้  ารุน่ใหม่
ภาครฐัและเอกชน รุน่ท่ี 2"

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ
(องคก์ารมหาชน)

ผศ.ดร.รกัษ์พงศ ์วงศาโรจน์

การสง่เสรมิและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดี
ของภาครฐัในการตอ่ตา้นการทจุรติ

ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ

ผศ.ดร.วรชัญ์ ครุจิต

การตรวจสอบคณุสมบตัิผูข้อรบัใบอนญุาต
ใหใ้ชค้ลืน่ความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคม 
ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz 
และ 26 GHz

ส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ



ล าดับที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงาน

ทีข่อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/

ผู้ร่วมโครงการ
การส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนั
ของพนกังานตอ่ กปภ. ปี 2563

การประปาสว่นภมูิภาค ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ

การประเมินผลตามแผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านกังานปอ้งกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ

การบรหิารจดัการกองทนุเพื่อสง่เสรมิ
การทอ่งเที่ยวไทยใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัินโยบายการทอ่งเที่ยว
แหง่ชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562

ส านกังานปลดักระทรวง
การทอ่งเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ

ส ารวจและประเมินผลความพงึพอใจ
ในการใหบ้รกิารของ อพท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคก์ารบรหิารการพฒันา
พืน้ท่ีพิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยว
อยา่งยั่งยืน (องคก์ารมหาชน)

ผศ.ดร.วิพธุ ออ่งสกลุ

การประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้
ดา้นการปอ้งกนัสาธารณภยัในสถานศกึษา

ส านกัปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพยีจนัทร์

Develop an Internal Mapping and 
Strategic Analysis on High Level Policy 
Advocacy on UNICEF’s Key Priority

UNICEF รศ.ดร.อมรรตัน ์อภินนัทม์หกลุ

การส ารวจขอ้มลูแรงงานไทยในช่วงระหวา่ง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19
และการตอบสนองเชิงนโยบาย

มลูนิธิเอเชีย รศ.ดร.อมรรตัน ์อภินนัทม์หกลุ
ผศ.ดร.อธักฤตย์ เทพมงคล
รศ.ดร.อดิศร ์อิศรางกรู ณ อยธุยา



ศนูยบ์ริการวิชาการ จดักิจกรรม NCC Forum ในหวัขอ้ “อตุสาหกรรม 4.0 กบัการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร"์ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย ์
ดร.อมรรตัน ์อภินนัทม์หกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์รองศาสตราจารย ์
ดร .ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อ  านวยการหลักสูตร  เศร ษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร .ศาสตรา สุดสวาท 
อาจารยป์ระจ า คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห ์แลกเปล่ียนเรียนรู ้และเผยแพร่ความรูแ้ก่สาธารณชน ในดา้นอุตสาหกรรม
สมยัใหม่ท่ีจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) โดยมุ่งเนน้ท่ีการศกึษาอตุสาหกรรม
อวกาศในประเทศไทย

กิจกรรม NCC Forum 

เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้เพ่ือเผยแพร่ความรูท่ี้เก่ียวข้องกับโครงการ หรืองานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ
สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคมในวงกว้าง นอกจากนี ้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
การใหบ้ริการของศนูยบ์ริการวิชาการ ประชาสมัพนัธค์วามรู ้ความเช่ียวชาญของคณาจารยแ์ละนกัวิจยัของสถาบนัฯ 
รวมทัง้ยงัเป็นอีกชอ่งทางหนึ่งในการตดิตอ่ส่ือสารใหแ้ก่บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีมีความตอ้งการในการขอรบับรกิารวิชาการ 

หัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร"์



ศูนยบ์ริการวิชาการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ร่วมกับ ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์
(องคก์ารมหาชน) จดักิจกรรม NCC Forum ในหวัขอ้ “การพฒันาดชันีชีว้ดัอตุสาหกรรมชีววิทยาศาสตรส์  าหรบั 
ประเทศไทย (ระยะท่ีหนึ่ง)” ผา่นระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เม่ือวนัองัคาร
ท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ ด ารงชัย ผู้อ  านวยการศูนย์
ความเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมอตุสาหกรรมสขุภาพและ
การแพทยส์ูค่วามเป็นเลิศของเศรษฐกิจไทย” จากนัน้เป็นเวทีเสวนา เรื่อง “การพฒันาดชันีชีว้ดัอุตสาหกรรมชีววิทยา
ศาสตรส์  าหรบัประเทศไทย (ระยะท่ีหนึ่ง) : มลูคา่ และความส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย” โดยไดร้บัเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน ์อภินันท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์รองศาสตราจารย์ ดร .ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อ  านวยการหลักสูตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อธักฤตย์ เทพมงคล อาจารยป์ระจ าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพัฒน
บรหิารศาสตร ์

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอรายงานโครงการพฒันาดชันีชีว้ดัอตุสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ฉบบัสมบูรณ ์
ของศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) พรอ้มทัง้วิเคราะห ์เผยแพร่ความรู ้และแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาดชันีชีว้ดัอตุสาหกรรมชีววิทยาศาสตร ์

หัวข้อ "การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ส าหรับประเทศไทย (ระยะที่หน่ึง)"

กิจกรรม NCC Forum 




