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ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Consulting Center ( NCC)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือ
ก�ำเนิดจากแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง
กับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยธ�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็น
ศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ศูนย์บริการวิชาการได้ด�ำเนินงานให้
บริการวิชาการด้านที่ปรึกษา แนะน�ำ แก้ ไขปัญหาระบบงาน การบริการวิชาการด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการด้านงานประชาสัมพันธ์ งานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการให้บริการวิชาการ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศ นิติบุคคล
หรือบุคคลต่างๆ
นโยบายการให้บริการวิชาการต้องเป็นไปตามระเบียบสถาบัน กล่าวคือ ต้องเป็นการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
		
4.

มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่มีการสอนหรือมีการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ก่อให้เกิดหรือเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาชีพในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนหรือการวิจัยในสถาบัน
เผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการของสถาบันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การให้บริการวิชาการจะต้องไม่ขัดกับจริยธรรมของอาจารย์และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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สารประธานกรรมการบริการวิชาการ
MESSAGE FORM CHAIRMAN

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้บริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งภายใต้นโยบายการ
บริหารงาน คือ มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการ สามารถได้รับบริการทาง
วิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร ผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูงและน�ำเสนอได้
รวดเร็ว ท�ำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดท�ำ
รายงานประจ�ำปี เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน และเผยแพร่          
แก่ผู้รับบริการวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ผลการด�ำเนินงานในรอบ
ปีทผี่ า่ นมามีการเติบโตขึน้ ทัง้ ในด้านจ�ำนวนและมูลค่าโครงการทีใ่ ห้
บริการวิชาการ โดยมีโครงการบริการวิชาการที่ด�ำเนินการภายใต้
การบริหารของศูนย์บริการวิชาการ จ�ำนวน 482 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 409,384,850.76 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านสามแสน          
แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
ในนามของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอขอบคุณองค์กรต่าง ๆ ทีร่ บั บริการวิชาการ คณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรของสถาบันทุกท่าน         
ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
และมีส่วนร่วมท�ำให้ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

มีนาคม 2558
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
BOARD OF DIRECTORS

รองศาสตราจารย์
ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
วัฒนา ณ ระนอง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
กรรมการ

อาจารย์
ใจชนก ภาคอัต
กรรมการ
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
BOARD OF DIRECTORS

(1 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์
ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรัชญ์ ครุจิต
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.วิสาขา ภู่จินดา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ

อาจารย์
ใจชนก ภาคอัต
กรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
AUDITOR’S REPORT

เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบรายรับและค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท�ำและน�ำเสนองบการเงิ น     
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น               
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ  
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง              
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ          
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
และการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะ
สมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของศูนย์
บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 30
กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(นายชนินทร์ ภูวิชยสัมฤทธิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3629

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

งบแสดงฐานะการเงิน
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / 30 กันยายน 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ                                                                                
รายได้บริการวิชาการค้างรับ                                                                                        
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ                                                                                                     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                                           
เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)                                                                               
รวมสินทรัพย์                                                                                                                         
หนี้สินและเงินทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย                                                                                                                   
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย                                                                                                  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                                                       
เงินรับฝากบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                                                      
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                                                                         
ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์ฯ
เงินทุนสะสม                                                                                                               
บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                                               
รวมส่วนของทุน                                                                                                              
รวมหนี้สินและส่วนของทุน                                                                                                        

                    (หน่วย : บาท)
55,057,613.52
1,424,449.14
57,683,541.00
385,329.37
4,000.00
114,554,933.03
131,819.31
114,686,752.34

1,572,058.05
149,751.93
70,728,128.68              
1,966,514.50
2,493,000.00
76,909,453.16
12,000,000.00
3,279,854.82
22,497,444.36
37,777,299.18
114,686,752.34

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
STATEMENTS INCOME

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
			
รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                                                                                                        
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ                                                            
บวก ดอกเบี้ยรับ                                                                                                                                
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                     
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                                              
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(หน่วย : บาท)
362,154,720.55
337,368,784.54
24,785,936.01
963,984.31
25,749,920.32
3,252,475.96
22,497,444.36
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ผลการด�ำเนินงาน
OPERATING RESULT

