ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกา

ชื่อรางวัล

ชื่อเรื่อง

นางสาวธนวรรณ คุณาธินันท

Young Researcher Competition 2007 รางวัลที่ 1 -

นายปยะพงษ อินทรปาน

Young Researcher Competition 2007 รางวัลที่ 1 Top Five mai Star Researcher

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
นางสาวชีวรัตน กิจนภาธนพงศ

รางวัลบทความเชิงวิเคราะหขาวเศรษฐกิจ
แบบบูรณาการชนะเลิศและยอดเยี่ยม

-

นายอรรณพ วงษวิจารณ

รางวัลชมเชยบทวิทยานิพนธ

อัตราคาบริการที่เหมาะสมของการ
รถไฟแหงประเทศไทย

รางวัลพอตัวอยางแหงชาติ ของสำนักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (รางวัลดีเดน)
รางวัลทุนการศึกษาดีเดน ของสมาคมประกันชีวิต
ไทย (รางวัลดีเดน)

-

นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง

รางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (รางวัลดีเดน)

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการทำงานของขาราชการ
ที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท

พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง

รางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ประจำป 2550 (รางวัลชมเชย)

ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการของบาน
วัด โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมการนับถือพระพุทธ
ศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ที่เขารวมโครงการคายพุทธบุตร

นางสาวสุภะรัฐ ยอดระบำ

รางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ประจำป 2550 (รางวัลชมเชย)

ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการดานบาน
สถานศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับความตั้งใจที่จะรับผิดชอบครอบครัว
ของนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี

คณะสถิติประยุกต
นายวันไชย วัชรากร
(ศิษยเกา)
นางสาวเสาวรีย ศรีสวางจันทร
นางสาวอารีรัตน นาเอี่ยม

-

นางสาวปราณี ดำรงสุขนิวัฒน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

นางสาวอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ รางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ประจำป 2550 (รางวัลชมเชย)

ปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวาง
บาน โรงเรียน และจิตลักษณะ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกัน
การคุกคามทางเพศของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาในโครงการกาวยาง
อยางมั่นใจ

นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน

ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความ

-

นายตวนบูคอรี โตะกูบาฮา

อิหมามดีเดน: เปนบุคคลผูสนองงานรับใช
เบื้องพระยุคลบาทดานศาสนาอิสลามดีเดน

-
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ชื่อนักศึกษา/ศิษยเกา
นายเทียน พงศวิริยะศิริ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นายสุเมธ ศรีนวล
นางสาวพัฒนา แกวกิริยา

ชื่อรางวัล

ชื่อเรื่อง

KPI Award 2007 ของธนาคารกสิกรไทย
(รองชนะเลิศ)

จำนวนรายลูกคาใหมเทียบ
เปาหมายสูงสุด

Thailand Energy Award 2006 ของกระทรวง
พลังงาน (รางวัลดีเดน)
เครือขายสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (รางวัลดีเดน)

-

มาตรฐานการบริหารจัดการ เรื่องเอดส
ในสถานประกอบกิจกรรม ของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงพลังงาน และ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(รางวัลดีเดน ระดับทอง)

-

-

รายงานประจำป 2550
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จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน/วุฒิการศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สายอาจารย
คณะ/สำนัก/หนวยงาน

เอก

โท

คณะรัฐประศาสนศาสตร

21

2

23

7

7

4

18

41

คณะบริหารธุรกิจ

20

2

22

4

4

3

11

33

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

21

1

22

4

8

5

17

39

คณะสถิติประยุกต

23

6

29

7

11

8

26

55

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

15

2

17

4

7

6

17

34

คณะภาษาและการสื่อสาร

12

2

15

2

9

4

15

30

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

12

3

15

1

4

5

10

25

4

4

6

13

11

30

34

สำนักงานอธิการบดี

0

41

84

111

236

236

สำนักฝกอบรม

0

4

5

4

13

13

สำนักวิจัย

0

6

2

5

15

15

15

13

22

50

53

101

167

188

458

608

สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ

สำนักบรรณสารการพัฒนา
รวม

ตรี

1

3
124

25

รวม เอก

สายสนับสนุน
รวม
ต่ำกวา
โท ตรี
รวม ทั้งหมด
ปริญญาตรี

2

3
1

150

2

ที่มาขอมูล : สวนบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหต ุ: บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานสถาบันระบบใหม ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวเงินรายได
และลูกจางชั่วคราวงบประมาณแผนดิน
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จำนวนคณาจารย จำแนกตามตำแหนงวิชาการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขาราชการ

คณะ/สำนัก
คณะรัฐประศาสนศาสตร

ลูกจางชัว่ คราว
งบประมาณแผนดิน

พนักงานระบบใหม

ศ. รศ. ผศ.

อ.

รวม ศ. รศ. ผศ. อ.

3

รวม ศ. รศ.

รวม

รวม
ทั้งหมด

12

4

1

20

1

2

3

0

23

คณะบริหารธุรกิจ

10

2

3

15

6

1

7

0

22

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

7

4

11

7

4

11

0

22

คณะสถิตปิ ระยุกต

6

9

7

22

4

1

5

2

29

คณะพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดลอม

7

3

3

13

คณะภาษาและการสือ่ สาร

3

7

4

5

1
2

คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

1

สำนักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
สำนักบรรณสารการ
พัฒนา
รวม

4

50

32

1

3

4

0

17

14

1

1

0

15

4

11

1

4

0

15

2

4

0

0

4

3

3

0

0

3

2

150

27 113

1

1

0

1

23

3

11

35

1

1

ที่มาขอมูล: สวนบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานประจำป 2550
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ศูนยบริการวิชาการของสถาบันและคณะ
1. ศูนยบริการวิชาการ สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2520 เปนหนวยงานภายในขึ้นตรงกับ
สำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค
1. มีสวนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่มีการสอน หรือมีการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการวิจัยในสถาบัน
3. เผยแพรชื่อเสียงทางวิชาการของสถาบัน
4. กำหนดงานบริการวิชาการ 2 แบบ คือ
4.1 งานบริการวิชาการ ที่ผูขอรับบริการติดตอกับอาจารยผูใหบริการโดยตรง
2.2 งานบริการวิชาการ ที่ผูขอรับบริการติดตอกับสถาบัน หรือศูนยบริการวิชาการโดยตรง
2. ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สภาสถาบันอนุมตั กิ อ ตัง้ เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2540 เปนหนวยงาน
อิสระขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค
1. ใหบริการทางวิชาการดานตางๆ เชน การจัดสัมมนา การฝกอบรม การวิจัย การเปนที่ปรึกษาแกองคกร
สาธารณประโยชน กลุมธุรกิจเพื่อสังคม กลุมประชาสังคม ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
2. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในสถาบันและนอกสถาบัน มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
จากการมีสวนรวมในการดำเนินโครงการตางๆ ของศูนย
3. เป น ศู น ย ข า วสารและศู น ย ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการตามความต อ งการขององค ก ร
สาธารณประโยชน กลุม ธุรกิจเอกชนเพื่อ สังคม และกลุมประชาสังคม โดยเฉพาะดา นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย
4. เปนศูนยศึกษาและพัฒนาองคความรูดานประชาสังคมอยางเปนระบบและตอเนื่อง
3. ศูนยศึกษาเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545
เปนหนวยงานขึ้นตรงตอคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการทางวิชาการดานตางๆ เชน การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม การเปน
ที่ปรึกษาใหแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคกรมหาชน องคกรสาธารณประโยชน
และองคการระหวางประเทศ
2. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในและนอกสถาบัน มีสวนรวมในการดำเนินงานในโครงการ
ตางๆ ของศูนย ซึ่งจะชวยใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
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3. เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการพัฒนาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสถาบัน ทั้งในดานทฤษฎีนโยบายและการปฏิบัติ
4. สงเสริมสนับสนุนการสอนและฝกอบรมทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา
5. สงเสริมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา ทั้งในและตางประเทศ
ในรูปวารสาร รายงาน บทความ หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขาย และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
ในสถาบันอื่น
7. แนะนำ แสดงความคิดเห็นตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่นในเรื่องเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศและการพัฒนา
4. ศูนยศึกษาความยากจน สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
1. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการทางวิชาการดานตางๆ เชน การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม การเปน
ที่ปรึกษาใหแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคกรมหาชน องคกรสาธารณประโยชน
และองคการระหวางประเทศ
2. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในและนอกสถาบัน มีสวนรวมในการดำเนินงานในโครงการ
ตางๆ ของศูนย ซึ่งจะชวยใหมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับความยากจน ทั้งในดานทฤษฎีนโยบายและการปฏิบัติ
4. ใหบริการสอนและฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับความยากจน โดยเฉพาะในประเด็นเศรษฐศาสตร
5. สงเสริมการเผยแพรความรูเกี่ยวกับความยากจนทั้งในและตางประเทศ ในรูปวารสาร รายงาน
บทความ หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขาย และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา
ในสถาบันอื่น
7. แนะนำ แสดงความคิ ด เห็ น ต อ องค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค ก รอื่ น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ความยากจน
5. ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 เปนหนวยงานขึ้นตรง
ตอคณะบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค
1. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม เปนที่
ปรึกษาแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกรสาธารณประโยชน ธุรกิจเอกชน
และองคกรระหวางประเทศ
2. เป ด โอกาสให อ าจารย แ ละนั ก วิ ช าการภายในและนอกสถาบั น มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ
เพื่อชวยพัฒนาทางวิชาการ
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3. เป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษาวิ จั ย ทางด า นนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และสถาบั น
ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และปฏิบัติ
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสอน และการฝ ก อบรมในเรื่ อ งนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ โดยเฉพาะประเด็ น
ทางธุรกิจ
5. สงเสริมการเผยแพรความรูขอมูล เกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจในรูปวารสาร รายงาน บทความ
หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/ นักวิจัย/ นักศึกษา
ของคณะ กับสถาบันอื่น
7. ใหคำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่นๆ เกี่ยวกับ
เรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจ
8. เขารวมกิจกรรมและทำงานวิจัยกับภาครัฐและศิษยเกาเพื่อหาทุนพัฒนา
9. สนับสนุนงานวิจัยและทำสื่อทางวิชาการเผยแพรผลงานของคณาจารยและศิษยเกาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพทางการศึกษา
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาการจัดการภาครัฐ สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 เปน
หนวยงานขึ้นตรงตอคณะรัฐประศาสนศาสตร
วัตถุประสงค
1. เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางดานการจัดการภาครัฐของคณะและของสถาบัน
2. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม เปนที่
ปรึกษาแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกรสาธารณประโยชน ธุรกิจเอกชน
และองคกรระหวางประเทศ
3. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในและนอกสถาบัน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวย
พัฒนาทางวิชาการดานนี้
4. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝกอบรมทางดานการจัดการภาครัฐ
5. สงเสริมการเผยแพรความรูขอมูล เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐในรูปวารสาร รายงาน บทความ
หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการกับศูนยทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการภาครัฐทั้งใน
และตางประเทศ
7. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/ นักวิจัย/ นักศึกษา
ของคณะ กับสถาบันอื่น
8. ใหคำแนะนำ/ แสดงความคิดเห็นตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สาธารณชน และองคกรอื่นๆ
เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ
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7. ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถิ่น สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 เปน
หนวยงานขึ้นตรงตอคณะรัฐประศาสนศาสตร
วัตถุประสงค
1. เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางดานการปกครองทองถิ่นของคณะและของสถาบัน
2. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม เปนที่
ปรึกษาแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกรสาธารณประโยชน ธุรกิจเอกชน
และองคกรระหวางประเทศ
3. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในและนอกสถาบัน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวย
พัฒนาทางวิชาการดานนี้
4. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝกอบรมทางดานการปกครองทองถิ่น
5. สงเสริมการเผยแพรความรูขอมูล เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นในรูปวารสาร รายงาน บทความ
หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการกับศูนยทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
ทั้งในและตางประเทศ
7. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/ นักวิจัย/ นักศึกษา
ของคณะ กับสถาบันอื่น
8. ใหคำแนะนำ/แสดงความคิดเห็นตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน สาธารณชน และองคกรอื่นๆ
เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
8. ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 เปนหนวยงาน
อิสระขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและรู ป แบบกระบวนการเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมาย รวมทั้ ง จั ด ทำ
กระบวนการติดตามผลอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการวิจัยดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปดโอกาสใหอาจารย นักวิชาการ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันมีสวนรวม
4. สนับสนุนการสรางความรวมมือทางวิชาการดานเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรตางๆ ทั้งภายในและ
นอกประเทศ
5. สงเสริมการเผยแพรความรู และกิจกรรมดานเศรษฐกิจพอเพียงในรูปวารสาร บทความ และ
สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
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9. ศูนยศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เปนหนวยงาน
ขึ้นตรงตอคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. ประสานสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยนำความรู
หลักการ เทคนิควิธีการ และกรณีศึกษาของทั้ง 2 สาขาวิชาและที่เกี่ยวของไปประยุกตกับการเรียน
การสอน และการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหสาขาวิชา
2. ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ พัฒนาตัวแบบ แนวคิด ทฤษฎี เพิ่มพูน
และจัดระเบียบองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยืน แลวจัดทำระบบสารสนเทศ เอกสาร ตำรา
คูมือ สื่อ และอุปกรณที่เหมาะสม ถายทอดกับกลุมเปาหมายทั้งนักศึกษาและผูปฏิบัติ
3. ประสานเครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นในการขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู และนำหลั ก การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น
ไปสูการปฏิบัติใหเปนจริง
10. ศูนยทดสอบทางการศึกษา สภาสถาบันอนุมัติกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 เปนหนวยงาน
ในสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค
1. วิจัยและพัฒนาขอสอบภาษาอังกฤษและความถนัดเพื่อใหมีขอสอบมาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
กำหนด
2. บริการทดสอบวัดระดับความรูดานภาษาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และความถนัด ใหกับ
ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาของสถาบัน
3. บริการทดสอบวัดระดับความรูใหกับประชาชนทั่วไป และตามที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนขอรับ
บริการในการจัดทดสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของสถาบัน และหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
11. ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เปนหนวยงานขึ้นตรงตอคณะบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค
1. ดำเนินกิจกรรมและใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การศึกษา วิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดทำ
ตลอดจนการเผยแพรดัชนีความสามารถในการแขงขันสูสาธารณชน กรณีการศึกษาขอมูล การวิจัย
การสัมมนา การฝกอบรม เปนที่ปรึกษาแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกร
สาธารณประโยชน ธุรกิจเอกชน และองคกรระหวางประเทศ
2. เปดโอกาสใหอาจารยและนักวิชาการภายในและนอกสถาบันมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวย
พัฒนาทางวิชาการ
3. เปนศูนยกลางการศึกษาวิจัยทางดานความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจในประเทศไทย
และการศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ต า งประเทศของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และสถาบั น ทั้ ง ใน
เชิงทฤษฎี นโยบาย และปฏิบัติ
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4. สงเสริมสนับสนุนการสอน และการฝกอบรมในเรื่องความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และ
การฝกอบรมเศรษฐศาสตรจุลภาคของการแขงขัน
5. สงเสริมการเผยแพรความรูขอมูล เกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในรูปวารสาร รายงาน บทความ หนังสือ สิ่งพิมพอื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. สนับสนุนความรวมมือ การสรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/ นักวิจัย/ นักศึกษา
ของคณะ กับสถาบันอื่น
7. สนับสนุนการนำแนวความคิดความสามารถในการแขงขันไปสูการปฏิบัติจริง เชน การจัดตั้งบริษัท
จำลองทางธุรกิจ
8. ใหคำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นตอองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอื่นๆ เรื่องความรู
เกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย อุตสาหกรรม และองคกรธุรกิจ
9. เขารวมกิจกรรมและทำงานวิจัยกับภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมทุนของศูนย
10. สนับสนุนงานวิจัยและทำสื่อทางวิชาการเผยแพรผลงานของคณาจารยและศิษยเกา เพื่อเสริมสราง
คุณภาพทางการศึ
คุณภาพทางการศึ
กษา กษา
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อาคารสถานที่
สถาบันไดรับการสถาปนาขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ไดมีการวาง
ศิลาฤกษอาคารหลังแรกของสถาบัน ณ บริเวณ แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ในเนื้อที่ 45 ไร ในวันที่
3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2510 และมีศูนยการศึกษาที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ
มี ที่ ดิ น ที่ ต ำบลคลองกิ่ ว อำเภอบ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ป จ จุ บั น สถาบั น มี จ ำนวนอาคารที่ ตั้ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครดังนี้

หมายเลข 1 อาคาร 1 ที่ทำการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักฝกอบรม และใชเปนหองเรียน
ของคณะ
หมายเลข 2 อาคาร 2 ที่ทำการของคณะสถิติประยุกต หองเรียน และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของคณะ
หมายเลข 3 และหมายเลข 10 เดิมเปนอาคาร 3 และหองประชุมจีระ บุญมาก ไดถูกรื้อถอน
เพื่อดำเนินกอสรางเปนอาคารศูนยการศึกษา 15 ชั้น สำหรับใชเปนหองเรียน หองอบรม หองประชุม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา คณะภาษาและการสื่อสาร สำนักฝกอบรม และสำนัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ
หมายเลข 4 ที่ทำงานของหนวยงานดานการวิจัยของสถาบัน
หมายเลข 5 อาคาร 5 ใชเปนหองเรียน หองสัมมนา หองประชุม และที่พักนักศึกษา
หมายเลข 6 อาคาร 6 ที่ทำการของสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ หองเรียน และหองปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร
หมายเลข 7 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เปนหอประชุมชั้นเดียวขนาด
2,500 ที่นั่ง ใชสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดงานอบรมสัมมนาตางๆ
หมายเลข 8 สำนั ก งานอธิ ก ารบดี เป น ที่ ท ำการของอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี สำนั ก งาน
คณะกรรมการสภาสถาบัน กองกลาง งานประชาสัมพันธ งานเลขานุการผูบริหาร สำนักงานนิดาสัมพันธ
และหองประชุม 2 หอง
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หมายเลข 9 อาคารมาลัย หุวะนันท เปนที่ทำการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สำนักวิจัย สภาคณาจารย หองเรียน สมาคมนักศึกษาเกาของสถาบันและของคณะ
และหองประชุมสภาสถาบัน
หมายเลข 11 อาคารจอดรถ ทีท่ ำการของกองบริการการศึกษา สวนการคลังและพัสดุ กองแผนงาน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ สำนักงานตรวจสอบภายใน สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จอดรถ และหองอาหาร
หมายเลข 12 อาคารบุญชนะ อัตถากร ที่ทำการของคณะรัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
สำนั ก บรรณสารการพั ฒ นา ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด และห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ของสถาบัน สวนชั้นลางเปนหองอาหาร และที่นั่งพักของนักศึกษา
หมายเลข 13 อาคารกีฬาในรม เปนที่ทำการของฝายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สโมสร
บุคลากร สนามบาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลยบอล และสถานที่ออกกำลังกาย และรานอาหาร
หมายเลข 14 อาคารนั น ทนาการ ใช เ ป น ที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
นันทนาการ และรานอาหาร
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คณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำป
1. รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
2. ผูชวยศาสตราจารยสมพจน กรรณนุช
3. ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ ภักดีบุตร
4. รองศาสตราจารยมณีวรรณ ฉัตรอุทัย
5. ผูชวยศาสตราจารยณัฐฐา วินิจนัยภาค
6. ผูชวยศาสตราจารยรุจิระ โรจนประภายนต
7. อาจารยจุฑามาศ แกวพิจิตร
8. นางใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา
9. นางชฎาพร โพธิ์ถาวร
10. นางสาวทิพวรรณ แมนสำรวจการ

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

จัดทำโดย
กองแผนงาน

ขอมูล/ภาพ
งานประชาสัมพันธ
คณะ/ สำนัก/ หนวยงาน
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ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จำกัด โทรศัพท 0-2903-8257-9
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