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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  โดยศูนย์บริการวิชาการมีการดำาเนินการภายใต้ 

นโยบาย การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและความ

ประทับใจในบริการ โดยผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ

วิชาการ 

ในช่วงปีงบประมาณ 2548-2552 ศูนย์บริการวิชาการมีการให้บริการโครงการใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ 

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2548 มีจำานวนโครงการใหม่ทั้งสิ้น 109 โครงการ มูลค่าโครงการ 

167.37 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2552 มีจำานวนโครงการใหม่ทั้งสิ้น 189 โครงการ มูลค่าโครงการ 229.69 

ล้านบาท การที่ศูนย์บริการวิชาการมีผลการดำาเนินงานเติบโตขึ้นทั้งในด้านจำานวนและมูลค่าโครงการที่ให้บริการ

วิชาการนับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ศูนย์บริการวิชาการยังคงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการ

วิชาการ 

ในนามของศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ 

และขอให้ความมั่นใจว่า  ศูนย์บริการวิชาการจะดำาเนินงานต่อไปในอนาคตภายใต้นโยบายที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน 

และมีส่วนร่วมทำาให้ศูนย์บริการวิชาการประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานตลอดมา

 รองศาสตราจารย์  ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ประธานกรรมการบริการวิชาการ

 มีนาคม 2553
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ในปีงบประมาณ 2552 ศูนย์บริการวิชาการได้ให้บริการวิชาการโครงการใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ จำานวน

ทั้งสิ้น 189 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวม 229.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2551 (จำานวน 169 

โครงการ มูลค่าโครงการรวม 222.83 ล้านบาท) โดยโครงการใหม่ประกอบด้วยการให้บริการด้านวิจัย 144 โครงการ 

มูลค่าโครงการ 89.78 ล้านบาท และการให้บริการด้านที่ปรึกษา 45 โครงการ มูลค่า 139.91 ล้านบาท  สำาหรับ 

ผลการดำาเนินงานในด้านรายรับและค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2552 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 182.99 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 174.72 ล้านบาท คิดเป็นรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่าย 8.27 ล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์

บริการวิชาการได้จัดสรรรายได้คงเหลือให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 11.85 ล้านบาท 

สำาหรับกิจกรรมสัมมนาประจำาปีซึ่งศูนย์บริการวิชาการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่

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 

จากผลการดำาเนินงานซ่ึงประสบความสำาเร็จดังกล่าวข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการใคร่ขอขอบคุณหน่วยงาน 

ต่างๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ

ในรอบปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการด้วยดีตลอดมา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส

 ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ

 มีนาคม 2553

สารจากผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และงบรายได้ – รายจ่าย สำาหรับปี สิ้นสุด 

วันเดียวกันของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ 

ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น 

ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ 

เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม

ของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำาเนินงาน  

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ( ดร.ดวงเดือน  เขมกวัฒน์ )

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1223
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งบดุล

30 กันยายน 2552

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน (หน่วย : บาท)
  เงินฝากธนาคาร          30,336,108.42
  เงินประกันผลงาน                                                                                                    665,694.00
  รายได้บริการวิชาการค้างรับ                                                                              45,497,383.54
  รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ                                                                                                      151,135.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                               76,650,321.78
         เครื่องใช้และอุปกรณ์สำานักงาน (สุทธิ)                                                                            65,387.29
รวมสินทรัพย์                                                                                                                         76,715,709.07

หนี้สินและเงินทุน
หนี้สินหมุนเวียน
  เช็ครอเรียกเก็บ                                                                                                            2,776,442.41
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 137,356.60
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,000.00
  ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการค้างจ่าย 44,765,934.16
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,719,733.17
เงินทุน
  เงินทุนสะสม 20,730,743.07
  บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 8,265,232.83
รวมเงินทุน  28,995,975.90
รวมหนี้สินและเงินทุน 76,715,709.07

