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มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจยั ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม—ธันวาคม 2555

พิธีเปิด 12 ศูนย์วิจัย
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้
1. ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและ
ผู้อํานวยการศูนย์ อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขําดี
การประเมินผลโครงการภาครัฐ
2. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้อํานวยการศูนย์ อาจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร
รองผู้อํานวยการศูนย์ อาจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
3. ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้อํานวยการศูนย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
4. ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
ผู้อํานวยการศูนย์ ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
5. ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
6. ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ผู้อํานวยการศูนย์ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ความเหลือ่ มล้ําในสังคม
7. ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน
ผู้อํานวยการศูนย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธิ์บุญ
8. ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
ผู้อํานวยการศูนย์ ดร.พลาพรรณ คําพรรณ์
9. ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
10. ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย
ผู้อํานวยการศูนย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
11. ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผูอ้ ํานวยการศูนย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ําเลิศ
12. ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ อาจารย์ ดร.จิตติมา ทองอุไร
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NIDA Academic Forum
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ
นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 4 ครั้ง
1. “Economic Psychology: Individuals, Groups, Markets, State”
โดย Prof. Dr.Erich Kirchler,
วันศุกรที่ 26 ตุลาคม 2555 หอง 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. “National Language Planning and Language Shifts in Malaysian
Minority Communities”
โดย Prof. Dr. Dipika Mukherjee
วันพุธที่7 พฤศจิกายน 2555 หอง 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3. “เทคนิคการตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 หอง 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4. “โครงการศึกษาความเปนไปไดของการเปลี่ยนเงินหวยเปนเงินออม
ของประชาชนในตางจังหวัด”
โดย รองศาสตราจารย ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 หอง 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ประจําเดือนตุลาคม—ธันวาคม 2555
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ อาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “The effect of using quail litter biochar on soybean (Glycine max [L.] Merr.) production”
ตีพิมพในวารสาร Chilean Journal of Agricultural Research
รศ ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ อาจารยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชือ่ บทความ “Intension to Use Mask for Cotton Dust Among Workers of Spinning and Weaving Operations in Rajburana District, Bangkok., Thailand”
ตีพิมพในวารสาร The European Journal of Social Science
ผศ.ดร.ปราโมทย กั่วเจริญ อาจารยคณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “Design and Implementation of a Secure Online Lottery System”
ตีพิมพในวารสาร “ Journal of Applied Science”
ชื่อบทความ “AN Implementation of a High Capacity 2D Barcode”
ตีพิมพในวารสาร Communications in Computer and Information Science
รศ ดร.กาญจนภา อัมรัชกุล และ รศ.ดร.สุรพงค เอือ้ วัฒนามงคล อาจารยคณะสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “Computing Nonstationary (s, S) Inventory Policies via Genetic Algorithm”
ตีพิมพในวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology
รศ.ดร.พิพัฒน หิรัณยวณิชชากร อาจารยคณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ชื่อบทความ “Using Regression Analysis for Improving Multipath ad Hoc Network Performance”
ตีพิมพในวารสาร International Journal of Computers and Applications
ชื่อบทความ “Integrating secure Multipath Mobile ad Hoc Network with Self- Authentication Strategy”
ตีพิมพในวารสาร International Journal of Computers and Applications
อาจารย ดร.อภิรดา ชิณประทีป อาจารยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ชื่อบทความ “การสรางแบบจําลองพลังงานในการประมาณการสถานการณพลังงานของไทย”
ตีพิมพในวารสาร เกษตรศาสตรสาขาสังคมศาสตร
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เชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จดั ทําวารสาร International Journal of Development Administration (IJDA)
ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการ กําหนดออก 2 ฉบับ/ปี ตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร ได้ทางหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th วิธีการส่งบทความผ่านเว็บไซต์ดูได้จาก
คู่ มื อ ก า ร ส่ ง บ ท ค ว า ม ใ น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ 0 2 -7 2 7 -3 3 1 5 , 0 2 -7 2 7 -3 0 2 2 ห รื อ
E-mail: journal@nida.ac.th

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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