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ศูนยบร�การว�ชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA CONSULTING CENTER (NCC)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือก�ำเนิด
จากแนวพระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั          
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับการสถาปนา
ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2509 เพือ่ เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ผลิตผู้น�ำทางความคิดเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่
ประเทศชาติ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยธ�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุม
การให้บริการศึกษา วิจัย อบรม รวมทั้งการบริการให้ค�ำ
ปรึกษาทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร สถิติประยุกต์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ นิติศาสตร์ การ
จัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ บรรณสารการพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงานบริการ
1. บริการที่ปรึกษา 
เป็ น การจั ด หาอาจารย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการของ
สถาบัน ทีม่ คี วามสามารถเฉพาะ และมีประสบการณ์สงู
ทัง้ ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตั ิ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา
แก่องค์กร หรือ หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการที่ปรึกษา
หน่วยงานสามารถก�ำหนดหัวข้อของการให้ค�ำปรึกษา
ในรูปแบบของโครงการพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุง
การท�ำงาน หรือ การให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงานย่อยของ
ตน ระยะเวลาของการให้คำ� ปรึกษาอาจเป็นไปตามระยะ
เวลาทีห่ น่วยงาน หรือ อาจารย์ผใู้ ห้บริการเห็นว่าเหมาะสม
2.

บริการวิจัย
ให้บริการ “การจัดท�ำงานวิจัย” ซึ่งงานวิจัยนี้
สามารถครอบคลุ ม ลั ก ษณะและความแตกต่ า งของ
ขอบเขตงานวิ ช าการได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางในศาสตร์
ทุกด้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการจัดท�ำวิจัยที่เป็น
ลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีระยะเวลา
ก�ำหนดของโครงการวิจัยที่หน่วยงานขอรับบริการระบุ
ไว้ งานวิจยั ทีจ่ ดั ท�ำมีในรูปแบบของการศึกษาความเป็น
ไปได้ การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่หน่วยงานได้
กระท�ำขึ้น การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ของสภาวะแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเมือง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จดั ตัง้ ศูนย์
บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการ
วิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับ
เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการส�ำคัญแก่หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงโครงการส�ำคัญระดับประเทศมาอย่างยาวนาน
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการ
โครงการต่างๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงาน
ให้เกิดผลด�ำเนินการ มีความครอบคลุมความต้องการ
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตามกลุ่มสาขาวิชาที่ 3. บริการอื่นๆ
เป็นบริการในลักษณะบริการที่แตกต่างไปจาก
น�ำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล
บริการทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น ลักษณะของบริการอืน่ ๆ
ที่ศูนย์บริการวิชาการเคยให้บริการ คือ การจัดรายการ
โทรทัศน์ และการบริการแปลเอกสารวิชาการ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์
บริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบว่า ศูนย์บริการวิชาการ
สามารถให้บริการในความต้องการที่มีอยู่ได้อย่างไร
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หน่วยงานที่ขอรับบริการ
1. หน่วยงานราชการ
ครอบคลุมถึง กระทรวง ทบวง กรม ส�ำนักงาน
ตัวอย่างของหน่วยงานราชการที่ใช้บริการวิชาการ อาทิ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมบัญชี
กลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว ส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า          
กรมอนามั ย กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ฯลฯ
2.

รัฐวิสาหกิจ
ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจที่เป็นด้านการผลิต และ
การบริการ ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่ใช้บริการวิชาการ
ได้ แ ก่ การเคหะแห่ ง ชาติ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ
3.

องค์กรเอกชน
เป็นหน่วยงานทีข่ อรับบริการทีม่ คี วามหลากหลาย
ในหัวข้อการบริการของศูนย์บริการวิชาการ การให้บริการ
ครอบคลุมวิชาการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่
ขอรั บ บริ ก ารเป็ น ทั้ ง องค์ ก รที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลไทยและ
บริษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ สมาคมการค้าต่างๆ อาทิเช่น
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน หอการค้า
จังหวัด ฯลฯ

4.