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
                                                                                                                                             (หน่วย : บาท)
รายได้บริการวิชาการ                                                                                                           182,288,847.00
หัก  ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                                                                                                 172,599,789.86
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ                                                           9,689,057.14
บวก ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น                                                                                                      702,246.26
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                  10,391,303.40
หัก  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                                        2,126,070.57
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                                        8,265,232.83
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ผลการดำาเนินงาน
ในระหว่างปีงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับ

บริการวิชาการใหม่ จำานวน 189 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 229.69 ล้านบาท  จากจำานวนโครงการทั้งหมด จัดเป็น

โครงการวิจัย 144 โครงการ มูลค่า 89.78 ล้านบาท โครงการที่ปรึกษา 45 โครงการ มูลค่า 139.91 ล้านบาท 

จำานวนและมูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 – 2552

รวม 2548 2549 2550 2551 2552

  จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย

จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย

จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย

จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย

จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย

จำานวน มูลค่า

รวม

มูลค่า

เฉล่ีย
 

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

วิจัย 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

ท่ีปรึกษา 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

 อ่ืนๆ 8 0.30 0.04 - - - - - - 8 0.30 0.04 - - - - - -
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รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ท่ีได้รับจากการดำาเนินโครงการต่างๆ ในปี 2552 จำานวน 182.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินโครงการต่างๆ ในปี 2552 รวมเป็นเงิน 172.60 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน 9.69  

ล้านบาท

รายได้ – ค่าใช้จ่ายในช่วงปีงบประมาณ  : ปี 2548 – 2552

จากการดำาเนินโครงการ ในปี 2552 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 12.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายสำานักงานรวม 2.13 ล้านบาท  

เป็นรายได้คงเหลือเพื่อนำาไปจัดสรรให้สถาบัน จำานวน 10.56 ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 – 2552
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                   รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการดำาเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โดยมี

วัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อนำาไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติและสังคม สำาหรับปี 2552 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจำานวน 11.85 ล้านบาท  ทั้งนี้ ศูนย์บริการ

วิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท

รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2548 - 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 )

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2548 2549 2550 2551 2552 ปี

ล้านบาท เงินสมทบเพ่ิมเติม

เงินจัดสรรสถาบัน

คงไว้ท่ีศูนย์ฯ

ล้านบาท เงินสมทบเพ่ิมเติม

เงินจัดสรรสถาบัน

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

ในปีงบประมาณ 2552 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จำานวน 189 โครงการ มูลค่าโครงการ 229,689,099.26 

บาท โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัย และที่ปรึกษา ดังนี้

โครงการวิจัย จำานวน 144 โครงการ มูลค่าโครงการ 89,781,617.00 บาท

ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1 โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) : สทน.

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

2 โครงการปรับปรุงตัวแบบในการให้คะแนนเครดิต
ลูกค้า

ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน) ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส              
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

3 โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และจัดทำาแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส              
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

4 การจัดทำาหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ การ
จัดสรรส่ิงจูงใจ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รศ.ดร.กัลยาณี คูณมี
ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

5 การบริหารความเส่ียงองค์กร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน) อ.ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ                     
ผศ.ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณกุล

6 โครงการจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ
วิเคราะห์ดัชนีสังคม

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์              
อ. จิระพร บูรณสิน

7 การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่งและ
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า

สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล            
รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ              
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

8 โครงการประเมินผลสำาเร็จการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน:กรณีศึกษาพ้ืนท่ีพิเศษหมู่
เกาะช้างและพ้ืนท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์   

9 การพัฒนาแบบประกัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด ผศ.ชญณา พูลทรัพย์

10 โครงการพัฒนากลไกการบูรณาการงานพัฒนา
สังคม

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

รศ.ดร.สำารวม จงเจริญ

11 การพัฒนาระบบข้อมูล กรมอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส              
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

12 การศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากพระราช
บัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดร.พลาพรรณ คำาพรรณ์
คุณบุญสม หรรษาศิริพจน์

13 โครงการวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ ระยะท่ี 6 บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นต์ จำากัด อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

