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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะภาษาและการสือ่ สาร

คณะพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดลอม
สำนักงานวิเทศสัมพันธ

กลุม งานวินยั และนิตกิ าร

สำนักการศึกษา
ระบบสารสนเทศ

ฝายกิจการนักศึกษา
และสวัสดิการ

คณะสถิตปิ ระยุกต

สวนการคลังและพัสดุ

สวนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สำนักบรรณาสาร
การพัฒนา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศูนย

ศูนยศกึ ษาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนยบริการวิชาการ

ศูนยสาธารณประโยชน
และประชาสังคม

หมายเหตุ : -เสนประเปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ โดยคำสัง่ สภาสถาบัน

สำนักงานนิดา สัมพันธ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

กองบริการการศึกษา

สำนักฝกอบรม

กองแผนงาน

งานสภาคณาจารย

คณะบริหารธุรกิจ

กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิจยั

สำนัก

คณะรัฐประศาสนศาสตร

คณะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การแบงสวนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน

การจัดการศึกษา

รายงานประจำป 2550
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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
คณะรัฐประศาสนศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctor of Public Administration

การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
Master of Public and Private
Management

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารพัฒนา (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program
in Development Administration
(International)
โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ
The Joint Doctoral Program in Business
Administration (JDBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
Program
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
Master of Business Administration
(International)

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการเงิน (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Finance
(International)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการ
ความเสีย่ งทางการเงิน (นานาชาติ)
Master of Science Program in Financial
Investment and Risk Management
(International)

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร

23
1-31 mac1.indd 23

1/22/09 9:28:36 AM

คณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หลักสูตรปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
Master of Economics Program in
Development Economics

หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in
Economics (International)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
Master of Economics Program in
Business Economics
คณะสถิตปิ ระยุกต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต
Master of Science Program in Statistics
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Master of Science Program in Computer
Science

คณะพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดลอม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Applied
Statistics and Information Technology
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social
Development

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาประชากรและการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in
Population and Development
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in
Computer Science (International)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสถิติ (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in
Statistics (English Program)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
การจัดการสิง่ แวดลอม
Doctor of Philosophy Program in Social
Development and Environmental
Management

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดลอม
Master of Science Program in
Environmental Management
คณะภาษาและการสือ่ สาร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
(ภาษาอังกฤษ)
Master of Arts program in Language and
Communication (English Program)

รายงานประจำป 2550
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คณะ

หลักสูตรปริญญาโท

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
Master of Science Program in Human
Resource and Organization Development

หลักสูตรปริญญาเอก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
Master of Science Program in
Administration Technology
รวมจำนวนหลักสูตรทีเ่ ปดสอน

15

9

การพัฒนาหลักสูตร

สถาบันสงเสริมและสนับสนุนใหดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ในกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รมี ก ารจั ด ประชุ ม /สั ม มนาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการภายในคณะและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก รวมทั้ ง นั ก ศึ ก ษา/ ศิ ษ ย เ ก า เพื่ อ ระดม
ความคิ ด เห็ น ในเนื้ อ หา โครงสร า งหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน สถาบั น ได ท ำการประเมิ น
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 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษานานาชาติ
สงเสริมความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร จั ด สั ม มนา เรื่ อ ง “การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(เศรษฐศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ และการจัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน” ระหวางวันที่ 22-23 ต.ค. 2550 ณ โรงแรม
เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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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

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
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรูใ นสาขาทีศ่ กึ ษาแลว สถาบันยังมุง เนนทีจ่ ะสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเปน
ผูที่มีจริยธรรม และคุณธรรมควบคูไปดวย กิจกรรมสงเสริมไดแกการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดใหเรียนวิชา
เสริมพื้นฐาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการศึกษาในทุกดาน จัดทำคูมือนักศึกษา อีกทั้งจัดใหมีกิจกรรม
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด า นต า งๆ อาทิ ด า นวิ ช าการ ด า นกี ฬ า ด า นส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด า นการบำเพ็ ญ
ประโยชน ใ ห แ ก สั ง คมและชุ ม ชน โดยได จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร
เปนประจำทุกป

รายงานประจำป 2550
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ศ.ดร.สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ วรรณรั ต น รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ อ.ดร.เลอสรรค โบสุ ว รรณ
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร กล า วต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก โดยมี คณบดี / รองผู อ ำนวยการ
สำนัก เขารวมในพิธีและการอภิปราย เรื่อง “การศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” โดย อาจารยสมบัติ กุสุมาวลี
รองคณบดีฝา ยวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย เมือ่ วันที่ 3 พ.ค. 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 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
จั ด โครงการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “วิ ก ฤตใต ทางออกอยู ที่ ไ หน” วั น ที่ 7 ก.ค. 2550 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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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

