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ประวัติความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือก�าเนิดจากพระราชด�าริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ                
และได้รบัการสถาปนาขึน้เมือ่วันท่ี 1 เมษายน 2509 เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาชัน้สงูทีมุ่ง่เน้นการศึกษาด้านพัฒนบรหิารศาสตร์ 
และผลิตผู้น�าทางความคิดเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่ประเทศชาติ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ธ�ารงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุมการให้บริการศึกษา วิจัย การบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ 
บรหิารธุรกิจ พัฒนาสงัคม สิง่แวดล้อม ภาษาและการสือ่สาร สถิตปิระยุกต์ พัฒนาทรพัยากรมนษุย์ พัฒนาองค์การ นติศิาสตร์ 
การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ บรรณสารการพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการวิชาการในสถาบัน
การศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการส�าคัญ
แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการส�าคัญระดับประเทศมาอย่าง
ยาวนานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการโครงการต่างๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานให้เกิด
ผลด�าเนินการ มีความครอบคลุมความต้องการของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตามกลุ่มสาขาวิชาที่น�าไปประยุกต์ใช้เชิง
ธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล

ประเภทงานบริการวิชาการ

 1.  บริก�รที่ปรึกษ� 

เป็นการจัดหาอาจารย์หรือนักวิชาการ
ของสถาบัน ที่มีความสามารถเฉพาะ 
และมปีระสบการณ์สงูท้ังด้านทฤษฎแีละ 
ด้านปฏิบัติ ให้ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา       
แก่องค์กร หรือหน่วยงานท่ีต้องการ          
ใช้บริการท่ีปรึกษา หน่วยงานสามารถ
ก�าหนดหัวข้อของการให้ค�าปรึกษาใน   
รูปแบบของโครงการพัฒนาระบบ 
โครงการปรับปรุงการท�างาน หรือการ
ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานย่อยของตน 
ระยะเวลาของการให้ค�าปรึกษาอาจเป็น
ไปตามระยะเวลาท่ีหน่วยงาน หรือ 
อาจารย์ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม

 2. บริก�รวิจัย 

ให้บริการ “การจัดท�างานวิจัย” ซึ่งงาน
วิจัยน้ีสามารถครอบคลุมลักษณะและ
ความแตกต่างของขอบเขตงานวิชาการ
ได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ทุกด้าน 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการจัดท�าวิจัย      
ท่ีเป็นลกัษณะโครงการทีม่วัีตถุประสงค์
ท่ีชดัเจน มรีะยะเวลาก�าหนดของโครงการ 
วิจัยที่หน่วยงานขอรับบริการระบุไว้       
งานวิจัยท่ีจัดท�ามีในรูปแบบของการ
ศกึษาความเป็นไปได้ การศกึษาผลกระทบ 
ของกิจกรรมที่หน่วยงานได้กระท�าขึ้น 
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและ         
แนวโน้ม ของสภาวะแวดล้อมและปัจจยั
ต่างๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และการเมือง

 3.  บริก�รอื่นๆ 

เป็นบรกิารในลกัษณะบรกิารทีแ่ตกต่าง
ไปจากบริการท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
ลักษณะของบริการอื่นๆ ที่ศูนย์บริการ
วิชาการเคยให้บรกิาร คือ การจดัรายการ
โทรทัศน์ และการบริการแปลเอกสาร
วิชาการ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับบริการ
สามารถติดต่อสอบถามท่ีศูนย์บริการ
วิชาการ เพ่ือตรวจสอบว่า ศูนย์บริการ
วิชาการสามารถให้บริการในความ
ต้องการที่มีอยู่ได้อย่างไร

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ

 1.  หน่วยง�นร�ชก�ร

ครอบคลุมถึง กระทรวง ทบวง กรม ส�านักงาน ตัวอย่างของ
หน่วยงานราชการที่ใช้บริการวิชาการ อาทิ กรมบัญชีกลาง 
กรมประชาสมัพันธ์ กรมการท่องเทีย่ว กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมอนามยั กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังาน
กิจการยุตธิรรม ส�านกังานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ฯลฯ

