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สารจากประธานกรรมการบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2520 ตลอดระยะ
เวลา 32 ปีนับตั้งแต่จัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการได้ให้บริการวิชาการทั้งด้านที่ปรึกษา การวิจัย และการฝึกอบรม
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการมุ่งเน้นการ
บริการใน 2 ด้านคือ บริการด้านที่ปรึกษา และบริการด้านการวิจัย โดยศูนย์บริการวิชาการมีการดำ�เนินการภายใต้
นโยบาย การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำ�ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและความ
ประทับใจในบริการ โดยผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
วิชาการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2552 ศูนย์บริการวิชาการมีการให้บริการโครงการใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2548 มีจำ�นวนโครงการใหม่ทั้งสิ้น 109 โครงการ มูลค่าโครงการ
167.37 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2552 มีจำ�นวนโครงการใหม่ทั้งสิ้น 189 โครงการ มูลค่าโครงการ 229.69
ล้านบาท การที่ศูนย์บริการวิชาการมีผลการดำ�เนินงานเติบโตขึ้นทั้งในด้านจำ�นวนและมูลค่าโครงการที่ให้บริการ
วิชาการนับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ศูนย์บริการวิชาการยังคงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการ
วิชาการ
ในนามของศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
และขอให้ความมั่นใจว่า ศูนย์บริการวิชาการจะดำ�เนินงานต่อไปในอนาคตภายใต้นโยบายที่กล่าวไว้ข้างต้น
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
และมีส่วนร่วมทำ�ให้ศูนย์บริการวิชาการประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตลอดมา
รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ
มีนาคม 2553
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สารจากผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2552 ศูนย์บริการวิชาการได้ให้บริการวิชาการโครงการใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ จำ�นวน
ทั้งสิ้น 189 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวม 229.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2551 (จำ�นวน 169
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 222.83 ล้านบาท) โดยโครงการใหม่ประกอบด้วยการให้บริการด้านวิจัย 144 โครงการ
มูลค่าโครงการ 89.78 ล้านบาท และการให้บริการด้านที่ปรึกษา 45 โครงการ มูลค่า 139.91 ล้านบาท สำ�หรับ
ผลการดำ�เนินงานในด้านรายรับและค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2552 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 182.99
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 174.72 ล้านบาท คิดเป็นรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่าย 8.27 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์
บริการวิชาการได้จัดสรรรายได้คงเหลือให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 11.85 ล้านบาท
สำ�หรับกิจกรรมสัมมนาประจำ�ปีซึ่งศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับบริการวิชาการจากศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสาธารณชนทั่วไป ในปีงบประมาณ
2552 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “WISDOM for Change” เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ณ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในการสัมมนามีผู้เข้า
ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 793 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 353 ราย พนักงานหน่วยงานเอกชน
296 ราย และคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 144 ราย โดยในภาพรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่พึงพอใจมาก
ในการสัมมนาโดยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7.67 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
จากผลการดำ�เนินงานซึ่งประสบความสำ�เร็จดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการใคร่ขอขอบคุณหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
ในรอบปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์บริการวิชาการด้วยดีตลอดมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
มีนาคม 2553
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และงบรายได้ – รายจ่าย สำ �หรับปี สิ้นสุด
วันเดียวกันของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ �หนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ �นวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

( ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1223
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบดุล

30 กันยายน 2552
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินฝากธนาคาร
		 เงินประกันผลงาน
		 รายได้บริการวิชาการค้างรับ
		 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		 เครื่องใช้และอุปกรณ์สำ�นักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
		 เช็ครอเรียกเก็บ
		 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินทุน
		 เงินทุนสะสม
		 บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมเงินทุน		
รวมหนี้สินและเงินทุน

สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
30,336,108.42
665,694.00
45,497,383.54
151,135.82
76,650,321.78
65,387.29
76,715,709.07

หนี้สินและเงินทุน
2,776,442.41
137,356.60
40,000.00
44,765,934.16
47,719,733.17
20,730,743.07
8,265,232.83
28,995,975.90
76,715,709.07