14 การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการ
ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดร.พลาพรรณ คำาพรรณ์
คุณบุญสม หรรษาศิริพจน์

15 การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความ
เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ประจำาปี 2552

สถาบันพระปกเกล้า อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส       
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

17 โครงการการจัดทำาต้นแบบพยากรณ์เศรษฐกิจ
และดัชนีตัวช้ีนำาเศรษฐกิจในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

18 โครงการบำารุงรักษาระบบคลังข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จำากัด ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

19 โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการ สำานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี

20 โครงการศึกษาและจัดทำาข้อมูลพยากรณ์
เศรษฐกิจไทยระยะยาว

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 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 โครงการจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2552

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผศ.ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา             
รศ.ดร.จันทนา  อินทปัญญา

22 โครงการสำารวจความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล   
รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช                
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์

23 โครงการประเมินผลโครงการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

24 โครงการประเมินผลสำาเร็จของชุมชนท่ีได้ดำาเนินการ
ตามมาตรฐานท่ีอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติ ปี 2551

การเคหะแห่งชาติ รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์              
อ.จิระพร  บูรณสิน

25 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร
เพ่ือรองรับวิกฤติเศรษฐกิจ (ETFp)

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

26 โครงการติดตามประเมินผลด้านนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

27 โครงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี การวิเคราะห์เพ่ือกำาหนดนโยบาย
สังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

28 โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
รองรับการกระจายอำานาจประจำาปี 2552

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

29 โครงการการสำารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียท่ีมีต่อการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล            
รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช                 
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์

30 โครงการประเมินผลการปราบปรามยาเสพติด
รายสำาคัญตามนโยบายรัฐบาล

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ                  
อ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ                         
รศ.ดร.พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ

31 โครงการประเมินกลไกระบบอำานวยการและ
ปฏิบัติการเพ่ือประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ            
อ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ                         
รศ.ดร.พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ

32 โครงการประเมินผลการสกัดก้ันการนำาเข้ายา
เสพติดตามแนวชายแดน ( ร้ัวชายแดน)

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ           
อ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ                         
รศ.ดร.พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ

33 โครงการการคำานวณราคาเงาเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในประเทศไทย

Burns and Roe Asia,Ltd รศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

34 การพัฒนาระบบมาตรฐานการดำาเนินงานของ
สำานักงานอัยการสูงสุด : มาตรฐานระบบงาน
ธุรการ

สำานักงานอัยการสูงสุด ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล               
รศ.ปกรณ์  ปรียากร                         
รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์            
พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

35 โครงการจัดทำาร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างข้อ
กำาหนดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ระบบงานจัดการสิน
เช่ือท่ีอยู่อาศัยและเอกสารประกวดราคา

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

36 โครงการการศึกษาและวิจัยเพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด ผศ.ชญณา พูลทรัพย์

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

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

38 โครงการนำาร่องการปรับปรุงชุมชนขนาดใหญ่ 
ตามแนวคิดการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการ
เคหะชุมชนคลองจ่ัน

การเคหะแห่งชาติ ผศ.ดร.แตงอ่อน ม่ันใจตน

39 โครงการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์/โครงการ 
และผลผลิตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี 2552

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

40 โครงการจัดทำากรณีศึกษาประกอบการเรียนการ
สอนหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข

อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

41 โครงการศึกษาการรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อการยก
ฐานะองค์กร โรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

42 โครงการการประเมินความผูกพันของพนักงาน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

43 โครงการการศึกษาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะ
สมในการบริหารจัดการคุ้มครองผู้ประสบภัย

บริษัท เจซิส จำากัด อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

44 โครงการจัดทำาระบบสำารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง
ชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

45 การพัฒนาระบบจัดระดับความเส่ียงด้านเครดิต ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จำากัด (มหาชน) ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส

46 ศึกษาวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่อง
เท่ียวกรุงเทพมหานคร

สำานักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเท่ียว อ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

