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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารจากประธานกรรมการบริการวิชาการ
สารจากผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
คณะกรรมการบริการวิชาการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ผลงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
การบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NIDA Consulting Center (NCC)
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวััติความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือก�ำเนิดจาก
พระราชด�ำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชฯ และได้รบั การสถาปนาขึน้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน
2509 เพื่ อ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง ที่ มุ ่ ง เน้ น
การศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และผลิตผู้น�ำทาง
ความคิดเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่ประเทศชาติ
สอดคล้ อ งกั บ พลวั ต การเปลี่ ย นแปลงของโลก โดย
ธ�ำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุมการให้
บริการศึกษา วิจัย การบริการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม
ภาษาและการสื่อสาร สถิติประยุกต์ พัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ พั ฒ นาองค์ ก าร นิ ติ ศ าสตร์ การจั ด การ
การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
บรรณสารการพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์
บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการ
วิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็น
ที่ปรึกษาบริหารโครงการส�ำคัญแก่หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงโครงการส�ำคัญระดับประเทศมาอย่างยาวนาน
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการ
โครงการต่าง ๆ ทีศ่ นู ย์บริการวิชาการเป็นผูป้ ระสานงาน
ให้เกิดผลด�ำเนินการ มีความครอบคลุมความต้องการ
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
ทีน่ ำ� ไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล

รายงานประจำ�ปี 2561
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วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์

1

เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รเอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่าง ๆ
ในด้านการให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� การแก้ไขปัญหา
ระบบงาน การวิจัย งานประชาสัมพันธ์ งานผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการให้บริการ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในการพัฒนาต่อยอด
องค์ ค วามรู้ และผลิ ต ผลงานบริ ก าร
วิชาการร่วมกัน

3

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ร สั ง คม และ
ประเทศชาติ

พันธกิจของศูนย์บริการวิชาการ
การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำ�ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและ
ประทับใจในบริการ ซึ่งในการดำ�เนินงานผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการวิชาการจาก
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ
และเอกชน ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ

5
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารจากประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA Consulting Center) นับเป็นศูนย์บริการ
วิ ช าการแห่ ง แรกของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย
เริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2520 โดยตลอด
41 ปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการได้พัฒนาแนวทาง
การให้บริการทางวิชาการหลากหลายแนวทาง ทั้งใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนา
ฐานข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการต่าง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมและการค้นคว้า
ผลงานวิชาการของคณาจารย์ภายใต้โครงการที่ผ่าน
ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเสนอข้อมูลของการให้บริการ
วิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาองค์กรต่อไป

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ
คื อ มุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถได้ รั บ บริ ก ารทาง
วิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนผลิตผลงานบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และน�ำเสนอได้รวดเร็ว ท�ำให้ผรู้ บั บริการ
มีความพอใจสูงสุด
ส� ำ หรั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นอีก
ปีหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ในนาม
ของศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ใช้บริการของศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งบุคลากร
ทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้
การสนับสนุนการด�ำเนินงานและมีส่วนร่วมท�ำให้ศูนย์
บริการวิชาการประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ด้วยดีตลอดมา
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สารจากผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์  ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มุ ่ ง เน้ น สร้ า งสรรค์ ก ารบริ ก ารวิ ช าการที่ มี
มาตรฐานสู ง ตามหลั ก วิ ช าการ และส่ ง มอบผลงาน
บริ การวิ ช าการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ และองค์กร
ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2561 นับเป็นปีที่ 41 ของศูนย์
บริการวิชาการ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมา โดยมีจำ� นวนโครงการ
ทั้งสิ้น 695 โครงการ และมีมูลค่าโครงการรวม 138.51
ล้านบาท มีรายรับจากโครงการจ�ำนวน 264.38 ล้านบาท
และมีรายจ่ายในการด�ำเนินการโครงการจ�ำนวน 228.76
ล้านบาท คิดเป็นรายรับสูงกว่าค่าใช้จา่ ย 35.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้มีการจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปี การพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งการจัด
กิจกรรม NCC Forum เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูจ้ ากผูท้ รง
คุณวุฒิแก่สาธารณะ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่
สังคม ในการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และผลงาน
บริการวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ
ท้ายนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ทีไ่ ด้ใช้บริการของศูนย์ฯ ในปีทผี่ า่ นมา
และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันทุกท่าน
ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการ
วิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน
อย่างดีตลอดไป
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คณะกรรมการบริ
ก
ารวิ
ช
าการ
(ชุดปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล*
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล�้ำเลิศ**
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
กรรมการ
* ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
** ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
*** ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์  ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา***
กรรมการ

อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสิริพัฒนา
กรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบรายรับและค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกิจการตาม
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ ้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่
ได้ เ สมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสัย เยี่ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของงบประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคต อาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

นายชนินทร์ ภูวิชยสัมฤทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3629

NIDA CONSULTING CENTER

รายงานประจำ�ปี 2561

ANNUAL REPORT 2018

งบแสดงฐานะการเงิน

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 กันยายน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินประกันผลงาน - บริการวิชาการ
รายได้บริการวิชาการค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ - เงินยืมโครงการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
54,692,782.33
4,320,707.78
37,275,700.28
346,190.43
10,952,352.15
60,000.00
107,647,732.97
199,422.34
107,847,155.31

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ตั๋วเงินจ่าย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

614,802.52
57,670.96
42,434,313.10              
8,470,843.50
175,000.00
51,752,630.08

ส่วนของทุน
เงินกองทุนศูนย์ฯ
เงินทุนสะสม
บวก รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

12,000,000.00
8,473,830.65
35,620,694.58
56,094,525.23
107,847,155.31
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งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)
รายได้บริการวิชาการ
หัก ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจากการให้บริการวิชาการ
บวก รายได้อื่น
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

263,442,086.54
224,241,075.38
39,201,011.16
936,164.68
40,137,175.84
4,516,481.26
35,620,694.58
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ศูนย์บริการวิชาการมีโครงการทีข่ อรับบริการวิชาการ จ�ำนวน
695 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 138,514,800 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
เป็นโครงการวิจยั 653 โครงการ มูลค่า 75,547,706 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสีห่ มืน่ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกบาท) โครงการทีป่ รึกษา
42 โครงการ มูลค่า 62,967,094 บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสี่บาท)

1. จำ�นวนโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561

จำ�นวน

790
จำ�นวน

482

จำ�นวน

769

จำ�นวน

695

ปี 2561
จำ�นวน

จำ�นวน

515

695 โครงการ
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

2. มูลค่าโครงการในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561 (ล้านบาท)

409.38
ล้านบาท

361.51
ล้านบาท

305.97 313.15
ล้านบาท

ล้านบาท

138.51
ล้านบาท

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561
มูลค่า

138.51 ล้านบาท
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3. จำ�นวนโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561

695

687

653

425

384
98
ปี 2557

90
ปี 2558

95
ปี 2559

82
ปี 2560

42
ปี 2561

วิจัย

ปี 2561
จำ�นวน
วิจัย 653 โครงการ
ที่ปรึกษา 42 โครงการ

ที่ปรึกษา

4. มูลค่าโครงการแยกตามประเภทงานในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561

240.62
168.77

190.77
181.60
170.74
159.53
146.44
131.54
75.55

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

วิจัย

62.97

ปี 2561

ที่ปรึกษา

ปี 2561
มูลค่า
วิจัย 75.55 ล้านบาท
ที่ปรึกษา 62.97 ล้านบาท
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รายได้ของศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ ในปี 2561 จ�ำนวน 263,442,086.54 บาท (สองร้อยหกสิบ
สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ ในปี 2561 รวมเป็นเงิน
224,241,075.38 บาท (สองร้ อ ยยี่ สิ บ สี่ ล ้ า นสองแสนสี่ ห มื่ น หนึ่ ง พั น เจ็ ด สิ บ ห้ า บาทสามสิ บ แปดสตางค์ ) และมี ร ายได้
สูงกว่ารายจ่าย รวมเป็นเงิน 39,201,011.16 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งพันสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)

5. รายได้บริการวิชาการ – ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561 (ล้านบาท)
362.15
337.37

369.63
342.08

367.35
338.35

27.55

24.78
ปี 2557

ปี 2558

269.25
254.25

29.00
ปี 2559

รายได้

263.44
224.24

ปี 2560

ค่าใช้จ่าย

39.20

15.00
ปี 2561

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

จากการด�ำเนินโครงการ ในปี 2561 ศูนย์บริการวิชาการ มีรายได้จากค่าธรรมเนียม 18,986,313.60 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสน
แปดหมืน่ หกพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายส�ำนักงานรวม 4,516,481.26 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)
เป็นรายได้คงเหลือเพือ่ น�ำไปจัดสรรให้สถาบัน จ�ำนวน 14,469,832.34 บาท (สิบสีล่ า้ นสีแ่ สนหกหมืน่ เก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาท
สามสิบสี่สตางค์)

6. รายได้ค่าธรรมเนียม – ค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงปีงบประมาณ : ปี 2557 – 2561 (ล้านบาท)
23.67
20.42

