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ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน 

การจัดการศึกษา
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ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน 

1. การจัดการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันของรัฐแหงเดียวที่เปดสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา  

เริ่มดำเนินการตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2509 ปจจุบันสถาบันไดทำการสอนในหลักสูตรปริญญาโท 15 หลักสูตร 

และหลักสูตรปริญญาเอก 9 หลักสูตร  

หลักสูตรปริญญาโทไดเปดสอนเปนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ  

ซึ่งเปดสอนในภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) และมีหลักสูตรที่เปดสอนในภูมิภาค 

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำการสอนที่ศูนยการศึกษาใน 9 จังหวัด คือ ลำพูน 

พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ชลบุรี สุราษฎรธานี สงขลา (อ.หาดใหญ) ภูเก็ต และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เปดสอนที่ศูนยการศึกษาจังหวัดยะลา  

หลักสูตรปริญญาเอกไดเปดสอนเปนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรที่เปดสอน ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2550  

คณะ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

คณะรัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

Master of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต

Doctor of Public Administration

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต

Master of Public and Private 

Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (นานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program 

in Development Administration 

(International)

คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Master of Business Administration 

Program

โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ

The Joint Doctoral Program in Business 

Administration (JDBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

Master of Business Administration 

(International)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงิน (นานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Finance 

(International)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาการลงทนุและการจดัการ 
ความเสีย่งทางการเงนิ (นานาชาต)ิ 
Master of Science Program in Financial 
Investment and Risk Management 
(International) 
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คณะ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ

Master of Economics Program in 

Development Economics

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร (นานาชาต)ิ 

Doctor of Philosophy Program in 

Economics (International) 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

Master of Economics Program in 

Business Economics

 

คณะสถิติประยุกต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Master of Science Program in Statistics

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาประชากรและการพฒันา 

Doctor of Philosophy Program in 

Population and Development 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

Master of Science Program in Computer 

Science

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (นานาชาต)ิ 

Doctor of Philosophy Program in 

Computer Science (International) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Applied 
Statistics and Information Technology

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาสถติ ิ(ภาษาองักฤษ) 

Doctor of Philosophy Program in 

Statistics (English Program) 

คณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม

Master of Arts Program in Social 

Development

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาพฒันาสงัคมและ 
การจดัการสิง่แวดลอม 
Doctor of Philosophy Program in Social 
Development and Environmental 
Management 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอม

Master of Science Program in 

Environmental Management

 

คณะภาษาและการส่ือสาร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาและการสือ่สาร 

(ภาษาอังกฤษ)

Master of Arts program in Language and 

Communication (English Program)

 

1-31 mac1.indd   241-31 mac1.indd   24 1/22/09   9:28:36 AM1/22/09   9:28:36 AM



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

25

คณะ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุยและองคการ 
Master of Science Program in Human 
Resource and Organization Development 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
Master of Science Program in 
Administration Technology

รวมจำนวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 15 9

การพัฒนาหลักสูตร  
สถาบันสงเสริมและสนับสนุนใหดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดประชุม/สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการภายในคณะและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งนักศึกษา/ ศิษยเกาเพื่อระดม 

ความคิดเห็นในเนื้อหา โครงสรางหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สถาบันไดทำการประเมิน 

การเรียนการสอนรายวิชาโดยนักศึกษา และดำเนินการทุกภาคการศึกษา ผลจากการประเมินไดนำไปปรับปรุง 

ทั้งในดานผูสอน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัย ตรงตามความตองการ

ของนักศึกษาและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

ในป พ.ศ. 2550 สถาบันไดมีนโยบายสงเสริมและผลักดันใหคณะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

● พัฒนาหลักสูตรใหม คือ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน 

●  ปรับปรุงหลักสูตรเดิม คือ  

● หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 

● หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน 

● หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

● หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 

● หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 

● หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอม) 

● ปรับโครงสรางการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ 

สถาบันไดจัดทำระเบียบสถาบัน วาดวยการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อมุงเนนคุณภาพและสงเสริม 

ความกาวหนาทางวิชาการ และวิจัยชั้นสูงในสาขาวิชาตางๆ มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษานานาชาต ิ 

สงเสรมิความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ และการจัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน”  ระหวางวันที่ 22-23 ต.ค. 2550 ณ โรงแรม
เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 
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นักศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 8,261 คน เปนนักศึกษาใหม 2,431 คน  

มีผูสำเร็จการศึกษา 3,381 คน (รายละเอียดจากภาคผนวก) นับตั้งแตป พ.ศ. 2511 ถึงปจจุบันมีจำนวนผูสำเร็จ

การศึกษาประจำปการศึกษา ทั้งสิ้น 44,510 คน เปนระดับปริญญาเอก 236 คน ปริญญาโท 44,164 คน  

และประกาศนียบัตร 110 คน (ขอมูล: ณ มิถุนายน พ.ศ. 2551 กองบริการการศึกษา)    

สถาบันไดทำการสำรวจภาวะการหางานทำของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 จำนวน 2,660 คน ไดตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 2,567 ชุด คิดเปน

รอยละ 96.50 ผลการสำรวจภาวะการหางานทำของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ/นานาชาติ/

ภาษาอังกฤษ และปริญญาเอก พบวาผูสำเร็จการศึกษาที่ใชเวลาในการหางานทำไดภายใน 6 เดือน คิดเปน   

รอยละ 81.75 

การพัฒนาดานนักศึกษา 
การพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรถือเปนภารกิจหลักของสถาบัน นอกจากผลิต 

นกัศกึษาใหเปนบณัฑติทีม่คีวามรอบรูในสาขาทีศ่กึษาแลว สถาบนัยงัมุงเนนทีจ่ะสงเสรมิและพฒันานกัศกึษาใหเปน 

ผูที่มีจริยธรรม และคุณธรรมควบคูไปดวย กิจกรรมสงเสริมไดแกการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดใหเรียนวิชา 

เสริมพื้นฐาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาในทุกดาน จัดทำคูมือนักศึกษา อีกทั้งจัดใหมีกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษาดานตางๆ อาทิ ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดานการบำเพ็ญ

ประโยชนใหแกสังคมและชุมชน โดยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกหลักสูตร 

เปนประจำทุกป  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ 
การศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
จำนวนทั้งสิ้น 2,660 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 2,636 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 24 คน 
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ อ.ดร.เลอสรรค โบสุวรรณ  
รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาวตอนรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี คณบดี/ รองผูอำนวยการ 
สำนัก เขารวมในพิธีและการอภิปราย เรื่อง “การศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” โดย อาจารยสมบัติ กุสุมาวลี  
รองคณบดฝีายวชิาการ คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย เมือ่วนัที ่3 พ.ค. 2550 ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบ  พระชนมพรรษา  

การพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมดานวิชาการ 

คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษา R-MBA ไปดูงานที่ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานที่อำเภอจักราช จ.นครราชสีมาและที่ศูนยฯ  

ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 30-31 ส.ค. 2550 และวันที่ 1 ก.ย. 2550  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รวมกับ สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤตใต ทางออกอยูที่ ไหน” วันที่ 7 ก .ค . 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

6 รอบ พระชนมพรรษา 
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กิจกรรมดานกีฬา 

คณาจารยและนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร จัดงาน Homecoming Day 2007 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2550 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ เขารวมการแขงขันกีฬา นิดาซัมเมอรคัพ เมื่อวันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กีฬาบัณฑิตสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 16-18 พ.ย. 2550 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมดานสังคมและบำเพ็ญประโยชน 

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท โครงการอาสาพัฒนาชายแดนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ณ โรงเรียนทาแสง อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 26-28 มี.ค. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 

จังหวัดนครราชสีมา รุนที่ 17 และ หลักสูตรการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุนที่ 10 จัดโครงการปลูกตนไม

ประจำปของชาติ พ.ศ. 2550 ในวันที่ 22 ก.ค. 2550

       คณาจารยและนักศึกษาคณะภาษาและการสื่อสาร 

       เยี่ยมสถานสงเคราะหเด็กออน รังสิต และบริจาคเงิน  

       เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2550 
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ทุนและรางวัลการศึกษา 
สถาบันและคณะ/ สำนัก ไดจัดสรรทุนและรางวัลการศึกษา ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก ที่มีผลการเรียนดีและทุนชวยเหลือการศึกษา ซึ่งมีประเภทของทุนดังนี้  

1. ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

2. ทุนชวยเหลือการศึกษา (ทุนชวยงานอาจารย) 

3. ทุนเรียนดี 

4. ทุนสนับสนุนการวิจัย 

5. ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา 

6. ทุนสงเสริมการศึกษา 

7. รางวัลการวิจัย 

8. รางวัลเรียนดี 

9. ทุนราชกรีฑาสโมสร 

นอกจากนี้สถาบันไดสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเดน ทั้งในลักษณะ  

Full Scholarships และ Partial Scholarships 

ผลงานดีเดนของนักศึกษา  
ในรอบปที่ผานมา สถาบันไดสงนักศึกษาของสถาบันเขารวมการแขงขันผลงานทางดานวิชาการ  

ซึ่งมีนักศึกษาไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย และการแขงขันทางวิชาการเปนประจำทุกป  

ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ มีดังนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดพิธีมอบรางวัล ผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย ประจำป พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2550 โดยมีนักศึกษาของคณะพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัล จำนวน 4 ราย ดังนี้ รางวัลระดับดี น.ส.ศิริกุล กลิ่นทอง รางวัลระดับชมเชย  
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง น.ส.สุภะรัฐ ยอดระบำ น.ส.อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ  

รางวัลระดับดี  
 นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง 

รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย 

 พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง   นางสาวสุภะรัฐ ยอดระบำ   นางสาวอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ 
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี และคณาจารยของสถาบัน  

รวมแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับรางวัล ผลงานวิจัย  

ประจำป พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2550 

 

 

Young Researcher Competition 2007  

คณะบริหารธุรกิจไดรับรางวัล Top Five mai Star Researcher ผูที่ไดรับรางวัล คือ  

นายปยะพงษ อินทรปาน  นางสาวธนวรรณ คุณาธินันท 

 

 

รางวลัชนะเลศิ MFC Talent Award รุนที ่3 ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ เอม็เอฟซ ีจำกดั (มหาชน) 

โดยมนีกัศกึษาของคณะบรหิารธรุกจิไดรบัรางวลั คอื นายสนัต ิ ชนิศริโิชคชยั นายเศรษฐา  ปวณิอภชิาต ิ นายวรวฒุ ิ ศริริตันโนทยั 
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โครงการวิจัยผานศูนยบริการวิชาการ                                 

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

1 การประชาชนและธรรมาภบิาล: การ

สำรวจทศันคตขิองคนไทยในภาคใต 

มลูนธิเิอเชยีเฟาวเดชัน่ รศ.ดร.สจุติรา บณุยรตัพนัธุ 882,750 

2 การศกึษาวจิยัรปูแบบโครงสราง

องคการเพือ่รองรบัการกระจายอำนาจ

ของกระทรวงสาธารณสขุ 

สำนกันโยบายและ

ยทุธศาสตร กระทรวง

สาธารณสขุ 

รศ.ดร.ทพิวรรณ หลอสวุรรณรตัน       

ผศ.ดร.บญุอนนัต พนิยัทรพัย             

ผศ.ดร.จนัทรานชุ มหากาญจนะ 

1,000,000 

3 การใชขอมลูการสำรวจมาวดัผลกระทบ

ของโครงการ 30 บาท 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย 

รศ.ดร.อญัชนา  ณ ระนอง 207,300 

4 การศกึษาวจิยัแนวทางการพฒันา

ศนูยกลางสขุภาพของประเทศไทย 

สำนกังานสภาทีป่รกึษา

เศรษฐกจิและสงัคม 

แหงชาติ 

รศ.ดร.อญัชนา  ณ ระนอง 4,000,000 

5 โครงการขยายผลสูสาธารณะเกีย่วกบั

การพฒันาแหลงนำ้ ดนิ ปา  

และการเกษตร ตามหลกัปรชัญา 

พอเพยีง 

สำนกังานสภาทีป่รกึษา

เศรษฐกจิและสงัคม 

แหงชาติ 

ศ.ดร.พชิติ พทิกัษเทพสมบตัิ 978,000 

6 ทศิทางการจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสราง

ทนุทางปญญาพฒันาประเทศ 

สำนกังานเลขาธกิารสภา

การศกึษา 

ผศ.ดร.มณวีรรณ ฉตัรอทุยั 125,000 

7 การพฒันาระบบการลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ และการ

ปรบัปรงุบรกิาร เพือ่เพิม่ขดีความ

สามารถในการประกอบธรุกจิ 

สำนกังานคณะกรรมการ 

พฒันาระบบราชการ 

ผศ.ดร.วพิธุ  อองสกลุ 6,761,330 

2. การวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม 
การวิจัย สถาบันถือเปนภารกิจหลักสำคัญที่ตองทำควบคูกับภาระงานสอน สถาบันไดกำหนดนโยบาย

สนับสนุนงานวิจัย มีการจัดตั้งสำนักวิจัยเพื่อทำหนาที่สงเสริมและดำเนินการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ประสานงานและบริการวิชาการงานวิจัย เสริมสรางความรูเกี่ยวกับเทคนิค

การวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัย  

ศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทำหนาที่ใหบริการ 

วชิาการแกหนวยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ลกัษณะการใหบรกิารวชิาการ 

คือ บริการดานวิจัย และบริการดานที่ปรึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันมีโครงการวิจัยที่ดำเนินงาน 

ผานศนูยบรกิารวชิาการจำนวน 77 โครงการ มมีลูคาโครงการ 102,543,389 บาท และโครงการทีป่รกึษา จำนวน 

57 โครงการ มูลคาโครงการ 111,565,290 บาท  
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

8 การสำรวจวจิยัความพงึพอใจและ

ทศันคติ 

โรงงานยาสบู กระทรวง 

การคลงั 

ผศ.ดร.วพิธุ  อองสกลุ 1,800,000 

9 Economic Growth Employment And 

Poverty Reduction in Selected Asian 

Countries 

International Labour 

Organization 

ผศ.ดร.สจุติรา ชำนวิกิยกรณ 748,840 

10 การศกึษาการเปดเสรกีารลงทนุภายใต

การเปดเสรกีารคา 

กรมเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศ กระทรวงการ 

ตางประเทศ 

ผศ.ดร.สนัต ิชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

อ.ดร.ประสพโชค มัง่สวสัดิ ์

อ.ดร.ศาสตรา สดุสวาท 

อ.ดร.พริยิะ ผลพริฬุห 

ผศ.ดร.วศิษิฎ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

800,000 

11 การศกึษาและสงัเคราะหขอมลู เพือ่

กำหนดแนวทางการลดผลกระทบการ

แกไขปองกนัปญหาและเพือ่เพิม่

ศกัยภาพดานการเกษตรภายใต 

ขอตกลงเขตการคาเสร ี(FTA) 

