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ประวัตคิ วามเป็ นมา
สารจาก
ประธานกรรมการบริการวิชาการ
สารจาก
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
คณะกรรมการบริการวิชาการ
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลการดาเนินงาน
รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ผลงานบริการวิชาการ ปี งบประมาณ 2563
การบริการวิชาการแก่สังคม

ได้รบั การสถาปนาขึน้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ถือกาเนิดจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็ นสถาบันการศึกษาขัน้ สูงที่ม่งุ เน้น ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
และผลิตผูน้ าทางความคิด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้สอดคล้อ งกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยธารงไว้ซ่งึ จริยธรรมและคุณธรรม
ปั จจุบัน สถาบันฯ มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย
และการให้บ ริก ารวิ ช าการ โดยมี 11 คณะ 1 วิ ท ยาลัย ส านัก และศูน ย์ต่า ง ๆ
ร่วมกันขับเคลื่อนสถาบันฯ ไปสูเ่ ป้าหมาย ประกอบด้วย
- คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- คณะสถิตปิ ระยุกต์
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะภาษาและการสื่อสาร
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะนิตศิ าสตร์
- คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- วิทยาลัยนานาชาติ
ก่อ ตั้ง ขึน้ เมื่ อ วันที่ 1 ตุล าคม 2520 นับ เป็ น
ศูน ย์บริก ารวิ ช าการในสถาบัน การศึกษาแห่ง แรก
ของประเทศไทย
ท าหน้ า ที่ เป็ นศู น ย์ ก ลาง การให้ บ ริ ก า ร
ทางวิ ช าการและรับ เป็ น ที่ ปรึก ษาให้แ ก่ ห น่ว ยงาน
ราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ องค์ก รเอกชน และองค์ก ร
ระหว่ า งประเทศ โดยสามารถให้บ ริ ก ารวิ ช าการ
ได้ห ลากหลายสาขา ครอบคลุ ม ความต้อ งการ
ทุ ก รู ป แ บ บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ในโครงการสาคัญ ระดับ ประเทศมาอย่างต่อเนื่ อ ง
ยาวนาน

OBJECTIVE

01

เพื่ อ เป็ น ศูน ย์ก ลางในการให้บ ริก ารวิช าการแก่ห น่ว ยงานราชการ รัฐ วิส าหกิจ
องค์ก รเอกชน องค์ก รระหว่า งประเทศ นิต ิบ ุค คลหรือ บุค คลต่า ง ๆ ในด้า น
การให้ค าปรึก ษา ค าแนะน าในการแก้ไ ขปั ญ หาเกี ่ ย วกับ ระบบงาน การวิจ ั ย
ง า น ปร ะ ช าส ัม พ ัน ธ ์ ง าน ผ ลิต แ ล ะ เผ ย แ พ ร่สื ่ อ ปร ะ ช าส ัม พ ัน ธ ์ ต ลอ ด จ น
การให้บริการด้านอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง

02

เพื่ อ ส่ง เสริม และสนับ สนุน ความร่ว มมือ ระหว่า งคณาจารย์ นัก วิจ ัย ภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในการพัฒ นาต่อ ยอดองค์ค วามรู แ้ ละผลิต ผลงานบริก าร
วิชาการร่วมกัน

03

เพื่ อ ให้บ ริก ารวิช าการแก่ส ัง คมในการเผยแพร่ค วามรู แ้ ละประสบการณ์ข อง
คณาจารย์ นักวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

04

เพื่อเป็ นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรมหาชน
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ

MISSION
การให้บ ริก ารวิช าการตรงตามความต้อ งการของผู ้ร ับ บริก าร ส่ง มอบผลงานบริก ารวิช าการ
ที ่ ม ี ค ุณ ภาพและก่อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ส ูง สุด ต่อ องค์ก ร รวมทั ้ง ให้บ ริก ารวิช าการที ่ ท าให้ ผู ้ร ับ บริก าร
เกิ ด ความพึง พอใจและประทับ ใจในบริก าร ซึ ่ง ในการด าเนิน งานผู ้ร ับ บริก ารสามารถมั่ น ใจได้ว ่ า
จะได้รับบริการวิช าการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ซึ่ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของหน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ทั้ง ภาคราชการและเอกชน ในด้านความสามารถและความเชี่ ยวชาญในการให้บริการวิช าการ

ศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการ ได้ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
วิสัยทัศน์และพันธกิ จ ให้มี ความสอดคล้องกัน เพื่ อเป็ น
ศูน ย์ก ลางของการให้บ ริ ก ารด้า นวิ ช าการที่ มี คุณ ภาพ
มีประสิทธิ ภ าพ และเป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่ าง ๆ
โดยศูน ย์บ ริก ารวิ ช าการให้ค วามส าคัญ กับ การบริ ก าร
ในทุก ๆ ด้าน จึง ได้เ ตรียมความพร้อมในการให้บริก าร
งานด้านวิชาการในทุกรูปแบบ อาทิ การอัปเดตฐานข้อมูล
เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล ที่ คร บ ถ้ ว น เ ป็ น ปั จ จุ บั น ม าก ที่ สุ ด
การกระจายข่ า วสารผ่ า นการประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ ให้
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเป็ นที่ รู ้ จั ก ในวงกว้ า ง รวม ทั้ ง
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ในการท างานด้ า นวิ ช าการในหลากหลายรู ป แบบ
เพื่ อ รองรั บ งานบริ ก ารด้ า นวิ ช าการที่ ห ลากหลาย
แนวทางข้ า งต้น เป็ นสิ่ ง ที่ ศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการยึ ด ถื อ
เป็ นแนวปฏิบตั มิ าตลอดระยะเวลา 43 ปี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
COVID 19 ในช่ ว งหลายเดื อ นที่ ผ่ า นมา ท าให้
เกิ ด ผลกระทบในวงกว้ า ง กระทบกั บ หลาย ๆ
หน่ว ยงาน การปฏิ บัติง านเกิ ด ขึน้ ด้วยความติ ดขัด
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารท างานได้ไ ม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ถื อ เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ของมนุ ษ ย์ ภ ายในสั ง คม ปรั บ เปลี่ ยนวิ ถี ชี วิ ต
ในการดารงชีวิต ศูนย์บริการวิชาการ จึงมีการปรับตัว
เพื่ อ ให้ส ามารถรับ มื อ กับ สถานการณ์ใ นปั จ จุ บัน
และในอนาคตได้ สามารถให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ และ
มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในนามตั ว แทนของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บ ริการ
จากศูน ย์บ ริ ก ารวิ ช าการ ขอขอบคุณ คณาจารย์
และบุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น ที่ ได้ใ ช้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือร่วมใจ
ให้การสนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
สู่ สั ง คม และสร้า งประสบการณ์ ท่ี มี ค่ า ร่ ว ม กั น
มาโดยตลอด

รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวั สดิ์ จงวั ฒน์ผล
รองอธิ การบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น
บริหารศาสตร์ มุ่งเน้นสร้างสรรค์การบริการวิช าการ
ที่มีมาตรฐานสูงตามหลักวิชาการ และส่งมอบผลงาน
บริ ก ารวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ทัง้ หน่วยงานราชการ รัฐ วิส าหกิ จ องค์กรธุ รกิจ และ
องค์กรระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึน้
ในปี งบประมาณ 2563 นับ เป็ น ปี ที่ 43 ของ
ศูนย์บริการวิชาการที่ ไ ด้ดาเนินการมา โดยมี จานวน
โครงการทัง้ สิน้ 628 โครงการ และมีมลู ค่าโครงการรวม
239.19 ล้านบาท

