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ศูนย์บริการ
วิชาการ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

นโยบายการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ คื อ                  
ให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการ ของผู้รับบริการ ส่งมอบ      
ผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
ต่อองค์กร รวมทัง้ ให้บริการวิชาการทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ
และประทับใจในบริการ ซึ่งในการด�ำเนินงานผู้รับบริการสามารถ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           มัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั บริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิต
ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน พัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
และองค์กรระหว่างประเทศ โดยการให้บริการวิชาการด้านทีป่ รึกษา ราชการและเอกชน ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญ            
เกีย่ วกับปัญหาการบริหาร การจัดวางระบบงาน การบริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการด้านงานประชาสัมพันธ์ งานผลิต
และเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริการวิชาการด้านอืน่ ๆ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการ เมือ่ ปี 2520 นับเป็นศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษา
แห่งแรกของประเทศไทย และได้เริม่ ให้บริการวิชาการเป็นโครงการแรก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2520
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ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สารประธาน
กรรมการ
บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          
ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน
และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถ
พัฒนางานในด้านต่างๆ ให้มผี ลของการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยงานบริการทีใ่ ห้นนั้ มุง่ เพือ่ ยกระดับความรู้ ทักษะของ
บุคลากร เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน และศึกษาวิจยั ข้อมูล
ในด้านต่างๆ

ในนามของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน
และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริการวิชาการ คณาจารย์
นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรของสถาบันทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นทีย่ อมรับ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถน�ำผลงานไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและองค์กรต่อไป

ด้วยความต่อเนื่องของการพัฒนาการบริหาร กระบวนการ
ด�ำเนินการ และแนวทางของการบริการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และเสริมสร้างผลส�ำเร็จตามที่คาดหวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ
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สารจาก
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์บริการ
วิชาการ

ผลการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2556 มีจ�ำนวนโครงการใหม่
ทั้งสิ้น 426 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 302.56 ล้านบาท ส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานในด้านรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2556  ศูนย์บริการ
วิชาการ มีรายได้รวม 316.03 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 293.70
ล้านบาท คิดเป็นรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 22.33 ล้านบาท

ศูนย์บริการวิชาการ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปีฉบับนีข้ นึ้ เพือ่
รายงานผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่        
30 กั น ยายน 2556 เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่                  
แก่ผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป และขอถือโอกาสนี้             
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการ
วิชาการ ให้ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์
ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ
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งบประมาณ 2556

รองศาสตราจารย์
วัฒนา ณ ระนอง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

อาจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
กรรมการ

อาจารย์
ใจชนก ภาคอัต
กรรมการ

รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และงบรายรับและค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการ
เงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา
ว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดัง
กล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท� ำและ

การน� ำ เสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรของกิ จ การ เพื่ อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของศูนย์
บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน           
ลงวันที่ 21 มกราคม 2556

(นายชนินทร์ ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3629

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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งบแสดง
ฐานะการเงิน

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและเงินทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์ฯ
เงินทุนสะสม
บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

งบรายได้ ค่าใช้จ่าย

รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

2,607,138.00
100,670.93
49,559,361.02
2,874,948.00
774,000.00
55,916,117.95
12,000,000.00
4,048,813.19
20,539,961.83
36,588,775.02
92,504,892.97

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
บวก ดอกเบี้ยรับ
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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(หน่วย : บาท)
43,283,358.93
1,274,380.50
47,426,917.38
391,875.54
15,004.00
92,391,536.35
113,356.62
92,504,892.97

(หน่วย : บาท)
316,032,117.55
293,700,915.20
22,331,202.35
988,728.82
23,319,931.17
2,779,969.34
20,539,961.83

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ในปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการวิชาการใหม่ จ�ำนวน
426 โครงการ มีมลู ค่าโครงการรวม302,558,663.- บาท (สามร้อยสองล้านห้าแสนห้าหมืน่ แปดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) จากจ�ำนวน
โครงการทั้งหมด จัดเป็นโครงการวิจัย 344 โครงการ มูลค่า 134,497,563.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย           
หกสิบสามบาทถ้วน) โครงการทีป่ รึกษา 82 โครงการ มูลค่า 168,061,100.- บาท (หนึง่ ร้อยหกสิบแปดล้านหกหมืน่ หนึง่ พันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ

่วง
่าโครงการในช
ค
ล
ู
ะม
ล
แ
น
ว
จำ�น

471

จ�ำนวน
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

จ�ำนวนโครงการ

556
: ปี 2552 - 2

438

426

226
189

2553

2552

2554

2555

มูลค่าโครงการ

6

ี 2552 - 255

ประมาณ : ป
ารในช่วงปีงบ

มูลค่าโครงก

ปี

2556

302.56

ล้านบาท
350
300
250
200

265.77

275.05
228.97
229.69

150
100
50
0

2552

2553

2554

2555

2556

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี

9

- 2556
าณ : ปี 2552

วิจัย

ช่วงปีงบประม

ระเภทงานใน
ารแยกตามป

จำ�นวนโครงก

ที่ปรึกษา

ร

จ�ำนวนโครงกา

400
350
300
250
200
150
100
50
0

2553

2552

2555

2554

วิจัย

552 - 2556
ระมาณ : ปี 2

นในช่วงปีงบป

มประเภทงา
รงการแยกตา

มูลค่าโค

ปี

2556

ที่ปรึกษา

ร

มูลค่าโครงกา

200
150
100
50
0

2552

รวม

2553

2552

2554

2553

2555

2554

2556

2555

ปี

2556

จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า จ�ำนวน มูลค่า มูลค่า
รวม เฉลีย่
รวม เฉลีย่
รวม เฉลีย่
รวม เฉลีย่
รวม เฉลีย่
รวม เฉลีย่
รวม
วิจัย
ที่ปรึกษา
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1,750 1,302.04 0.74
1,401 595.92 0.43
349 706.12 2.02

รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

189 229.69 1.22
144 89.78 0.62
45 139.91 3.11

226 275.05 1.22
173 134.02 0.77
53 141.03 2.66

471 228.97 0.49
364 120.84 0.33
107 108.13 1.01

438 265.77 0.61
376 116.78 0.31
62 148.99 2.40

426 302.56 0.71
344 134.50 0.39
82 168.06 2.05

รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2556 จ�ำนวน 316,032,117.55 บาท (สามร้อยสิบหกล้าน
สามหมืน่ สองพันหนึง่ ร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2556 รวมเป็นเงิน 293,700,915.20 บาท
(สองร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน 22,331,202.35 บาท                  
(ยี่สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองบาทสามสิบห้าสตางค์)
556
รายได้รวม
: ปี 2552 – 2
ณ
า
ะม
ร
ป
บ
้จ่ายในช่วงปีง
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้ – ค่าใช
ล้านบาท
รายได้สูงกว่า
320.00
ค่าใช้จ่าย
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
2556
60.00
2555
40.00
2554
20.00
2553
0
2552
2552
186.14
175.29
10.85

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2553
196.57
183.46
13.11

2554
280.49
259.93
20.56

2555
231.04
218.13
12.91

2556
316.03
293.70
22.33

จากการด�ำเนินโครงการ ในปี 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 21,045,033.21 บาท (ยีส่ บิ เอ็ดล้านสีห่ มืน่ ห้าพัน
สามสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่าย
ส�ำนักงานรวม 2,779,969.34 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่ เก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสีส่ ตางค์) เป็นรายได้คงเหลือเพือ่ น�ำไป
จัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 18,265,063.87 บาท (สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
56
ปี 2552 – 25
:
ณ
า
ะม
ร
ป
บ
รายได้
รในช่วงปีง
า
ห
ิ
ร
บ
ร
า
ม
ก
ใน
ค่าธรรมเนียมรว
– ค่าใช้จ่าย
ม
ย
ี
เน
ม
ร
ร
ธ
รายได้ค่า
ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
25.00
ในการบริหาร
20.00
รายได้คงเหลือ
ร
เพื่อน�ำไปจัดสร
15.00
10.00
5.00
0

2552

รายได้ค่าธรรมเนียมรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้คงเหลือเพื่อน�ำไปจัดสรร