 2.  รัฐวิส�หกิจ

ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจที่เป็นด้านการผลิต และการบริการ 
ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจท่ีใช้บริการวิชาการได้แก่ การเคหะ
แห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส�านักงาน กสทช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ

 3.  องค์กรเอกชน

เป็นหน่วยงานท่ีขอรับบริการที่มีความหลากหลายในหัวข้อ
การบริการของศูนย์บริการวิชาการ การให้บริการครอบคลุม
วิชาการท้ังด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอื่นๆ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ขอรับบริการเป็น
ทั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลไทยและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 
สมาคมการค้าต่างๆ อาทิเช่น บริษัท สหการประมูล จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารพาณิชย์  สมาคมบริษัทจดทะเบียน  บริษัท เบทาโกร 
จ�ากัด (มหาชน)  ฯลฯ

 4.  องค์กรระหว่�งประเทศ

เป็นหน่วยงานขององค์กรระหว่างประเทศ ที่เป็นหน่วยงาน
ย่อยขององค์กรสหประชาชาติ และท่ีเป็นองค์กรสนบัสนุนการ
พัฒนาระหว่างประเทศ ตัวอย่างขององค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่ Japan International Cooperation Agency(JICA), 
Asian Development Bank (ADB), Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific -United Nations 
Development Programmer (ESCAP -UNDP)ฯลฯ

ผลงานที่ผ่านมาของศูนย์บริการวิชาการ 

ผลงานที่ผ่านมาของคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบัน
มากกว่า 200 ท่าน ได้ให้ประโยชน์ และพัฒนาการในด้านต่างๆ 
ของศาสตร์การบรหิาร ท้ังในด้านบรกิารวิชาการทีเ่ป็นการวิจยั 
บรกิารทีป่รกึษา และบรกิารด้านอืน่ๆ ตวัอย่างของผลงานบรกิาร 
วิชาการทีไ่ด้ด�าเนินการภายใต้การบรหิารงานของศนูย์บรกิาร
วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนงานและ
นโยบาย ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบคุคล การวางกลยุทธ์องค์กร 
การประเมินผลด�าเนินการ การวิจัยธุรกิจ การจัดตั้งระบบ
ข้อมลูเพ่ือการบรหิารธุรกิจและองค์กร การศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ 

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ มกีารให้บรกิาร
ด้านวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะและ
ส�านัก ภารกิจหลักของคณาจารย์คือ การสอน ใน
ขณะเดียวกันการให้บริการวิชาการก็เป็นองค์
ประกอบส�าคัญอีกส่วนหน่ึง ที่ท�าให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้แนวความคิดและองค์ความรู้ให้เป็น               
รปูธรรมโดยหน่วยงานคณะ/ส�านกัท่ีคณาจารย์ของ
สถาบัน สังกัดนั้นจะมีขอบเขตและการครอบคลุม
ของศาสตร์ในแขนงต่างๆ
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(NIDA Consulting Center) เป็นศนูย์กลางของการให้บรกิาร

วิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ

องค์กรระหว่างประเทศ ด�าเนินงานให้บริการด้านท่ีปรึกษา 

แนะน�า แก้ไขปัญหาระบบงาน การวิจัย งานประชาสัมพันธ์ 

งานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ

พัฒนาการบริหารองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

ผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา มีจ�านวนโครงการทั้ง

สิ้น 790 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 305.97 ล้านบาท โดย

ศูนย์บริการวิชาการ มีพันธกิจหลักคือ การให้บริการวิชาการ

ตรงตามความต้องการของผูร้บับรกิารวิชาการ ส่งมอบผลงาน

ศาสตราจารย์ ดร.กำาพล ปัญญาโกเมศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

บริการวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้

บริการวิชาการของบุคลากรของสถาบัน

ศนูย์บรกิารวิชาการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ ได้จดั

ท�ารายงานประจ�าปี เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน เพื่อเป็นการ

ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่แก่ผูร้บับรกิารและผูส้นใจ ในนาม

ของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่รับบริการวิชาการ

จากศูนย์บรกิารวชิาการ และขอขอบคุณบคุลากรของสถาบนั

ทกุท่านทีใ่ห้การสนับสนุนการด�าเนนิงาน และมส่ีวนร่วมท�าให้

ศูนย์บริการวิชาการประสบความส�าเร็จ และสร้างผลงาน          

จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สารประธานกรรมการบริการวิชาการ 
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ศ�สตร�จ�รย์ ดร.กำ�พล ปัญญ�โกเมศ

ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ

กรรมการ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบัติ กุสุม�วลี 

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิส�ข� ภู่จินด�

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
กรรมการ

อ�จ�รย์ ใจชนก ภ�คอัต

ผู้อ�านวยการส�านักสิริพัฒนา
กรรมการ

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เอกชัย นิตย�เกษตรวัฒน์ 

กรรมการ
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต

กรรมการ
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ศ�สตร�จ�รย์ ดร.กำ�พล ปัญญ�โกเมศ

ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปริยด� สุขเจริญสิน*

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิส�ข� ภู่จินด�

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร***

ผู้อ�านวยการส�านักสิริพัฒนา
กรรมการ

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เอกชัย นิตย�เกษตรวัฒน์ 

กรรมการ
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วริย� ลำ้�เลิศ**

กรรมการ

(ชุดปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต

กรรมการ

 * ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
 ** ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
 *** ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
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เสนอ  อธิก�รบดี สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบรายได้-รายจ่าย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบัญชเีก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ี
ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบ
การเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

  (ดร.ดวงเดือน เขมกวัฒน์)

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1223

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

  (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน                       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      57,076,720.82
 เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ  5,735,428.16
 รายได้บริการวิชาการค้างรับ                                                                            77,068,026.33
 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ                                                                                        492,937.02
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                         22,000.00
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                            140,395,112.33
 เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน (สุทธิ)                                                                     153,860.86
 รวมสินทรัพย์                                                              140,548,973.19

หนี้สินและส่วนของทุน
 หนี้สินหมุนเวียน
 ตั๋วเงินจ่าย                                         5,936,940.70
 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย                                                                          133,088.92
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                              86,574,943.94              
 เงินรับฝากบัญชี  2,963,824.00
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                                            50,000.00
 รวมหนี้สินหมุนเวียน                                   95,658,797.56

ส่วนของทุน
 เงินกองทุนศูนย์ฯ 12,000,000.00
 เงินทุนสะสม                                                                                                 6,487,307.54
 บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                                                      26,402,868.09
 รวมส่วนของทุน                                                     44,890,175.63
 รวมหนี้สินและส่วนของทุน 140,548,973.19

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

30 กันย�ยน 2559
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งบรายได้ – รายจ่าย

  (หน่วย : บาท)
รายได้บริการวิชาการ          367,349,549.08
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ                          338,357,423.00
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ                       28,992,126.08
บวก รายได้อื่น                                                                                         907,220.76
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร                            29,899,346.84
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                    3,496,478.75
รายได้มากกว่ารายจ่ายสุทธิ                                                               26,402,868.09

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2559
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ในปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการที่ขอรับบริการวิชาการ จ�านวน 
790 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 305,965,615.34 บาท (สามร้อยห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทสามสิบ
สี่สตางค์) เป็นโครงการวิจัย 695 โครงการ มูลค่า 146,435,698.34 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย
เก้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)  โครงการที่ปรึกษา 95 โครงการ มูลค่า 159,529,917.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านห้า
แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

ผลการดำาเนินงาน

จำานวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559

มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559 (ล้านบาท)

ป 2559 790
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จำานวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559

มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559
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รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ในปี 2559 จ�านวน 367,349,549.08 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ด
ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ ในปี 2559 จ�านวน 
338,357,423.00 บาท (สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยย่ีสิบสามบาทถ้วน) และมีรายได้สูงกว่า          
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 28,992,126.08 บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทแปดสตางค์)

