3. ความรวมมือทางดานวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปนประธานในการประชุม
นานาชาติ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 เรื่อง Alternative Development and Sufficiency Economy โดยมอบหมายให
รองศาสตราจารย ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม เปนหัวหนาโครงการจัดประชุมครั้งนี้
มีนักวิชาการและนักปฏิบัติการดานการพัฒนาที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเขารวมประชุมและเสนอความคิดเห็นโดยมี Dr.Amartya Sen
ผูไดรับรางวัลโนเบล แสดงปาฐกถา เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

สงเสริมการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ
สถาบันไดสงเสริมใหคณะ/สำนักจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเปนเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูทางวิชาการ และนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยในชวงที่ผานมาที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ
ในวั น สถาปนาสถาบั น เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2550 สถาบั น จั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการหั ว ข อ เรื่ อ ง
การพัฒนาประเทศไทยสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู และเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2550 สถาบันไดจัด
ประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ หั ว ข อ เรื่ อ ง Alternative Development and Sufficiency Economy
โดย Dr. Amartya Sen ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1998 แสดงปาฐกถา ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปน
ประธานในการประชุมดังกลาว
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สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการกับองคการภายในประเทศ
การพัฒนาองคความรูดานการเรียนการสอน การใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งถือเปนภารกิจสำคัญของ
สถาบัน นอกจากนั้น สถาบันยังเขารวมเครือขายตางๆ กับองคกรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคม เพื่อเปนการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู และการมีสวนรวมอยางเขมแข็งในสังคม ในการพัฒนา
องคความรูครอบคลุมถึงการพัฒนาดานหลักสูตร การเผยแพรขอมูล การฝกอบรมบุคลากร และการสงนักศึกษา
ไปฝกภาคปฏิบัติกับหนวยงานที่อยูในเครือขาย เพื่อเปนการสรางประสบการณการทำงานใหกับนักศึกษา และ
เปนการพัฒนาหลักสูตรในระดับนานาชาติรวมกัน

ตลาดหลักทรัพย ฯ ไดจัดพิธีมอบ TSI Investment Simulation Program เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2550 ณ หองศาสตราจารยสังเวียน
ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีผูแทน จากคณะบริหารธุรกิจ และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร เปนผูรับมอบโครงการ

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ อ.ดร.เลอสรรค โบสุวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง จากบริษัท ทิมแสง 2000 จำกัด

อ.ดร.เลอสรรค โบสุวรรณ รองอธิการบดีฝายบริหาร และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน คณบดีคณะบริหารธุรกิจในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สชท.) กับ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2550 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับบิสสิเนส เรดิโอ และหนังสือพิมพโพสตทูเดย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทหารกับ
การเมือง” โดย พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผูชวยผูบัญชาการทหารบก และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี รวมวิเคราะห โดยมี
คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รศ.ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝา ยวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธานในพิธเี ปดการสัมมนาทางวิชาการ
ดานทรัพยากรมนุษย ในหัวขอ “HRIS: Performance Booster (ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย : การนำ HRIS มาชวยเพิ่ม
ผลผลิตของงาน)” จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร และ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2550
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

สำนักวิจัย รวมกับศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดสัมมนาประจำป 2550 เรื่อง “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี กลาวเปดสัมมนาฟงปาฐกถาพิเศษ จาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี เปนประธานในพิธีเปดเสวนาทางวิชาการในงาน “นิดา บิสสิเนส เรดิโอ โพสต ทูเดย
วาดภาพอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 2” ในหัวขอ “อนาคตประชาธิปไตยไทย” โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย และ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน อดีตหัวหนาพรรคมหาชน ดำเนินรายการโดย
คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ ผูเขารับฟงการเสวนาประกอบดวย รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ.ทวีศักดิ์
สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2550 ณ หองประชุม ชั้น 5
อาคารอเนกประสงค
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับบิสิเนส เรดิโอ และหนังสือพิมพโพสต ทูเดย จัดเสวนาวิชาการ นิดา บิสิเนส เรดิโอ และ
โพสต ทูเดย วาดภาพอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 3 “เรื่อง เสือซุม...ตัวแปรการเมืองไทย” โดย รศ.ดร. ประดิษฐ วรรณรัตน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธีเปด รวมวิเคราะหโดย คุณสุวัจน ลิปตพัลลภ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยูบำรุง และ อาจารยวิชัย รูปขำดี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2550 ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Petroleum Refining Industry in the Middle East and
North Africa Region : Challengss and Opportunities” โดย ผศ.ดร.วิชัย ตุรงคพันธุ เปนวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณดา
จันทรสม ผูอำนวยการสำนักวิจัย เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2550

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถานีวิทยุบิสซิเนส เรดิโอ 98 เอฟเอ็ม และ หนังสือพิมพโพสต ทูเดย จัดสัมมนาวิชาการ
“นิดา บิสิเนส เรดิโอ และโพสต ทูเดย วาดภาพอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 4” ในหัวขอ “ฝาฝนหาใหญ ซื้อเสียง - ซื้อ ส.ส.”
โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในพิธีเปด ผูรวมอภิปราย คุณอุทัย พิมพใจชน
คุณสดศรี สัตยธรรม คุณยุวรัตน กมลเวช คุณการุณ ใสงาม และ พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี รวมวิเคราะหโดย คุณดนัย
เอกมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2550 ณ อาคารอเนกประสงค
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ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ให สสวท รุนที่ 1 และ 2
วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.ณัฎฐพงศ ทองภักดี รศ.ดร.อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา อ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
เมื่อเดือน สิงหาคม 2550