2555

2554

2553
2552
12.68
2.12
10.56

2553
13.03
2.08
10.95

2556

2554
17.34
2.19
15.15

2555
17.05
2.58
14.47

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2556
21.05
2.78
18.27
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รายได้จัดสรร
ให้สถาบัน

ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
จัดสรรเงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ส�ำหรับปี 2556
ศูนย์บริการวิชาการได้จดั สรรเงินให้สถาบันจ�ำนวน 20,478,152.84 บาท (ยีส่ บิ ล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ แปดพันหนึง่ ร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสี่
สตางค์) ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี้

บประมาณ :

ในช่วงปีง
รายได้จัดสรร

ิม
เงินสมทบเพิ่มเต
ัน
เงินจัดสรรสถาบ
คงไว้ที่ศูนย์ฯ

56
ปี 2552 - 25

ล้านบาท
15
10
5
0

2552

รวมเงินให้สถาบัน
เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน
เงินจัดสรรสถาบัน
คงไว้ที่ศูนย์ฯ
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รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

2553

2554

2555

2556

ปี

2552

2553

2554

2555

2556

11.85
4.46
7.39
3.17

11.56
3.89
7.67
3.29

19.07
8.47
10.60
4.54

16.17
6.04
10.13
4.34

20.48
7.69
12.79
5.48

โครงการ
ที่ผ่านศูนย์บริการ
วิชาการ
ปีงบประมาณ
2556
ในปีงบประมาณ 2556 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�ำนวน 426 โครงการ มูลค่าโครงการ 302,558,663.- บาท (สามร้อย
สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัยและที่ปรึกษา ดังนี้
โครงการวิจัย จ�ำนวน 344 โครงการ มูลค่าโครงการ 134,497,563.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหก
สิบสามบาทถ้วน)

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงการ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การประเมินผลการจัดงาน “อตก. เกษตร
บริษัท ไอริม จ�ำกัด
คุณภาพ” ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือกล้วยไม้งาม
การส�ำรวจและน�ำเสนอหลักเกณฑ์การก�ำกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ดูแลสื่อวิทยุชุมชนเพื่อน�ำไปสู่สังคม
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ
การศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
ของอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคง
และความมั่นคงของมนุษย์
ของมนุษย์ (อพม.) และจิตอาสา
ต่อการพัฒนาสังคม
การส�ำรวจสภาพการท�ำงานและ
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จ�ำกัด
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
Climate Change Mitigation and
German Institute of Global and
Poverty Reduction (CliMiP) - Trade-Offs
Area Studies (GIGA)
or Win-Win Situations?
การศึกษาความต้องการการฝึกอบรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการของสถาบัน TAT Academy
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
การท�ำงานของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จ�ำกัด
การประเมินผลระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
การศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์กร
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
ของพนักงาน บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จ�ำกัด
การส�ำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
การท�ำงานของพนักงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จ�ำกัด ปี 2556
การศึกษาและก�ำหนดตัวชี้วัดหลักทางการ
บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
แข่งขันประเมินสภาพการแข่งขันและประเมิน
มูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer Surplus)
ในกิจกรรมโทรคมนาคม

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
คุณมนตรี เกิดมีมูล
คุณมนตรี เกิดมีมูล
ดร.วิชัย รูปข�ำดี
คุณมนตรี เกิดมีมูล

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์
ผศ.ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิคร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ลำ�ดับที่ ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

13

การศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษี
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของประเทศไทย

14

การสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลุ่มธุรกิจรองรับ AEC กิจกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ธุรกิจของสมาคมการค้า
การติดตามและประเมินผลข้อเสนอ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ
การปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ การประปานครหลวง
การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2556
การออกแบบส�ำรวจ ประมวลผล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และการจัดท�ำรายงานสรุป การส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้า กฟผ.
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การประปาส่วนภูมิภาค
ของการประปาส่วนภูมิภาค
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าสายงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) ประจ�ำปี 2556
การส�ำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชน
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อการพัฒนา
ระบบ PRTR ของประเทศไทย
การศึกษาวิจัยและประเมินผลการด�ำเนินงาน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
โครงการการประกวดการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ครั้งที่ 1 - 7 : (2549-2555)
วิทยาการศึกษาส�ำนึกและขั้นตอนวิธีแบบ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ประมาณส�ำหรับการแพร่สัญญาณ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อย่างมีประสิทธิภาพบนเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
การส�ำรวจระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญา
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ของประเทศไทย
การประเมินการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
(ศพศ.315)
การพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหาร
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
การเงินส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานยาสูบ
เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคง
ทางการเงินสู่การเกษียณอายุได้อย่างเป็นสุข
และพอเพียง
การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดชอร์บเบ้นท์
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย
แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การใช้สื่อสังคม (Social Media) ของวัยรุ่น
ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็น
เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม
สาธารณะแห่งประเทศไทย
การประเมินผลโครงการตามแผนชุมชนฯ
ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ในระยะที่ 1 -4 ที่รับงบประมาณด�ำเนินการแล้ว
ตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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14

รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.วริยา ล�้ำเลิศ
อ.เกียรติพร อ�ำไพ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
อ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธ์บุญ

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงการ
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัย
สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย
องค์การระดับตัวบุคคล Emo - meter
การส�ำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
(Stakeholders) ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ :
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การจัดท�ำแบบทดสอบเพื่อประเมินผู้สมัครงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
การประเมินประสิทธิภาพสถานีต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และความเชื่อมั่นของประชาชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
และภาวะวิกฤต ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบส�ำรวจจริยธรรม
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
ในการท�ำงานของพนักงาน
การประเมินผลการด�ำเนินงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
บริษัท เบอร์รา จ�ำกัด
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การศึกษาวิจัยความจ�ำเป็นในการ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตราพระราชบัญญัติบ�ำนาญประชาชน
การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
การศึกษาสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิก
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM10
ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สี่
การศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ในฝุ่นละออง
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สี่
การจัดท�ำรายงานการส�ำรวจความพึงพอใจ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ของชุมชนและข้าราชการ/ผู้น�ำชุมชน
โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงิน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
การส�ำรวจราคาสลากและทัศนคติ
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของประชาชนที่มีต่อส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การประเมินผลวารสารวิจัย
โครงการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
การทบทวนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
ในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา
สังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านข้อกฎหมาย
สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่
ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
และความรับผิดชอบตามกฎหมายของ
สังคมแห่งชาติ
องค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หลักความได้สัดส่วน (Principle of
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขต
อ�ำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา

รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

15

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงการ
50
51
52
53
54

55
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57
58
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60

61

ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชน
และสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประมาณการโอกาสของการเข้าถึง
การศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์
ของการศึกษาต่อในอนาคต
การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย (องค์การมหาชน)
แนวทางการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ
(Disaster Education) ในประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน
การกระท�ำผิดวินัย : กรณีละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2556
การส�ำรวจและประเมินผลที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ
ในประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การวิจัยตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของโรงงานยาสูบ
การประมวลผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การจัดท�ำขีดความสามารถของต�ำแหน่งงาน
ของบุคลากรในการด�ำเนินธุรกิจ
(Job Competercy) ปี 2556
การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย (Institutional Capacity
Building on ICT Policies in Thailand)
การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

62
63
64
65

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ

ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย
ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัย
ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย

อ.ดร.นรีนุช ด�ำรงชัย

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.วริยา ล�้ำเลิศ
อ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์
อ.กิตติภูมิ เนียมหอม
อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

RANK P.T. O’CONNER’S CO., LTD.

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

บริษัท โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
MONTRI TRANSPORT CORPORATION PCL.
บริษัท พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) จ�ำกัด
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ�ำกัด ,
บริษัท เอบีพี คาแฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
GOLDEN SCOOP CO., LTD.
SMR AUTOMOTIVE SYSTEM (THAILAND) LTD.
BUREAU VERITAS (THAILAND) LTD.
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
UNIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ,
บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ�ำกัด และ
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จ�ำกัด
THAI FINS CO., LTD.
SINO-THAI RESOURCES DEVELOPMENT PCL.

66
67
68
69
70
71
72
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BBDO BANGKOK LTD.