สำนกังานสภาทีป่รกึษา

เศรษฐกจิและสงัคม 

แหงชาติ 

ผศ.ดร.สนัต ิชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

อ.ดร.ศาสตรา สดุสวาท 

อ.ดร.พริยิะ ผลพฬิรุห 

ผศ.ดร.วศิษิฎ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ               

4,000,000 

12 โครงการ SMEs และการพฒันา

อตุสาหกรรมในประเทศเอเชยี 

ศนูยวจิยั SME มหาวทิยาลยั

เซนชวิ 

ผศ.ดร.ดารารตัน อานนัทนะวงศ 64,000 

13 การกำหนดคาเลาเรยีนทีเ่หมาะสม 

ในระบบอดุมศกึษาไทย 

สำนกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา 

ผศ.ดร.สจุติรา ชำนวิกิยกรณ 1,120,000 

14 การคาเสรไีทย-สหรฐัอเมรกิา ศนูยศกึษาเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศและการพฒันา  

อ.ดร.ยทุธนา เศรษฐปราโมทย                             

อ.นริมล อรยิอาภากมล 

95,489 

15 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Calsonic Kansei 

(Thailand) Co.,Ltd. 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

16 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Valeo Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 40,000 

17 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Mitsubishi Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 60,000 

18 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

บรษิทั BASF  

(ประเทศไทย) จำกดั 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 40,000 

19 การตรวจสอบงานการเงนิภาระผกูพนั

ตามกรมธรรมประกนัภยัของบรษิทั

ประกนัภยั 

บรษิทั ดลีอยท ทูช โธมทัส ุ

ไชยยศ จำกดั 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 150,000 

20 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

บรษิทั ยนูชิารม  

(ประเทศไทย) จำกดั 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 
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35

ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

21 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Property Care Service 

(Thailand) Ltd. 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

22 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

บรษิทั วาลโีอคอมเพรสเซอร 

(ประเทศไทย) จำกดั 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

23 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Siam Nissan Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 65,000 

24 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

บรษิทั คมุอง  

(ไทยแลนด) จำกดั 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 40,000 

25 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Magotleaux Co.,Ltd. ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

26 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

DSG International 

(Thailand) Co.,Ltd. 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

27 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Siam Industrial Co.,Ltd. ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 40,000 

28 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Tata Steel (Thailand) 

Group 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

29 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Toyo Ink (Thailand) Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 60,000 

30 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Denso (Thailand) Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 65,000 

31 การวจิยัและพฒันาซอฟแวร ระยะที ่4 บรษิทั ซอฟแวร              

ดเีวลอปเมนต จำกดั 

อ.ดร.รฐักร พลูทรพัย 1,680,000 

32 การบรหิารความเสีย่งองคกร บรษิทั ภทัรประกนัภยั 

จำกดั (มหาชน) 

อ.ดร.ปยวด ีโขวฑิรูกจิ 240,000 

33 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Murata Electronics 

(Thailand) Co.,Ltd. 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 40,000 

34 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Yuasa Battery (Thailand) 

Plc.Co.,Ltd. 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 60,000 

35 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

บรษิทั ซ.ีพ.ีเซเวน อเีลฟเวน 

จำกดั (มหาชน) 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

36 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการจาง

งานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Hoya Thailand Group ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 75,000 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

37 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Thailand Iron Works Plc. ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

38 การวเิคราะหและพฒันาพกิดัอตัราเบีย้

ประกนัรถยนต 

สำนกังานอตัราเบีย้ประกนั

วนิาศภยั 

อ.ดร.ปยวด ีโขวฑิรูกจิ 360,000 

39 การพฒันาผลติภณัฑประกนัภยัชวีติ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 

จำกดั 

อ.ชญณา พลูทรพัย                           320,000 

40 การพฒันาธรุกจิประกนัภยั บรษิทั ธนชาตปิระกนัภยั 

จำกดั 

อ.ชญณา พลูทรพัย 960,000 

41 การพฒันาระบบฐานขอมลูการบรหิาร

งานชมุชน ตวัชีว้ดั คณุภาพชวีติ และ

การสรางวฒันธรรมเอือ้อาทรใน

โครงการของการเคหะแหงชาต ิประจำป 

2550 

การเคหะแหงชาติ ผศ.ดร.ปรชีา วจิติรธรรมรส                 

รศ.ดร.พาชติชนตั ศริพิานชิ               

รศ.ดร.เดอืนเพญ็ ธรีวรรณววิฒัน       

ผศ.ดร.โอม ศรนลิ 

7,000,000 

42 การพฒันาระบบขอมลูเพือ่การวเิคราะห

ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงาน

จากการใชจายงบประมาณ (Part) ดวย

ระบบอเิลก็ทรอนกิส ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 

สำนกังบประมาณ รศ.ดร.วชิติ หลอจรีะชณุหกลุ 

รศ.ดร.จริาวลัย จติรถเวช 

รศ.ดร.เดอืนเพญ็ ธรีวรรณววิฒัน 

รศ.ดร.พาชติชนตั ศริพิานชิ            

ผศ.ดร.ระววีรรณ  เอือ้พนัธวริยิะกลุ 

4,700,000 

43 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Asahi Tec Aluminium 

Group (Thailand) 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 60,000 

44 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Lao Brewery Co.,Ltd. ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

45 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Valeo Compressor Group 

(Thailand) 

ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

46 การประเมนิเงนิสำรองคาชดเชยการเลกิ

จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

Dentsu (Thailand) Ltd. ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 50,000 

47 การจดัทำคูมอืปฏบิตังิานพฒันาสงัคม

สำหรบัอาสาสมคัรวดัไทยในประเทศ

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี(สวนที ่1) 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำดี 400,000 

48 การประเมนิผลปฏบิตังิานขององคกร

ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู 

สำนกังานเลขาธกิารคณะ

มนตรคีวามมัน่คงแหงชาติ 

ผศ.ดร.พชิาย  รตันดลิก ณ ภเูกต็ 1,300,000 

49 การประเมนิประสทิธผิลในการนำ

นโยบายเสรมิสรางสนัตสิขุในพืน้ที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตไปปฏบิตัิ 

สำนกังานสภาความมัน่คง

แหงชาติ 

อ.วชิยั รปูขำดี 600,000 

50 โครงสรางกองทพัไทย : มติกิฎหมาย 

ทีเ่หมาะสม 

สำนกังานวจิยัและ

พฒันาการทหารกลาโหม 

อ.วชิยั รปูขำดี 400,000 
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37

ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

51 การประเมนิผลการปฏบิตัติามพระราช

บญัญตัปิองกนัและปราบปรามการ 

ฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

สำนกังานปองกนัและปราบ

ปรามการฟอกเงนิ 

อ.วชิยั รปูขำดี 1,000,000 

52 การจดัทำคูมอืปฏบิตังิานพฒันาสงัคม

สำหรบัอาสาสมคัรวดัไทยในประเทศ

สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี(สวนที ่2) 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำดี 444,050 