ปีงบประมาณ 2557 ( 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 ) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการวิชาการ จ�ำนวน 482 โครงการ
มีมูลค่าโครงการรวม 409,384,850.76 บาท (สี่ร้อยเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เป็นโครงการ
วิจัย 384 โครงการ มูลค่า 168,769,386.99 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบ                   
เก้าสตางค์) โครงการที่ปรึกษา 98 โครงการ มูลค่า 240,615,463.77 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

จ�ำนวนและมูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
จ�ำนวนโครงการ

จ�ำนวน
600
500
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ปี

มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
มูลค่าโครงการ

ล้านบาท

409.38
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

จ�ำนวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
วิจัย

ที่ปรึกษา

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

2553

2554

2555

2556

2557

ปี

มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
วิจัย

ที่ปรึกษา

มูลค่าโครงการ
350
300
250
200
150
100
50
0

2553

			
รวม			
จำ�นวน มูลค่า มูลค่า จำ�นวน
รวม เฉลี่ย
รวม
2,043 1,481.59 0.73 226
วิจัย
1,646 678.64 0.41 173
ที่ปรึกษา 397 802.95 2.02 53

2554

2555

2556

2557

ปี

2553			 2554			 2555			 2556			 2557		
มูลค่า มูลค่า จำ�นวน มูลค่า มูลค่า จำ�นวน มูลค่า มูลค่า จำ�นวน มูลค่า มูลค่า จำ�นวน มูลค่า มูลค่า
รวม เฉลี่ย
รวม เฉลี่ย
รวม เฉลี่ย
รวม เฉลี่ย
รวม เฉลี่ย
275.05

1.22

471

228.97

0.49

438

265.77

0.61

426

302.56

0.71

482

409.39

0.85

134.02

0.77

364

120.84

0.33

376

116.78

0.31

141.03

2.66

107

108.13

1.01

62

148.99

2.40

344

134.50

0.39

384

168.77

0.44

82

168.06

2.05

98

240.62

2.46
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2557 จ�ำนวน 362,154,720.55 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2557 รวมเป็นเงิน 337,368,784.54
บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน
24,785,936.01 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)

รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 – 2557
รายได้รวม

ล้านบาท

380.00
360.00
340.00
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย

2553
		
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2554
2553
196.57
183.46
13.11

2555
2554
280.49
259.93
20.56

2556
2555
231.04
218.13
12.91

2557
2556
316.03
293.70
22.33

ปี
2557
362.15
337.37
24.79

จากการด�ำเนินโครงการ ในปี 2557 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 23,671,207.44 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่า          
ใช้จ่ายส�ำนักงานรวม 3,252,475.96 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นรายได้คงเหลือ
เพื่อน�ำไปจัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 20,418,731.48 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
รายได้ค่า
ธรรมเนียมรวม

ล้านบาท
25.00

รายได้คงเหลือ
เพื่อน�ำไปจัดสรร

20.00

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร

15.00
10.00
-

2553
		
รายได้ค่าธรรมเนียมรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้คงเหลือเพื่อนำ�ไปจัดสรร

2554
2553
13.03
2.08
10.95

2555
2554
17.34
2.19
15.15

2556
2555
17.05
2.58
14.47

2557
2556
21.05
2.78
18.27

ปี
2557
23.67
3.25
20.42

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

รายได้จัดสรรให้สถาบัน
APPROPRIATION OF INCOME

ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี  โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดสรร
เงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ส�ำหรับปี 2557                 
ศูนย์บริการวิชาการได้จดั สรรเงินให้สถาบันจ�ำนวน 21,383,024.60 บาท (ยีส่ บิ เอ็ดล้านสามแสนแปดหมืน่ สามพันยีส่ บิ สีบ่ าทหกสิบสตางค์)  
ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี้

รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2553 - 2557
เงินจัดสรร
สถาบัน