รายงานประจำป 2550
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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

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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ทุนและรางวัลการศึกษา
สถาบั น และคณะ/ สำนั ก ได จั ด สรรทุ น และรางวั ล การศึ ก ษา ให แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก ที่มีผลการเรียนดีและทุนชวยเหลือการศึกษา ซึ่งมีประเภทของทุนดังนี้
1. ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. ทุนชวยเหลือการศึกษา (ทุนชวยงานอาจารย)
3. ทุนเรียนดี
4. ทุนสนับสนุนการวิจัย
5. ทุนคาธรรมเนียมการศึกษา
6. ทุนสงเสริมการศึกษา
7. รางวัลการวิจัย
8. รางวัลเรียนดี
9. ทุนราชกรีฑาสโมสร
นอกจากนี้ ส ถาบั น ได ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด น ทั้ ง ในลั ก ษณะ
Full Scholarships และ Partial Scholarships

ผลงานดีเดนของนักศึกษา
ในรอบป ที่ ผ า นมา สถาบั น ได ส ง นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น เข า ร ว มการแข ง ขั น ผลงานทางด า นวิ ช าการ
ซึ่งมีนักศึกษาไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย และการแขงขันทางวิชาการเปนประจำทุกป
ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ มีดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดพิธีมอบรางวัล ผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติ ก รรมไทย ประจำป พ.ศ. 2550 เมื่ อ วั น ที่ 3 ต.ค. 2550 โดยมี นั ก ศึ ก ษาของคณะพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ รางวั ล จำนวน 4 ราย ดั ง นี้ รางวั ล ระดั บ ดี น.ส.ศิ ริ กุ ล กลิ่ น ทอง รางวั ล ระดั บ ชมเชย
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง น.ส.สุภะรัฐ ยอดระบำ น.ส.อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ

รางวัลระดับดี
นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง

รางวัลชมเชย
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง

รางวัลชมเชย
นางสาวสุภะรัฐ ยอดระบำ

รางวัลชมเชย
นางสาวอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ

รายงานประจำป 2550
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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

รางวัลชนะเลิศ MFC Talent Award รุน ที่ 3 ของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
โดยมีนกั ศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไดรบั รางวัล คือ นายสันติ ชินศิรโิ ชคชัย นายเศรษฐา ปวิณอภิชาติ นายวรวุฒิ ศิรริ ตั นโนทัย
สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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การวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม

รายงานประจำป 2550
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2. การวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม
การวิจัย สถาบันถือเปนภารกิจหลักสำคัญที่ตองทำควบคูกับภาระงานสอน สถาบันไดกำหนดนโยบาย
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย มี ก ารจั ด ตั้ ง สำนั ก วิ จั ย เพื่ อ ทำหน า ที่ ส ง เสริ ม และดำเนิ น การวิ จั ย ทางด า นสั ง คมศาสตร
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ประสานงานและบริการวิชาการงานวิจัย เสริมสรางความรูเกี่ยวกับเทคนิค
การวิจัย และเผยแพรผลงานวิจัย
ศูนยบริการวิชาการเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทำหนาที่ใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ลักษณะการใหบริการวิชาการ
คือ บริการดานวิจัย และบริการดานที่ปรึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันมีโครงการวิจัยที่ดำเนินงาน
ผานศูนยบริการวิชาการจำนวน 77 โครงการ มีมลู คาโครงการ 102,543,389 บาท และโครงการทีป่ รึกษา จำนวน
57 โครงการ มูลคาโครงการ 111,565,290 บาท

โครงการวิจัยผานศูนยบริการวิชาการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับ
บริการวิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

1

การประชาชนและธรรมาภิบาล: การ
สำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคใต

มูลนิธเิ อเชียเฟาวเดชัน่

รศ.ดร.สุจติ รา บุณยรัตพันธุ

882,750

2

การศึกษาวิจยั รูปแบบโครงสราง
องคการเพือ่ รองรับการกระจายอำนาจ
ของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข

รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
ผศ.ดร.บุญอนันต พินยั ทรัพย
ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

3

การใชขอ มูลการสำรวจมาวัดผลกระทบ
ของโครงการ 30 บาท

สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย

รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

207,300

4

การศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนา
ศูนยกลางสุขภาพของประเทศไทย

สำนักงานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

รศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง

4,000,000

5

โครงการขยายผลสูส าธารณะเกีย่ วกับ
การพัฒนาแหลงน้ำ ดิน ปา
และการเกษตร ตามหลักปรัชญา
พอเพียง

สำนักงานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ศ.ดร.พิชติ พิทกั ษเทพสมบัติ

