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มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจยั ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน — มิถุนายน 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2556
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “พรมแดนความรูใหมสูอนาคตการบริหารการพัฒนา”
วันจันทรที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภาคเช้า : การปาฐกถาพิเศษ
องค์ปาฐกที่ ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรื่อง “พรมแดนใหม่ของการพัฒนาประเทศไทย”

อภิปรายเรือ่ ง “พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา”
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช
ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การประชุมวิชาการระดับชาติในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2556
ภาคบ่าย : การปาฐกถาพิเศษ
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 1091 คน ภาคบายมีการนําเสนอบทความตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 11 กลุมยอย รวม 65 บทความ ดังนี้
กลุมยอยที่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร “รัฐประศาสนศาสตรกับกระแสโลกาภิวัฒน”
กลุมยอยที่ 2 : พัฒนาการเศรษฐกิจ “ตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
กลุมยอยที่ 3 : การบริหารการพัฒนาสังคม “พรมแดนความรูใหมสูอนาคตการบริหารการพัฒนาสังคม”
กลุมยอยที่ 4 : การจัดการสิ่งแวดลอม “พรมแดนความรูใหมสูอนาคตการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม”
กลุมยอยที่ 5 : บริหารธุรกิจ “ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ”
กลุมยอยที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุคใหมไรพรมแดน”
กลุมยอยที่ 7 : สถิตปิ ระยุกต “พรมแดนความรูใ หมทางสถิตปิ ระยุกต และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อนาคตการบริหารการพัฒนา”
กลุมยอยที่ 8 : ภาษาและการสื่อสาร “พหุมิติทางภาษาและการสื่อสาร”
กลุมยอยที่ 9 : นิติศาสตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาในทศวรรษหนา”
กลุมยอยที่ 10 : การจัดการการทองเทีย่ วแบบบูรณาการ “การทองเทีย่ วไรพรมแดน : ยุคใหมแหงศาสตรบรู ณาการ”
กลุมยอยที่ 11 : นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ “นิเทศศาสตรกบั การพัฒนา”
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NIDA Academic Forum
สํานักวิจัยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้
คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย 2 เรื่อง คือ
1. “EU and ASEAN: Future FTA partners or Strange Bedfellows? ”
โดย Professor Ludo Cuyvers วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 หอง 202
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2. “Remo media a research project on applying Mobile Media
Technologies for Recruitment”
โดย Professor Stephan Bohm วันเสารที่ 22 มิถุนายน 2556
หอง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบรรยายพิเศษ
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย 2 เรื่อง คือ
1. “การละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิริยา ล้ําเลิศ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
หอง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. “การเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร”
โดย รองศาสตราจารย ดร. สุขสรรค กันตะบุตร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
หอง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจําเดือนเมษายน—มิถุนายน 2556
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์สิทธิ์ สุนทรายุทธ อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “The Implementation of Regulation: Securities and Brokerage Supervision”
ตีพิมพในวารสาร European Journal of Social Sciences
รศ.ดร.ศิวัช พงษเพียจันทร อาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “Sedimentary features of tsunami backwash deposits as assessed by micro-beam synchrotron X-Ray Fluorescence
(μ-SXRF) at the Siam Photon Laboratory”
ตีพิมพในวารสาร Science of Tsunami Hazards
ชื่อบทความ “Vertical distribution and potential risk of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in high building of Bangkok, Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention
ชื่อบทความ “Diumal Variation, Vertical Distribution and Source Appointment of Carcinogenic Polycyclic aromatic Hydrocarbons
(PAHs) in Chiang-Mai, Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention
ชื่อบทความ “Temporal and spatial distribution of particulate carcinogens and mutagens in Bangkok, Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention
ชื่อบทความ “Estimation of Gas-Particle Partioning Coeflicients (Kp) of Carcinogenic Polycyclic Aromatiic Hydrocarbons in
Carbonaceous Aerosols Collected at Chaiang-Mai, Bangkod and Hat-Yai, Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Asia Pacific Journal of Cancer Prevention

รศ.ดร. วิสาขา ภูจินดา อาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม ผูอ ํานวยการสํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “Application of the Eco-industrial Concept to Community Environmental Management”
ตีพิมพในวารสาร Environment, Development and Sustainability
อาจารย ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒนผล อาจารย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “Acheving Aean Objectives through RFID: A Simulation Based Assessment”
ตีพิมพในวารสาร Environment, Development and Sustainability
ชื่อบทความ “RFID-enabled Track and Traceability in Job-Shop Scheduling Environment”
ตีพิมพในวารสาร European Journal of Operational Research
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