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
บวก ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(หน่วย : บาท)
182,288,847.00
172,599,789.86
9,689,057.14
702,246.26
10,391,303.40
2,126,070.57
8,265,232.83
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ผลการดำ�เนินงาน
ในระหว่างปีงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับ
บริการวิชาการใหม่ จำ�นวน 189 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 229.69 ล้านบาท จากจำ�นวนโครงการทั้งหมด จัดเป็น
โครงการวิจัย 144 โครงการ มูลค่า 89.78 ล้านบาท โครงการที่ปรึกษา 45 โครงการ มูลค่า 139.91 ล้านบาท

จำ�นวนและมูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 – 2552

รวม

2548

2549

2550

2551

2552

จำ�นวน มูลค่า
รวม

มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
เฉลีย่
รวม

มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
เฉลีย่
รวม

มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
เฉลีย่
รวม

มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
เฉลีย่
รวม

มูลค่า จำ�นวน มูลค่า
เฉลีย่
รวม

มูลค่า
เฉลีย่

รวม

707

1024.57 1.45

109

167.37

1.54

107

192.05

1.79

133

212.92

1.60

169

222.83

1.32

189

229.69

1.22

วิจยั

472

499.25

5.83

55

77.64

1.41

67

93.71

1.40

76

103.01

1.36

130

131.55

1.01

144

89.78

0.62

ทีป่ รึกษา

227

525.02 11.72

54

89.73

1.66

40

98.34

2.46

49

109.61

2.24

39

91.28

2.34

45

139.91

3.11

-

-

-

-

-

-

8

0.30

0.04

-

-

-

-

-

-

อืน่ ๆ

8

0.30

0.04
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รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ทีไ่ ด้รบั จากการดำ�เนินโครงการต่างๆ ในปี 2552 จำ�นวน 182.29 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ย
ในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ในปี 2552 รวมเป็นเงิน 172.60 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน 9.69
ล้านบาท

รายได้ – ค่าใช้จ่ายในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 – 2552

จากการดำ�เนินโครงการ ในปี 2552 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 12.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายสำ�นักงานรวม 2.13 ล้านบาท
เป็นรายได้คงเหลือเพื่อนำ�ไปจัดสรรให้สถาบัน จำ�นวน 10.56 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 – 2552

8

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการดำ�เนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อนำ�ไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคม สำ�หรับปี 2552 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจำ�นวน 11.85 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์บริการ
วิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท

รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 - 2552
10

ล้านบาท
ล้านบาท

เงิเงินนสมทบเพ
สมทบเพิิ ่ ม่มเต
เติิ ม

9

เงิเงินนจ
จัั ดดสรรสถาบ
สรรสถาบัั นน

8

คงไว้
ย์์ ฯ
คงไว้ททีศ่ี ศนู นย

7
6
5
4
3
2
1
2548

2549

ปี

2550

2551

2552

2548

2549

2550

2551

2552

รวมเงินให้สถาบัน

13.02

12.38

11.73

12.66

11.85

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

3.55

4.41

4.87

3.89

4.46

เงินจัดสรรสถาบัน

9.47

7.97

6.86

8.77

7.39

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

4.06

3.42

2.94

3.76

3.17

( รวมเงินให้สถาบันสะสม ปี 2529 - 2552 = 105.03 ล้านบาท )

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

9

โครงการที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552
( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 )

ในปีงบประมาณ 2552 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จำ�นวน 189 โครงการ มูลค่าโครงการ 229,689,099.26
บาท โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัย และที่ปรึกษา ดังนี้

โครงการวิจัย จำ�นวน 144 โครงการ มูลค่าโครงการ 89,781,617.00 บาท
ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

1 โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
มหาชน) : สทน.