978,000

6

ทิศทางการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสราง
ทุนทางปญญาพัฒนาประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทยั

125,000

7

การพัฒนาระบบการลดขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ และการ
ปรับปรุงบริการ เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.วิพธุ อองสกุล

1,000,000

6,761,330

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับ
บริการวิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

8

การสำรวจวิจยั ความพึงพอใจและ
ทัศนคติ

โรงงานยาสูบ กระทรวง
การคลัง

ผศ.ดร.วิพธุ อองสกุล

9

Economic Growth Employment And
Poverty Reduction in Selected Asian
Countries

International Labour
Organization

ผศ.ดร.สุจติ รา ชำนิวกิ ยกรณ

748,840

10

การศึกษาการเปดเสรีการลงทุนภายใต
การเปดเสรีการคา

กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
อ.ดร.ประสพโชค มัง่ สวัสดิ์
อ.ดร.ศาสตรา สุดสวาท
อ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิรฬุ ห
ผศ.ดร.วิศษิ ฎ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

800,000

11

การศึกษาและสังเคราะหขอ มูล เพือ่
กำหนดแนวทางการลดผลกระทบการ
แกไขปองกันปญหาและเพือ่ เพิม่
ศักยภาพดานการเกษตรภายใต
ขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA)

สำนักงานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
อ.ดร.ศาสตรา สุดสวาท
อ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิฬรุ ห
ผศ.ดร.วิศษิ ฎ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

4,000,000

12

โครงการ SMEs และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศเอเชีย

ศูนยวจิ ยั SME มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ดารารัตน อานันทนะวงศ
เซนชิว

13

การกำหนดคาเลาเรียนทีเ่ หมาะสม
ในระบบอุดมศึกษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

14

การคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ศูนยศกึ ษาเศรษฐกิจระหวาง อ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย
ประเทศและการพัฒนา
อ.นิรมล อริยอาภากมล

15

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Calsonic Kansei
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(Thailand) Co.,Ltd.

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

16

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Valeo Group
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

40,000

17

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Mitsubishi Group
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

60,000

18

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง บริษทั BASF
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

40,000

19

การตรวจสอบงานการเงินภาระผูกพัน
ตามกรมธรรมประกันภัยของบริษทั
ประกันภัย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

150,000

20

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง บริษทั ยูนชิ ารม
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ จำกัด

ผศ.ดร.สุจติ รา ชำนิวกิ ยกรณ

1,800,000

64,000
1,120,000
95,489

รายงานประจำป 2550
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับ
บริการวิชาการ
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มูลคา
โครงการ

21

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Property Care Service
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(Thailand) Ltd.

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

22

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง บริษทั วาลีโอคอมเพรสเซอร ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(ประเทศไทย) จำกัด

50,000

23

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Siam Nissan Group
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

65,000

24

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง บริษทั คุมอง
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(ไทยแลนด) จำกัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

40,000

25

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Magotleaux Co.,Ltd.
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

26

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง DSG International
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(Thailand) Co.,Ltd.

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

27

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Siam Industrial Co.,Ltd.
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

40,000

28

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Tata Steel (Thailand)
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
Group

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

29

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Toyo Ink (Thailand) Group ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

60,000

30

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Denso (Thailand) Group
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

65,000

31

การวิจยั และพัฒนาซอฟแวร ระยะที่ 4

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย

1,680,000

32

การบริหารความเสีย่ งองคกร

บริษทั ภัทรประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Murata Electronics
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
(Thailand) Co.,Ltd.

อ.ดร.ปยวดี โขวิฑรู กิจ

240,000

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

40,000

34

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Yuasa Battery (Thailand)
งานตามกฎหมายแรงงานไทย
Plc.Co.,Ltd.

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

60,000

35

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก บริษทั ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย
จำกัด (มหาชน)

50,000

36

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการจาง Hoya Thailand Group
งานตามกฎหมายแรงงานไทย

75,000

33

บริษทั ซอฟแวร
ดีเวลอปเมนต จำกัด

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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37

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก Thailand Iron Works Plc.
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

38

การวิเคราะหและพัฒนาพิกดั อัตราเบีย้
ประกันรถยนต

สำนักงานอัตราเบีย้ ประกัน
วินาศภัย

อ.ดร.ปยวดี โขวิฑรู กิจ

39

การพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยชีวติ

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ อ.ชญณา พูลทรัพย
จำกัด

320,000

40

การพัฒนาธุรกิจประกันภัย

960,000

41

การพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหาร
งานชุมชน ตัวชีว้ ดั คุณภาพชีวติ และ
การสรางวัฒนธรรมเอือ้ อาทรใน
โครงการของการเคหะแหงชาติ ประจำป
2550