47 การจัดทำาเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ด้าน
คอร์รัปช่ัน สำาหรับประเทศไทย

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

48 ประชุมกลุ่มสนทนาเพ่ือกำาหนดกลไกการบริหาร
และการขับเคล่ือนโครงสร้างนโยบายการวิจัยของ
ชาติระยะยาว ด้านการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่าง
รัฐบาล ท้องถ่ินและกลุ่มประชาสังคม สู่การ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี
นำาร่องภาคเหนือ

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

49 แนวทางการขยายความคุ้มครองโดยรัฐบาล
ร่วมจ่ายในการประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

50 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

51 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการของกลุ่มข้าราชการและเจ้า
หน้าท่ี ท่ีเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

52-
69

การประเมินเงินสำารองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

BASF (THAI) CO.,LTD
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท ไทย-เอ็มซี จำากัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลด้ิงส์ จำากัด

บริษัท นิตต้ัน (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด

Thoresen Thai Agencies Ple

บริษัท กัลลวิศว์ ออโตพาร์ต อุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำากัด

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำากัด

บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด

KYB (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด

บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำากัด

PHUKET SQUARE GROUP
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

70-
105

การประเมินเงินสำารองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัท ไดฟูกุ (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำากัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำากัด

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด

บริษัท เอคโค่ แทนเนอร่ี (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ซี บี ซี (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เอ็กเซด้ี (ประเทศไทย) จำากัด

OHASHI GROUP

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำากัด

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท สยามไวร์ เน็ตต้ิง จำากัด

บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท มากอตโต จำากัด

บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริก จำากัด

บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ทัพหน้า จำากัด

DENSO (THAILAND) GROUP

บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท โตโยอ้ิงค์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำากัด

บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท ไซโก้ ไอดีพี (ไทยแลนด์) จำากัด

GRAPHIC PRODUCTS ASIA CO.,LTD

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำากัด

THAI BARODA INDUSTRIES LIMITED

บริษัท เออิว่า (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เดนท์สุ พลัส จำากัด

THAI FUJI SEIKI CO.,LTD

บริษัท เอ็นพลาสพริซิช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
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106-
131

การประเมินเงินสำารองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ซัมมิทโชว่า แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

Yuasa Battery thailand Co.,Ltd

SP Evolution (Thailand) Co.,Ltd

DSG International (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลด้ิงส์ จำากัด

บริษัท อลูคอน จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำากัด

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.

บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) 
จำากัด

บริษัท ดีลอย ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.

บริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี 
จำากัด

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด

NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) GROUP

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) 
จำากัด
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132-
144

การประเมินเงินสำารองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เช่ียล (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท มูราตะ อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคช่ัน (ประเทศไทย) 
จำากัด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน)

Yusen Air & Sea Service (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส์ สตีล 
(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำากัด 
(มหาชน)

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท แคเรียร์ ลินเด้ รีฟริเจอเรช่ัน (ประเทศไทย) 
จำากัด
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โครงการที่ปรึกษา จำานวน 45 โครงการ มูลค่าโครงการ 139,907,482.26 บาท

ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1 การประเมินผลการดำาเนินงานโครงการพิเศษท่ีใช้ทุน

ประเดิม ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมช้ันสูง

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมช้ันสูง รศ.ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน

2 โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์และถ่ายทอดตัวช้ีวัด เป้าหมายของระดับองค์กรสู่

ระดับบุคคลของสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร      

3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักบริหารในการจัดการ

อย่างมีประสิทธิผลสำาหรับนักบริหารระดับกลาง

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผศ.ปกรณ์ ปรียากร

4 โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2552

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

5 ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

ICT หน่วยงานภาครัฐ

สำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร 

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

7 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่ตัวตนองค์กร สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร      

8 การจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ , บมจ.ปตท. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