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

2 โครงการปรับปรุงตัวแบบในการให้คะแนนเครดิต ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน)
ลูกค้า

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

3 โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และจัดทำ�แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

4 การจัดทำ�หลักเกณฑ์ วิธกี าร และรูปแบบ การ
จัดสรรสิง่ จูงใจ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รศ.ดร.กัลยาณี คูณมี
ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส

5 การบริหารความเสีย่ งองค์กร

บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)

อ.ดร.ปิยวดี โขวิฑรู กิจ
ผศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณกุล

6 โครงการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ
วิเคราะห์ดชั นีสงั คม

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์
อ. จิระพร บูรณสิน

7 การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่งและ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า

รศ.ดร.วิชติ หล่อจีระชุณห์กลุ
รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกติ เศรษฐ
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

8 โครงการประเมินผลสำ�เร็จการประชาสัมพันธ์การ องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน:กรณีศกึ ษาพืน้ ทีพ่ เิ ศษหมู่ ท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
เกาะช้างและพืน้ ทีพ่ เิ ศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

9 การพัฒนาแบบประกัน

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำ�กัด

ผศ.ชญณา พูลทรัพย์

10 โครงการพัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนา
สังคม

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

รศ.ดร.สำ�รวม จงเจริญ

11 การพัฒนาระบบข้อมูล กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

10

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

12 การศึกษาปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากพระราช สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
บัญญัตกิ ารฌาปนกิจสงเคราะห์

ดร.พลาพรรณ คำ�พรรณ์
คุณบุญสม หรรษาศิรพิ จน์

13 โครงการวิจยั และพัฒนาซอฟแวร์ ระยะที่ 6

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นต์ จำ�กัด

14 การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ตลาดกลางทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการใช้
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ดร.พลาพรรณ คำ�พรรณ์
คุณบุญสม หรรษาศิรพิ จน์

15 การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วาม สถาบันพระปกเกล้า
เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ประจำ�ปี 2552

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

17 โครงการการจัดทำ�ต้นแบบพยากรณ์เศรษฐกิจ
และดัชนีตวั ชีน้ �ำ เศรษฐกิจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

18 โครงการบำ�รุงรักษาระบบคลังข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษทั โปรเฟสชัน่ นัล คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

19 โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ สำ�นักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด

ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

20 โครงการศึกษาและจัดทำ�ข้อมูลพยากรณ์
เศรษฐกิจไทยระยะยาว

สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
ผศ.ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

21 โครงการจัดทำ�รายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2552

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ผศ.ดร.วุฒเิ ทพ อินทปัญญา
รศ.ดร.จันทนา อินทปัญญา

22 โครงการสำ�รวจความพึงพอใจและความ
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

รศ.ดร.วิชติ หล่อจีระชุณห์กลุ
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์

23 โครงการประเมินผลโครงการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสูช่ มุ ชน

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

24 โครงการประเมินผลสำ�เร็จของชุมชนทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ การเคหะแห่งชาติ
ตามมาตรฐานทีอ่ ยูอ่ าศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติ ปี 2551

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์
อ.จิระพร บูรณสิน

25 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร
เพือ่ รองรับวิกฤติเศรษฐกิจ (ETFp)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิ พือ่ สถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

26 โครงการติดตามประเมินผลด้านนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ

สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

27 โครงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี การวิเคราะห์เพือ่ กำ�หนดนโยบาย
สังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

28 โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
รองรับการกระจายอำ�นาจประจำ�ปี 2552

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

29 โครงการการสำ�รวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้
เสียทีม่ ตี อ่ การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

รศ.ดร.วิชติ หล่อจีระชุณห์กลุ
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์

30 โครงการประเมินผลการปราบปรามยาเสพติด
รายสำ�คัญตามนโยบายรัฐบาล

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ยาเสพติด
อ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

31 โครงการประเมินกลไกระบบอำ�นวยการและ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ยาเสพติด
อ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

32 โครงการประเมินผลการสกัดกัน้ การนำ�เข้ายา
เสพติดตามแนวชายแดน ( รัว้ ชายแดน)

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ยาเสพติด
อ.ดร.พลอย สืบวิเศษ
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

33 โครงการการคำ�นวณราคาเงาเพือ่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย

Burns and Roe Asia,Ltd

รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกติ เศรษฐ

34 การพัฒนาระบบมาตรฐานการดำ�เนินงานของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด : มาตรฐานระบบงาน
ธุรการ

สำ�นักงานอัยการสูงสุด

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ปกรณ์ ปรียากร
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์
พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