22.77
19.44

3.25
ปี 2557

22.27

18.77

3.33
ปี 2558

รายได้
ค่าธรรมเนียมรวม

19.44

3.50
ปี 2559

รายได้คงเหลือ
เพื่อนำ�ไปจัดสรร

18.99

15.77

14.47

3.67
ปี 2560

ปี 2561

ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

4.52
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รายได้จัดสรรให้สถาบัน
รายได้จัดสรรให้สถาบัน
ศูนย์บริการวิชาการจัดสรรรายได้คงเหลือจากการด�ำเนินงานให้สถาบันมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการจัดสรรเงิน คือ เพื่อน�ำไปพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม
ส�ำหรับปี 2561 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดสรรเงินให้สถาบันจ�ำนวน 16,042,210.20 บาท (สิบหกล้านสี่หมื่นสองพันสองร้อย
สิบบาทยี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการยังคงรักษาเงินกองทุนของศูนย์ฯ ในระดับ 12 ล้านบาท ดังรายละเอียด
ของการจัดสรรรายได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายได้จัดสรร
ในช่วงปีงบประมาณ :
ปี 2557 – 2561

2557

รวมเงินให้สถาบัน

2558

เงินจัดสรรสถาบัน

2559

2560

เงินสมทบเพิ่มเติมให้สถาบัน

2561

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

2557

2558

2559

2560

2561

รวมเงินให้สถาบัน

21.38

19.78

22.18

15.40

16.04

เงินจัดสรรสถาบัน

14.29

13.60

13.14

11.04

10.13

เงินสมทบเพิ่มเติม
ให้สถาบัน

7.09

6.18

9.04

4.36

5.91

คงไว้ที่ศูนย์ฯ

6.13

5.83

5.63

4.73

4.34
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ผลงานโครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561

ในปี ง บประมาณ  2561 มี ผ ลงานบริ ก ารวิ ช าการผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ จ� ำนวน 695 โครงการ มู ล ค่ า โครงการ
138,514,800.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็นโครงการด้านวิจัยและ
ที่ปรึกษา ดังนี้
โครงการวิจัย จ�ำนวน 653 โครงการ
มูลค่าโครงการ  75,547,706.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1

การติดตามประเมินผลการ
ดำ�เนินงานงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

2

การศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
(สำ�นักงาน ป.ป.ส.)

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

3

การจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อถ่ายถอดแผนบูรณาการฯ
และยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่กรอบการ
จัดทำ�งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563-2564

สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

4

การประเมินการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ของ สสส.
พ.ศ. 2561

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ                
ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

5

การประเมินผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน

สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

18
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

6

การจัดทำ�รายงานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประจำ�ปี 2560

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

7

การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์    
อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

8

การถอดบทเรียนเพื่อจัดทำ�ชุดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ อพท. ในรูปแบบกรณีศึกษา
(Case Study) เผยแพร่ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำ�รุง

9

การจัดทำ�แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2562-2564)

สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายก
รัฐมนตรี

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์

10

การศึกษาวิจัย เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ
กับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้
(Sustainable Democracy)

สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

11

การสำ�รวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.
และความพึงพอใจในการบริการรถไฟฟ้า
มหานครปีงบประมาณ 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

12

การส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร ประจำ�ปี 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

13

การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการ “ลงมือทำ�”

สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา
ม.ล.กติกา สุขสวัสดิ์

14-461

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

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

15-601

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

602

การคำ�นวณผลประโยชน์
ของพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ประจำ�ปีงบประมาณ
2562-2564

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

603

การประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจำ�ปี 2561

กรมการพัฒนาชุมชน

ดร.พลาพรรณ์ คำ�พรรณ์
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หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

604

Questionnaire survey on the Use of
Eco-control of listed companies in The
Stock Exchanges of Thailand

Kobe University

ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

605

การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและการรับรู้และ
ความคิดเห็นต่อบทบาทของสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

สำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

606

การสำ�รวจความพึงพอใจผู้เข้าชมและ
ผู้ประกอบการในงาน กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.