จากการด�าเนินโครงการ ในปี 2559 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 22,270,841.72 บาท (ยี่สิบสองล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายส�านักงานรวม 3,496,478.75 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ด
สบิห้าสตางค์) เป็นรายได้คงเหลอืเพ่ือน�าไปจดัสรร จ�านวน 18,774,362.97 บาท (สบิแปดล้านเจด็แสนเจด็หมืน่สีพั่นสามร้อย
หกสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ  : ปี 2555 – 2559 (ล้านบาท)

รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559 (ล้านบาท)
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รายได้จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2555 – 2559 (ล้านบาท)

รายได้จัดสรรให้สถาบัน

ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�าเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อน�าไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
สังคม ส�าหรับปี 2559 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจ�านวน 22,179,784.31 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมืน่เก้าพนัเจด็ร้อยแปดสบิสีบ่าทสามสบิเอด็สตางค์)  ทัง้น้ี ศนูย์บรกิารวิชาการยังคงรกัษาเงินกองทนุของศนูย์ฯ ในระดบั 12 
ล้านบาท ดังรายละเอียดของการจัดสรรรายได้ ดังนี้
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เง�นสมทบเพ�่มเติม

คงไวที่ศูนย

  2555 2556 2557 2558 2559
รวมเงินให้สถาบัน 16.17 20.48 21.38 19.78 22.18
เงินจัดสรรสถาบัน 10.13 12.79 14.29 13.60 13.14 
เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน 6.04 7.69 7.09 6.18 9.04
คงไว้ที่ศูนย์ฯ 4.34 5.48 6.13 5.83 5.63
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	 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 1. การศึกษาขนาดของตลาดและ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) รศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ

  ศักยภาพทางธุรกิจเอนไซม์และ

  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในระบบบ�าบัด

  มลพิษ

 2. การศึกษาวิจัยค่าตอบแทน ส�านักงานกิจการยุติธรรม ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

   เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจ และแรงจูงใจ

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

  ในกระบวนการยุติธรรม

 3. การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข และปราบปรามยาเสพติด

  ปัญหายาเสพติดปี พ.ศ. 2559

 4. การบริหารติดตามงานและประเมินผล กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รศ.ดร.จ�าลอง โพธิ์บุญ

  ด้วยวิธีการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

  ของโครงการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

  พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

  และอนุรักษ์พลังงาน

 5. การศึกษา NGOs ของประเทศใน สถานเอกอัครราชทูต อ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

  อาเซียน (ASEAN) : บริบทประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   ประจ�าสหราชอาณาจักรไทย

 6. การส�ารวจเจตคติของประชาชนด้าน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

  ความเสมอภาคระหว่างเพศ    อ.ดร.กนกกาญน์ อนุแก่นทราย

 7. ระบบสร้างหน้าเสมือนอัตโนมัติ บริษัท มีนอคคิโอ จ�ากัด ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

  จากรูปถ่าย

ในปีงบประมาณ  2559 มีผลงานบริการวิชาการผ่านศูนย์ฯ จ�านวน 790 โครงการ มูลค่าโครงการ 305,965,615.34 บาท 

(สามร้อยห้าล้านเก้าแสนหกหมืน่ห้าพันหกร้อยสบิห้าบาทสามสบิสีส่ตางค์) โดยแยกเป็นโครงการด้านวจิยัและทีป่รกึษา ดงัน้ี

โครงก�รวิจัย จ�านวน 695 โครงการ มูลค่าโครงการ 146,435,698.34 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหก

ร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

ผลงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559
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	 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 8. การประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม ส�านักงานคณะกรรมการ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ          

  ในราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือน รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพฒันา  

    อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร       

    อ.ดร.ฌานิทธ์ิ สันตะพันธุ์

 9. การศึกษาทบทวนศึกษาความเหมาะสม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

  และออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนา

  พื้นที่ กท.11 ตามพรบ.เอกชนร่วมลงทุน

  ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

 10. การจัดท�าผลการศึกษาและวิเคราะห์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

  โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้

  เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  พ.ศ. 2556 ในการให้เช่าอาคารและ