9 การบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

10 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

( รฟม.)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

11 การบริหารความเส่ียง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

12 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับ

กลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นท่ี 19 และรุ่นท่ี 20

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

13 พัฒนาธุรกิจและองค์กร บริษัท เอสเอสยูพี พัฒนาสายอาชีพ 2008 

จำากัด

อ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

14 โครงการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

( รฟม.)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์            

รศ.ดร.กัลยาณี  คูณมี                

ผศ.ดร.สุจิตรา ชำานิวิกย์กรณ์

15 โครงการจัดทำาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลัก

ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำาคัญตามนโยบายรัฐ

สำานักงบประมาณ รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา              

ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

16 โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำาความตกลงการค้า

เสรีอาเซียน/ไทยกับบางประเทศในทวีปอเมริกาใต้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา              

ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล   

ผศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์

17 กลยุทธ์เทคโนโลยี บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจิเนียริง จำากัด 

(มหาชน)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

18 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำากัด (มหาชน) อ.นราทิพย์ ทับเท่ียง

19 ถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข สำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง

สุขภาพ (สสส.)

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร           

รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต               

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี    

20 การพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือการฝึกอบรมข้าราชการ 

(Case Study)

สถาบันข้าราชการพลเรือน สำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส            

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต         

รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์

21 โครงการพัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม

นักบริหารระดับสูง

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

22 ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

จำากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

23 พัฒนาระบบวัดผลการปฏิบัติงานการรายงานติดตาม

ประเมินผลเพ่ือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำากัด รศ.ดร.จำาลอง โพธ์ิบุญ                

รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร              

ผศ.นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง      

ผศ.ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์

24 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของโรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส       

25 โครงการทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ประจำาปี 2552

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

26 โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำาตำาแหน่ง กรมการปกครอง รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

27 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

พ.ศ. 2551-2552

สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี

28 โครงการการศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน

รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์        

ผศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค

29 โครงการการจัดทำายุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

30 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเพ่ือการติดตาม
และประมวลผลการดำาเนินงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

31 โครงการพัฒนาระบบการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

32 โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเสริม
สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ สำานักงาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

ผศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี

33 โครงการการพัฒนาสินค้าประกันภัยของฝ่ายสงเคราะห์
ชีวิต ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

34 การจัดรายการโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ บมจ.ปตท,บมจ.ปตท.สำารวจและผลิต,
บมจ.เบอร์รี่ยุคเกอร์, บจก.สหการประมูล,
บจก.เขาค้อไฮแลนด์, 
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

35 โครงการสำารวจภาพลักษณ์องค์กรของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และความพึงพอใจในการให้
บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

36 โครงการการพัฒนาทักษะการ Coaching ให้กับพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 
(มหาชน)

ผศ.ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร           
รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต

37 โครงการการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แรพพอท จำากัด บริษัท แรพพอท จำากัด อ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

38 โครงการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและ
ลานจอดรถของ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์           
อ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร

39 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2552) ระยะท่ี 1

สำานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา           
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์    
ผศ.ดร.กำาพล  ปัญญาโกเมศ   
ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ            
ผศ.ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณกุล

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

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

41 สร้างความสมานฉันท์ด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม อ.ดร.วิชัย รูปขำาดี

42 ทบทวนและจัดทำาแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
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ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีขอรับบริการวิชาการ หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

43 การดำาเนินการโครงการว่าจ้างท่ีปรึกษา ศูนย์ประสานการ

บริการด้านการลงทุน (OSUS)

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

44 การพัฒนา Law Clerk เพ่ือสนับสนุนการพิจารณาและ

พิพากษาคดีของศาลยุติธรรม

สำานักงานศาลยุติธรรม รศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

45 การจัดทำารายการสมรรถนะตามหน้าท่ีกลุ่มงาน 

(ข้าราชการธุรการ)

สำานักงานอัยการสูงสุด ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
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การสัมมนาประจำาปีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเป็นประจำาทุกปี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีรับบริการวิชาการจากศูนย์บริการ

