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มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจยั ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน — มิถุนายน 2557
การประชุมวิชาการระดับชาติในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตรในบริบทอาเซียน”
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2557
ภาคบ่าย : การปาฐกถาพิเศษ
มีผูเขารวมประชุมจํานวน 1091 คน ภาคบายมีการนําเสนอบทความตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 12 กลุมยอย รวม 65 บทความ ดังนี้
กลุมยอยที่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร “การศึกษาเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร ในกลุมประชาคมอาเซียน”
กลุมยอยที่ 2 : บริหารธุรกิจ “ความรูทางธุรกิจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ”
กลุมยอยที่ 3 : พัฒนาการเศรษฐกิจ “เศรษฐกิจ การเงิน และความโปรงใสในบริบทเศรษฐกิจอาเซียน”
กลุมยอยที่ 4 : สถิติประยุกต “คลาวด คอมพิวติ้ง: การประยุกตในประเทศไทย”
กลุมยอยที่ 5 : การบริหารการพัฒนาสังคม “ความครอบคลุมทางสังคม: หนทางสูสันติสุข”
กลุมยอยที่ 6 : การจัดการสิ่งแวดลอม “ปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน : ความทาทายของอาเซียน”
กลุมยอยที่ 7 : ภาษาและการสื่อสาร “บทบาทของการสื่อสารในภาวะวิกฤตกับการอยูร อดของสังคมไทย”
กลุมยอยที่ 8 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในบริบทอาเซียน”
กลุมยอยที่ 9 : นิติศาสตร “การกระจายอํานาจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”
กลุมยอยที่ 10 : การจัดการการทองเที่ยว “การทองเที่ยวไทยกาวไปบนฐานความพอเพียง”
กลุมยอยที่ 11 : นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน”
กลุมยอยที่ 12 : วิทยาลัยนานาชาติ “Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable Development”
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รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจําเดือนเมษายน—มิถุนายน 2557
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อบทความ “Job Vacancies, Skill Development, and Training in Workplace: Evidence from Thai Manufacturers”
ตีพิมพในวารสาร Journal of Applied Sciences ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเ ดียว
ชือ่ บทความ “How Much Do Low-Skilled Immigrants Contribute to the Thai Economy?: Analysis of Three Methodologies”
ตีพิมพในวารสาร Asian and Pacific Migration Journal
ผูวิจัยมีสวนรวมในผลงาน รอยละ 90 กับ ดร.จงกล กําไล มีสวนรวมในผลงาน รอยละ 10
ชื่อบทความ “IT investment and constraints in developing countries: evidence from Thai manufactures”
ตีพิมพในวารสาร Information Development
ผูวิจัยมีสวนรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ Veera Bhatiasevi มีสวนรวมในผลงาน รอยละ 10
รศ.ดร.ศิวัช พงษเพียจันทร อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ชื่อบทความ “Effects of biomass and agricultural waste burnings on diurnal variation and vertical
distribution of OC/EC in Hat-Yai City, Thailand” ตีพิมพในวารสาร Asian Journal of Applied Sciences”
ผูวิจัยมีสวนรวมในผลงาน รอยละ 90 กับ Kin Fai Ho มีสวนรวมในผลงาน รอยละ 5 และ JunJi Cao
มีสวนรวมในผลงาน รอยละ 5
ชื่อบทความ “Chemical Characterization of Carbonaceous PM10 in Bangkok, Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Asian Journal of Applied Sciences
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 90 กับ ShinJi Kudo มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 5 และ Kazuhiko Sekiguchi
มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 5
รศ.ดร.สมพจน กรรณนุช อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ชื่อบทความ “The Projection of Thailand’s Long Term Economic Growth, Associated Structural
Change, and Energy Consumption Driven by Fixed Land Supply” ตีพิมพในวารสาร European Journal
of Social Sciences ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
ผศ.ดร.ศักดิ์สทิ ธิ์ แสงบุญ อาจารยประจําคณะภาษาและการสื่อสาร
ชือ่ บทความ “Confessions of the So-Called Unsuccessful FEL Learners: Voices of Thai Graduate Students”
ตีพิมพในวารสาร European Journal of Social Sciencesผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
ผศ.ดร.วรางคณา ศรนิล อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ชื่อบทความ “Solid Waste Management Planning Using Multi-Objective Genetic Algorithm”
ตีพิมพในวารสาร The Journal of Solid Waste Technology and Management
ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน อาจารยประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ชื่อบทความ “Stock Synchronicity in the ASEAN Economic Community”
ตีพิมพในวารสาร International Business Management
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ นายเทียนชัย เอกคุณ มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50