บริษัท ไอริม จำ�กัด

คุณมนตรี เกิดมีมูล

607

การจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ของประเทศไทย ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2562-2564)

สำ�นักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

608

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์

609

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์

610

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ
จำ�กัด (มหาชน)

ผศ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์

611

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

612

การวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษัท ซอฟต์แวร์ดีเวลลอป
เม็นท์ จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

613

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำ�กัด

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

614

การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

615

การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับ
กลุ่มคนไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษา
การรวมกลุ่มของคนไทยด้านการ
จัดสวัสดิการสังคมในกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ.ดร.วิชัย รูปขำ�ดี

19
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

616

ทบทวนนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Rate)

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจเอก จำ�กัด

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

617

การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟผ. ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

618

การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนบริหาร
จัดการเทคโนโลยีของกองทุนระยะ 3 ปี

สำ�นักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

619

แผนสื่อสารสนับสนุนยุทธศาสตร์ 20 ปี
พัฒนาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

620

การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

กองผู้ตรวจราชการ
สำ�นักปลัดกรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

621

การพัฒนาการจัดทำ�ประเภทมาตรฐาน
อาชีพแห่งประเทศไทย

กรมการจัดหางาน

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

622

การพัฒนาแบบจำ�ลองทาง
เศรษฐมิติของสำ�นักงบประมาณ

สำ�นักงบประมาณ

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

623

การจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Plan) กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

624

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

625-630

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.สราวุธ  จันทร์สุวรรณ

631

การจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์
แบบ Full Automation

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด

ผศ.ดร.สราวุธ  จันทร์สุวรรณ

632

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐศาสตร์แร่

กรมทรัพยากรธรณี

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข            
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

633

ที่ปรึกษาเชิงเทคนิคด้านเศรษฐศาสตร์
เพื่อการศึกษาการประเมินมูลค่าการฟื้นฟู
เหมืองหินปูน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

634-653

การประเมินเงินสำ�รองค่าชดเชย
การเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย

บริษัทเอกชน

รศ.ดร.โอม ศรนิล
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โครงการที่ปรึกษา จ�ำนวน 42 โครงการ
มูลค่าโครงการ 62,967,094.- บาท (หกสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

1

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV

สำ�นักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง       
ดร.วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง
นายธฤษณุ แสงจันทร์                

2

การสัมมนาระดมสมองเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทยสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง    

3

การพัฒนากลยุทธ์และแผนแม่บท
งานทรัพยากรมนุษย์

คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

4

ที่ปรึกษาสายงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน)

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

5

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยเทคนิคศูนย์
การประเมิน (Assessment Center)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

6

การสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้
เข้าใจยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตาม
ปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

7

บริการวิชาการ Outsource ประเมินผล
การฝึกอบรม

ธนาคารออมสิน

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

8

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำ�ปี 2561

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

9

MK Employee Satisfaction Survey 2018

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)

รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร

10

ที่ปรึกษาการวางแผนพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม
จำ�กัด

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรม
อาลูมิเนียม จำ�กัด

ผศ.ดร.ชัยรัช หิรัญยะวะสิต

11

การศึกษาค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหาร
ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(การศึกษา EMS Business)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

12

นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)

สำ�นักงบประมาณ

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

22
ลำ�ดับที่
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ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

13

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สำ�นักหักบัญชี
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

14

การจัดทำ�แผนแม่บทการบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมการขนส่งทางบก
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2571

กรมการขนส่งทางบก

ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

15

การพัฒนาสมรรถนะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และความสำ�คัญกับผู้ปฏิบัติงานขั้นสูงสำ�หรับ
ผู้บริหาร 4.0 : การทบทวนและหยั่งราก

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

16

การพัฒนาสมรรถนะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และความสำ�คัญกับผู้ปฏิบัติงานขั้นสูงสำ�หรับ
ผู้บริหาร 4.0 : ระยะที่ 2

บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน)

ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์

17

ที่ปรึกษาการประกวด Property Export
Awards of Thailand 2018

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

18

การพัฒนาโครงการ การบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

บริษัทเอกชน

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

19

รู้ลึก รู้จริง พลังงานหมุนเวียน เดินหน้าอย่างไร
ให้คนไทยได้ประโยชน์

บริษัท ทริปเปิ้ล
เจคอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

20

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

กรมประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์
เนตร

21

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561
ของกรมประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 1
ตัวชี้วัด 1 และตัวชี้วัด 2

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.พัชนี เชยจรรยา

22

การจัดทำ�แผนวิสาหกิจตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ทบทวนแผนวิสาหกิจ ปี (พ.ศ.2560-2564)
สำ�หรับปี 2562 และจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ประจำ�ปี 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

23

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้แทนจำ�หน่าย

บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
จำ�กัด

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
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หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

24

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่

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

25

การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

26

การสำ�รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2561

การประปานครหลวง

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

27

การสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ของการประปาส่วนภูมิภาค
ปีงบประมาณ 2561

การประปาส่วนภูมิภาค

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

28

การดำ�เนินการจัดทำ�โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ การเงินและ
การบัญชีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