35 โครงการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างข้อ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
กำ�หนดคุณสมบัตซิ อฟต์แวร์ระบบงานจัดการสิน
เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและเอกสารประกวดราคา

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

36 โครงการการศึกษาและวิจยั เพือ่ การออกแบบและ บริษทั ธนชาตประกันภัย จำ�กัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผศ.ชญณา พูลทรัพย์

37 โครงการ 2-v Research Program (GIS Call
Center)

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

38 โครงการนำ�ร่องการปรับปรุงชุมชนขนาดใหญ่
การเคหะแห่งชาติ
ตามแนวคิดการมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาโครงการ
เคหะชุมชนคลองจัน่

ผศ.ดร.แตงอ่อน มัน่ ใจตน

39 โครงการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์/โครงการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และผลผลิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี 2552

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

40 โครงการจัดทำ�กรณีศกึ ษาประกอบการเรียนการ
สอนหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข

41 โครงการศึกษาการรับรูแ้ ละทัศนคติทม่ี ตี อ่ การยก โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ฐานะองค์กร โรงงานยาสูบเป็นนิตบิ คุ คล

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

42 โครงการการประเมินความผูกพันของพนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

43 โครงการการศึกษาแนวทางและมาตรการทีเ่ หมาะ บริษทั เจซิส จำ�กัด
สมในการบริหารจัดการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

44 โครงการจัดทำ�ระบบสำ�รวจความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ ของสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่ง
ชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

45 การพัฒนาระบบจัดระดับความเสีย่ งด้านเครดิต

ธนาคารไทยเครดิตเพือ่ รายย่อย จำ�กัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส

46 ศึกษาวิจยั การพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่อง
เทีย่ วกรุงเทพมหานคร

สำ�นักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเทีย่ ว

อ.ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ์

47 การจัดทำ�เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ด้าน
คอร์รปั ชัน่ สำ�หรับประเทศไทย

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี
การทุจริตแห่งชาติ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

48 ประชุมกลุม่ สนทนาเพือ่ กำ�หนดกลไกการบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
และการขับเคลือ่ นโครงสร้างนโยบายการวิจยั ของ
ชาติระยะยาว ด้านการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่าง
รัฐบาล ท้องถิน่ และกลุม่ ประชาสังคม สูก่ าร
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมในพืน้ ที่
นำ�ร่องภาคเหนือ

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

49 แนวทางการขยายความคุม้ ครองโดยรัฐบาล
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
ร่วมจ่ายในการประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533

รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

50 การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

51 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการของกลุม่ ข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ ทีเ่ กษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

52- การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
69 ตามกฎหมายแรงงานไทย

BASF (THAI) CO.,LTD
บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไทย-เอ็มซี จำ�กัด
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด
บริษทั นิตตัน้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
Thoresen Thai Agencies Ple
บริษทั กัลลวิศว์ ออโตพาร์ต อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ชับบ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เดอะแวลลูซสิ เตมส์ จำ�กัด
บริษทั คุมอง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษทั พีพซี ี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำ�กัด
KYB (Thailand) Co.,Ltd.
บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จำ�กัด
บริษทั คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำ�กัด
PHUKET SQUARE GROUP

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง่ เรือง

13
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ
70- การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
105 ตามกฎหมายแรงงานไทย

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ
บริษทั ไดฟูกุ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำ�กัด
บริษทั เอ็มโอแค็ป จำ�กัด
บริษทั ซูมโิ ตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษทั ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำ�กัด
บริษทั เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ซี บี ซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
OHASHI GROUP
บริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
บริษทั โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั สยามไวร์ เน็ตติง้ จำ�กัด
บริษทั บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั มากอตโต จำ�กัด
บริษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษทั ไทยตาบูชิ อิเล็คทริก จำ�กัด
บริษทั ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ทัพหน้า จำ�กัด
DENSO (THAILAND) GROUP
บริษทั เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั โตโยอิง้ ค์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำ�กัด
บริษทั ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วสิ จำ�กัด
บริษทั ไซโก้ ไอดีพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
GRAPHIC PRODUCTS ASIA CO.,LTD
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั สนุก ออนไลน์ จำ�กัด
THAI BARODA INDUSTRIES LIMITED
บริษทั เออิวา่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เดนท์สุ พลัส จำ�กัด
THAI FUJI SEIKI CO.,LTD
บริษทั เอ็นพลาสพริซชิ น่ั (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
Piolax (Thailand) Co.,Ltd.