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

TIRATHAI E&S CO., LTD.
THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD. &
YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING
(THAILAND) CO., LTD.
THAI USUI CO., LTD.
บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จ�ำกัด และ
บริษัท ไทย จีแอนด์บี แมนูแฟคเจอริง จ�ำกัด
KWE - KINTETSU WORLD EXPRESS
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ�ำกัด
ALTUM PRECISION CO., LTD.
บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอร์วิสเอเชีย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
SAMUI ISLAND RESORT CO., LTD.
MAJOR DEVELOPMENT HOTELS &
RESORTS CO., LTD.
บริษัท ฮอท พอท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ ASIA GLOBAL RESEARCH CO., LTD.
TYROLIT THAI DIAMOND CO., LTD.
SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ำกัด,
บริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด,
บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด,
บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด,
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด และ
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
RANBAXY UNICHEM CO., LTD.
บริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จ�ำกัด
JAC PERSONNEL EASTERN SEABOARD
RECURITMENT LTD. & JAC PERSONNEL
RECRUITMENT LTD.
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท มิลล์แพค จ�ำกัด
ROCKWELL AUTOMATION THAI CO., LTD.
บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จ�ำกัด
บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จ�ำกัด
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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102
		

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
HANJIN SHIPPING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ดูร่า ฟาสเทนเนอร์ส จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน บันแดก แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
SRISAWAD POWER 1982 CO., LTD.
BJC HEAVY INDUSTRIES LTD.
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
NIDEC COPAL (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
J.R.W. UTILITY PCL.
TONGKAH HARBOUR PCL.
SIAM FAMILY MART CO., LTD.
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
AJE THAI CO., LTD.
COUNTRY GROUP SECURITIES PCL.
JTB (THAILAND) LTD.
TMC INDUSTRIAL PCL.
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลบุรีรัมย์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และ
MJP PROPERTY CO., LTD.
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด,
บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ำกัด และ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เอ็น.ซี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
และบริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
RICOH MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อูซ่า สยาม สตีล อินดัสเตรียส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.
GENERAL STARCH LTD.
FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PCL.
STARBUCKS COFFEE (THAILAND) CO., LTD.
THAI FUJI SEIKI CO., LTD.
บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จ�ำกัด,
บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จ�ำกัด และ
บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จ�ำกัด

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
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บริษัท สนุก ออนไลน์ จ�ำกัด และ
SANOOK SHOPPING LTD.

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
ผศ.ดร.โอม ศรนิล
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การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

OCEAN COMMERCE CO., LTD.
HON CHUAN (THAILAND) CO., LTD.
SHINKAWA MANUFACTURING ASIA CO., LTD.
ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY PCL.
องค์การสวนยาง
ASIA MODIFIED STARCH CO., LTD.
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จ�ำกัด
THAI MITCHI CORPORATION CO., LTD.
SELIC CORP CO., LTD.
บริษัท เบสท์ อะควาคัลเชอร์ พาทเนอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด
TOKAI RIKA (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โพลีไทพ์ เอเซีย แปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท โตเกียว ไซเรียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่นฟู้ด จ�ำกัด
บริษัท อินเตอร์เซีย ฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท ราชประสงค์พัฒนา จ�ำกัด
บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จ�ำกัด
FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO.,LTD. ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด จ�ำกัด และ
บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จ�ำกัด
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
BASF (THAI) LTD.
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จ�ำกัด และ
บริษัท อีสเทอร์น เพิล จ�ำกัด
บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ำกัด
บริษัท น�่ำเฮงคอนกรีต (1992) จ�ำกัด และ
บริษัท น�่ำเฮงศิลา จ�ำกัด
THAI SEMCON CO.,LTD.
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด และ
บริษัท สยามวาสโก จ�ำกัด
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
PERTROLEUM THAI CORPORATION CO., LTD.
& PTG ENERGY PCL.
HOYU COSMETICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท วารีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จ�ำกัด,
บริษัท วารีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ คลัทซ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
PPC ASIAN INSULATORS CO.,LTD.
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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JOBSTREET RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.
AVENT DEVELOPMENT CO., LTD.
บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด
THAI POLY ACRYLIC PCL.
บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไลอ้อน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ,
WACOAL LAMPHUN CO., LTD. &
PATTAYA KABINBURI CO., LTD. &
WACOAL KABINBURI CO., LTD. &
SR.W.GARMENT CO., LTD.
บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จ�ำกัด
POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
WACKER NEUSON LTD.
บริษัท มากอตโต จ�ำกัด
WASTE MANAGEMENT SIAM LTD.
บริษัท อาเคอ โซลูชั่น (เซอร์วิสเซส) พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เอส แอพพาเรล จ�ำกัด,
บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ�ำกัด และ
T-CHAMBER CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด &
SIIX BANGKOK CO., LTD.
บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
DOLE HOLDINGS 2010 (THAILAND) LTD. &
THAI AMERICAN FOODS CO., LTD.
RHB BANK BERHAD, THAILAND
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
SUMIDA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
SUMITOMO RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
PURAC (THAILAND) LTD.
GIVAUDAN (THAILAND) LTD.
SUSCO RETAIL CO., LTD. & SUSCO PCL. &
SIAM MONGKOL OIL CO., LTD. &
SUSCO DEALERS CO., LTD.
HIRAISEIMITSU (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
MUBADALA PETROLEUM (THAILAND) LTD.
บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด และ
บริษัท โตโยต้า ซัมมิท จ�ำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