องค์กรระหว่างประเทศ
เป็นหน่วยงานขององค์กรระหว่างประเทศ ที่
เป็นหน่วยงานย่อยขององค์กรสหประชาชาติ และทีเ่ ป็น
องค์กรสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
ขององค์กรระหว่างประเทศได้แก่ Japan International
Cooperation Agency (JICA), Asian Development
Bank (ADB), Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific -United Nations Development
Programme (ESCAP -UNDP) ฯลฯ
ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์บริการวิชาการ
ผลงานที่ผ่านมาของคณาจารย์และนักวิชาการ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มากกว่า 200 ท่าน
ได้ให้ประโยชน์ และพัฒนาการในด้านต่างๆ ของศาสตร์
การบริหาร ทั้งในด้านบริการวิชาการที่เป็นการวิจัย       
การฝึกอบรม และบริการที่ปรึกษา ตัวอย่างของผลงาน
บริการวิชาการทีไ่ ด้ดำ� เนินการภายใต้การบริหารงานของ
ศูนย์บริการวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการ
วางแผนงานและนโยบาย ด้านสังคมและเศรษฐกิจ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางกลยุทธ์องค์กร การประเมินผลด�ำเนินการ
การวิจยั ธุรกิจ การจัดตัง้ ระบบข้อมูลเพือ่ การบริหารธุรกิจ
และองค์กร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการให้
บริการด้านวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะและ
ส�ำนัก ภารกิจหลักของคณาจารย์คือ การสอน ในขณะ
เดียวกันการให้บริการวิชาการก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
อีกส่วนหนึ่ง ที่ท�ำให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวความคิด
และองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานคณะ/
ส� ำ นั ก ที่ ค ณาจารย์ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห าร
ศาสตร์สังกัดนั้น จะมีขอบเขตและการครอบคลุมของ
ศาสตร์ในแขนงต่างๆ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER
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สารประธานกรรมการบริการวิชาการ
MESSAGE FROM CHAIRMAN

รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2559 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน         
บริหารศาสตร์ ได้พัฒนาแนวทางของกิจกรรมหลายประการ ในด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนา Web Site         
การพัฒนาฐานข้อมูล คุณภาพการให้บริการวิชาการ รวมทั้งการจัดสัมมนา Year-End Conference เพื่อเสนอ
ข้อมูลของการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานการวิจัยและการค้นคว้าผลงานใหม่ๆ ของคณาจารย์ภายใต้
โครงการที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ชื่อเสียง และการรับรู้ของหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะ
ใช้บริการวิชาการของศูนย์ฯ ให้สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ
ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการวิชาการ รวมทั้งให้บริการ
วิชาการที่ท�ำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจในบริการ ศูนย์บริการวิชาการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการวิชาการ
ในนามของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้ง                
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ใช้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ และ          
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานต่างๆ
ด้วยดีตลอดมา
6
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สารผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
MESSAGE FROM DIRECTOR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์
บริการวิชาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ                     
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 นับได้วา่ มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยมีจำ� นวน
โครงการทีผ่ า่ นศูนย์บริการวิชาการทัง้ สิน้ 515 โครงการ ซึง่ เป็นจ�ำนวนโครงการทีส่ งู ทีส่ ดุ นับแต่เริม่ ให้บริการวิชาการ
นโยบายหลักของศูนย์บริการวิชาการทีผ่ า่ นมา คือ การเน้นความรวดเร็วของบริการ คุณภาพในการประสาน
งานและด�ำเนินการ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานที่ใช้บริการจากคณาจารย์และนักวิจัย
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะยังคงเป็นแนวนโยบายหลักของศูนย์บริการวิชาการในปีต่อๆ ไป
ศูนย์บริการวิชาการได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเผยแพร่
แก่ผู้รับบริการวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป ที่ส�ำคัญในปีนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้จัดท�ำรายงานชุดองค์ความรู             ้
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้บริการ
วิชาการได้อย่างเหมาะสม และขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์      
ทีม่ สี ว่ นร่วมให้การด�ำเนินงาน ของศูนย์บริการวิชาการประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER

7

คณะกรรมการบริการวิชาการ
BOARD OF DIRECTORS

รองศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

8

รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิริพัฒนา
กรรมการ
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รายงานผู้สอบบัญชี
AUDITOR’S REPORT

เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                            
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และงบรายได้-รายจ่าย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนด       
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า            
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ ลื อ กใช้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ ส อบบั ญ ชี                           
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน       
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา                    
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ           
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER

9

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2557
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 ได้รับการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน                  
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 อย่างไม่มีเงื่อนไข

(ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1223

10

รายงานประจำ�ปี 2558 • ANNUAL REPORT 2015

งบแสดงฐานะการเงิน

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / 30 กันยายน 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย                                    
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย                                       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                        
เงินรับฝากบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น                            
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์ฯ
เงินทุนสะสม                                               
		
บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ         
รวมส่วนของทุน              
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

(หน่วย : บาท)

                    
48,155,060.45
3,247,442.50
75,551,411.65
193,282.48
14,000.00
127,161,197.08
192,444.80
127,353,641.88

449,689.89
240,287.56
81,757,343.28              
2,522,384.00
992,500.00
85,962,204.73
12,000,000.00
4,456,407.74
24,935,029.41
41,391,437.15
127,353,641.88

งบรายได้ – รายจ่าย
STATEMENTS INCOME

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
			
(หน่วย : บาท)
รายได้บริการวิชาการ                                                                      
369,633,179.33
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                                                               
342,086,106.28
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ                        
27,547,073.05
บวก รายได้อื่น                                                                          
718,085.74
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
28,265,158.79
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร             
3,330,129.38
รายได้มากกว่ารายจ่ายสุทธิ
24,935,029.41
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER
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ผลการดำ�เนินงาน

OPERATING PERFORMANCE
ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการ
วิชาการ จ�ำนวน 515 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 361,509,481.89 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าพัน
สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เป็นโครงการวิจัย 425 โครงการ มูลค่า 190,770,974.22 บาท                    
(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) โครงการที่ปรึกษา 90 โครงการ        
มูลค่า 170,738,507.67 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
จ�ำนวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558

ป 2558

515
ป 2557

482

471

ป 2554

426 438
ป 2555

ป 2556
มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558 (ล้านบาท)

ป 2558

361.51
ป 2557

409.38
302.56

ป 2556
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228.97

ป 2554

265.77
ป 2555

จ�ำนวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558
ป

2558

425

90
384

2557

98

2556

344

82

2555

376

62

2554

364

107
0
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200

300

400

500

จำนวน
โครงการ

ว�จัย
ที่ปร�กษา

มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558
ป

190.77
170.74

2558

168.77

2557

134.50

2556

116.78

2555

240.62

168.06

148.99

120.84
108.13

2554
0

50

100

150

200

250

300

ลานบาท

ว�จัย
ที่ปร�กษา
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รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ  2558 จ�ำนวน 369,633,179.33
บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
โครงการ รวมเป็นเงิน 342,086,106.28 บาท (สามร้อยสี่สิบสองล้านแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) และ
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน 27,547,073.05 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสตางค์)
รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ  : ปี 2554 – 2558 (ล้านบาท)
ป
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369.63
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ลานบาท

รายไดรวม
คาใชจายรวม
รายไดสูงกวาคาใชจาย

จากการด�ำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ  2558 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 22,766,797.13 บาท
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการ
วิชาการ ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยส�ำนักงานรวม 3,330,129.38 บาท (สามล้านสามแสนสามหมืน่ หนึง่
ร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) เป็นรายได้คงเหลือเพื่อน�ำไปจัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 19,436,667.75 บาท (สิบเก้า
ล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558 (ล้านบาท)
ป

2558

19.44

3.33

2557

20.42

3.25

2556
2555
2554

15.15

2.19

0

17.05

14.47

2.58

5

10

15

23.67

21.05

18.27

2.78

22.77

17.34

20
รายไดคาธรรมเนียมรวม
รายไดคงเหลือเพ��อนำไปจัดสรร
คาใชจายในการบร�หาร
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25