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง่ เรือง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ
106- การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
131 ตามกฎหมายแรงงานไทย

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ
บริษทั ยูน-ิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ซัมมิทโชว่า แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
Yuasa Battery thailand Co.,Ltd
SP Evolution (Thailand) Co.,Ltd
DSG International (Thailand) Co.,Ltd
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด
บริษทั อลูคอน จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไทยดีเอนทีเพนท์ จำ�กัด
Mitsui High-Tec (Thailand) Co.,Ltd
Electro Ceramic (Thailand) Co.,Ltd
Siam Gypsum Industry Group
American Standard Group
Yanmar Agricultura Machinery
Daikin Industries (Thailand) Co.,Ltd
Valeo Siam Thermal Systems Co.,Ltd
Yokogawa (Thailand) Ltd.
บริษทั เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั โตไก อิสเทิรน์ รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด
บริษทั ดีลอย ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.
บริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี
จำ�กัด
บริษทั สุรนิ ทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) GROUP
บริษทั พานาโซนิค อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
จำ�กัด

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง่ เรือง
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ
132- การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
144 ตามกฎหมายแรงงานไทย

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ
บริษทั บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั มูราตะ อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ไอโฟน คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co.,Ltd.
บริษทั พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิรค์ ส์ สตีล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(มหาชน)
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
บริษทั แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรชัน่ (ประเทศไทย)
จำ�กัด

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง่ เรือง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

โครงการที่ปรึกษา จำ�นวน 45 โครงการ มูลค่าโครงการ 139,907,482.26 บาท
ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

1 การประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการพิเศษทีใ่ ช้ทนุ
ประเดิม ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชัน้ สูง

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชัน้ สูง

รศ.ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน

2 โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และถ่ายทอดตัวชีว้ ดั เป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคลของสำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

สำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร

3 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและศึกษาดูงานหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักบริหารในการจัดการ
อย่างมีประสิทธิผลสำ�หรับนักบริหารระดับกลาง

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ผศ.ปกรณ์ ปรียากร

4 โครงการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2552
ประเทศไทย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

5 ทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนโครงการ
ICT หน่วยงานภาครัฐ

สำ�นักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

รศ.ดร.พิพฒ
ั น์ หิรณ
ั ย์วณิชชากร
ผศ.ดร.นิธนิ นั ท์ ธรรมากรนนท์

7 โครงการจัดการความรูม้ งุ่ สูต่ วั ตนองค์กร

สำ�นักงานปรมาณูเพือ่ สันติ

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร

8 การจัดรายการโทรทัศน์เพือ่ เผยแพร่ความรู้

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ , บมจ.ปตท.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา

9 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำ�กัด

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

10 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
( รฟม.)

11 การบริหารความเสีย่ ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กลางของกระทรวงมหาดไทย รุน่ ที่ 19 และรุน่ ที่ 20

ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

13 พัฒนาธุรกิจและองค์กร

บริษทั เอสเอสยูพี พัฒนาสายอาชีพ 2008 อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต
จำ�กัด

14 โครงการจัดทำ�แผนอัตรากำ�ลัง รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
( รฟม.)
รศ.ดร.กัลยาณี คูณมี
ผศ.ดร.สุจติ รา ชำ�นิวกิ ย์กรณ์

15 โครงการจัดทำ�หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสีย่ งตามหลัก สำ�นักงบประมาณ
ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำ�คัญตามนโยบายรัฐ

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

17

18

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

16 โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำ�ความตกลงการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เสรีอาเซียน/ไทยกับบางประเทศในทวีปอเมริกาใต้

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

17 กลยุทธ์เทคโนโลยี

บริษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจิเนียริง จำ�กัด ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
(มหาชน)

18 กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอส.พี.ซูซกู ิ จำ�กัด (มหาชน)

อ.นราทิพย์ ทับเทีย่ ง

19 ถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.)