บริษทั ธนชาติประกันภัย
จำกัด
การเคหะแหงชาติ

42

อ.ชญณา พูลทรัพย

50,000
360,000

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิรพิ านิช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น
ผศ.ดร.โอม ศรนิล

7,000,000

การพัฒนาระบบขอมูลเพือ่ การวิเคราะห สำนักงบประมาณ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
จากการใชจา ยงบประมาณ (Part) ดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.2550

รศ.ดร.วิชติ หลอจีระชุณหกลุ
รศ.ดร.จิราวัลย จิตรถเวช
รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิรพิ านิช
ผศ.ดร.ระวีวรรณ เอือ้ พันธวริ ยิ ะกุล

4,700,000

43

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก Asahi Tec Aluminium
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย
Group (Thailand)

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

60,000

44

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก Lao Brewery Co.,Ltd.
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

45

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก Valeo Compressor Group
(Thailand)
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

46

การประเมินเงินสำรองคาชดเชยการเลิก Dentsu (Thailand) Ltd.
จางงานตามกฎหมายแรงงานไทย

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

50,000

47

การจัดทำคูม อื ปฏิบตั งิ านพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
สำหรับอาสาสมัครวัดไทยในประเทศ
การพัฒนาสังคมและความ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (สวนที่ 1) มัน่ คงของมนุษย

อ.วิชยั รูปขำดี

48

การประเมินผลปฏิบตั งิ านขององคกร
ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ

สำนักงานเลขาธิการคณะ
มนตรีความมัน่ คงแหงชาติ

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

49

การประเมินประสิทธิผลในการนำ
นโยบายเสริมสรางสันติสขุ ในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบตั ิ

สำนักงานสภาความมัน่ คง
แหงชาติ

อ.วิชยั รูปขำดี

600,000

50

โครงสรางกองทัพไทย : มิตกิ ฎหมาย
ทีเ่ หมาะสม

สำนักงานวิจยั และ
พัฒนาการทหารกลาโหม

อ.วิชยั รูปขำดี

400,000

400,000

1,300,000

รายงานประจำป 2550
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

51

การประเมินผลการปฏิบตั ติ ามพระราช
บัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

52

หนวยงานทีข่ อรับ
บริการวิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

สำนักงานปองกันและปราบ อ.วิชยั รูปขำดี
ปรามการฟอกเงิน

1,000,000

การจัดทำคูม อื ปฏิบตั งิ านพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง
สำหรับอาสาสมัครวัดไทยในประเทศ
การพัฒนาสังคมและความ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (สวนที่ 2) มัน่ คงของมนุษย

อ.วิชยั รูปขำดี

444,050

53

การประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

1,800,000

54

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนารูปแบบ
การบูรณาการเครือขายกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ

สำนักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 2
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

อ.วิชยั รูปขำดี

1,000,000

55

การวิเคราะหนโยบายสาธารณะดาน
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำ
ดัชนีสงั คม

สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย

รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท
ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อ.จิระพร บูรณสิน

4,322,500

56

การศึกษาและพัฒนาดัชนีการปองกัน
ปราบปราม และแกไขปญหาการคา
มนุษยของประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย

อ.วิชยั รูปขำดี
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

4,225,100

57

การฟน ฟูความเปนอยูช มุ ชนในพืน้ ที่
ชายฝง

สภากาชาดไทย

รศ.ดร.จำลอง โพธิบ์ ญ
ุ
ผศ.ดร.วิสาขา ภูจ นิ ดา

563,560

58

การประเมินผลโครงการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือขาย
สูช มุ ชน

ศูนยสขุ ภาพจิตที่ 2 กรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

770,000

59

การศึกษาวิจยั ประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพ ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
11 ป ของกองทุนฟน ฟูสมรรถภาพ
และพิทกั ษเด็ก เยาวชน
คนพิการ
ผูด อ ยโอกาส คนพิการ
และผูส งู อายุ

3,000,000

60

การพัฒนาชุดความรูเ ชิงปฏิบตั กิ ารดาน กรมพัฒนาสังคมและ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการของ
สวัสดิการ
ชุมชน

อ.วิชยั รูปขำดี
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

8,600,000

61

การสำรวจปญหาความมัน่ คงในมิติ
ความคิดเห็นของประชาชน

กองอำนวยการรักษาความ
มัน่ คงภายใน

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

300,000

62

การประเมินผลการปฏิบตั ติ ามพระราช
บัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงานปองกันและปราบ อ.วิชยั รูปขำดี
ปรามการฟอกเงิน

330,000

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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63

การสำรวจ รวบรวม สังเคราะหเนือ้ หา กรมพัฒนาสังคมและ
และบทเรียนการแลกเปลีย่ นเรียนรูด า น สวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการและดาน
เลขานุการ