นอกจากนี ้ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จดั ทารายงาน
ประจาปี พัฒนาเว็บไซต์ รวมทัง้ การจัดกิจกรรม NCC
Forum เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แก่ ส าธารณะ และเพื่ อ ให้บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม
เป็ น การเผยแพร่ค วามรู ้ ประสบการณ์ และผลงาน
บริการวิชาการของคณาจารย์ นักวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ
ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่ ไ ด้ใช้บริการของศูนย์บริการวิช าการ
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันทุกท่ าน
ที่ไ ด้ให้การสนับสนุนกิ จกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการ
วิชาการ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั การสนับสนุน
อย่างดีตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุ ขเจริญสิน
ผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการ

ปี งบประมาณ 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวั สดิ์ จงวั ฒน์ผล
รองอธิ การบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุ สุมาวลี*
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว*
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ลา้ เลิศ
ผูอ้ านวยการสานักวิจัย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุ ขเจริญสิน
ผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอั ต
ผูอ้ านวยการสานักสิริพัฒนา
กรรมการ

ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิ กายน 2563

เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบรายได้ - รายจ่าย สาหรับปี สิ น้ สุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2563 และผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วาม
เป็ นอิส ระจากศูนย์บริการวิช าการฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิช าชี พ บัญชี ที่ กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดขอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ีขา้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บ ริ ห ารมี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ท าและการน าเสนองบการเงิ น เหล่ า นี ้โ ดยถูก ต้อ งต ามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรับกิ จ การที่ ไ ม่มี ส่ว นได้เ สี ยสาธารณะ และรับ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ
การควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากกา รแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิ น ผู้บ ริห ารรับ ผิ ดชอบในการประเมิ นความสามารถของศูน ย์บริก ารวิ ช าการ ฯ
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกศูนย์บริ การวิชาการฯ หรือหยุด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
ศูนย์บริการวิชาการฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุส มผลว่ า งบก ารเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ขัดต่อข้อเท็จ จริง อันเป็ นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจ ริต
หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ซ่ึ ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย ความเชื่ อมั่น
อย่ า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการรับ ประกั น ว่ า การปฏิ บัติ ง านต รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มี อยู่ได้เสมอไป
ข้อ มูล ที่ ขัดต่อ ข้อเท็ จ จริง อาจเกิ ด จากการทุจ ริต หรื อ ข้อผิ ด พลาดและถื อ ว่ามี ส าระส าคัญ เมื่ อคาดการณ์ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิ ด จากการทุจ ริตหรื อข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติง านตามวิ ธี การตรวจสอบ เพื่ อ
ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้น และได้ห ลั ก ฐานการสอบบัญ ชี ท่ี เ พี ย งพอและเหมาะสม
เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่พ บข้อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็ จ จริง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิด พลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีป ระสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของศูนย์บริการวิชาการฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผบู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร

• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของศู นย์บริการ
วิชาการฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่น อนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ด เผยข้อมูล
ในงบการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ถ้ า การเปิ ดเผยดัง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้ า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั จนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้
ศูนย์บริการวิชาการฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ น การน าเสนอโครงสร้างและเนื อ้ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล ว่า
งบการเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มี การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อ งที่มีนยั สาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ผูส้ อบบัญชีท่ีรบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้ คือ ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์

ลายมือชื่อของผูส้ อบบัญชี
(ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 1223
วันที่ 4 มกราคม 2564

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2563

สินทรัพย์
(หน่วย บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
รายได้ดอกเบีย้ ค้างรับ
ลูกหนี ้ เงินยืมโครงการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สานักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์

45,193,859.70
2,950,286.00
37,344,892.70
318,804.60
34,877,300.97
16,000.00
120,701,143.97
273 887.91
120,975,031.88

หนีส้ ินและส่วนของทุน
(หน่วย บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินรับฝากบัญชี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์บริการวิชาการ
เงินทุนสะสม
บวก รายได้นอ้ ยกว่ารายจ่ายสุทธิ
รวมส่วนของทุน
รวมหนีส้ ินและส่วนของทุน

123,300.00
123,392.81
58,818,111.23
7,863,038.50
70,000.00
66,997,842.54
12,000,000.00
52,437,443.24
(10,460,253.90)
53,977,189.34
120,975,031.88