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร
รศ.ดร.วิชยั อุตสาหจิต
ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

20 การพัฒนากรณีศกึ ษาเพือ่ การฝึกอบรมข้าราชการ
(Case Study)

สถาบันข้าราชการพลเรือน สำ�นักงานคณะ ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
กรรมการข้าราชการพลเรือน
รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวติ
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

21 โครงการพัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม
นักบริหารระดับสูง

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร

22 ทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

23 พัฒนาระบบวัดผลการปฏิบตั งิ านการรายงานติดตาม
ประเมินผลเพือ่ การบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์

บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำ�กัด

รศ.ดร.จำ�ลอง โพธิบ์ ญ
ุ
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
ผศ.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง
ผศ.ดร.นิธนิ นั ท์ ธรรมากรนนท์

24 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของโรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส

25 โครงการทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ประจำ�ปี 2552

สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

26 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่ง

กรมการปกครอง

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2551-2552

สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและ ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี
กีฬา

28 โครงการการศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
ผศ.ดร.ณัฐฐา วินจิ นัยภาค

29 โครงการการจัดทำ�ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ปี 2553-2563

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ
30 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพือ่ การติดตาม
และประมวลผลการดำ�เนินงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

31 โครงการพัฒนาระบบการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานของรัฐ
ราชการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธศิ ภุ กร

ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล

32 โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิก์ ารเสริม สำ�นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและ ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี
สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ สำ�นักงาน กีฬา
การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
33 โครงการการพัฒนาสินค้าประกันภัยของฝ่ายสงเคราะห์
ชีวติ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง่ เรือง

34 การจัดรายการโทรทัศน์เพือ่ เผยแพร่ความรู้

บมจ.ปตท,บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิต,
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
บมจ.เบอร์รี่ยุคเกอร์, บจก.สหการประมูล,
บจก.เขาค้อไฮแลนด์,
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

35 โครงการสำ�รวจภาพลักษณ์องค์กรของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และความพึงพอใจในการให้
บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
(รฟม.)

36 โครงการการพัฒนาทักษะการ Coaching ให้กบั พนักงาน
ระดับบังคับบัญชา

บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร
รศ.ดร.วิชยั อุตสาหจิต

37 โครงการการพัฒนาธุรกิจ บริษทั แรพพอท จำ�กัด

บริษทั แรพพอท จำ�กัด

อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต

38 โครงการสำ�รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอาคารและ
ลานจอดรถของ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
(รฟม.)
อ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

39 โครงการศึกษาวิจยั ผลกระทบแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2552) ระยะที่ 1

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ผศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณกุล

40 ให้ความเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2552 - 2556 ) ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

41 สร้างความสมานฉันท์ดว้ ยเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์
ยุตธิ รรม

อ.ดร.วิชยั รูปขำ�ดี

กระทรวงยุตธิ รรม

42 ทบทวนและจัดทำ�แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจติ ร

19

20

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

ชือ่ โครงการ

หน่วยงานทีข่ อรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผูร้ ว่ มโครงการ

43 การดำ�เนินการโครงการว่าจ้างทีป่ รึกษา ศูนย์ประสานการ
บริการด้านการลงทุน (OSUS)

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

44 การพัฒนา Law Clerk เพือ่ สนับสนุนการพิจารณาและ
พิพากษาคดีของศาลยุตธิ รรม

สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

45 การจัดทำ�รายการสมรรถนะตามหน้าทีก่ ลุม่ งาน
(ข้าราชการธุรการ)