อ.วิชยั รูปขำดี

600,000

64

การสำรวจขอมูลความเสีย่ งของ
ครอบครัวไทย

อ.วิชยั รูปขำดี

1,000,000

65

การวิจยั เพือ่ วินจิ ฉัยองคการ กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลเมตตาประชา
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขงิ ) รักษ (วัดไรขงิ )

66

การจัดทำหลักเกณฑ วิธกี าร และ
รูปแบบการจัดสรรสิง่ จูงใจในการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2549

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี

1,300,000

67

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

อ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

800,000

68

การวิจยั เกีย่ วกับตนกำเนิดแหลงผลิต
Wine เพือ่ พัฒนาระบบ KM ดานระบบ
ราคานำเขาจริง เพือ่ ประโยชนตอ การ
เก็บภาษีของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

อ.ดร.บูรพา ชดเชย

2,373,902

69

การสำรวจพฤติกรรมเสีย่ งของเด็กไทย
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ป 2550

สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย

อ.วิชยั รูปขำดี

70

การศึกษาผลกระทบของการจัดการหนี้
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและ
พัฒนาเกษตรกร

กรมสงเสริมสหกรณ

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ
นายมนตรี เกิดมีมลู
นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์

2,390,000

71

การติดตามผลทางเศรษฐกิจและสังคมที่ กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
เกิดขึน้ จากโครงการแปลงสินทรัพยทาง
ปญญาเปนทุน

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ
นายมนตรี เกิดมีมลู

340,000

72

การวิเคราะหความคุม คาของมาตรการ
ปรับตัวจากการทีน่ ำ้ ทะเลสูงขึน้ บริเวณ
ปากแมนำ้ เจาพระยา

สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย

รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา

720,000

73

การสำรวจสัดสวนพฤติกรรมการ
เดินทางทองเทีย่ วทัง้ ประเทศ ป 2550

การทองเทีย่ วแหงประเทศ
ไทย

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ
ผศ.ดร.ณดา จันทรสม

สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย

อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร

99,000

800,000

9,600,000

รายงานประจำป 2550
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับ
บริการวิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ
อ.ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ

มูลคา
โครงการ

74

การศึกษาวิจยั เพือ่ ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายการแปลง
สินทรัพยเปนทุนในชวงระยะเวลา
1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2549

สำนักงานบริหารการแปลง
สินทรัพยเปนทุน (องคการ
มหาชน)

6,749,000

75

การศึกษาสถานภาพสิง่ ทอเฉพาะทาง
(Technical Textiles) และการสราง
มูลคาเพิม่ ของอุตสาหกรรมสิง่ ทอใน
ประเทศไทยดวยนาโนเทคโนโลยี

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ผศ.ดร.ดารารัตน อานันทนะวงศ
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ
ผศ.ดร.รวิวรรณ เทนอิสระ

76

การสำรวจทัศนคติของขาราชการเกีย่ วกับ สำนักงานคณะกรรมการ
ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน
ขาราชการพลเรือน

รศ.ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน
ผศ.ดร.ณัฐฐา วินจิ นัยภาค
ดร.พลาพรรณ คำพรรณ
นายมนตรี เกิดมีมลู

2,397,768

77

การศึกษาวิจยั เรือ่ งขอเสนอการดำเนินการ สำนักงานสภาทีป่ รึกษา
เชิงปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
รศ.ดร.วิชติ หลอจีระชุณหกลุ
รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
ผศ.ดร.ณดา จันทรสม

4,000,000

1,080,800

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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โครงการที่ปรึกษาผานศูนยบริการวิชาการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับบริการ
วิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

1

ทีป่ รึกษาบริษทั ทิมแสง 2000 จำกัด บริษทั ทิมแสง 2000 จำกัด

ศ.ดร.กฤษ เพิม่ ทันจิตต

309,276

2

การศึกษาเพือ่ ยกรางตัวแบบ
“สภาพัฒนาการเมือง”

ผศ.ดร.ณัฐฐา วินจิ นัยภาค

800,000

3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
การจัดทำโครงสรางและแบงสวน
ราชการภายในเพือ่ บริหารจัดการและ
อำนวยการเพือ่ สนับสนุนการจัดการ
และอนุรกั ษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง

รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณ
รัตน
ผศ.ดร.วีระวัฒน ปนนิตามัย

1,500,000

4

การพัฒนาระบบงานเพือ่ การตรวจ
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ
สอบภายในและการบริหารความเสีย่ ง ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
(SIPA)