ลานบาท

รายได้จัดสรรให้สถาบัน

APPROPRIATION OF INCOME
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรร
เงินให้สถาบันจ�ำนวน 19,784,546.18 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบแปด
สตางค์)  ทงั้ นี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดของ
การจัดสรรรายได้ ดังนี้
รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2554 – 2558 (ล้านบาท)
ป
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ลานบาท

เง�นจัดสรรสถาบัน
เง�นสมทบเพ��มเติม
คงไวที่ศูนย

		

2554

2555

2556

2557

2558

รวมเงินให้สถาบัน

19.07

16.17

20.48

21.38

19.78

เงินจัดสรรสถาบัน

10.60

10.13

12.79

14.29

13.60

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

8.47

6.04

7.69

7.09

6.18

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

4.54

4.34

5.48

6.13

5.83
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ผลงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2558

ในปีงบประมาณ   2558 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�ำนวน 515 โครงการ มูลค่าโครงการ
361,509,481.89 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าพันสีร่ อ้ ยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยแยก
เป็นโครงการด้านวิจัยและที่ปรึกษา ดังนี้

โครงการวิจัย จ�ำนวน 425 โครงการ มูลค่าโครงการ 190,770,974.22 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)
ลำ�ดับที่

16

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1.

การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและ
ด�ำเนินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกรณี
ของพื้นที่รอบโครงการพระราชด�ำริ
บึงพระราม 9

ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์

อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน
ผศ.ดร.อาแว มะแส

2.

การประเมินผลปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การกระท�ำผิดซ�้ำคดียาเสพติดและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

3.

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559-2562

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

4.

การประเมินยุทธศาสตร์การปฏิบัติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

5.

การติดตามประเมินผลโครงการ
ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานแก่หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงของประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

6.

Analytics Hospital Clustering &
Profiling as a Tool for Evidencebased Organization Development

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
(องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558 • ANNUAL REPORT 2015

ลำ�ดับที่
7.

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานด้านกิจการโทรทัศน์ ในประเด็น
ประเทศไทย
เกี่ยวกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป (Must Carry Rule)
และหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส�ำคัญ
ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไป (Must have Rule)

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

8.

การศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัว
ชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน :
ตัวอย่างด้านความเหลื่อมล�้ำ

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

9.

Regional Cooperation and
Integration (RCI) Knowledge
Platform on Economic Productivity

Asian Development Bank (ADB)

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
อ.ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล

		

		

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
งานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจ�ำปี 2557 ประเทศไทย
ในประเด็นเกี่ยวกับ “กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส)”

อ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

11.

นักบริหารการงบประมาณระดับสูง
(นงส.)

ส�ำนักงบประมาณ

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

12.

การด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)

10.
		

		
13.

		

การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ในการจัดท�ำความตกลงหุ้นส่วน
ประเทศไทย
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : ประเด็น
ที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้า
สินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทย
กับสาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์
ประเด็นการเปิดเสรีการค้าบริการ
และประเด็นการลงทุนที่เกี่ยวข้อง)

อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
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ลำ�ดับที่

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

14.

การจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2559-2563

15.

การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
และความพึงพอใจในการให้บริการ
ประเทศไทย (รฟม.)
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

16.

จัดท�ำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
บุคลากร สคร. ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ ภาครัฐ (IRDP)
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

		

18

ชื่อโครงการ

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

17.

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
เพื่อสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลายโดย
ใช้ตัวชี้วัดทางปัญญาสังคม : กรณี
ศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและ
อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
โภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นายนิตินยั รุ่งจินดารัตน์

18.

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

19.

การพัฒนาและยกระดับบุคลากรภาครัฐ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร
ที่ปรึกษาด้านวิชาการและสถาน
ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

20.

การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559-2563)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

21.