  สนามกอล์ฟรถไฟหัวหิน ที่สถานีหัวหิน

 11. การจัดหาแหล่งเงินทุนโครงการพัฒนา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

  ส่วนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การ

  อุตสาหกรรมป่าไม้

 12. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัท บีทีอินดัสตรี จ�ากัด ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

  โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะขนาด 1 MW 

  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 13. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง คุณสินีนารถ เองตระกูล ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

  สถาบันวิทยาการและเทคโนโลยีสมใจนึก 

  และมหาวิทยาลัยสมใจนึก

 14. การประเมินประสิทธิภาพสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

  และความเชื่อมั่นของประชาชน 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 15. การประเมินระดับความส�าเร็จของการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

  ด�าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

  (PART) ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 16. การส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

  พฤติกรรมและความต้องการใน (มหาชน)

  การบริโภคสินค้า
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	 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 17. การจัดท�าแผนแม่บทการก�ากับดูแล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร.พลาพรรณ ค�าพรรณ์

  กิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560-2569 (กฟผ.)

 18. การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่ม ส�านักงาน ป.ป.ช. อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

  ระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

 19. การจัดท�าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

  การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา การคลัง 

  การท่องเที่ยวของเขตมรดกโลกด้าน 

  วัฒนธรรม เขตวิถีลุ่มแม่น�้าโขง และ

  เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนกลาง 

  และจัดท�าแผนที่กลุ่มเมืองท่องเที่ยว

  (Zoning)

 20. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  กรมสุขภาพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนา

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 21. การจัดท�ารายงานการศึกษาพัฒนา ส�านักงานปลัดกระทรวง รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ การพัฒนาสังคม

  ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา และความมั่นคงของมนุษย์

  สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  จังหวัดตามภารกิจใหม่

 22. การประชุมทางวิชาการของ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา

  เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

  ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการน�าเสนอ

  ผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยี

  สารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับ

  พฤติกรรมของชุมชน

 23. การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด  ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาชน)

 24. การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี Locus Telecommunication Inc., Ltd. ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  สารสนเทศ

 25. การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท จ�ากัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  เทคโนโลยีสารสนเทศ
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	 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 26. การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและ กรมการท่องเที่ยว อ.ดร.วิชัย รูปข�าดี

  ประเมินผลการด�าเนินงาน โครงการ 

  อบรมภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์ 

  และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2559

 27. การส�ารวจองค์กรสวัสดิการสังคมที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.ดร.วิชัย รูปข�าดี

  เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ

  เพื่อจัดท�าท�าเนียบองค์กรสวัสดิการ

  สังคมไทยในต่างประเทศ 

  พื้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 28. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม กรมประชาสัมพันธ์ อ.ดร.วิชัย รูปข�าดี

   (Qualitative Research) การด�าเนินงาน

  น�าร่องบูรณาการงานประชาสัมพันธ์

  จังหวัดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง

  แห่งประเทศไทย ประจ�าจังหวัด 

 29. การศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 

  พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน  รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

  บริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

  เศรษฐกิจอาเซียน

      30. การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา บริษัท เบอร์รา จ�ากัด รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 

  ณ โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิง  รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช        

    ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

 31. การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน 

  กิจกรรมของสถาบันไทย-เยอรมัน

  ประจ�าปี 2559

 32. กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ส�านักงานคณะกรรมการ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

  ที่เกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการพลเรือน

  ในต่างประเทศ

 33. การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ กรมบัญชีกลาง รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์   

  จัดท�าเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลจาก  ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  ระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง 

  เพื่อจัดท�ารายงานการคลังในระดับ

  จังหวัดและภาพรวมให้สอดคล้องกับ

  บทบาทของกรมบัญชีกลาง
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	 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 34. การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ การเคหะแห่งชาติ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

  ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

 35. การส�ารวจผลการด�าเนินงานและ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

  การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 

  สมาคมเพื่อนชุมชน ประจ�าปี 2559

 36. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

  การบริหารการเงินและการจัดหา  ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