สำ�นักงานอัยการสูงสุด

ผศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2
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งานสัมมนาประจำ�ปี
การสัมมนาประจำ�ปีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเป็นประจำ�ทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่เี ป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับบริการวิชาการจากศูนย์บริการ
วิชาการ รวมทั้งสาธารณชน สำ�หรับการจัดสัมมนาประจำ�ปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ WISDOM for Change โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ ผู้อ�ำ นวยการภาคพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี อาจารย์ประจำ�คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์
ดร.ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ ผู้ อำ � นวยการหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต ผู้อำ�นวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสื่อสารประยุกต์ คณะภาษาและ
การสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
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Culture Transformation

WIISDOM for Change
“Unique
Culture”
Culture”

Smart : Learning Culture
• Smarter
• Knowledge
• Innovation
• Inspiring

Administrative Culture

• Different
• Ideas
• Imagination
• Visionary

 Involvement
 Communication
 Emotion
 Humor

• More of the same
• Rules
Better : Performance Culture
• Compliance
• Better
• Directive
• Goals
• Achievement
• Coaching

Page  3
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I

or
Inf tion
ma
Data
Info
Knowledge
Wisdom

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

WISDOM for Change

Inno
vation
NIDA’s roles

Im
na agi
tio
n

Education
R&D
Policy suggestions
Workforce quality
Consulting
Networking

For whom?

“Imagination is
more important
than knowledge.”

©2009 T. Lorsuwannarat

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความฉลาด ปราดเปรื่อง
Sage (n) = literary someone, especially an old man, who is very wise (p.1250)
Sage (adj) = literary very wise, especially as a result of a lot of experience (p.1250)

Discipline คือพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์การ

เป็นความฉลาดที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์
Talent (n) = (1) a special natural ability or skill
(2) people who have a special natural ability or skill

เป็นความเก่ งที่
มาจากธรรมชาติ

HRD is a process for developing and unleashing human expertise through
organization development and personnel training and development for the purpose
of improving performance.

W ea l t h y

ผลประกอบการ

h ea l t h y
Long-term
survival

คุ ณภาพชีวิ ตของ
บุคลากร

Be = f(PXE)
Behavior is a function of person’s Personalities interacting with Environment.

P – Personality
Competency-base
Development System
(Expected Behavior)

Deliberate
Practice
Continuously
Career Growth
Feedback
Involvement
Provide Intrinsic
Good Relationship with Supervisor
Motivation

รศ.ดร.จิ รประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรั พยากรมนุษย์

E - Environment

28 เมษายน 2552

วิ นัยขององค์ การ
1.the ability to control
yourself or other people,
even in difficult situations.
(ร
ะเบียบวินัย)

บุคลากรที่มีวิ นัย

การยอมรั บ/เชื่อถื อ
ของสังคม
วิ ทยาการของ
องค์ การ

DISCIPLIN E
wis

D om for change

Short-term
survival

T r u st wor thy
Sustainability

ความเป็นมืออาชีพ
ของบุคลากร
2.types of knowledge, expertise, skills,
that are strongly associated with
academic areas of study or areas of
professional practice (ร
ะเบียบวิชากา
ร
)

ในการสัมมนามีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 793 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 353 ราย
(ร้อยละ 44.5) พนักงานหน่วยงานเอกชน 296 ราย (ร้อยละ 37.3) และคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 144 ราย
(ร้อยละ 18.2) โดยในภาพรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่พึงพอใจมากในการสัมมนาโดยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 7.67
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 2

คณะกรรมการบริการวิชาการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
			
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ วัฒนา ณ ระนอง				

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เกตุขำ�				

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์				

กรรมการ

5. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย						
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม)

กรรมการ

6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักฝึกอบรม					
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์)

กรรมการ

7. ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ					
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส)

กรรมการและเลขานุการ
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WISDOM for Change
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Consulting Center
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2374-1174, 0-2378-0182, 0-2727-3802-5
โทรสาร : 0-2375-8802
Web Site : http://consult.nida.ac.th
E-mail : ncc@nida.ac.th

118 Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND
Tel.: (662) 374-1174, (662) 378-0182, (662) 727-3802-5
Fax : (662) 375-8802
Web Site : http://consult.nida.ac.th
E-mail : ncc@nida.ac.th
ออกแบบและพิมพ์ท่ี บริษทั สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิสชิง่ จำ�กัด โทร. 0 2903 8257-9