การวิจัยตลาด ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ แผนธุรกิจ และ
การออกแบบเบื้องต้น

บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

22.

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
เบื้องต้นเพื่อจัดท�ำแผนแม่บท โครงการ
สร้างคลองหรือฟลัดเวย์ (Floodway)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและ
การแก้ปัญหาน�้ำท่วมอย่างยั่งยืน
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

23.

การส�ำรวจและจัดท�ำโครงการพัฒนา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ห่วงโซ่ความเย็นส�ำหรับรักษา
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบยั่งยืน

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

24.

การประเมินประสิทธิภาพสถานีต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของต�ำรวจ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

25.

ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส          

26. - 155. การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

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

156.

การศึกษาโครงการพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการ
น�้ำที่ดีในพื้นที่ลุ่มน�้ำน่าน

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน�้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี

157.

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรมการจัดหางาน

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

158.

การประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงิน
การก่อการร้ายของประเทศไทย

ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

ดร.พลาพรรณ ค�ำพรรณ์

159.

การประเมินผลโครงการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

160.

การจัดท�ำคู่มือการใช้สื่อดิจิทัลส�ำหรับ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ผู้ใช้กลุ่มสูงอายุ

161.

การจัดประชุมน�ำเสนอผลงานวิจัย
ในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลใน
กลุ่ม Digital natives

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
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ลำ�ดับที่
162.

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรมประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่เพื่อจัดท�ำผังรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
หัวหิน :กรณีศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
รวมเข้า อ.ชะอ�ำ และ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
รศ.พัชนี เชยจรรยา
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

163.

การวิจัยเพื่อจัดท�ำแผนแม่บท
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
รศ.พัชนี เชยจรรยา
ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

164.

การเกื้อหนุนทางสังคมและความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในบริบทชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
ชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ และชุมชนที่มีพื้นฐาน
ความสัมพันธ์หลากหลาย

ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอ�ำพร

165.

การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1
(ประจ�ำปี 2558)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

166.

การวิจัย พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

167.

การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Lucus Telecommunication Inc., Ltd. ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

168.

การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

169.

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

170.

โครงการอนาคตของวิทยุชุมชนและ
การให้การยอมรับจากผู้ฟังท้องถิ่น
(The Future of Community Radio and
its Perception by Local Audiences)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

171.

วิทยุชุมชนและการเมืองท้องถิ่นใน
ประเทศไทย : การท�ำให้การสื่อสาร
ทางการเมืองท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตย
ผ่านการควบคุมสื่อ (Community radio
and Local Politics in Thailand :
Democratization of Local Political
Communication through media control)

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

172.

การศึกษาการใช้สื่อต่อต้าน
การก่อการร้าย

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี

173.

การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัคร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
วัดไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และความมั่นคงของมนุษย์

174.

การศึกษาและทบทวนนโยบายและ
กลไกทางด้านราคาค่าไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพในระยะยาว

บริษัท เบอร์รา จ�ำกัด

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์

175.

การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการให้
บริการทางพิเศษ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

176.

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส�ำหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz
และ/หรือ ย่าน 900 MHz

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

177.

การส�ำรวจความพึงพอใจต่อการให้
บริการทางพิเศษ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

178.

การส�ำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการท่องเที่ยวเมืองเก่า
ที่มีชีวิต จังหวัดน่าน

บริษัท เพอร์ฟอร์เมนซ์ พลัส จ�ำกัด

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

179.

การบริหารจัดการพลังงานในชุมชน
ต.ปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

180.- 346. การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

		

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

347.

การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ใน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
การจัดท�ำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ประเทศไทย
ที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี (CEPA) : ประเด็นที่เป็นความ
สนใจพิเศษในด้านการค้าสินค้าบริการ
และการลงทุนระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์ผล
กระทบของการท�ำความตกลงต่อ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม : An Analysis
of Macroeconomic Impacts on the
Thai Economy)

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

348.

การประเมินผลการปรับโครงสร้าง
องค์กรประจ�ำปี 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

349.