215
		
216
217
218
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การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

AIBEL (THAILAND) LTD.
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จ�ำกัด
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ�ำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ�ำกัด
บริษัท เควายบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ACS CAPITAL CORPORATION CO., LTD. &
ACS LIFE INSURANE BROKER CO., LTD. &
ACS INSURANCE BROKER CO., LTD. &
ACS SERVICING CO., LTD.
NISSEN CHEMITEC (THAILAND) LTD.
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโคะอิโท จ�ำกัด
บริษัท โอนัมบะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NIPPON STEEL & SUMIKIN GALVANIZING
(THAILAND) CO., LTD.
APPLIED DB INDUSTRIAL CO., LTD.
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
KRUNGTHEP RIMNAM LTD, &
PHUKET SQUARE CO., LTD. &
EXCHANGE TOWER LTD.
TOACS CENTER PTE.LTD.
NUSASIRI PCL.
บริษัท ไทยบาร์จ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
บริษัท คลิฟฟอร์ดชานซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โอฮาชิ เทคนิคก้า (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ
บริษัท โอฮาชิ ซาโต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
THAI - GERMAN PRODUCTS PCL.
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
BISALLOY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด
BANDO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.
FIRETRADE ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
บริษัท ไทย-เอ็มซี จ�ำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
JVC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซัมมิทโซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
จ�ำกัด (มหาชน)
DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
& GROUP
บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์ริ่ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
และบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์ริ่ง (อยุธยา) จ�ำกัด
YKK (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย มารูจูน จ�ำกัด
SALAMANDER ENERGY (E&P) LTD.
บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NOBLE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท อินทิเกรเทด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
HITACHI INDUSTRIAL TECHNOLOGY
(THAILAND) LTD.
บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
PERCISION TOOLS SERVICE (THAILAND)
CO ., LTD.
SHOWA AUTOPARTS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท นัลโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ITOCHU (THAILAND) CO., LTD. &
ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
NSK BEARINGS MANUFACTURING
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จ�ำกัด,
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ�ำกัด,
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จ�ำกัด และ
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ NIDEC ELECTRONICS
(THAILAND) CO., LTD.
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดีไวซ์ เซลส์
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จ�ำกัด
U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.
Q MIX SUPPLY CO., LTD.
บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และบริษัท เอ็น วาย เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
OTC DAIHEN ASIA CO., LTD.