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการดาน
ทรัพยากรมนุษย ในหัวขอ “The Hidden Crisis of Salary people” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ บริษัท เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เขารวมสัมมนา การแถลงยุทธศาสตรชาติ
โดย นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เมื่อวันจันทรที่ 3 ก.ย. 2550 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
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สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
สถาบันไดจัดทำขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันและมหาวิทยาลัยตางประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการ แลกเปลีย่ นอาจารยและนักศึกษา ทุนการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาจารยและนักศึกษา ความรวมมือ
ทางด า นวิ จั ย ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย อิ น เดี ย นา ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มหาวิ ท ยาลั ย แคลิ ฟ อร เ นี ย เบิ ร ก ลี ย
ประเทศแคนาดา มหาวิ ท ยาลั ย ลาทรอป ประเทศออสเตรเลี ย มหาวิ ท ยาลั ย ริ ท สุ เ มกั น ประเทศญี่ ปุ น
มหาวิทยาลัยชานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน

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
รองอธิการบดีฝายบริหาร รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน และคณาจารยของสถาบัน รวมตอนรับ ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา Chancellor’s Professor William M.Plater และ Patricia E. Biddinger, Director of Recruitment and
Retention จาก IUPUI ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2550

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับ Graduate School of Government and Business Yonsei
University (Wonju Campus) รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา การจัด
สัมมนาวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี กับ Kap Young Jcong
รองอธิการบดี ของ Graduate School of Government and Business Yonsei University (Wonju Campus) เมือ่ วันที่ 30 ก.ค. 2550
ณ Yonsei University ประเทศเกาหลี
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คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ จั ด บรรยายวิ ช าการและประสานงานโครงการศึ ก ษาดู ง าน เรื่ อ ง “Sufficiency Economy and
Development in Thailand” ใหแกนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 23–31 ส.ค.
2550

ศ.ดร.สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร รศ.ดร. เอกชั ย นิ ต ยาเกษตรวั ฒ น คณบดี ค ณะ
บริหารธุรกิจ เขาเยี่ยมแสดงความยินดีแด Prof. Michael A. McRobbic, Ph.D. เนื่องในโอกาสดำรงตำแหนงอธิการบดีคนใหม
ของ Indiana University ณ Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนส.ค. 2550

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กับ Academy of Management, Government Agency of Mongolia รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี และคณาจารย กับ Dr. Lkhagvaa
Togooch อธิการบดี ของ Academy of Management,Government Agency of Mongolia เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2550 ณ ประเทศ
มองโกเลีย

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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การสรางเครือขาย
ระหวางศิษยเกากับสถาบัน
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4. การสรางเครือขายระหวางศิษยเกากับสถาบัน
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ได ผ ลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต จนถึ ง ป จ จุ บั น มี ศิ ษ ย เ ก า ทั้ ง หมด ประมาณ
40,000 กวาคน ซึ่งมีบทบาทอยูทั่วประเทศทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไดจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเกา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสมาคมนักศึกษาเกาของแตละคณะ เพื่อประสานงานใหแตละสมาคมและ
ชมรมไดมารวมกันดำเนินกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน
สถาบันไดตั้งหนวยงาน สำนักงานนิดาสัมพันธเพื่อใหเปนหนวยงานที่เชื่อมสัมพันธหรือประสานงานกับ
สมาคมศิษยเกา จัดทำฐานขอมูลศิษยเกา สำหรับเปนขอมูลในการสรางเครือขายกับศิษยเกาและการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดงานสังสรรคเครือขายสื่อสารมวลชนนิดา เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2550

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รับมอบเงินจำนวน 350,000 บาท
จากผูแทนนักศึกษาหลักสูตร MPA รุนที่ 19 ภาคพิเศษ กทม. เพื่อสมทบทุนในการสรางเสาธงใหม บริเวณหนาอาคารสำนักงาน
อธิการบดี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2550

สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
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พลเอก ไพศาล กตั ญ ู รองผู บั ญ ชาการทหารบก และนายกสมาคมนั ก ศึ ก ษาเก า สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
พลเอก อนุพงศ เผาจินดา ผูชวยผูบัญชาการทหารบก รวมกับกองทัพภาคที่ 1 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชและบริษัท
ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดแถลงขาวโครงการปลูกตนไม “ลานตน รอยดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2550
ณ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก

ศ.ดร.สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี และที ม ผู บ ริ ห าร คณาจารย และกรรมการสมาคมนั ก ศึ ก ษาเก า สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร จัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ พลเอก ไพศาล กตัญู อดีตรองผูบัญชาการทหารบกนายกสมาคมศิษยเกา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และแสดงความยิ น ดี พลเอก ธี ร ะวั ฒ น บุ ญ ยะประดั บ เนื่ อ งในโอกาสได รั บ ตำแหน ง
ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2550 ณ โรงแรม พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ
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