การ “สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร” ของส�ำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

350.

ทบทวนนโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา             
น.ส.ไพลิน เชื้อหยก            
น.ส.วณิชชา อ่วมแจ้ง           
นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น

351.

สวัสดิการชุมชน การสร้างสังคมเข้มแข็ง ส�ำนักงานทรัพย์สิน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา
ส่วนพระมหากษัตริย์
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอ�ำพร

352.

การศึกษาเหตุผลและความเป็นไปได้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ในการจัดท�ำความตกลงหุ้นส่วน
ประเทศไทย
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐ เกาหลี (CEPA) : ประเด็น
ที่เป็นความสนใจพิเศษในด้านการค้า
สินค้าบริการและการลงทุนระหว่างไทย
กับสาธารณรัฐเกาหลี (การวิเคราะห์
ประเด็นกฎถิ่นก�ำเนิดสินค้า และการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า)

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

การจัดท�ำ การผลักดัน การประเมินผล ส�ำนักงานทรัพย์สิน
และการถอดบทเรียน การพัฒนาตาม ส่วนพระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

		

353.
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

354.

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ภายใต้
โครงการ NRE Program Fund ll )

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

355.

การสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา
เพื่อใช้ทดสอบผู้เข้าสมัครงานและ
สัมภาษณ์กับทางเครือ SCG

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

356.

การพัฒนาระบบการตรวจสอบการ
กรมบัญชีกลาง
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
และการพยากรณ์ภาระงบประมาณ
ด้านค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2578

อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

357.

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อธรรมาภิบาล สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในองค์กรปกครองท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

358.

การศึกษาออกแบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นในอนาคต (วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว)
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

ส�ำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.จ�ำลอง โพธิ์บุญ

359.

การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ส�ำนักงาน กสทช.)

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

360.- 425. การประเมินเงินส�ำรองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน
เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผศ.ดร.โอม ศรนิล
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โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 90 โครงการ มูลค่าโครงการ 170,738,507.67 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ลำ�ดับที่

24

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1.

การจัดท�ำโครงสร้างเงินเดือน

บริษัท บ้านกรองทอง จ�ำกัด

ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

2.

การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยโปรแกรม R
และ Tableau

บริษัท เอ็ม โฟกัส จ�ำกัด

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

3.

การจัดตารางพนักงานออกตรวจเคลม บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด
ประกันภัยรถยนต์
(มหาชน)

รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

4.

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

5.

การส�ำรวจความผูกพันของบุคลากร :
PTTEP Employee Engagement
(Pulse Survey)

บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
จ�ำกัด (มหาชน)

6.

การส�ำรวจความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ PEA
ปี พ.ศ. 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

7.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ปีงบประมาณ 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

8.

HR Skills in 21st Century เพื่อพัฒนา บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ศักยภาพ HR ของร้านผู้แทนจ�ำหน่าย ก่อสร้าง จ�ำกัด
SCG  

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์

9.

การจัดท�ำยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ทรัพยากรมนุษย์ตามโครงสร้างใหม่
และแผนแม่บทการท�ำงานในระบบ
ดิจิตอล ของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 2559-2563

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

10.

การจัดท�ำแผนและวางระบบงานด้าน
สวัสดิการองค์กร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

11.

การพัฒนาธุรกิจและองค์กร

บริษัท โกลบอลแคเรียร์ดิเวลลอปเมนท์ ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
2008 จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2558 • ANNUAL REPORT 2015

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

12.

การพัฒนาธุรกิจด้านบริการยานยนต์

13.

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

14.

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อก�ำหนด บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จ�ำกัด
อ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
แนวทางกลยุทธ์ระดับฝ่ายและแนวทาง (โรงพยาบาล บี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

15.

ปรับปรุงโครงสร้างองค์การธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

16.

การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (อพท.)

17.

การตรวจสอบประเมินความรู้เพื่อการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) (อพท.)

18.

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

19.

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

20.

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด

รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

21.

ที่ปรึกษาออกข้อสอบคัดเลือกเข้า
โรงเรียนนายอ�ำเภอ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

22.

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการท�ำงาน
และฝึกอบรมบุคลากร

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

23.

การส�ำรวจความพึงพอใจ/ความไม่
พึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประจ�ำปี 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

24.

การส�ำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถ ประเทศไทย (รฟม.)
ไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมมงคล
ปีงบประมาณ 2557

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต
จ�ำกัด

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์
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ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

25. ให้ค�ำแนะน�ำ พัฒนาทุนมนุษย์
บริษัท ชิคาโก้ บิซิเนส แมเนจเมนต์
		 กระตุน้ พลังจากภายใน :  เพิ่มศักยภาพ จ�ำกัด
นักเรียนไทยให้ก้าวไกลระดับโลก
26.

26

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

การประเมินผลตามค�ำรับรองการ
กรมประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

27.

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

28.

การจัดท�ำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจน�ำเที่ยว)

ผศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร
รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง
อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

29.

การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่
ความรู้

30.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
ผู้แทนจ�ำหน่าย
จ�ำกัด

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

31. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�ำ ความ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		 รับผิดชอบต่อสังคมและการวิจัยองค์กร

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ.ปตท., รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
บลจ.เมย์แบงก์กิมเอ็ง, สหการประมูล,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ปตท.สผ.

32.

การสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

33.

การสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะการบริหาร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

34.

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2558

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
อ.ดร.แสงแข  บุญศิริ

35.

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์การสร้างความ และกีฬา
อ.ดร.แสงแข  บุญศิริ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ�ำกัด

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

36.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

37.

กลยุทธ์จัดการความขัดแย้งอย่างสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
สรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ของคนและองค์กร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

38.

เทคนิคการน�ำเสนอแบบมืออาชีพ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

39.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

40.

กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

41.

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรออสสิริส บริษัท ออสสิริส จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

42.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

43.

การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

44.

การให้และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่องาน
ที่ได้ผลและคนที่มีความสุข

บริษัท พีทีที โพลลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

45.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตเลียม ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
จ�ำกัด (มหาชน)

46.

การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

47.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

48.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

ดีวัน ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับ
ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

49.

การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจา ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ต่อรอง

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

50.

ศาสตร์และศิลป์การเจรจาต่อรอง
อย่างเหนือชั้น

บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์
จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

51.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับผู้น�ำองค์กรยุคใหม่

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์. บิซิเนส
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

52.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
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ลำ�ดับที่

28

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

53.

ศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจาต่อรอง บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
อย่างเหนือชั้น
จ�ำกัด (มหาชน)

54.

การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
อย่างเหนือชั้น

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร
(มหาชน)

55.

การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
อย่างเหนือชั้น

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

56.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท โกลเด้นฟู้ด สยาม จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

57.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์
และบริษัท เทรนด์ วีจี 3 จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

58.

การเจรจาต่อรองเพื่อความส�ำเร็จ
อย่างเหนือชั้น

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

59.

การจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

60.

การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลัง
จากภายใน

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

61.

PASSION FOR ULTIMATE SUCCESS บริษัท เดอะโมติเซอร์ชั่น จ�ำกัด

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

62.

การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
แบบมืออาชีพ
(มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

63.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

64.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

65.

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
ส�ำหรับองค์กรยุคใหม่

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

66.

การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

67.

Intercultural Communication for
Ultimate Success in Multinational
Corporations

BMW Group Thailand

ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

รายงานประจำ�ปี 2558 • ANNUAL REPORT 2015

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

68.

การประเมินศักยภาพและความพร้อม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ของบุคลากรภาครัฐในการเข้าสู่
ข้าราชการพลเรือน
ประชาคมอาเซียน

อ.ดร.วิชัย รูปข�ำดี
คุณมนตรี เกิดมีมูล

69.

EGAT Enhancing Program for
Level 4-7

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

70. การปรับปรุงระบบบริการประชาชนใน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
		 เชิงรุก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

71.

การยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

72.

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันยุค
เศรษฐกิจดิจิตอล (Manufacturing
Development to Improve
Competitiveness Programme to
Digital Economy : MDICP-DE)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

73.

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน
		 (Manufacturing Development to
Improve Competitiveness Programme
: MDICP) รุ่นที่ 17 แผนงานเพิ่ม
สมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
และการตลาด

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

74.

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน
		 (Manufacturing Development to
Improve Competitiveness Programme
: MDICP) รุ่นที่ 17 แผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุน
บุคลากร
75.

การส�ำรวจความพึงพอใจ ความไม่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการ การลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้
บริการของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ปีงบประมาณ 2558

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER
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30

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

76.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วมเอกชน และ
การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ให้บริการ
ผู้โดยสารโดยการทดลองใช้บริการ
(Mystery Shopper)

77.

การพัฒนาโรงสีข้าวคุณภาพเพื่อให้ได้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
มาตรฐานห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
ปีงบประมาณ 2558

78.

การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปุ๋ย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
อินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเกษตรกร
ปีงบประมาณ 2558

79.

กิจกรรม ติดตามและประเมินผล
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ประจ�ำปี 2558

80.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ต้องการของลูกค้าภายนอกต่อการให้
บริการของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนา
ธุรกิจ (รวธ.) ประจ�ำปี 2558

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

81.

การส�ำรวจความพึงพอใจและความ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการด�ำเนินงาน ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ของส�ำนักงาน ปปช.
(ป.ป.ช.)

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

82.

การปรับปรุงระบบการพัฒนาข้าราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พลเรือน

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

83.

การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ชุด
Thai Train Only ผ่านทางสื่อออนไลน์

รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

84.

การจัดท�ำนโยบายสาธารณะ

ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

สถาบันอาหาร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

85. ที่ปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวาง บริษัท ดีไซน์แลป เอ็นแอลเอสเอส
		 กรอบบริหารจัดการในโครงการออกแบบ จ�ำกัด
และวางกรอบการบริหารจัดการเพื่อ
ปรับปรุงบ้านศรัทธา (ภายใน)

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

86.

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

87.

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมเชิงรุก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

88.

ที่ปรึกษาเพื่อท�ำหน้าที่บริหารงาน
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

89.

การจัดท�ำหลักสูตรและแนวทาง
ยกระดับการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย พม.ตามองค์ประกอบ
เครือข่ายคุณภาพ กรณีศึกษาองค์กร
เครือข่ายคุณภาพระดับดีมาก (A)
ที่ผ่านการประเมินตนเองเมื่อปี 2557

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

90.

การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการ
ท่องเที่ยวและมาตรฐานร้านอาหาร
รถเข็น แผงลอย (Street Food))

อ.ดร.แสงแข บุญศิริ
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ACADEMIC SERVICES FOR PUBLIC

ศูนย์บริการวิชาการ และ
ส�ำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัด
เสวนา เรื่ อ ง “การแลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นเพื่อก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต” เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 16
ธั น วาคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม
3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็น มุมมองเกีย่ วกับแนวทาง
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อนาคต และน�ำองค์ความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้เกิด
ความยั่งยืน
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โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ
ด้วย นางมาริสา เชาว์พฤติพงศ์ กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ
จ�ำกัด และ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รอง
เลขาธิการ ก.พ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา

ในการเสวนาครั้ ง นี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง การ
เสวนาส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่า เนือ้ หาสาระเป็น
ประโยชน์ วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นเป็นอย่างดีมาก
และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมเสวนาใน
ครั้งนี้

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER

33

34

รายงานประจำ�ปี 2558 • ANNUAL REPORT 2015

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • NIDA CONSULTING CENTER

35

118 หมูที่ 3 ถนนเสร� ไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0 2374 1174, 0 2378 0182, 0 2727 3802-5 โทรสาร 0 2375 8802
Email : ncc@nida.ac.th
Website : http://consult.nida.ac.th