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
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YUSEN LOGISTICS THAILAND CO., LTD. & ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จ�ำกัด,
บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จ�ำกัด และ
บริษัท ยูเซ็น แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
WITCORP PRODUCTS LTD.
บริษัท มูราตะ อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD.
บริษัท สัมมากร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ำกัด
บริษัท โตโยอิ๊ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท แมคทริค จ�ำกัด
G4S SECURE SOLUTION (THAILAND) LTD. &
G4S CASH SOLUTIONS (THAILAND) LTD.
บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จ�ำกัด
บริษัท ไซโก พรีซีซั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ�ำกัด (มหาชน)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS
AUDIT CO.. LTD.
AGC CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ECCO TANNERY (THAILAND) CO., LTD.
NYK RORO (THAILAND) CO., LTD. &
NYK AUTOLOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ จ�ำกัด
บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สยามนิสทรานส์ จ�ำกัด
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จ�ำกัด และ
บริษัท ทีเอสเอ็น ไวร์ จ�ำกัด
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
PIOLAX (THAILAND) LTD.
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท มากอตโต จ�ำกัด
SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.
ELETTO (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ำกัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
THAI SEMCON CO., LTD.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
JAIYOS AUDIT CO., LTD.
บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จ�ำกัด
ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO.,LTD
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บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จ�ำกัด และ
บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์ จ�ำกัด
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS
(TH) GROUP
บริษัท เดนท์สุ พลัส จ�ำกัด
บริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
THAI SPECIAL WIRE CO., LTD.
ZYXEL (THAILAND) CO.LTD.
KURITA-GK CHEMICAL CO.LTD.
ALUCON PLC.
SHINDENGEN (THAILAND) &
LUMPHUN SHINDENGEN
BANGKOK EXPRESSWAY PCL.
EVERGREEN CONTAINER TERMINAL
(THAILAND) LTD.
บริษัท แคเรียร์ คอมเมอร์เชียล รีฟริเจอเรชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
CH. KARNCHANG GROUP
PIYACHAR CO., LTD.
STONE ONE PCL.
PANDORA PRODUCTION CO., LTD.
BASF (THAI) LTD.

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
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โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 82 โครงการ มูลค่าโครงการ 168,061,100.00 บาท (หนี่งร้อยหกสิบแปดล้านหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมและก�ำกับ
การน�ำ Credit Scoring มาใช้ในการอนุมัติ
สินเชื่อรายย่อย
การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ระบบการรักษาความปลอดภัย
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.
และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การพัฒนาระบบการวางแผนการหาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Planning)
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็น
ครัวอาหารคุณภาพของโลก
รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

กรมการบินพลเรือน

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ผศ.ดร.วิพธุ อ่องสกุล
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ลำ�ดับที่ ชื่อโครงการ
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ที่ปรึกษาด้านการบริหารกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มผู้ใช้อาคาร/ส�ำนักงาน
จัดท�ำแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การด�ำเนินงานการจ�ำแนก จัดหมวดหมู่
สังเคราะห์ผลงานวิจัยตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล และออกแบบ
วิธีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์
ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส�ำหรับน�ำเสนอในงานประชุมสัมมนา
ทางวิชาการประจ�ำปี 2556
การศึกษาสังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่
รายการข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
และจัดท�ำคู่มือการออกแบบช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูลและตัวชี้วัด
ด้านการศึกษาผ่านเว็บไซด์
การจัดการข้อมูล ประมวลผลทางสถิติ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส�ำหรับการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล และออกแบบการน�ำเสนอผล
ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัดท�ำคู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge
Management Handbook)
ส�ำหรับพนักงานทั่วไปและ KM Facilitator
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบ
จากประชาคมอาเซียน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน (MDICP - 15 )
การส�ำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย
การศึกษาและปรับปรุงการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล ของพนักงานโรงงานยาสูบ
การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้