53 การประเมนิผลความพงึพอใจของ

ประชาชนตอการใหบรกิารของโรงเรยีน

ในสงักดักรงุเทพมหานคร 

สำนกัการศกึษา 

กรงุเทพมหานคร 

ผศ.ดร.พชิาย  รตันดลิก ณ ภเูกต็ 1,800,000 

54 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารพฒันารปูแบบ

การบรูณาการเครอืขายกองทนุ

สวสัดกิารชมุชนระดบัอำเภอ 

สำนกังานสงเสรมิและ

สนบัสนนุวชิาการ 2 

กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำดี 1,000,000 

55 การวเิคราะหนโยบายสาธารณะดาน

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย : ศกึษาเฉพาะกรณกีารจดัทำ

ดชันสีงัคม 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

รศ.ดร.สากล จรยิวทิยานนท               

ผศ.ดร.พชิาย รตันดลิก ณ ภเูกต็         

อ.จริะพร บรูณสนิ 

4,322,500 

56 การศกึษาและพฒันาดชันกีารปองกนั 

ปราบปราม และแกไขปญหาการคา

มนษุยของประเทศไทย 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำด ี                                  

รศ.ดร.สพุรรณ ีไชยอำพร 

4,225,100 

57 การฟนฟคูวามเปนอยูชมุชนในพืน้ที่

ชายฝง 

สภากาชาดไทย รศ.ดร.จำลอง โพธิบ์ญุ                       

ผศ.ดร.วสิาขา ภูจนิดา 

563,560 

58 การประเมนิผลโครงการบรูณาการงาน

สขุภาพจติและจติเวชโดยเครอืขาย 

สูชมุชน 

ศนูยสขุภาพจติที ่2 กรม

สุขภาพจติ กระทรวง

สาธารณสขุ 

ผศ.ดร.พชิาย  รตันดลิก ณ ภเูกต็ 770,000 

59 การศกึษาวจิยัประเมนิผลการดำเนนิงาน 

11 ป ของกองทนุฟนฟสูมรรถภาพ 

คนพกิาร 

สำนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพ

และพทิกัษเดก็ เยาวชน  

ผูดอยโอกาส คนพกิาร  

และผูสงูอายุ 

ผศ.ดร.พชิาย  รตันดลิก ณ ภเูกต็ 3,000,000 

60 การพฒันาชดุความรูเชงิปฏบิตักิารดาน

การพฒันาสงัคมและสวสัดกิารของ

ชมุชน 

กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 

อ.วชิยั รปูขำด ี                                  

รศ.ดร.สพุรรณ ีไชยอำพร 

8,600,000 

61 การสำรวจปญหาความมัน่คงในมติิ

ความคดิเหน็ของประชาชน 

กองอำนวยการรกัษาความ

มัน่คงภายใน 

รศ.ดร.สพุรรณ ีไชยอำพร 300,000 

62 การประเมนิผลการปฏบิตัติามพระราช

บญัญตัปิองกนัและปราบปรามการ 

ฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

สำนกังานปองกนัและปราบ

ปรามการฟอกเงนิ 

อ.วชิยั รปูขำดี 330,000 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

63 การสำรวจ รวบรวม สงัเคราะหเนือ้หา

และบทเรยีนการแลกเปลีย่นเรยีนรูดาน

การพฒันาสงัคมและสวสัดกิารและดาน

เลขานกุาร 

กรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร 

อ.วชิยั รปูขำดี 600,000 

64 การสำรวจขอมลูความเสีย่งของ

ครอบครวัไทย 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำด ี                1,000,000 

65 การวจิยัเพือ่วนิจิฉยัองคการ กรณศีกึษา

โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ (วดัไรขงิ) 

โรงพยาบาลเมตตาประชา

รกัษ (วดัไรขงิ) 

อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร 99,000 

66 การจดัทำหลกัเกณฑ วธิกีาร และ 

รปูแบบการจดัสรรสิง่จงูใจในการ

พฒันาการปฏบิตัริาชการ ประจำป                 

งบประมาณ พ.ศ. 2549 

สำนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 

ผศ.ดร.กลัยาณ ีคณูมี 1,300,000 

67 การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ของสำนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ 

สำนกังานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกจิ 

อ.ดร.สมบตั ิกสุมุาวลี 800,000 

68 การวจิยัเกีย่วกบัตนกำเนดิแหลงผลติ 

Wine เพือ่พฒันาระบบ KM ดานระบบ

ราคานำเขาจรงิ เพือ่ประโยชนตอการ

เกบ็ภาษขีองกระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั อ.ดร.บรูพา ชดเชย 2,373,902 

69 การสำรวจพฤตกิรรมเสีย่งของเดก็ไทย

ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ป 2550 

สำนกังานปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย 

อ.วชิยั รปูขำดี 800,000 

70 การศกึษาผลกระทบของการจดัการหนี้

ตามพระราชบญัญตักิองทนุฟนฟแูละ

พฒันาเกษตรกร 

กรมสงเสรมิสหกรณ ดร.พลาพรรณ คำพรรณ                     

นายมนตร ีเกดิมมีลู                           

นายสทิธเิดช นลิสมัฤทธิ์ 

2,390,000 

71 การตดิตามผลทางเศรษฐกจิและสงัคมที่

เกดิขึน้จากโครงการแปลงสนิทรพัยทาง

ปญญาเปนทนุ 

กรมทรพัยสนิทางปญญา ดร.พลาพรรณ คำพรรณ                     

นายมนตร ีเกดิมมีลู                         

340,000 

72 การวเิคราะหความคุมคาของมาตรการ

ปรบัตวัจากการทีน่ำ้ทะเลสงูขึน้บรเิวณ

ปากแมนำ้เจาพระยา 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย 

รศ.ดร.อดศิร อศิรางกรู ณ อยธุยา 720,000 

73 การสำรวจสดัสวนพฤตกิรรมการ 

เดนิทางทองเทีย่วทัง้ประเทศ ป 2550 

การทองเทีย่วแหงประเทศ

ไทย 

รศ.ดร.พรเพญ็ วรสทิธา  

รศ.ดร.อดุมศกัดิ ์ศลีประชาวงศ  

ผศ.ดร.ณดา จนัทรสม  

9,600,000 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบั

บรกิารวชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

74 การศกึษาวจิยัเพือ่ประเมนิผลการ

ดำเนนิงานตามนโยบายการแปลง

สนิทรพัยเปนทนุในชวงระยะเวลา  

1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2549 

สำนกังานบรหิารการแปลง

สนิทรพัยเปนทนุ (องคการ

มหาชน) 

รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ  

อ.ดร.วรพล โสคตยิานรุกัษ  

6,749,000 

75 การศกึษาสถานภาพสิง่ทอเฉพาะทาง 

(Technical Textiles) และการสราง

มลูคาเพิม่ของอตุสาหกรรมสิง่ทอใน

ประเทศไทยดวยนาโนเทคโนโลยี 

ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ ผศ.ดร.ดารารตัน อานนัทนะวงศ  

รศ.ดร.อดุมศกัดิ ์ศลีประชาวงศ  

ผศ.ดร.รววิรรณ เทนอสิระ  

1,080,800 

76 การสำรวจทศันคตขิองขาราชการเกีย่วกบั

ระบบคณุธรรมในราชการพลเรอืน 

สำนกังานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรอืน 

รศ.ทวศีกัดิ ์สทูกวาทนิ  

ผศ.ดร.ณฐัฐา วนิจินยัภาค  

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ                    

นายมนตร ีเกดิมมีลู  

2,397,768 

77 การศกึษาวจิยัเรือ่งขอเสนอการดำเนนิการ

เชงิปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ 

ขดีความสามารถในการแขงขนัของ

ประเทศไทยในเศรษฐกจิโลก 

สำนกังานสภาทีป่รกึษา

เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 

รศ.ดร.พรเพญ็ วรสทิธา  

รศ.ดร.วชิติ หลอจรีะชณุหกลุ  

รศ.ดร.ทพิวรรณ หลอสวุรรณรตัน  

ผศ.ดร.ณดา จนัทรสม  

4,000,000 

32-80 mac1.indd   3932-80 mac1.indd   39 1/22/09   9:31:10 AM1/22/09   9:31:10 AM



รายงานประจำป 2550

40

โครงการที่ปรึกษาผานศูนยบริการวิชาการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบับรกิาร 

วชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

1 ทีป่รกึษาบรษิทั ทมิแสง 2000 จำกดั บรษิทั ทมิแสง 2000 จำกดั ศ.ดร.กฤษ เพิม่ทนัจติต 309,276 

2 การศกึษาเพือ่ยกรางตวัแบบ  
“สภาพฒันาการเมอืง” 

สำนกันายกรฐัมนตรี ผศ.ดร.ณฐัฐา วนิจินยัภาค 800,000 

3 การจดัทำโครงสรางและแบงสวน
ราชการภายในเพือ่บรหิารจดัการและ
อำนวยการเพือ่สนบัสนนุการจดัการ
และอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รศ.ดร.ทพิวรรณ หลอสวุรรณ
รตัน    
ผศ.ดร.วรีะวฒัน ปนนติามยั 

1,500,000 

4 การพฒันาระบบงานเพือ่การตรวจ
สอบภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

สำนกังานสงเสรมิอตุสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 
(SIPA) 

รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ              300,000 

5 การบรหิารการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยธีนบรุี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 63,000 

6 การพฒันาทรพัยากรมนษุย มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 43,200 

7 ศาสตรการตลาด มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 24,000 

8 ทฤษฎกีารจดัการ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 36,000 

9 ทฤษฎกีารตลาดและการปฏบิตัิ มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 24,000 

10 การบรหิารคาตอบแทน มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 40,800 

11 การบรหิารการตลาด มหาวทิยาลยัธนบรุี รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกจิศลิป 63,000 

12 การจดัการเชงิกลยทุธ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร รศ.ดร.ปราณ ีจติกรณกิจศลิป 6,000 

13 การพฒันาธรุกจิและองคกร บรษิทั เอส เอส ย ูพ ีโฮลดิง้ จำกดั อ.ดร.ชยัรชั หริญัยะวะสติ 1,200,000 

14 e-Commerce Implementation 
Guideline in TAFTA 

กรมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวง
พาณชิย 

อ.ดร.ชยัรชั หริญัยะวะสติ 900,000 

15 การพฒันารานตนแบบสำหรบัชาง 
รบัเหมากอสราง 

บรษิทั ซเีมนตไทยการตลาด จำกดั อ.ดร.ชยัรชั หริญัยะวะสติ 750,000 

16 การจดัทำยทุธศาสตร  บรษิทั อะโรเมตกิส (ประเทศไทย) 
จำกดั (มหาชน) 

อ.ดร.ชยัรชั หริญัยะวะสติ 220,000 

17 การเสรมิสรางความเขมแขง็และเพิม่
ขดีสมรรถนะของเครอืขาย: งานเฉลมิ
พระเกยีรตพิระอจัฉรยิภาพของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในการ
บรหิารจดัการ พระผูทรงเปนแบบ
อยางของการพฒันาระบบราชการไทย 

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

ผศ.ดร.วพิธุ อองสกลุ                          6,100,000 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบับรกิาร 

วชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

18 การจดัทำโครงรปูตนแบบระบบ Back 
Office (Conceptual Design) ดาน 
การงบประมาณสำหรบัหนวยงาน 

สำนกังบประมาณ ผศ.ดร.วพิธุ อองสกลุ 
ผศ.ดร.ประดษิฐ วธิศิภุกร 

5,950,000 

19 การแถลงผลงานการพฒันาระบบ
ราชการประจำป พ.ศ. 2550 

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

ผศ.ดร.วพิธุ  อองสกลุ 
อ.ดร.ธชัวรรณ กนษิฐพงศ 

5,933,000 

20 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันา
ตราสนิคาและการตลาดสงออกใหกบั
ผูผลติเครือ่งนุมหม ระดบั SMEs 

ศนูยบรกิารสงออกโบเบ และ     
บรษิทั เสก99 จำกดั 

ผศ.ดร.ประดษิฐ วธิศิภุกร 4,650,000 

21 การจดัทำแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสือ่สารของสถาบนั
การพลศกึษา 

สถาบนัการพลศกึษา กระทรวง 
การทองเทีย่วและกฬีา 

ผศ.ดร.ประดษิฐ วธิศิภุกร 4,700,000 

22 การพฒันาอตุสาหกรรมการผลติเพือ่
ยกระดบัความสามารถการแขงขนั 
(MDICP) รุนที ่9 ตามแผนงานที ่5 
แผนงานเพิม่สมรรถนะการจดัการ
เชงิกลยทุธและการตลาดในและ 
ตางประเทศ 

กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม อ.ดร.อนกุลัย จรีะลกัษณกลุ 5,104,970 

23 ทีป่รกึษาดานการบรหิารความเสีย่ง
ของสำนกัหกับญัชแีละศนูยรบัฝาก
หลกัทรพัย 

บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย 
(ประเทศไทย) จำกดั 

ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 245,000 

24 การจดัรายการโทรทศันเพือ่เผยแพร
ความรู 

บมจ.แลนด แอนด เฮาส, บลจ.วรรณ, 
บจ.พาราลสิซิง่ ฯลฯ 

รศ.ดร.ไพบลูย เสรวีวิฒันา 20,000,000 

25 โครงการเพือ่ปฏบิตังิานสงเสรมิการ
ลงทนุประเทศไทย-จนี ประจำป 
2550 

สำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิ 
การลงทนุ 

ผศ.ดร.ธชัวรรณ กนษิฐพงศ 8,600,000 

26 ทีป่รกึษาดานกลยทุธเทคโนโลยี บรษิทั อนิเตอรแนชัน่เนลิเอนจเีนยีริง่ 
จำกดั (มหาชน) 

ผศ.ดร.บษุกร วชัรศรโีรจน 540,000 

27 ทีป่รกึษากรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอส. พ.ี ซซูกู ิจำกดั (มหาชน) อ.นราทพิย ทบัเทีย่ง 240,000 

28 การจดัทำแนวทางการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมซเีมนต 

กรมทรพัยากรธรณี รศ.ดร.อดศิร อศิรางกรู ณ 
อยธุยา 

3,995,800 

29 การศกึษาความตองการกำลงัคนระดบั
อดุมศกึษาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขงขนัของอตุสาหกรรมหลกั 

สำนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ผศ.ดร.สนัต ิชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
ผศ.ดร.วศิษิฎ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
อ.ดร.ยทุธนา เศรษฐปราโมทย        

400,000 

30 การจางทีป่รกึษาเพือ่ฝกอบรมการใช
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย-ออสเตรเลยีและไทย-
นวิซแีลนด 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รศ.ดร.พรเพญ็ วรสทิธา 1,300,000 

31 การพฒันาโปรแกรมภาษาจาวา บรษิทั กรงุไทย คอมพวิเตอร   
เซอรวสิเซส จำกดั 

อ.ดร.รฐักร พลูทรพัย  60,000 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบับรกิาร 

วชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

32 การพฒันาแบบจำลองการประเมนิ
ราคาอสงัหารมิทรพัยดวยวธิกีารทำ
เหมอืงขอมลู 

บรษิทั Mappoint Asia (Thailand) 
จำกดั 

ผศ.ดร.ปรชีา วจิติรธรรมรส 60,000 

33 คณติศาสตรประกนัภยั พฒันาสนิคา
และระบบงาน 

ธนาคารออมสนิ ผศ.วณีา ฉายศลิปรุงเรอืง 720,000 

34 การพฒันากลไกบรูณาการงานพฒันา
สงัคมในสวนของการตรวจสอบขอเทจ็
จรงิในการประเมนิกลไกบรูณาการ
งานพฒันาสงัคม 

สำนกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

รศ.ดร.สำรวม จงเจรญิ 700,000 

35 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร บรษิทั อนิโนวา ซอฟตแวร จำกดั รศ.ดร.วชิติ หลอจรีะชณุหกลุ 240,000 

36 การพฒันาผลติภณัฑประกนัภยั บรษิทั เอช อนิชวัรนัซ จำกดั อ.ชญณา พลูทรพัย                            
อ.ดร.ปยวด ีโขวฑิรูกจิ 

250,000 

37 การสรางตวัแบบการพยากรณ บรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล
ซอฟทแวรเดเวลอปเมนท จำกดั 

รศ.ดร.จริาวลัย จติรถเวช 65,218 

38 เทคโนโลยสีารสนเทศ  บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ
เอม็เอฟซ ีจำกดั (มหาชน) 

ผศ.ดร.สพุจน สตุณัฑวบิลูย 120,000 

39 การจดัทำแผนแมบทเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

สำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครวั 

อ.ดร.นธินินัท ธรรมากรนนท            
ผศ.ดร.วราภรณ จริชพีพฒันา            
อ.ดร.ปราโมทย กัว่เจรญิ 

500,000 

40 การศกึษาคานยิมรวมและวฒันธรรม
องคกร 

สำนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

อ.ดร.สมบตั ิกสุมุาวลี 170,000 

41 การศกึษาวเิคราะหและออกแบบระบบ
การนำเสนอขอมลูเพือ่การตดัสนิใจ
ของผูบรหิารกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร อ.ดร.สมบตั ิกสุมุาวลี 1,920,000 

42 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตาม
คำรบัรองการปฏบิตัริาชการ พ.ศ. 
2550 

สำนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ ผศ.ดร.สรุสทิธิ ์วชริขจร 50,000 

43 การบรหิารความเปลีย่นแปลงเพือ่
รองรบัระบบ CABNET 

สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี อ.ดร.บษุกร วชัรศรโีรจน 1,000,000 

44 การจดัทำแผนทีก่ลยทุธและตวัชีว้ดั
เชงิกลยทุธ 

บรษิทั บลสิ-เทล จำกดั (มหาชน) อ.ดร.บษุกร วชัรศรโีรจน 720,000 

45 กลยทุธเทคโนโลยี บรษิทั อนิเตอรแนชัน่เนลิเอนจเีนยีริง่ 
จำกดั (มหาชน) 

อ.ดร.บษุกร วชัรศรโีรจน 540,000 

46 การพฒันานวตักรรมการเรยีนรู 
(ระยะ 3) “การพฒันาองคการใหมขีดี
สมรรถนะสงู” 

สำนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร 2,200,348 
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ หนวยงานทีข่อรบับรกิาร 

วชิาการ 

หวัหนา/ ผูรวมโครงการ มลูคา 

โครงการ 

47 การพฒันาระบบประเมนิสมรรถนะ
บคุลากร 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร 1,600,000 

48 การพฒันาสมรรถนะระบบการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

กรมสรรพสามติ อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร 1,200,000 

49 การตดิตามประเมนิผลและสงเคราะห
องคความรูชมุชนเขมแขง็ ทีน่ำหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในมติิ
วฒันธรรมไปสูการปฏบิตัิ 

สำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหงชาต ิ 

อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร 999,380 

50 Leading Change สูการเปน
มหาวทิยาลยัในกำกบั 

สำนกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

อ.ดร.จฑุามาศ แกวพจิติร                  
อ.ดร.บรูพา ชดเชย 

7,063,990 

51 การพฒันากลไกบรูณาการงานพฒันา
สงัคม : ในสวนของการพฒันา
บคุลากรและระบบงานของศนูย
บญัชาการงานพฒันาสงัคม  

สำนกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

ผศ.ดร.จริประภา อคัรบวร 1,100,000 

52 การวางแผนกลยทุธดานการงาน
ทรพัยากรมนษุยดวยโครงการเรยีนรู
แบบ Project-based Learning 

บรษิทั เบทาโกร อโกรกรุป จำกดั 
(มหาชน) 

ผศ.ดร.จริประภา อคัรบวร 516,130 

53 การพฒันาระบบบรหิารทรพัยากร
บคุคล 

กรมทรพัยสนิทางปญญา ผศ.ดร.จริประภา อคัรบวร 437,097 

54 การจดัทำแผนยทุธศาสตร แผนการ
บรหิาร และแผนพฒันาบคุลากร โดย
ใชเครือ่งมอืบรหิารจดัการสมยัใหม 

กรมทรพัยสนิทางปญญา ผศ.ดร.จริประภา อคัรบวร 2,000,000 

55 การสรางความเขมแขง็ดานความ 
รบัผดิชอบของประเทศไทยตอความ
รวมมอืดานสิง่แวดลอมระหวางประเทศ 

โครงการพฒันาแหงสหประชาชาต ิ
และ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอม 

ดร.วฒันา พฒันพงศ 1,155,000 

56 การจดัทำยทุธศาสตรชาตวิาดวยการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติและ
แผนยทุธศาสตร สำนกังาน ป.ป.ช. 5 
ป (พ.ศ. 2551-2555) 

สำนกังาน ป.ป.ช. ดร.วฒันา พฒันพงศ                         
ผศ.ดร.ณดา จนัทรสม                       
รศ.ดร.อดศิร อศิรางกรู ณ 
อยธุยา 

12,000,000 

57 การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
ภาษสีิง่แวดลอม 

สำนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

รศ.ดร.อดศิร อศิรางกรู ณ 
อยธุยา 

140,000 
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โครงการวิจัยที่รับทุนอุดหนุนจากสำนักวิจัย

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีคณาจารยและบุคลากรของสถาบันขอรับทุนทำวิจัย 

เปนจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมมูลคาโครงการ 3,639,453 บาท

รายชือ่ผูวจิยั โครงการ จำนวนทนุ วนัเริม่-สิน้สดุ 

งานวจิยัประเภท 1 งานวจิยัทีเ่ปนงานเขยีนเชงิวชิาการทีผู่วจิยัจะไดรบัเงนิคาตอบแทนในลกัษณะของเงนิสวสัดกิาร 25% ของ 

เงนิเดอืน แตไมเกนิอตัราตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิงานวจิยักำหนด 

อ.ดร.วสิาขา  ภูจนิดา การวเิคราะหนโยบายการจดัการและอนรุกัษพลงังาน

ของประเทศไทยเทยีบกบัตางประเทศ 

10,000 ก.ค.49-ต.ค.49 

นายวจิติร  อมรนพกลุ คูมอืการแปลงสือ่สารสารสนเทศภาคนพินธใหเปน

สือ่สารสารสนเทศรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส 

10,000 ต.ค.49-ม.ค.50 

นายศรณัย เพช็อไุร การพฒันาภาวะผูนำในผูบรหิารระดบักลาง สงักดั

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 

10,000 เม.ย.50-ก.ค.50 

นายวจิติร  อมรนพกลุ การสำรวจและวเิคราะหทรพัยากรสารสนเทศใน

หลกัสตูรการเรยีนการสอนของคณะรฐัประศาสนศาสตร

ทีม่ใีนสำนกับรรณสารการพฒันาสถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร 

10,000 เม.ย.50-ก.ค.50 

อ.ดร.วสิาขา  ภูจนิดา การประยกุตหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการจดัการ 

และอนรุกัษพลงังานของประเทศ 

10,000 ม.ิย.50-ก.ค.50 

นายสมพร  ศลิปสวุรรณ การวเิคราะหอำนาจหนาทีข่ององคกรในการบรหิาร

จดัการสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร 

10,000 ม.ิย.50-ก.ค.50 

อ.ดร.จนิตนา  อมรสงวนสนิ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบัความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

10,000 ม.ิย. 50-ก.ค.50 

ผศ.ดร.อมรรตัน อภนินัทมหกลุ Social Capital and the Wages of Immigrants and 

Native-Born Canadians 

10,000 ม.ิย. 50-ก.ค.50 

นายวรินัต  นาประกอบ ความคดิเหน็ของนกัศกึษาหลกัสตูรการจดัการ 

สิง่แวดลอมตอการสอบขอเขยีนพสิดาร 

10,000 ส.ค.50-พ.ย. 50 

อ.ขวญัจริา  เสนา การใชภาษาเพือ่แสดงความสภุาพ: ทำไมคนญีปุ่นจงึพดู

ไมจบประโยค 

10,000 ส.ค.50-พ.ย. 50 

งานวจิยัประเภท 3 งานวจิยัสมบรูณแบบทีเ่สนอขอรบัเงนิอดุหนนุ โดยขาราชการในสถาบนัเปนรายบคุคล และไดผานการกลัน่กรอง

จากคณะกรรมการสงเสรมิงานวจิยั 

Dr.Arthur L. Dryver Ratio estimations in adaptive cluster sampling 160,000 1 ม.ีค.50-31 ต.ค. 50 

รศ.ดร.พชัร ีโภคาสมัฤทธิ์ ลกัษณะทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรสงัคมของการ

เขยีนภาษาองักฤษเพือ่แสดงความคดิเหน็: กรณศีกึษา

จากการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่แสดงความคดิเหน็ 

ในหนงัสอืพมิพบางกอกโพสต 

254,808 15 ส.ค.50-14 เม.ย.51 
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รายชือ่ผูวจิยั โครงการ จำนวนทนุ วนัเริม่-สิน้สดุ 

งานวิจัยประเภท 4 งานวิจัยที่มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาองคความรูที่ใชประโยชน 

ในดานการเรียนการสอน การฝกอบรมและการบริการทางวิชาการ ตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนอยูในสถาบัน และไดผาน 

การกลัน่กรองจากคณะกรรมการสงเสรมิงานวจิยั 

อ.ดร.พริยิะ ผลพริฬุห เศรษฐศาสตรภาคบรกิาร 150,000 1 ก.พ.50-31 ม.ค. 51 

อ.ดร.พชัราภรณ เนยีมมณี ตวัแบบการจดัสรรทรพัยากร 163,500 1 ก.พ. 50-31 ม.ค.51 

รศ.ดร.บษุยา  วรีกลุ การศกึษาซำ้เรือ่งเอดสในทีท่ำงานกบังานทรพัยากร

คนในองคการธรุกจิของไทย 

100,000 1 พ.ค.50-30 เม.ย.51 

อ.ดร.วชัรภีรณ  ไชยมงคล โปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติ ิSAS 80,000 1 ม.ิย.50-31 พ.ค.51 

ผศ.ดร.วราภรณ  จริชพีพฒันา การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 158,945 16 ส.ค.50-15 ส.ค.51 

ผศ.ดร.กลัยาณ ี คณูมี ความสมัพนัธระหวางจรยิธรรมในองคการ, คณุภาพชวีติ

การทำงานและผลทีเ่กีย่วของกบังาน: กรณศีกึษาใน

ประเทศไทย 

100,000 23 ส.ค.50-22 ส.ค.51 

งานวจิยัประเภท 5 งานวจิยัทีเ่สนอขอรบัเงนิอดุหนนุจากงบประมาณแผนดนิ หมวดเงนิอดุหนนุและไดผานการกลัน่กรองจาก 

คณะกรรมการสงเสรมิงานวจิยั 

สำนกัวจิยั คณุภาพชวีติของคนไทย 2,372,200 1 ต.ค. 49-30 ก.ย.50 

การสัมมนาผลงานวิจัยเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2550  

ณ หองประชุมคณะสถิติประยุกต ชั้น 5 มีดังนี้ 

1. เรื่อง A In-Depth Look at Validating Logistic Regression Models in Relation to Credit Scoring  

 โดย อาจารย Dr. Arthur L. Dryver 

2. เรื่อง Three Composite Imputation Methods for Item Non Response Estimation in Sample Surveys  

 โดย อาจารย ดร.วัชรีภรณ ไชยมงคล 

3. เรื่อง ตัวแบบการประกันสังคมแรงงานนอกระบบ : กรณีภาคเกษตรกรรม โดย อาจารยชญณา พูลทรัพย และ  

 อาจารย ดร. รัฐกร พูลทรัพย 
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โครงการฝกอบรมผานสำนักฝกอบรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ จำนวน 

(คน) 

วนั/เดอืน/ป  

ทีจ่ดั 

มลูคา 

โครงการ 

อบรมใหสาธารณชนทัว่ไป 

1  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รุนที ่3   35 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 

2550  

231,000 

2 การเจรจาตอรองในศตวรรษที ่21 รุนที ่3  38 12-15 ก.พ. 2550 258,400 

3 การวางแผนและการบรหิารโครงการ รุนที ่3  37 19-23  ก.พ. 2550 296,000 

4 การบรหิารความเสีย่งขององคการ รุนที ่3  37 19 - 23 ม.ีค. 2550 266,400 

5 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รุนที ่4   41 26 - 30 เม.ย.  2550  270,600 

7 การวางแผนและการบรหิารโครงการ รุนที ่4  41 23-27 เม.ย. 2550 328,000 

8 การทำเหมอืงขอมลู: เครือ่งมอืสำหรบักลยทุธการแขงขนั รุนที ่3 34 8 พ.ค. 2550 85,000 

9 การเจรจาตอรองในศตวรรษที ่21 รุนที ่5  29 11 - 14 ม.ิย. 2550 197,200 

10 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รุนที ่6   30 23 - 27 ม.ิย. 2550  198,000 

11 การทำเหมอืงขอมลู: เครือ่งมอืสำหรบักลยทุธการแขงขนั รุนที ่4 - 6 ส.ค. 2550  75,000 

12 การเจรจาตอรองในศตวรรษที ่21 รุนที ่6  30 7-10 ส.ค. 2550 204,000 

13 การวางแผนและการบรหิารโครงการ รุนที ่5  30 20-24 ส.ค. 2550 240,000 

14 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง รุนที ่7   30 3 - 7 ก.ย. 2550  198,000 

15 การบรหิารความเสีย่งขององคการ รุนที ่4  39 18 - 22 ม.ิย. 2550 280,800 

 รวม 451   3,128,400 

สำนักฝกอบรม  

สำนกัฝกอบรม เปนหนวยงานกลางของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร มภีารกจิหลกัในการรบัผดิชอบ

ดูแลโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน ซึ่งการดำเนินงานดานการฝกอบรมที่คณะ/สำนัก ตองผาน

สำนักฝกอบรม ไดแก การจัดอบรมใหเฉพาะหนวยงาน (In-House Training) อบรมใหแกสาธารณชนทั่วไป 

(Public Training) งานฝกอบรมที่สำนักฝกอบรมเปนเจาของโครงการ รวมถึงงานฝกอบรมที่สถาบันมอบหมาย 

ใหดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักฝกอบรมไดใหบริการวิชาการแกสังคมดวยการจัดทำหลักสูตร 

ฝกอบรมตางๆ ที่เปนความรูดานพัฒนบริหารศาสตร และตอบสนองความตองการของสังคม  
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ลำดบั 

ที่ 

ชือ่โครงการ จำนวน 

(คน) 

วนั/เดอืน/ป  

ทีจ่ดั 

มลูคา 

โครงการ 

อบรมใหเฉพาะหนวยงาน 

1 การพฒันาผูบรหิารระดบัสงูมหาวทิยาลยั รุนที ่16 สำนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

51 14 ก.ย.-12 ต.ค. 

2549 

3,950,000 

2 การพฒันาผูบรหิารมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุและชวยวชิาการ 

รุนที ่8 สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

50 15 ก.ย.-15 ต.ค. 

2549 

3,660,000 

3 การจดัทำแผนกลยทุธ บรษิทั อตุสาหกรรมการบนิ จำกดั 65 28 ต.ค.-1 ธ.ค. 2549 1,250,000 

4 การมสีวนรวมของประชาชนอยางมปีระสทิธภิาพ สำนกังาน 

คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 

25 15-17,24-26 ม.ค. 

2550 

630,000 

5 นกับรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมระดบักลาง 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม   

53 5 ม.ิย. - 20 ก.ค. 

2550  

4,000,000 

6 นกับรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมระดบัตน รุนที ่1 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

50 19 เม.ย.-11 พ.ค. 

2550  

2,000,000 

7 นกับรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมระดบัตน รุนที ่2 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  

50 14 พ.ค. - 1 ม.ิย. 

2550  

2,000,000 

8 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สำนกังานสรรพสามติ ภาคที ่1 40 2 - 4 พ.ค. 2550  180,000 

9 การเสรมิสรางความรูดานคณุธรรมและจรยิธรรม สำนกังาน

สรรพสามติ ภาคที ่1 

40 28 - 29 พ.ค. 2550  120,000 

10 ผูบรหิารการนคิมอตุสาหกรรม การนคิมอตุสาหกรรม         

แหงประเทศไทย 

15 20-23 ม.ิย. , 6-13 

ก.ค. 2550  

1,100,000 

11 นกับรหิารระดบักลาง สำหรบัขาราชการกระทรวงการคลงั     

รุนที ่3, 5 กระทรวงการคลงั  

50 18 ม.ิย.-18 ก.ค. 

2550  

2,715,000 

12 นกับรหิารระดบักลาง สำหรบัขาราชการกระทรวงการคลงั     

รุนที ่7, 8 กระทรวงการคลงั  

50 6 ส.ค.-6 ก.ย.  2550  2,715,000 

13 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การจดัทำแผนกลยทุธ           

ของกองทพัอากาศ กรมกำลงัพลทหารอากาศ  

55 17 ก.ค.-4 ส.ค. 2550 600,000 

14 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กระทรวงมหาดไทย  58 6-10 ส.ค. 2550 435,000 

15 การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาเทคนคิการเขยีนโครงการ

ใหมปีระสทิธภิาพ สำนกัโรคเอดส วณัโรค และโรคตดิตอ 

ทางเพศสมัพนัธ 

40 23- 25 ก.ค. 2550 300,000 

16 การวเิคราะหโครงการทางเศรษฐกจิและทางการเงนิ สำนกังาน

เศรษฐกจิการเกษตร 

35 20-24 ส.ค. 2550 240,000 

 รวม 727  25,895,000 
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ผลงานดีเดนของอาจารยทางดานวิชาการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มอบรางวัลใหผูไดรับการคัดเลือกบทความวิชาการดีและบทความ

วิชาการชมเชย ในงานวันครบรอบวันสถาปนาสถาบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 

บทความวิชาการดี 

- สาขาวิชาสถิติประยุกต เรื่อง “Improved Unbiased  

 Estimators in Adaptive Cluster Sampling”  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย Arthur L. Dryver 

- สาขาวิชาสถิติประยุกต เรื่อง “Ratio Estimators in  

 Adaptive Cluster Sampling”  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย Arthur L. Dryver 

บทความวิชาการชมเชย 

- สาขาวิชาสถิติประยุกต  

 เรือ่ง “Validating Risk Models with a Focus on Credit  

 Scoring Model”  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย Arthur L. Dryver 

 

 

บทความวิชาการชมเชย 

- สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 เรื่อง “ผลของการจัดสรรเงินรางวัลในภาคราชการไทย”  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย กัลยาณี คูณมี 
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ศูนยศึกษาและพัฒนาบริหารของสถาบันและคณะ 

สถาบันไดจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการทั้งที่อยูในการกำกับดูแลของสถาบันและของคณะ เพื่อเปน

ศูนยกลางการพิจารณาความกาวหนาของศาสตรและความรูในลักษณะสหวิทยาการและความรูเฉพาะทาง   

ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ ไดแก การวิจัย การสัมมนา การฝกอบรม           

การเปนที่ปรึกษาใหแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 

ปจจุบันไดจัดตั้งแลว 11 ศูนย คือ 

1. ศูนยบริการวิชาการ  

2. ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  

3. ศูนยศึกษาเศรษฐกิจระหวางประเทศและการพัฒนา  

4. ศูนยศึกษาความยากจน  

5. ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ  

6. ศูนยศึกษาการพัฒนาการจัดการภาครัฐ   

7. ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถิ่น  

8. ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  

9. ศูนยศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน  

10. ศูนยทดสอบทางการศึกษา  

11. ศูนยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  

(รายละเอียดจากภาคผนวก) 

ภาพกิจกรรมของศูนย 
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ความรวมมือทางดานวิชาการ 
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