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2563

รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จา่ ยบริการวิชาการ
รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จา่ ยจากการให้บริการวิชาการ
บวก รายได้อ่ืน
รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จา่ ยก่อนหักค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หัก ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ

(หน่วย : บาท)
192,436,218.61
198,757,303.55
(6,321,084.94)
869,726.61
(5,451,358.33)
5,008,895.57
(10,460,253.90)

ในปี ง บประมาณ 2563 (1 ตุล าคม 2562 30 กันยายน 2563) ศูนย์บริการวิช าการมี โครงการที่ ขอรับ
บริการวิชาการ จานวน 628 โครงการ มีมลู ค่าโครงการรวม 239,190,346.20 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่ ง
แสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) เป็ นโครงการวิจยั 595 โครงการ มูลค่า 148,803,822.20 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โครงการที่ปรึกษา 33 โครงการ มูลค่า
90,386,524.00 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

1. จานวนโครงการในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
จานวน
790

2559

769

2560

695

2561

655

2562

628

ปี 2563
จานวน 628 โครงการ

2563

2. มูลค่าโครงการในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
ล้านบาท
305.97

313.15

308.85
239.19
138.51

ปี 2563
มูลค่า 239.19 ล้านบาท

2559

2560

2561

2562

2563

3. จานวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
จานวน
695

687

95
2559

653

82
2560

608

47

42
2561
วิจยั

595

2562

ปี 2563
วิจัย 595 โครงการ
ทีป่ รึกษา 33 โครงการ

33
2563

ที่ปรึกษา

4. มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
จานวน
146.44 159.53

ปี 2563
วิจัย 148.80 ล้านบาท
ทีป่ รึกษา 90.39 ล้านบาท

2559

181.60
135.60
131.54
75.55 62.97

2560

2561
วิจยั

173.25

2562
ที่ปรึกษา

148.80
90.39

2563

รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รบั จากการบริการวิชาการ ในปี 2563 จานวน 192,436,218.61 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริการ
วิชาการ ในปี 2563 รวมเป็ นเงิน 198,757,303.55 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ด พันสามร้อย
สามบาทห้าสิบห้าสตางค์) และมีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย รวมเป็ นเงิน 6,321,084.94 บาท (หกล้านสามแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

5. รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
367.35

ล้านบาท
338.35 269.25
254.25 263.44224.24 220.42
180.53 192.44 198.76
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2560

2561

รายได้บริการวิชาการ

2562

2563

ค่าใช้จา่ ยบริการวิชาการ

จากการดาเนินโครงการ ในปี 2563 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 14,133,334.03 บาท
(สิ บ สี่ ล ้า นหนึ่ ง แสนสามหมื่ น สามพั น สามร้อ ยสามสิ บ สี่ บ าทสามสตางค์ ) ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารงาน
ของศูนย์บริการวิช าการ ซึ่ง เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายสานักงานรวม 5,008,895.57 บาท
(ห้า ล้า นแปดพัน แปดร้อ ยเก้า สิ บ ห้า บาทห้า สิ บ เจ็ ด สตางค์ ) เป็ น รายได้ค งเหลื อ เพื่ อ น าไปจัด สรรให้ ส ถาบัน
จานวน 9,124,438.46 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พนั สี่รอ้ ยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)

6. รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปี งบประมาณ : ปี 2559 – 2563
22.27

ล้านบาท
18.77
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19.44

15.77

2560

รายได้คา่ ธรรมเนียมรวม

18.99

14.47

2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

14.39

9.69

2562

14.13

9.12

2563

รายได้คงเหลือเพื่อนาไปจัดสรร

ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการดาเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปร ะจาทุกปี
โดยมี วัตถุป ระสงค์ของการจัดสรรเงิ น คือ เพื่ อนาไปพัฒ นาการเรี ยน การสอน งานวิจัย และส่ง เสริม กิ จกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม สาหรับปี 2563 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรรายได้ให้สถาบันจานวน
10,038,888.18 บาท (สิบล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) ทัง้ นี ้ ศูนย์บริการวิชาการ
ยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี ้