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รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจําเดือนเมษายน—มิถุนายน 2557
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.ปราโมทย กั่วเจริญ อาจารยประจําคณะสถิติประยุกต
ชื่อบทความ “Combination of Data Masking and Data Encryption for Cloud Database”
ตีพิมพในวารสาร Applied Mechanics and Materials ผูว ิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
ผศ.ดร.โอม ศรนิล อาจารยประจําคณะสถิติประยุกต
ชื่อบทความ “Stock Synchronicity in the ASEAN Economic Community”
ตีพิมพในวารสาร International Journal of Advancements in Computing Technology
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ นางสาวจิตรวดี ไชยกาญจนมสี ว นรวมในผลงาน รอยละ 50
ชื่อบทความ “An Automatic Approach to Generating Abstractive Summary for Thai opinions”
ตีพิมพในวารสาร International Journal of Advancements in Computing technology
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ นางสาวอรวรรณ เชาวลิต มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50
ชื่อบทความ “Filter-Based Fuzzy Feature Selection Using Genetic Algorithm”
ตีพิมพในวารสาร International Journal of Advancements in Computing technology
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ นางสาวจิตรวดี ไชยกาญจนมสี ว นรวมในผลงาน รอยละ 50
อ.ดร.ธนพันธ ไลประกอบทรัพย อาจารยประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร
ชื่อบทความ “Political LiberaliZation and Agricultural Trade Policy in Indonesia and the Philippines”
ตีพิมพในวารสาร Asian Journal of Political Science ผูว ิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
อ.ดร.เวสารัช เอื้อมบุญสุข อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อบทความ “The importance of using a test of weak-form market efficiency that does not require investigating the data first”
ตีพิมพในวารสาร International Review of Economics and Finance
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 50 กับ Associate Professor Dr.Arthur Lance Dryver มีสว นรวมใน
ผลงาน รอยละ 50
อ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อบทความ “Effects of Support and Job Demands on Social Media Use and Work Outcomes”
ตีพิมพในวารสาร Computers in Human Behavior ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว
ชื่อบทความ “The contributions of mindfulness meditation on burnout, coping strategy,and job satisfaction: Evidence from Thailand”
ตีพิมพในวารสาร Journal of Management & Organization ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเ ดียว
ดร.พลาพรรณ คําพรรณ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สํานักวิจยั
ชื่อบทความ “Securing the Future the Community: Child Protection in ASEAN”
ตีพิมพในวารสาร ASEAN SOCIAL SCIENCE
ผูว จิ ยั มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 80 กับ Mr.Adam R.Tanielian มีสว นรวมในผลงาน รอยละ 20
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การบรรยายพิเศษ
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ
นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย 2 เรื่อง คือ

1.Academic Writing for Journal Articles, Theses, and
Dissertations
โดย Dr. Bruce Leeds และ
Dr. Karnchanoke Wattanasin
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
หอง 801 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.“การวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM)ดวยโปรแกรม SPSS AMOS เบื้องตน”
โดย นายนิตินัย รุงจินดารัตน
ผูชวยนักวิจัย สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557
หอง 405 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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NIDA Academic Forum
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ
นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง คือ

1.โครงการศึกษาความพรอมในสาขาการธนาคารของไทยภายใตการแขงขันในประชาคมอาเซียนป 2015
โดย รองศาสตราจารย ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา ผูอํานวยการศูนยวิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และ อาจารย จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
หอง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.ความเหลื่อมล้ําการคลังทองถิ่นไทย
โดย ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิรวิ ฒั น ผูอ ํานวยการศูนยวจิ ยั การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลือ่ มล้ําในสังคม
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557
หอง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผลิตและเผยแพรโดย
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Research Center)
118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทร 02-727-3314 http://rc.nida.ac.th
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