วิชาการ รวมทั้งสาธารณชน สำาหรับการจัดสัมมนาประจำาปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ณ หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ 6  รอบพระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในหัวข้อ WISDOM for Change โดยได้รับ

เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา

   

     

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ ผู้อำานวยการภาคพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี อาจารย์ประจำาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ผู้อำานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต ผู้อำานวยการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสื่อสารประยุกต์ คณะภาษาและ 

การสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ  

                           

งานสัมมนาประจำาปี
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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

การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความฉลาด ปราดเปร่ือง

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                       28 เมษายน 2552

Be = f(PXE)

P – Personality E - Environment

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)

เป็นความฉลาดท่ีมาจากการส่ังสมประสบการณ์

Talent (n) = (1)  a special natural ability or skill 

(2) people who have a special natural ability or skill

เป็นความเก่งท่ี

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.

Competency-base 
Development System
(Expected Behavior)

Deliberate 
Practice 

Behavior is a function of person’s Personalities interacting with Environment.

Continuously 
Feedback Career Growth

Good Relationship with Supervisor
Provide Intrinsic 
Motivation

Involvement

ผลประกอบการ

คุณภาพชีวิตของ

บุคลากร

การยอมรับ/เช่ือถือ

ของสังคม

Discipline คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคค

W ea l t h y

h ea l t h y T r u st -
w o r t h y

Short-term 
survival

Long-term 
survival Sustainability

wisD om for change

DISCIPLIN E

วินัยขององค์การ
บุคลากรท่ีมีวินัย

วิทยาการของ

องค์การ ความเป็นมืออาชีพ

ของบุคลากร

1.the ability to control 
yourself or other people, 

even in difficult situations. 
(รรรรรรรรรรรร)

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

Page  3

Better : Better : Performance CulturePerformance Culture

Administrative CultureAdministrative Culture

Smart : Smart : Learning CultureLearning Culture ““Unique Unique 
CultureCulture””• Smarter

• Knowledge
• Innovation
• Inspiring

• Different
• Ideas
• Imagination
• Visionary

• More of the same
• Rules
• Compliance
• Directive • Better

• Goals
• Achievement
• Coaching

 InvolvementInvolvement
 Communication Communication 
 EmotionEmotion
 HumorHumor

คค.คค.คคคคค คคคคคคคคคคคคWWISDOM  ISDOM  for  Changefor  Change

Culture Transformation

Inno
vation Imagination

Infor

matio
n

Data
Info
Knowledge
Wisdom

Education
R&D
Policy suggestions
Workforce quality
Consulting
Networking

For whom?
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WIISDOM for Change

NIDA’s roles

“Imagination is
more important
than knowledge.”
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 คณะกรรมการบริการวิชาการ
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ         ประธานกรรมการ
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์   วรรณรัตน์)

2. รองศาสตราจารย์ วัฒนา  ณ ระนอง    กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์  เกตุขำา    กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน์    กรรมการ

5. ผู้อำานวยการสำานักวิจัย      กรรมการ
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา  จันทร์สม)

6. ผู้อำานวยการสำานักฝึกอบรม     กรรมการ
    (รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์)

7. ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส)



ศูนย์บริการวิชาการ                                                                            NIDA Consulting Center  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                             National Institute of Development Administration

118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240        118 Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND

โทรศัพท์ : 0-2374-1174, 0-2378-0182, 0-2727-3802-5                               Tel.: (662) 374-1174, (662) 378-0182, (662) 727-3802-5

โทรสาร : 0-2375-8802                                                                              Fax : (662) 375-8802

Web Site : http://consult.nida.ac.th                                    Web Site : http://consult.nida.ac.th 

E-mail : ncc@nida.ac.th                                                          E-mail : ncc@nida.ac.th 

ออกแบบและพิมพ์ท่ี บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำากัด   โทร. 0 2903 8257-9

WISDOM for Change