ล้านบาท
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รายได้สถาบัน
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เงินจัดสรรสถาบัน
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เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

คงไว้ท่ีศนู ย์ฯ

2559
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2561
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2563

รวมเงินให้สถาบัน

22.18

15.40

16.04

10.14

10.04

เงินจัดสรรสถาบัน

13.14

11.04

10.13

6.78

6.39

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

9.04

4.36

5.91

3.36

3.65

คงไว้ท่ีศนู ย์ฯ

5.63

4.73

4.34

2.91

2.74

ในปี ง บประมาณ 2563 มี ผ ลงานบริ ก ารวิ ช าการผ่ า นศูน ย์ฯ จ านวน 628 โครงการ มูล ค่า โครงการ
239,190,346.20 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) โดยแยกเป็ น
โครงการด้านวิจยั และที่ปรึกษา ดังนี ้
โครงการวิจัย จานวน 595 โครงการ
มูลค่าโครงการ 148,803,822.20 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบ
สตางค์)
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

ทบทวนคูม่ ือการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายในของกองทุนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
การประเมินผลเชิงคุณภาพ
ผูผ้ า่ นการอบรมเพื่อจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์และ
สือ่ สารมวลชนของประเทศ
ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563

กองทุนป้องกันและปราบปราม ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ยาเสพติด
สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ

บริษัท ไทยพับลิกา้ จากัด

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

การสารวจประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ บั การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ประจาปี งบประมาณ 2563
การประเมินผลโปรแกรมแก้ไข
บาบัด ฟื ้ นฟู ผูก้ ระทาผิด
การวิจยั แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม/
วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise)
มาขับเคลือ่ นการสร้างอาชีพ
ให้ผพู้ น้ โทษเพื่อลดปั ญหา
การกระทาผิดซา้

สานักงานกองทุนพัฒนา
สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
อ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

สานักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

สานักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 - 2562)
วิจยั เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วม
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
สูน่ กั เรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเมินผลตามแผนการรักษา
ความสงบภายในประเทศ
(ศปป 1 กอ.รมน.)
การศึกษาโครงสร้างและกระบวนการ
ที่จะนามาสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
มาตรการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
จ้างพัฒนาคูม่ ือและรายงาน
การประเมินการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2563
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม
ประเมินผล นปร. รุน่ ที่ 11 ภายหลัง
การโอนไปปฏิบตั ิราชการ
ในส่วนราชการที่มีความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์
การสารวจการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ศึกษาและจัดทาแผนงานบูรณาการ
ชดเชยผลกระทบด้านเสียง
ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ศ.ดร.จาลอง โพธิ์บญ
ุ
ผศ.ดร.ฆริกา คันธา
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
ศ.ดร.วิสาขา ภูจ่ ินดา
อ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยั แผนงานวิจยั
ตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล
แผนงานวิจยั ท้าทายไทย :
ประเทศไทยในอนาคต
Future Thailand มิติที่ 8
การเมือง (ปี ท1ี่ )
ประชาคมบางกะปิ รว่ มฟื ้ นฟู
กรุงเทพมหานคร
เพื่อการเดินเท้าสาหรับทุกคน
ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงเชิงพืน้ ที่ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมในพืน้ ที่จงั หวัดสตูล
การวิเคราะห์สภาวการณ์
การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม
ระยะที่ 2 (Government at a Glance)
เพื่อการศึกษาแนวทางการปรับตัว
ด้านดิจิทลั (Digital Adoption)
สาหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การอานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
การจัดทาตัวอย่างประมวลกฎหมาย
และกฎที่เกี่ยวกับการกีฬา

การสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารงานภายในองค์กรและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ่ องค์กร
ประจาปี งบประมาณ 2563