ตัวแบบการจัดการสินค้าคงคลัง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน),
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน),
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาองค์การ การประเมินผล
บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
การฝึกอบรมสถาบัน MK Service Training Center
การด�ำเนินการเสริมสร้างและส�ำรวจวัฒนธรรม การไฟฟ้านครหลวง
องค์กร ประจ�ำปี 2556
การส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
EGAT Enhancing Program (EEP)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Enhancing Program ปี 2556
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Get Ready Program III (EGRP III) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด
บุคคลผู้แทนจ�ำหน่าย
EGAT Ner Leader Development
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Program (ENLP)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การควบคุมภายใน และการประเมินผล
ควบคุมภายใน
การสอบทานและพัฒนาระบบ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การควบคุมภายในส�ำหรับด้านการเงิน
และงานด้านการบัญชีของสถาบัน
การทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การส่งเสริม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2555-2559 และจัดท�ำแผนปฎิบัติงาน
ประจ�ำปี 2557
จัดท�ำแผนการพัฒนาและทบทวน
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2556
การพัฒนากระบวนการที่ส�ำคัญ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ปรึกษาด้านอัตราค่าไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรม Dioxin Sampling & องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
Analysis ให้กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
ที่ปรึกษาโครงการการฝึกอบรม
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
Demonstration of Best Available
สหประชาชาติ (UNIDO)
Techniques (BAT) and Best
Environmental Practices (BEP)
in fossil fuel- fired utility and industrial
boilers in response to the stockholm
Convention on Persistent Organic
Pollutants (POPs) ให้กับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ�ำกัด
มลพิษทางอากาศ สารพิษ และปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพส�ำหรับ iPhone iPad
Android Android Tablet

รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพาณิช
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
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การจัดท�ำหนังสือ Demonstration of Best
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
Available Techniques (BAT) and Best
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
Environmental Practices (BEP)
in fossil fuel- fired utility and industrial
boilers in response to the stockholm
Convention on Persistent Organic
Pollutants (POPs) ให้กับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
การประชาสัมพันธ์สื่อด้านต่างๆ
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเมื่อเกิดภัย
กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาด้านบริหารกิจกรรม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มเยาวชน
การประเมินผลตัวชี้วัดตามค�ำรับรอง
กรมประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัด 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3
บริษัท โกบอลแคเรียร์ ดีเวลลอปเมนท์ 2008 จ�ำกัด
การพัฒนาธุรกิจและองค์กร
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาระบบเทคโนโนยีสารสนเทศ
บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด
การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลพระราม 9
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 4 โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท
การตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Oxigon Solution Limited
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
การศึกษา ส�ำรวจและวิเคราะห์
กรมการท่องเที่ยว
ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประจ�ำปี 2556
การพัฒนาของผู้สื่อความหมาย
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลวัดสิงห์
ทางการท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่ระดับสากล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลมะขามเฒ่า
ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคม ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
และความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 5
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การประเมินและการพัฒนา
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ความฉลาดทางอารมณ์
โปรแกรมคนสอนงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาบทบาทการพัฒนา
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ำกัด
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
การสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตร ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)
การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำ 
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน
บริษัท แอคคอม แอนด์ อิมเมจ
ทางด้านการสื่อสารและการบริหารการ
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เปลี่ยนแปลง

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อ.ดร.วัชรีภรณ์ ไชยมงคล
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
อ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
อ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
คุณมนตรี เกิดมีมูล
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

การพัฒนาบุคลากรทางด้านเจรจาต่อรอง
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
การเสริมสร้างทักษะและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง บริษัท ไอทีวัน จ�ำกัด
การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการ
บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับหัวหน้างาน
การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการ
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับหัวหน้างาน
การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
การเสริมสร้างทัศนคติ และพฤติกรรม
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน)
ของพนักงาน เพื่อเสริมความพร้อมต่อ
การขยายธุรกิจภายนอกประเทศ
Social Capital and Networking
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุตรหลานพนักงาน
ระดับหัวหน้างานของบริษัท
Communication with Impact สื่อสารให้ได้ใจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สื่ออย่างไรให้ได้งาน
การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดีลิเวอรี่ จ�ำกัด
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จ
บริษัท น�้ำตาลนครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
ในการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายใน
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และภายนอกองค์กร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จ
บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จ�ำกัด,
อย่างเหนือชั้น
บริษัท เฟิร์ส คลาส ออโต้โมทีพ จ�ำกัด,
บริษัท สเปเชียล วิฮิเคิล จ�ำกัด และ
บริษัท พรีเมียร์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ฟ จ�ำกัด
ทักษะการโน้มน้าวและการสื่อสาร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อความส�ำเร็จ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายใน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และภายนอกองค์กร

รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2556

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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