29

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์
สำ�หรับองค์การยุคใหม่

บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
จำ�กัด

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร            
Dr. Arthur L. Dryver

30

ปลุก Passion ปั้น Performance

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร            
Dr. Arthur L. Dryver

31

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำ�เร็จอย่าง
เหนือชั้น

บริษัท โพรเกรส เทรนนิ่ง จำ�กัด

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร            
Dr. Arthur L. Dryver

32

กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน)

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร            
Dr. Arthur L. Dryver

33

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

บริษัทธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

34

ผู้บริหารทดแทนสายลูกค้าบุคคล รุ่น 6101

ธนาคารกรุงเทพจำ�กัด (มหาชน)

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

35

การสำ�รวจความพึงพอใจและพัฒนา
การให้บริการ ประจำ�ปี 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)

อ.ดร.วิชัย รูปขำ�ดี

36

การสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 3
จัดจ้างที่ปรึกษาดำ�เนินการสำ�รวจ
ศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ใช้ภาษาต่างประเทศระยะ 5 ปี

กรมการท่องเที่ยว

อ.ดร.วิชัย รูปขำ�ดี
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ลำ�ดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการวิชาการ

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ

37

ผลกระทบจากการเผาไหม้ (Combustion)
และการลดความเสี่ยงอันตรายของยาสูบ
(Tobacco Harm Reduction)

Thai Tobacco Harm Reduction
Network

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

38

การกำ�กับดูแล ติดตามและประเมินคุณภาพ
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำ�เที่ยว
ของสถาบันการศึกษา กิจกรรมที่ 5 จัดจ้าง
ที่ปรึกษาจัดทำ�หลักเกณฑ์ในการประเมิน
โครงการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษา

กรมการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.แสงแข บุญสิริ                      
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ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน
ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

Dr.Li Renliang

40

การศึกษาและจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
สำ�หรับหน่วยงานฝึกอบรมที่ขอความเห็นชอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.อาแว มะแส
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ที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาด
ใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย ที่ 12 )

สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณ
กุล

42

การศึกษา ออกแบบ วางระบบการทำ�งาน
กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการ
ดำ�เนินการ เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำ�นักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำ�เภอ
เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
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การบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์”
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การจัดการทางการ
เงินเชิงกลยุทธ์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบรรณสารการพัฒนา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการ หรืองานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพือ่ ให้โครงการ หรืองานวิจยั เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้าง
เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ของอาจารย์ นักวิจัยที่ท�ำโครงการ หรืองานวิจัย กับบุคลากร
ภายใน และผู้ที่ท�ำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจภายนอก และเพื่อประชาสัมพันธ์การให้
บริการของศูนย์บริการวิชาการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการให้บริการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการในการขอรับบริการ
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กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “เจาะลึก แปรรูป ปตท.”
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ จั ด กิ จ กรรม NCC Forum ในหั ว ข้ อ
“เจาะลึก แปรรูป ปตท.” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ-์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล ชัน้ 2 อาคาร
สยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รบั เกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รองศาสตราจารย์
ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภูมนิ ทร์ บุตรอินทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำ� ไพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความถูกต้องเหมาะสม
ของกระบวนการแปรรูป ปตท. ในทุกขั้นตอน ด้วยหลัก
วิชาการและความเป็นกลาง เพือ่ พัฒนาหนังสือทีเ่ ข้าใจง่าย
ส�ำหรับเผยแพร่แก่บคุ คลทัว่ ไป และสามารถใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในหัวข้อวิชาเกีย่ วกับการแปรรูป การกระจายหุน้
ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ความเสีย่ งทางกฎหมาย และ
ความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อพัฒนาข้อมูลส�ำหรับน�ำไป
พัฒนาต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ และเพื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการของศูนย์บริการวิชาการ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้
บริการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการในการ
ขอรับบริการ
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กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้”
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะ
สายเกินแก้” เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ ดร.วิชติ วงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา
และศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภูจ่ รูญ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเสนอ หลักคิดใหม่ ที่ก้าวข้าม “กับดัก” ของการพัฒนาแบบเก่า มีความเหมาะสม
ในการน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศไทยโดยรวม ทั้ ง ในระดั บ มหภาค (Macro) และ
ระดั บ จุ ล ภาค(Micro) ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์
แผนและนโยบายการพัฒนาประเทศบนหลักคิดใหม่ ของนักวิชาการ นักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค รวมถึงนักศึกษาทีจ่ ะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศ และเพือ่ จุดประกายการพัฒนา
หลักคิดใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อการเติบโต
บนความยั่งยืนร่วมกัน

27