300,000

5

การบริหารการตลาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

63,000

6

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

43,200

7

ศาสตรการตลาด

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

24,000

8

ทฤษฎีการจัดการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

36,000

9

ทฤษฎีการตลาดและการปฏิบตั ิ

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

24,000

10

การบริหารคาตอบแทน

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

40,800

11

การบริหารการตลาด

มหาวิทยาลัยธนบุรี

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

63,000

12

การจัดการเชิงกลยุทธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รศ.ดร.ปราณี จิตกรณกจิ ศิลป

6,000

13

การพัฒนาธุรกิจและองคกร

บริษทั เอส เอส ยู พี โฮลดิง้ จำกัด

อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต

1,200,000

14

e-Commerce Implementation
Guideline in TAFTA

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย

อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต

900,000

15

การพัฒนารานตนแบบสำหรับชาง
รับเหมากอสราง

บริษทั ซีเมนตไทยการตลาด จำกัด

อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต

750,000

16

การจัดทำยุทธศาสตร

บริษทั อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

อ.ดร.ชัยรัช หิรญ
ั ยะวะสิต

220,000

17

การเสริมสรางความเขมแข็งและเพิม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ผศ.ดร.วิพธุ อองสกุล
ขีดสมรรถนะของเครือขาย: งานเฉลิม ราชการ
พระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในการ
บริหารจัดการ พระผูท รงเปนแบบ
อยางของการพัฒนาระบบราชการไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

6,100,000

รายงานประจำป 2550
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

หนวยงานทีข่ อรับบริการ
วิชาการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

18

การจัดทำโครงรูปตนแบบระบบ Back สำนักงบประมาณ
Office (Conceptual Design) ดาน
การงบประมาณสำหรับหนวยงาน

ผศ.ดร.วิพธุ อองสกุล
ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธศิ ภุ กร

5,950,000

19

การแถลงผลงานการพัฒนาระบบ
ราชการประจำป พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ผศ.ดร.วิพธุ อองสกุล
ราชการ
อ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐพงศ

5,933,000

20

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
ศูนยบริการสงออกโบเบ และ
ตราสินคาและการตลาดสงออกใหกบั บริษทั เสก99 จำกัด
ผูผ ลิตเครือ่ งนุม หม ระดับ SMEs

ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธศิ ภุ กร

4,650,000

21

สถาบันการพลศึกษา กระทรวง
การจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของสถาบัน การทองเทีย่ วและกีฬา
การพลศึกษา

ผศ.ดร.ประดิษฐ วิธศิ ภุ กร

4,700,000

22

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ยกระดับความสามารถการแขงขัน
(MDICP) รุน ที่ 9 ตามแผนงานที่ 5
แผนงานเพิม่ สมรรถนะการจัดการ
เชิงกลยุทธและการตลาดในและ
ตางประเทศ

อ.ดร.อนุกลั ย จีระลักษณกุล

5,104,970

23

ทีป่ รึกษาดานการบริหารความเสีย่ ง
ของสำนักหักบัญชีและศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพย

บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม

24

การจัดรายการโทรทัศนเพือ่ เผยแพร
ความรู

ั นา
บมจ.แลนด แอนด เฮาส, บลจ.วรรณ, รศ.ดร.ไพบูลย เสรีววิ ฒ
บจ.พาราลิสซิง่ ฯลฯ

25

โครงการเพือ่ ปฏิบตั งิ านสงเสริมการ
ลงทุนประเทศไทย-จีน ประจำป
2550

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน

26

ทีป่ รึกษาดานกลยุทธเทคโนโลยี

บริษทั อินเตอรแนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง่ ผศ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน
จำกัด (มหาชน)

540,000

27

ทีป่ รึกษากรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอส. พี. ซูซกู ิ จำกัด (มหาชน) อ.นราทิพย ทับเทีย่ ง

240,000

28

การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ กรมทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรแรเพือ่ อุตสาหกรรมซีเมนต

รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ
อยุธยา

29

การศึกษาความตองการกำลังคนระดับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
อุดมศึกษาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
ผศ.ดร.วิศษิ ฎ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ
อ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย

30

การจางทีป่ รึกษาเพือ่ ฝกอบรมการใช กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทย-ออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

31

การพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา

อ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย

บริษทั กรุงไทย คอมพิวเตอร
เซอรวสิ เซส จำกัด

ผศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐพงศ

245,000

20,000,000
8,600,000

3,995,800
400,000

1,300,000

60,000

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

32

การพัฒนาแบบจำลองการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพยดว ยวิธกี ารทำ
เหมืองขอมูล

33

หนวยงานทีข่ อรับบริการ
วิชาการ
บริษทั Mappoint Asia (Thailand)
จำกัด

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

ผศ.ดร.ปรีชา วิจติ รธรรมรส

60,000

คณิตศาสตรประกันภัย พัฒนาสินคา ธนาคารออมสิน
และระบบงาน

ผศ.วีณา ฉายศิลปรุง เรือง

720,000

34

การพัฒนากลไกบูรณาการงานพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมในสวนของการตรวจสอบขอเท็จ สังคมและความมัน่ คงของมนุษย
จริงในการประเมินกลไกบูรณาการ
งานพัฒนาสังคม