  แหล่งเงินทุนเพื่อรองรับโครงการลงทุน

  ส�าหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 37. การด�าเนินการวางแผนและจัดท�า อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  ข้อมูลอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

  โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะ

  อุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอ

  และเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า

  อัญมณี และเครื่องประดับ)

       38. การวิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรม บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ ผศ.ดร.สุจิตรา ช�านิวิกย์กรณ์

  ภาพยนต์และวีดีทัศน์และอุตสาหกรรม เอ็กซ์เปอร์ท จ�ากัด อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

  ภาพยนต์และวีดีทัศน์ต่อเนื่อง

  อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ 

  (Contents Industry)

 39. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ ส�านักงบประมาณ ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

  ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์  

 40. การส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม Dr. Li Renliang

   การลงทุน

 41. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 42. การประเมินผลการด�าเนินงานอุทยาน ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

  วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจ�าปี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

   43 - 358 การประเมินเงินส�ารองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

  เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

 359 - 695 การประเมินเงินส�ารองค่าชดเชยการ บริษัทเอกชน รศ.ดร.โอม ศรนิล

  เลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 1. การวางแผนอัตราก�าลัง บริษัท วัชรพล จ�ากัด ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

 2. การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

  ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก

  ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับ

  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ

  การวิเคราะห์ค่าตอบแทนด้าน

  อุตสาหกรรมไม้ที่มีมาตรฐาน

 3. การพัฒนากระบวนการคิดและลงมือ บริษัท ปตท. ส�ารวจและ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

  ปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ส�าหรับนักบริหาร ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

  ทรัพยากรมนุษย์

 4. ที่ปรึกษาด้านสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร 

   (มหาชน)

 5. การพัฒนาระบบส�ารวจวินิจฉัยและ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

  ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของ (องค์การมหาชน)

  องค์กรออนไลน์ส�าหรับโรงพยาบาล

  ปี พ.ศ. 2559

 6. HR Skill in 21st Century : Psychology บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

   of Management for Executives  (ประเทศไทย) จ�ากัด

  “จิตวิทยาการบริหารส�าหรับหัวหน้างาน”

 7. การส�ารวจความพึงพอใจและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

  ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ PEA 

  ปี พ.ศ. 2559

 8. การพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

  และแผนแม่บทงานทรัพยากรบุคคล

  ของ กฟภ. ปี พ.ศ. 2559

 9. การวินิจฉัยองค์กรเพื่อขับเคลื่อน บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน) รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

  กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 10. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการสื่อสาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ไทยแลนด์) รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร      

  เพื่อการจัดการภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

โครงก�รที่ปรึกษ� จ�านวน 95 โครงการ มูลค่าโครงการ 159,529,917.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้า

ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 11. HR Skills in 21st Century : Effective บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร 

  Ways to Enhance Systematic (ประเทศไทย) จ�ากัด   รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

  thinking “กลยุทธ์การพัฒนาความคิด

  เชิงระบบ”

 12. การบริหารจัดการความรู้อย่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

  บูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร แห่งประเทศไทย

  แห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง

 13. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาปรับปรุง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

  กระบวนการทางธุรกิจ จ�ากัด

 14. การพัฒนาธุรกิจด้านบริการยานยนต์ บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

   จ�ากัด

 15. COACHING ON BUSINESS Phatra capital Public Company ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต 

  PROCESS IMPROVEMENT (BPI) Limited

 16. การประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติ กรมประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

  ราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตัวชี้วัด

  ที่ 1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้

  และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ

  และนโยบายของรัฐบาล 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 17. การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 18. การจัดท�าคู่มือการสื่อสารในภาวะ การไฟฟ้านครหลวง รศ.ดร.พัชนี เชยจรรยา

  วิกฤติของการไฟฟ้านครหลวง  ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

 19. การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

  : ธุรกิจยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)

 20. ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหาร ส�านักงบประมาณ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

  การงบประมาณระดับสูง (นงส.)