ล้านบาท
20

เงินสมทบ
เพิ่มเติม

15

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

10
5
0

2553

		
รวมเงินให้สถาบัน
เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน
เงินจัดสรรสถาบัน
คงไว้ที่ศูนย์ฯ

2554

2553
11.56
3.89
7.67
3.29

2555

2556

2554
19.07
8.47
10.60
4.54

2557

2555
16.17
6.04
10.13
4.34

ปี

2556
20.48
7.69
12.79
5.48

2557
21.38
7.09
14.29
6.13
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

โครงการที
ผ
่
า
่
นศู
น
ย์
บ
ริ
ก
ารวิ
ช
าการ
ปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณ 2557 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�ำนวน 482 โครงการ มูลค่าโครงการ 409,384,850.76 บาท (สี่ร้อยเก้าล้าน
สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัยและที่ปรึกษา ดังนี้

งานวิจัย

จ�ำนวน 384 โครงการ มูลค่าโครงการ  168,769,386.99 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อย
แปดสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1.

การสร้างสมรรถภาพเพื่อความเป็นพหุนิยมในการ
สื่อสารในกรณีของสถานีวิทยุชุมชน (Capacity
Building For Pluralism of Communal
Radio Station)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

คุณมนตรี เกิดมีมูล

2.

แผนงานและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส�ำหรับภาคการเกษตร

ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

3.

Conducting Primary Data Collection For
Nation - wide Agriculture Survey in Thailand

AECOM International Development

ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

4.

การศึกษาการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและ
วิสาหกิจชุมชน

สถาบันพระปกเกล้า

ดร.บุญสม หรรษาสิริพจน์   
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

5.

การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

ดร.บุญสม หรรษาสิริพจน์
อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

6.

การศึกษาวิจัยและปรับปรุงเอกสารมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.พลาพรรณ  ค�ำพรรณ์

7.

การส�ำรวจการมีหรือการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ใน กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.พลาพรรณ  ค�ำพรรณ์

8.

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่สาม (พ.ศ.2555-2558)
รอบที่ 1 ใน 3 ปีแรก พ.ศ. 2555-2557

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

9.

การศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ทางเลือก

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

10.

การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลปี 2557 กิจกรรม ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ
พัฒนาบุคคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (องค์การมหาชน)
ในบริบทของ SIPA ครั้งที่ 3

ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล

11.

Ties and Its Impact in Later Lifein Thailand

ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานันทนะสุวงศ์  
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์

The Univers Foundation

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

12.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการ
เหมืองแร่ใน สปป.ลาว

นายโชติก รัศมีทันกรกุล

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

13.

การวิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
และแผนธุรกิจในโครงการพัฒนาที่ดินปทุมธานี

บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

14.

การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการค้า
และแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วงระยะเวลา
3 เดือน

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์

15.

การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

16.

การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

17.

การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลส�ำหรับองค์กรสื่อ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
สาธารณะ (Marketing Communication in the
แห่งประเทศไทย
Digital Era for Public Service Media Organization)

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

18.

การปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก ปี 2557

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

19.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความต้องการของ
ลูกค้าต่อธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ปี 2557

การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

20.

งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
ที่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 12/24 เควี

การไฟฟ้านครหลวง

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

21.

การประเมินและติดตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
และสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ส�ำนักงาน กสทช.)
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

22.

Coherence of Macroeconomic Policies in ASEAN สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Members Empirical Investigation of Experiences
in 2000-2010

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข       
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข        
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

23.

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผศ.ดร.สุจิตรา ช�ำนิวิกย์กรณ์

24.

การศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจาก
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

25.

การประเมินและผลกระทบของการปรับปรุงเงินอุดหนุน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เชื้อเพลิง ฟอสซิล ในประเทศอินเดีย อินโดนิเซีย และไทย

26.

การวิจัยเพื่อก�ำหนดนโยบายด้านเนื้อหารายการใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ผศ.ดร.อาแว มะแส                       
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
(ส�ำนักงาน กสทช.)

27.

การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
“ลานกีฬาพัฒน์” พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
การเคหะคลองจั่น กทม. อย่างยั่งยืน

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตรารุจิ

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

28.

การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ

29.

การติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตาม
ประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ)

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ

30.

การศึกษาและประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ              
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา             
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์            
ผศ.ดร.อาวีวรรณ มั่งมีชัย

31.

แผนที่ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการในเขต
ประกอบการ ไออาร์พีซี

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

32.

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู”

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

33.

การพัฒนาเครื่องมือและระบบประเมินผล
การพัฒนาองค์กร

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

34.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาการ
สู่ส�ำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office)

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

35.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร  
  

36.

การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ       
ศ.ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์

37.

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี พ.ศ. 2557

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

38.

การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ
อ�ำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

39.

แผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2558

ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

40.

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

41.

การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์และสาร บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนใน
ฝุ่นละออง PM 10 ของเขตประกอบการในจังหวัดระยอง
ประจ�ำปี 2557

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

42.

การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละออง บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

43.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ การเคหะแห่งชาติ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติชุมชน ส�ำหรับ
ชุมชนภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

44.

การจัดท�ำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2557-2561

รศ.ดร. อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

45.

การศึกษาและส�ำรวจข้อมูลศิลปะการท�ำทองสุโขทัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
พร้อมจัดท�ำชุดองค์ความรู้และชุดสื่อความหมาย
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ส�ำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พัชนี  เชยจรรยา

46.

การศึกษาความเหลื่อมล�้ำการคลังท้องถิ่นและ
ทางเลือกนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรม

มูลนิธิเอเซีย

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

47.

การศึกษาต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

48.

การส�ำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการขนาดย่อม
และขนาดกลาง (SMEs) ต่อการพัฒนามาตรฐาน
บังคับปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

49.

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมส�ำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมส�ำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

50.

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเทศไทยและบริบทสากล ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

51.

การประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง ปีงบประมาณ 2556
(พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก)

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

52.

ลักษณะและปัจจัยก�ำหนดภาพในความคิด (Stereotype) สถาบันพระปกเกล้า
ที่คนไทยมีต่อกลุ่มการเมืองต่างๆ และการออกแบบ
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความแตกต่างสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคมไทย

อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

53. - 64

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.โอม ศรนิล           
ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

65. - 263

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

264.

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรต่อ ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

265.

การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานกองทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558-2561

กรมสรรพสามิต

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า

017

018

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

266.

การส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพ ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
มหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพ
มหานคร

267.

การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตาม องค์การสวนสัตว์
กฎหมายแรงงานไทย

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

268.

การประเมินผลการใช้งานและออกแบบฐานข้อมูล การเคหะแห่งชาติ
สารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการบริหารงาน
ของการเคหะแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งคณะกรรมการ
นโยบายที่อยู่อาศัย

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

269. - 384 การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตาม บริษัทเอกชน
กฎหมายแรงงานไทย

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

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

งานที่ปรึกษา จ�ำนวน 98 โครงการ มูลค่าโครงการ 240,615,463.77 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1.

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด�ำเนินงานตาม ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของ ความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณมนตรี เกิดมีมูล                
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

2.

การพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

3.

การสร้างความเข้าใจระบบการจัดสรรทุนรัฐบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน
การศึกษาในประเทศ (UIS) ให้แก่นักศึกษากลุ่ม
เป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

4.

การพัฒนากรอบหลักสูตรการพัฒนาและ
การประเมินผลการพัฒนา

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

5.

การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักปกครอง ระดับสูง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นปส.) รุ่นที่ 60 และรุ่นที่ 61

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

6.

การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
(ทุน UIS ปี 2556)

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

7.

การเตรียมก�ำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (UIS 57) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

8.

การพัฒนาธุรกิจและองค์กร

บริษัท โกลบอลแคเรียร์ ดิเวลลอปเมนท์ 2008 จ�ำกัด ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

9.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมและก�ำกับการน�ำ 
Credit Scoring มาใช้ในการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
ของธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

10.

การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สปน. (ฉบับที่ 3) ปี 2558-2562

ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

11.

ส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

12.

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมศึกษา
ส�ำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

13.

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมศึกษา
ส�ำรวจและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
มาตรฐานบริการท่องเที่ยว

บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ�ำกัด

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

019

020

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

14.

การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ เพื่อรองรับการ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจง/อบรม/
สัมมนาผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาค
อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว

15.

การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
งานภายในองค์กรและความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร ประจ�ำปี 2557

16.

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้า และ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
บริการท่องเที่ยว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมสัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย)

17.

การพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบ
การฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals -MRA

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

18.

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการสร้าง
ความร่วมมือในการอ�ำนวยการแก้ไขปัญหา
นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

19.

การพัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร

โรงพยาบาลมหาชัย จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

20.

การศึกษาเพื่อจัดท�ำร่างแผนแม่บทด้านสื่อสาร
และโทรคมนาคม สปป.ลาว

South star Network Co., Ltd.

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

21.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ Schaeffler (Thailand) Co Ltd.

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

22.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(ธสน.)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

23.

กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายใน Ausiris Futures Co., Ltd.

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

24.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(ธสน.)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

25.

การพัฒนาบุคคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง

ธนาคาร ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

26.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความส�ำเร็จอย่างเหนือชั้น

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

27.

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

28.

กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ดีวัน ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

29.

เทคนิคการน�ำเสนอแบบมืออาชีพ

บริษัท เอแอลเอส แลบราทอรี่ กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

30.

การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ส�ำหรับผู้บริหาร

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

31.

กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายใน บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

32.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

33.

ทักษะการโน้มน้าวใจและการสื่อสาร เพื่อความส�ำเร็จ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

34.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ OLIC (THAILAND) Limited

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

35.

กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน

บริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

36.

ปัจจัยที่สร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน
(Passion) ให้กับ Sale Representatives

Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

37.

เสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

38.

การสร้างทักษะการสื่อสารและการจัดการ
ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

39.

ที่ปรึกษาโครงการหลักสูตร Management
Assimilation Program: From Me to We

บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

40.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับผู้น�ำ
องค์กรยุคใหม่

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

41.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่ NTT Communications (Thailand) Co., Ltd.

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

42.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับผู้น�ำ
องค์กรยุคใหม่

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

43.

การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

44.

การด�ำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

45.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานสู่การบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

46.

การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ภายในองค์กร ปี 2556
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

47.

การจัดท�ำแผนพัฒนาแรงงานสตรีตามกรอบ
ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

48.

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าสายงาน
รองผู้ว่าการธุรกิจ (รวธ.) ปี 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ  อ่องสกุล

49.

จัดท�ำแผนการตลาดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นครหลวง ปี 2557 ภายใต้งานจัดท�ำแผนการตลาด

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

50.

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัว
อาหารคุณภาพของโลก (Thailand Quality to the
World) ปีงบประมาณ 2557

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

51.

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)

021

022

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

52.

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
กิจกรรม การติดตามและประเมินผล

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

53.

การท�ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตของรัฐ พ.ศ. 2556-2560 และ การทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ปี (2556-2560)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

54.

การส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการให้บริการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ปีงบประมาณ 2557

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

55.

การจัดท�ำแผนแม่บทของส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2562)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

56.

การจัดท�ำแผนธุรกิจของส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2562)

ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

57.

การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

58.

การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

59.

การศึกษาและจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด

ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

60.

การท�ำแผนพัฒนาธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

61.

การเก็บองค์ความรู้ของพนักงานเกษียณอายุ
การท�ำงานประจ�ำปี 2556

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

62.

การวิจัยการจัดการเรียนรู้ของครู (TALIS)

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

63.

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ตามมาตรฐานสากล

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

64.

การศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบการน�ำเสนอ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผลการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลในรูปแบบ PDF Files
บนเว็บไซต์ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

65.

การด�ำเนินงาน ประมวลผล และออกแบบการน�ำ
เสนอผลการติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ศึกษาผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

66.

การพัฒนาการแสดงผลข้อมูลเพื่อการรายงานผล
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การติดตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก  
ประเทศไทย ( The Education For All Global
Monitoring Report  Thailand Report) โดยแสดง
ผลบน Apple Application (App Store) Android
(Play Store) และเว็บเบส (Web base) ของ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

67.

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้าน
การศึกษาของไทย และนานาชาติ

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

68.

การวิจัยทิศทางการบริหารงานของกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในทศวรรษหน้า

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี     
รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์

69.

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

70.

การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
แม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)
(ระยะที่ 2) ประจ�ำปี 2556

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

ผศ.ดร.อาแว มะแส

71.

การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

72.

การจัดท�ำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดท�ำแผนที่กลุ่ม
เมืองท่องเที่ยว (Zoning)

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง

73.

การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ , บมจ.ปตท. , บลจ.ไอร่า ,
ส�ำนักงาน กสทช. , บจก.สหการประมูล ,
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  บจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

74.

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

75.

การพัฒนาระบบส�ำรวจการวินิจฉัยองค์กรและ
ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยออนไลน์ส�ำหรับ
โรงพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

76.

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

77.

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

78.

การส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ E-COMMERCE จาก
ลูกค้าของบริษัท

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

79.

ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

80.

การวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2557

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา                      
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี   

81.

EGAT New Leader Development Program
(ENLP) ปี 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

82.

EGAT Get Ready Program III (EGRP III)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

83.

รวม 6 โครงการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. EGAT senior Executive Program (ESEP)
2. EGAT Director Development Program (EDDP)
3. EGAT Enhancing for Level 11 (EEP Level 11)
4. EGAT Enhancing Program for Chief of
Department (EEP for Chief)
5. EGAT Enhancing Program for Level 9 Taking
charge of Head of Sectio (EEP for Level 9-Head)
6. EGAT Enhancing Program For Head of Section
(EEP for Head)

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

84.

การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

85.

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

86.

จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีและสปอต
ประชาสัมพันธ์ชื่อตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนด้านฝึกอาชีพและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

87.

ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของ
ชุมชนที่มีต่อกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

88.

การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันระหว่าง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (องค์การมหาชน)
ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช           
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา              
ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม             
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

89.

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development
to Improve Competitiveness Programme MDICP)

รศ.ดร.อนุกลั ยณ์ จีระลักษณะกุล

90.

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
การก�ำหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การวิเคราะห์งาน การวางแผนอัตราก�ำลัง การจัดท�ำ
โครงสร้างค่าตอบแทน และการจัดท�ำแผนพัฒนา
งานอาชีพ

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ            
ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี         
ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์        
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

91.

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ              
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน               
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2557

ล�ำดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

92.

การจัดท�ำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่ง
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
ท่องเที่ยว (มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

93.

การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (มาตรฐาน
เรือรับจ้างน�ำเที่ยว) ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

94.

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนใน กรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

95.

การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการ
สร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี                         
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

96.

การจัดท�ำรายงานผลการน�ำนโยบายพัฒนาส้วม
สาธารณะไทยไปสู่การปฏิบัติ

กรมอนามัย

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

97.

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
มัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

98.

ที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อ
สนับสนุนการบริหารพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
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ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Consulting Center ( NCC)
ความสามารถในการบริการด้านวิชาการ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ด� ำ เนิ น งานให้ บ ริ ก ารวิ ช าการโดยบุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะ/ ส�ำนัก ต่างๆ ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิตปิ ระยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม คณะภาษาและการสือ่ สาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ ส�ำนักวิจยั ส�ำนักสิรพ
ิ ฒ
ั นา
ส�ำนักบรรณสารการพัฒนา และส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างของผลงานบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้แก่ การพัฒนาความรูด้ า้ นการวางแผนงานและนโยบาย ด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางกลยุทธ์
องค์กร การออกแบบและพัฒนาองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ
การประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและลูกค้า/ผู้รับบริการ การวิจัยธุรกิจ การส�ำรวจตลาด
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนากฎหมาย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
องค์กร การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย การพัฒนาระบบ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

027