รศ.ดร.สำรวม จงเจริญ

700,000

35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร บริษทั อินโนวา ซอฟตแวร จำกัด

รศ.ดร.วิชติ หลอจีระชุณหกลุ

240,000

36

การพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย

บริษทั เอช อินชัวรันซ จำกัด

อ.ชญณา พูลทรัพย
อ.ดร.ปยวดี โขวิฑรู กิจ

250,000

37

การสรางตัวแบบการพยากรณ

บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล
ซอฟทแวรเดเวลอปเมนท จำกัด

รศ.ดร.จิราวัลย จิตรถเวช

65,218

38

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สุพจน สุตณ
ั ฑวิบลู ย

120,000

39

การจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

อ.ดร.นิธนิ นั ท ธรรมากรนนท
ผศ.ดร.วราภรณ จิรชีพพัฒนา
อ.ดร.ปราโมทย กัว่ เจริญ

500,000

40

การศึกษาคานิยมรวมและวัฒนธรรม สำนักงานนโยบายและแผน
องคกร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

อ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

170,000

41

การศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การนำเสนอขอมูลเพือ่ การตัดสินใจ
ของผูบ ริหารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

อ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

1,920,000

42

การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตาม สำนักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
คำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ พ.ศ.
2550

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

43

การบริหารความเปลีย่ นแปลงเพือ่
รองรับระบบ CABNET

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน

1,000,000

44

การจัดทำแผนทีก่ ลยุทธและตัวชีว้ ดั
เชิงกลยุทธ

บริษทั บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

อ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน

720,000

45

กลยุทธเทคโนโลยี

บริษทั อินเตอรแนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง่ อ.ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน
จำกัด (มหาชน)

540,000

46

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร
(ระยะ 3) “การพัฒนาองคการใหมขี ดี ราชการ
สมรรถนะสูง”

2,200,348

50,000

รายงานประจำป 2550
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ลำดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

47

การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะ
บุคลากร

48

หนวยงานทีข่ อรับบริการ
วิชาการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หัวหนา/ ผูร ว มโครงการ

มูลคา
โครงการ

อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร

1,600,000

การพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหาร กรมสรรพสามิต
ทรัพยากรบุคคล

อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร

1,200,000

49

การติดตามประเมินผลและสงเคราะห สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
องคความรูช มุ ชนเขมแข็ง ทีน่ ำหลัก แหงชาติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ
วัฒนธรรมไปสูก ารปฏิบตั ิ

อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร

999,380

50

Leading Change สูก ารเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับ

อ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจติ ร
อ.ดร.บูรพา ชดเชย

7,063,990

51

การพัฒนากลไกบูรณาการงานพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคม : ในสวนของการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย
บุคลากรและระบบงานของศูนย
บัญชาการงานพัฒนาสังคม

ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

1,100,000

52

บริษทั เบทาโกร อโกรกรุป จำกัด
การวางแผนกลยุทธดา นการงาน
ทรัพยากรมนุษยดว ยโครงการเรียนรู (มหาชน)
แบบ Project-based Learning

ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

516,130

53

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล

กรมทรัพยสนิ ทางปญญา

ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

437,097

54

การจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนการ กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
บริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร โดย
ใชเครือ่ งมือบริหารจัดการสมัยใหม

ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

2,000,000

55

การสรางความเขมแข็งดานความ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
รับผิดชอบของประเทศไทยตอความ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
รวมมือดานสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ และสิง่ แวดลอม

ดร.วัฒนา พัฒนพงศ

1,155,000

56

การจัดทำยุทธศาสตรชาติวา ดวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
แผนยุทธศาสตร สำนักงาน ป.ป.ช. 5
ป (พ.ศ. 2551-2555)

ดร.วัฒนา พัฒนพงศ
ผศ.ดร.ณดา จันทรสม
รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ
อยุธยา

12,000,000

57

การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
ภาษีสงิ่ แวดลอม

รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ
อยุธยา

140,000

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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โครงการวิจัยที่รับทุนอุดหนุนจากสำนักวิจัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีคณาจารยและบุคลากรของสถาบันขอรับทุนทำวิจัย
เปนจำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมมูลคาโครงการ 3,639,453 บาท
รายชือ่ ผูว จิ ยั

โครงการ

จำนวนทุน

วันเริม่ -สิน้ สุด

งานวิจยั ประเภท 1 งานวิจยั ทีเ่ ปนงานเขียนเชิงวิชาการทีผ่ วู จิ ยั จะไดรบั เงินคาตอบแทนในลักษณะของเงินสวัสดิการ 25% ของ
เงินเดือน แตไมเกินอัตราตามทีค่ ณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั กำหนด
อ.ดร.วิสาขา ภูจ นิ ดา

การวิเคราะหนโยบายการจัดการและอนุรกั ษพลังงาน
ของประเทศไทยเทียบกับตางประเทศ

10,000

ก.ค.49-ต.ค.49

นายวิจติ ร อมรนพกุล

คูม อื การแปลงสือ่ สารสารสนเทศภาคนิพนธใหเปน
สือ่ สารสารสนเทศรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

10,000

ต.ค.49-ม.ค.50

นายศรัณย เพ็ชอุไร

การพัฒนาภาวะผูน ำในผูบ ริหารระดับกลาง สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

10,000

เม.ย.50-ก.ค.50

นายวิจติ ร อมรนพกุล

การสำรวจและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะรัฐประศาสนศาสตร
ทีม่ ใี นสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

10,000

เม.ย.50-ก.ค.50

อ.ดร.วิสาขา ภูจ นิ ดา

การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
และอนุรกั ษพลังงานของประเทศ

10,000

มิ.ย.50-ก.ค.50

นายสมพร ศิลปสวุ รรณ

การวิเคราะหอำนาจหนาทีข่ ององคกรในการบริหาร
จัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

10,000

มิ.ย.50-ก.ค.50

อ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

10,000

มิ.ย. 50-ก.ค.50

ผศ.ดร.อมรรัตน อภินนั ทมหกุล Social Capital and the Wages of Immigrants and
Native-Born Canadians

10,000

มิ.ย. 50-ก.ค.50

นายวิรนั ต นาประกอบ

ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สิง่ แวดลอมตอการสอบขอเขียนพิสดาร

10,000

ส.ค.50-พ.ย. 50

อ.ขวัญจิรา เสนา

การใชภาษาเพือ่ แสดงความสุภาพ: ทำไมคนญีป่ นุ จึงพูด
ไมจบประโยค

10,000

ส.ค.50-พ.ย. 50

งานวิจยั ประเภท 3 งานวิจยั สมบูรณแบบทีเ่ สนอขอรับเงินอุดหนุน โดยขาราชการในสถาบันเปนรายบุคคล และไดผา นการกลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั
1 มี.ค.50-31 ต.ค. 50

Dr.Arthur L. Dryver

Ratio estimations in adaptive cluster sampling

160,000

รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์

ลักษณะทางภาษาศาสตรและภาษาศาสตรสงั คมของการ
เขียนภาษาอังกฤษเพือ่ แสดงความคิดเห็น: กรณีศกึ ษา
จากการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ แสดงความคิดเห็น
ในหนังสือพิมพบางกอกโพสต

254,808 15 ส.ค.50-14 เม.ย.51

รายงานประจำป 2550
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รายชือ่ ผูว จิ ยั

โครงการ

จำนวนทุน

วันเริม่ -สิน้ สุด

งานวิจัยประเภท 4 งานวิจัยที่มีลักษณะเปนการศึกษาคนควาเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาองคความรูที่ใชประโยชน
ในดานการเรียนการสอน การฝกอบรมและการบริการทางวิชาการ ตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนอยูในสถาบัน และไดผาน
การกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั
อ.ดร.พิรยิ ะ ผลพิรฬุ ห

เศรษฐศาสตรภาคบริการ

150,000

1 ก.พ.50-31 ม.ค. 51

อ.ดร.พัชราภรณ เนียมมณี

ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

163,500

1 ก.พ. 50-31 ม.ค.51

รศ.ดร.บุษยา วีรกุล

การศึกษาซ้ำเรือ่ งเอดสในทีท่ ำงานกับงานทรัพยากร
คนในองคการธุรกิจของไทย

100,000

1 พ.ค.50-30 เม.ย.51

อ.ดร.วัชรีภรณ ไชยมงคล

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SAS

80,000

1 มิ.ย.50-31 พ.ค.51

ผศ.ดร.วราภรณ จิรชีพพัฒนา

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

158,945 16 ส.ค.50-15 ส.ค.51

ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี

ความสัมพันธระหวางจริยธรรมในองคการ, คุณภาพชีวติ
การทำงานและผลทีเ่ กีย่ วของกับงาน: กรณีศกึ ษาใน
ประเทศไทย

100,000 23 ส.ค.50-22 ส.ค.51

งานวิจยั ประเภท 5 งานวิจยั ทีเ่ สนอขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนและไดผา นการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจยั
สำนักวิจยั

คุณภาพชีวติ ของคนไทย

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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บทความวิชาการดี
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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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