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานการวิจยั แห่งชาติ

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
รศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผศ.ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล
ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สกุ รี
อ.ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงานขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
อ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
รศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่าย
ระดับประเทศ
การจัดทาแนวทางปฏิบตั ิ
ในการกากับดูแลโฆษณาแฝง
ในรายการโทรทัศน์
การสือ่ สารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้าง
การรับรูค้ วามเข้าใจงานบริการภาครัฐ
ในยุคดิจิทลั
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเฉพาะบุคคล
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
งานบริการภาครัฐ โครงการพัฒนา
นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
งานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ
สานักงานกองทุนพัฒนา
สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

สานักงานคณะกรรมการ
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
พัฒนาระบบราชการ
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สกุ รี

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สกุ รี
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
ก.พ.ร.
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร.
การจัดทารายงานและเครือ่ งมือติดตาม สานักงานคณะกรรมการ
สภาพการแข่งขันสาหรับ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การประเมินเงินสารองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย
การสารวจสภาพการทางานและ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
การพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการ
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

บริษัทเอกชน

Logistics Alliance
(Thailand) Co.,Ltd.
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สกุ รี
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รศ.ดร.โอม ศรนิล
รศ.ดร.พาชิตชนัด ศิรพิ านิช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์
รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

ดร.พลาพรรณ คาพรรณ์
ศ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิรุฬห์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูแ้ ทนจาหน่าย
การศึกษาการใช้สอื่ ดิจิทลั ของเด็ก
และเยาวชนไทยในอนาคต
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการปฏิบตั ิงานท้องถิ่น
ในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในพืน้ ที่เหมืองแร่
การศึกษากรอบแนวคิดและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับจัดทาดัชนีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศไทย
(Thailand Creativity Index)
การวิจยั พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจยั พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจยั พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Blockchain Technical

การวิจยั พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจยั และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
กรมประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิรุฬห์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทยั

กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่

ศ.พัชนี เชยจรรยา

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ
จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟิ น พาสพอร์ต จากัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
(มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกากับ ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิง่ จากัด
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์
จากัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
วิจยั พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมดิจิทลั
สาหรับบริการด้านสุขภาพ
ออกแบบ วิจยั และพัฒนาระบบ
Open Hospital Queue
ออกแบบ วิจยั และพัฒนาระบบ
ระดมทุนผ่าน ICO/STO
การพยากรณ์วตั ถุดิบที่ตอ้ งใช้
ในแต่ละวัน การสร้างระบบแนะนา
เมนูอาหารให้แก่ลกู ค้า และ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงาน
การศึกษาการรับรู ้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูใ้ ช้นา้
ในเขตบริการของการประปานครหลวง
เพื่อออกแบบการรณรงค์ทางการสือ่ สาร
เชิงนวัตกรรมทางการสือ่ สาร
เพื่อส่งเสริมการรับรูด้ า้ นคุณภาพ
ของนา้ ประปา
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า (ทุนหมุนเวียน)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การสารวจความพึงพอใจลูกค้าและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟผ. ประจาปี 2562
การสารวจความพึงพอใจลูกค้าและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟผ. ประจาปี 2563
สารวจและปรับปรุงการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้า
ที่เกิดขึน้ จาก Disruptive Technology

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกล้วยนา้ ไท
จากัด
สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ
บริษัท ณุศาศิริ จากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊
จากัด (มหาชน)

อ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร

การประปานครหลวง

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กลุ
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การสารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการจากหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร
ประจาปี งบประมาณ 2563
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึง่ พาตนเอง
อย่างยั่งยืน ปี 2563
การสารวจการรับรูข้ องประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครต่อการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสือ่ ต่าง ๆ
การสร้างพลเมืองสร้างสรรค์
(Active Citizen) และผูน้ า
เพื่อสร้างความเปลีย่ นแปลง
(Prime Mover) ในบริบท
การจัดการคุณภาพอากาศ
สาหรับประเทศไทย
"ไดอารีผ่ สู้ งู อายุไทย :
โครงการนาร่อง"
The Project for Improving Traffic
Congestions in Bangkok Through
the Establishment of Model Area
Traffic Control (ATC) System
in the Kingdom of Thailand
การประเมินเงินสารองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย
การส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
ระหว่างกิจการขนาดใหญ่
และมหาวิทยาลัย
(Business Brotherhood)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
ทีข่ อบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

กองงานผูต้ รวจราชการ
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์

การเคหะแห่งชาติ

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์

สานักประชาสัมพันธ์
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์

มูลนิธิสถาบันวิจยั
และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย
ALMEC Corporation

รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สวุ รรณ
รศ.ดร.โอม ศรนิล

สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

รศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณกุล

ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สวุ รรณ

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
กิจกรรม Startup Thailand League
ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ
(Youth Startup Fund)
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท้องถิ่น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เสริมสร้างความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ระยะที่ 3
การติดตามและประเมินผล
การดาเนินการและการบริหารงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์
ประจาปี 2563
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็ นพลเมืองดิจิทลั ด้าน
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับผูส้ งู อายุ
การประเมินเงินสารองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย

หน่วยงาน
ทีข่ อบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณกุล

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บริษัทเอกชน

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

รศ.ดร.อุษา บิก้ กิน้ ส์

รศ.ดร.โอม ศรนิล

โครงการทีป่ รึกษา จานวน 33 โครงการ
มูลค่าโครงการ 90,386,524.00 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การจัดทาโมเดลการด้อยค่าของ
ลูกหนีก้ ารค้าตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9
การปรับปรุงนโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559-2564) เป็ นนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี )
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การสารวจความผูกพันของบุคลากร
ที่มีตอ่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
การสารวจความผูกพันของพนักงาน
ประจาปี 2562
ที่ปรึกษาสายงานทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากรสถาบันรายกลุม่

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
อ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
อ.ดร.ธีรติร ์ บรรเทิง

คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
บริษัท บี กริม เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

การสารวจความอยูด่ ีมีสขุ
และผูกพันของบุคลากร
B.GRIMM Engagement Survey 2020
การพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการ
วิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหาร
ข้าราชการพลเรือน
ในภาคราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2563

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สงู
รุน่ ที่ 15: กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
การวิจยั การพัฒนาระบบการวัดคุณภาพ
ของสือ่ ที่นาเสนอต่อสังคม (Quality Rating)
การทบทวนและเสนอแนะนโยบาย
เพื่อพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)
การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวอุปถัมภ์และสวัสดิการ
สาหรับผูด้ แู ลคนพิการ
การพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
การจัดทาข้อมูลสถานการณ์การให้กูย้ ืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ กรณีฉกุ เฉิน เพื่อประกอบอาชีพ
ในสภาวะวิกฤติ COVID-19
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการพาณิชย์และการบริการ
และการบริหารมูลค่าไมล์สะสม
รอยัล ออร์คิด พลัส
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
การประเมินศักยภาพผูบ้ ริหาร
บริษัท สยามไอซิน จากัด

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

อ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.ดนุวศั สาคริก

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.ดนุวศั สาคริก

บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)

อ.ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บารุง
ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สวุ รรณ
ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิว์ รวิชญ์
รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
อ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
รศ.ดร.นันทา สูร้ กั ษา

บริษัท สยามไอซิน จากัด

ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธญ
ั รัตน์

รศ.ดร.ดนุวศั สาคริก
ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

งานวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศภุ กร
(Economic Internal Rate of Return: EIRR)
โครงการพัฒนาพืน้ ที่วงั จันทร์วลั เลย์
ค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด อ.ดร.ปรียานุช ธรรมปิ ยา
ปี 2563
(มหาชน)

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายของ
เอสซีจี ปี 2563
การจัดรายการโทรทัศน์
เพื่อเผยแพร่ความรู ้
การจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของกลุม่ เซ็นทรัล
เป็ นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กับกลุม่ บริษัทเซ็นทรัล
การประเมินเครือข่ายสถานศึกษา
ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของกลุม่ เซ็นทรัล
เป็ นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นเลิศ (สปล.) ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา
ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กับกลุม่ เซ็นทรัล
การพัฒนาและจัดหลักสูตร อบรม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมสาหรับกลุม่ ผูน้ ารุน่ ใหม่
ภาครัฐและเอกชน รุน่ ที่ 2"
การส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