 21. การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

  กรอบอัตราก�าลังคนของ (สพฉ.) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 22. การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์การ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง

  บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ (องค์การมหาชน)

  โครงการประเมินผลส�าเร็จการด�าเนิน

  โครงการและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  (องค์การมหาชน)

 23. ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

   จ�ากัด

 24. ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

 25. การพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาและ บริษัท วัชรพล จ�ากัด รศ.ดร.นันทา สู้รักษา

  คัดเลือกพนักงาน

 26. การส�ารวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

  และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แห่งประเทศไทย

  รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

  ปีงบประมาณ 2559

 27. การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

  ต่อการบริหารงานภายในองค์กรและ แห่งประเทศไทย

  ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

  ประจ�าปี 2559

 28. AOT Talent :leadership Program : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ 

  Strategic Innovation Project  (มหาชน)

  Formulation Execution

 29. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

  ผู้แทนจ�าหน่าย จ�ากัด

 30. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

   ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

  การวิจัยองค์กร

 31. การสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

  ความเปลี่ยนแปลง
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 32. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

  ผู้แทนจ�าหน่าย จ�ากัด 

 33. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

  วิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์

 34. การศึกษาเพื่อจัดท�าแผนธุรกิจ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

  (Business Plan) และรูปแบบธุรกิจใหม่ 

  (Business Model) เพื่อเพิ่มศักยภาพ

  ในการจัดหารายได้ขององค์การตลาด

  เพื่อเกษตรกร

 35. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง วิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

  วิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์

 36. การพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

  การพาณิชย์โดยใช้อาเซียนเป็นฐาน  อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

  สู่เวทีโลก                

 37. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

  ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและ และการเหมืองแร่ อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

  สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2559  

 38. ที่ปรึกษาเรื่อง Process Improvement บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ�ากัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

   with Agile Development (มหาชน)

 39. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และจัด ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  กิจกรรมการสร้างโอกาสทางการตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  และกระตุ้นการซื้อขายออนไลน์ 

  ประจ�าปี 2016

 40. การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี บริษัท ซอฟแวร์ดีเวลอปเม็นท์ จ�ากัด ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

  สารสนเทศ

 41. การจัดท�าและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว อ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ

  การท่องเที่ยวและมาตรฐานการ  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง

  ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจ�าปี

  งบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 1 

  จัดท�ามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/

  มาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน 

  มาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

  (มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 42. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับผู้น�าองค์กรยุคใหม่ (มหาชน)

 43. การสื่อสารเพื่อการประสานงานภายใน บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  และภายนอกองค์กร

 44. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความส�าเร็จ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 45. กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  อย่างสร้างสรรค์

 46. การสื่อสารแก่ผู้บริหารองค์กร บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 47. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 48. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับคนต่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

   Generation

 49. การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  การเจรจาต่อรอง

 50. การเจรจาต่อรองเพื่อความส�าเร็จ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  อย่างเหนือชั้น จ�ากัด

 51. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 52. การจัดการความขัดแย้ง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  อย่างสร้างสรรค์  จ�ากัด

 53. How to Deal with Difficult People Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร 

   Co., Ltd.

 54. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่ (มหาชน)

 55. Positive Thinikng บริษัท ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร 

   (มหาชน)

 56. ปลุก Passion ปั้น Performance บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 57. กลยุทธ์การสื่อสารและการสอนงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 58. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 59. Passion for ultimate success บริษัท โอเชียนกลาส จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 60. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความมุ่งมั่น บริษัท อารียาพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  และพลังขับเคลื่อนในงาน (มหาชน)

 61. Passion For ultimate success บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

   (ประเทศไทย) จ�ากัด

 62. การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 63. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 64. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความมุ่งมั่น บริษัท รักษาความปลอดภัย ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  และพลังขับเคลื่อนในงาน เอเอ็มเอส แมเนจเม้น จ�ากัด

 65. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับผู้น�าองค์กรยุคใหม่ (มหาชน)