อ.ดร.ปรียานุช ธรรมปิ ยา

บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด

ผศ.ดร.มลฤดี สระฏัน
อ.ดร.ปรียานุช ธรรมปิ ยา

บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด

ผศ.ดร.มลฤดี สระฏัน
อ.ดร.ปรียานุช ธรรมปิ ยา

สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

การตรวจสอบคุณสมบัติผขู้ อรับใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ ความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคม
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz
และ 26 GHz

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

ลาดับที่

ชื่อโครงการ
การสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2563
การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
สารวจและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการให้บริการของ อพท.
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา
Develop an Internal Mapping and
Strategic Analysis on High Level Policy
Advocacy on UNICEF’s Key Priority
การสารวจข้อมูลแรงงานไทยในช่วงระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และการตอบสนองเชิงนโยบาย

หน่วยงาน
ทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/
ผู้ร่วมโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

องค์การบริหารการพัฒนา
ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สานักป้องกันและบรรเทา
ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
UNICEF
รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล

มูลนิธิเอเชีย

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล
ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กิจกรรม NCC Forum
เป็ นกิจ กรรมที่จัดขึน้ เพื่ อเผยแพร่ความรู ท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับโครงการ หรืองานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยของ
สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ เพื่ อให้เ กิดประโยชน์ต่อสัง คมในวงกว้าง นอกจากนี ้ ยังเป็ นการประ ชาสัม พันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และนักวิจยั ของสถาบันฯ
รวมทัง้ ยังเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารให้แก่บคุ คลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการในการขอรับบริการวิชาการ
หัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์"
เมื่ อวันพฤหัส บดีท่ี 14 พฤศจิ กายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมิ นทราธิ ราช
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ โดยได้รับ เกี ย รติจ ากวิ ท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่า น ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์
ดร.อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ดร.ยุ ท ธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร เศร ษฐศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
คณะพัฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร .ศาสตรา สุ ด สวาท
อาจารย์ประจา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อวิเ คราะห์ แลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ และเผยแพร่ความรู แ้ ก่สาธารณชน ในด้านอุ ตสาหกรรม
สมัยใหม่ท่ีจะเป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมุ่งเน้นที่การศึกษาอุตสาหกรรม
อวกาศในประเทศไทย

กิจกรรม NCC Forum
หัว ข้ อ "การพั ฒนาดั ช นี ชี้วั ด อุ ต สาหกรรมชี ว วิ ทยาศาสตร์ สาหรั บ ประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ ง)"
ศูนย์บริการวิช าการ สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชี ววิ ทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การพัฒนาดัชนีชีว้ ดั อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สาหรับ
ประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง)” ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 สิ ง หาคม 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. โดยได้รับเกี ย รติจ าก ดร.นเรศ ด ารงชัย ผู้อ านวยการศูน ย์
ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมอุตสาหกรรมสุขภาพและ
การแพทย์สคู่ วามเป็ นเลิศของเศรษฐกิจไทย” จากนัน้ เป็ นเวทีเสวนา เรื่อง “การพัฒนาดัชนีชีว้ ดั อุตสาหกรรมชีววิทยา
ศาสตร์สาหรับประเทศไทย (ระยะที่หนึ่ง) : มูลค่า และความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย” โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากร
ผู้ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่า น ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัต น์ อภิ นัน ท์ม หกุล คณบดี คณะพัฒ นาการเศรษฐกิ จ
สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุท ธนา เศรษฐปราโมทย์ ผู้อ านวยการหลัก สูต ร
เศรษฐศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล อาจารย์ประจาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพั ฒน
บริหารศาสตร์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานโครงการพัฒนาดัชนีชีว้ ดั อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พร้อมทัง้ วิเคราะห์ เผยแพร่ความรู ้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาดัชนีชีว้ ดั อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