 66. กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอย่าง บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  สร้างสรรค์

 67. การให้และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่องาน บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ที่ได้ผลและคนที่มีสุข

 68. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 69. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท กสิกร ซอฟต์ จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 70. How to Deal with Difficult People บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

 71. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 72. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ The Shell Company of Thailand LTD. ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 73. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ�ากัด ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่

 74. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ สถาบันคนคิดดี ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  ส�าหรับองค์กรยุคใหม่
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 75. การพัฒนาศักยภาพ Gen Y บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ  ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

   จ�ากัด (มหาชน) Dr. Arthur L. Dryver

 76. การเจรจาต่อรองเพื่อความส�าเร็จ บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

  อย่างเหนือชั้น  Dr. Arthur L. Dryver

 77. การปรับปรุงระบบบริการประชาชน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  เชิงรุก ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ระบบราชการ

 78. การส�ารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  ลูกค้าและตลาด

 79. การให้ค�าแนะน�าและการฝึกสอน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 

  (Coaching & Consulting) ในด้าน

  กลยุทธ์การวางแผนการตลาดและ

  บริหารธุรกิจร้านอาหาร

 80. จัดหาตลาดให้ SME กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

   Provincial Champions

 81. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน

  (Manufacturing Development to 

  Improve Competitiveness 

  Programme : MDICP) รุ่นที่ 18 

  แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  หรือการบริหารทุนบุคลากร

 82. ประเมินผลความส�าเร็จตามผลผลิต  ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  สป.พม. สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 83. การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา การกีฬาแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติระยะยาว 

  (NTC Master Plan ปี 2560 -2564)

 84. การส�ารวจความพึงพอใจในการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  เบิกจ่ายเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่ง

  ประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

 85. การจัดท�าแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  นโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ

  กระทรวงอุตสาหกรรม
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 ลำาดับที่	 ชื่อโครงการ	 หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการ	 หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

 86. การจัดท�าสื่อการสื่อสารนโยบาย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

  ด้านอุตสาหกรรมพลาสติก

 87. การให้ความรู้ด้านการป้องกัน ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

  สาธารณภัยในสถานศึกษา

 88. การพัฒนาผู้จัดการภาค ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

 89. การประเมินความน่าเชื่อถือและความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

  ยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

  เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ ก�าแพงแสน ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

  ภาคตะวันออก

 90. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์

  และการสื่อสาร  ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม      

    รศ.ดร.โอม ศรนิล

 91. ที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

  ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม

  การอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อ

  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 92. การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

  (พ.ศ. 2561-2564)

 93. การจัดท�าแผนพัฒนามาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว อ.ดร.แสงแข บุญศิริ

  การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560 - 2564  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 94. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริม ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

  ภาพลักษณ์ ส�านักงานคณะกรรมการ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

  ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)

  ประกันภัย (คปภ.)

 95. การประเมินประสิทธิภาพและ บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

  ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
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การบริการวิชาการแก่สังคม

“แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากร
มนุษย์ในปี 2559”

ศูนย์บริการวิชาการ และส�านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “แนวโน้มและ
ทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559” 
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ  ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกบั 
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรพัยากรมนุษย์
ในปี 2559 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ในการพัฒนาองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร 
เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. นายเสรมิสกุล คล้ายแก้ว ผูว่้าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อ�านวยการส�านัก
อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อ�านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา
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“Decoding Peter Senge : The Fifth Discipline – The 
Art & Practice of The Organization Learning”

ศนูย์บรกิารวิชาการ ร่วมกับสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่ง
ประเทศไทย จดัสมัมนาหวัข้อเรือ่ง “Decoding Peter Senge 
: The Fifth Discipline – The Art & Practice of The 
Organization Leaming” เมือ่วันอังคารท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2559 
ณ  ห้องประชมุ ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา ลสีวัสด์ิตระกูล 
อาคารสยามบรมราชกุมาร ีสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณบวรนันท์ ทองกัลยา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู ้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการ         
อาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน          
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 191 ราย โดยมาจากหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน




