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สารจากคณบดี  
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สถาบันจัดต้ังสาขา 
พัฒนาสังคม 

สถาบันจัดต้ัง 

คณะพัฒนาสังคม 

จัดต้ังศูนย์นอกที่ต้ัง 
จ.ยะลา 

เปลี่ยนชื่อคณะ 
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมาของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

พ.ศ.2526 พ.ศ.2533 พ.ศ.2538 พ.ศ.2548 

เปิดหลักสูตรการเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อ
คณะพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2556 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก 
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ผู้บริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝ่ัง  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
คณบดี 
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คณาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์   
รัฐประศาสนศาสตร์   
การบริหารการพัฒนาสังคม  
การประเมินผลนโยบาย
องค์การและโครงการ 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผศ.ดร. อาแว มะแส 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมชนบท
และสังคมเกษตร ทฤษฎีและแนวคิด 
       เกี่ยวกับการพัฒนา การมีส่วนร่วม 
        ของประชาชนในการพัฒนาชนบท 
         การรวิจัยเชิงคุณภาพ  
          ในการ พัฒนาสังคม 

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน การมีส่วนร่วมกับการ
จัดการความขัดแย้ง จริยธรรมกับการ
พัฒนาภาวะผู้น ากับการจัดการ 
      การเปลี่ยนแปลง การจัดการภาคี 
        สาธารณะกับการพัฒนาสังคม          
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากร 
และสังคม  การวิจัยเชิงปริมาณ  
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(SEM)  ประชากรและการพัฒนา 
การพัฒนาสังคม การจัดการ 
ความรู้และการประเมินผล       
กระทบทางสังคม 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝ่ัง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรม 
มิติของสังคมและวัฒนธรรม 
การบริหารองค์การสังคม  
การวิจัยเชิงคุณภาพทาง
สังคมศาสตร์ 

รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอ าพร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา  
การบริหารการพัฒนาสังคม  
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา     
     นโยบายสังคม การวางแผน      
        ยุทธศาสตร์และการจัดการ  
       การเมืองท้องถิ่น 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย ์
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คณาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา  
ประชาคมอาเซียนศึกษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และนโยบายสาธารณะ  

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเมืองระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนและจีน 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้การ 
ยกย่องในความเป็นเลิศจากหลากหลาย
สถาบันชั้นน าท่ัวโลก เช่น 
     International Scientific    
      Advisory Committee ด้านมลพิษ 
       ทางอากาศ Wessex Institute of  
        Technology  
 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน จิตพฤติกรรมศาสตร์ 
(Psycho-Behavioral Science) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม 
ภาวะผู้น าหัวหน้า จิตพอเพียงตามหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างจิต      
     ลักษณะคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม 
องค์การและการจัดการ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
การบริหารการตลาด 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาสังคม
และพฤติกรรมศาสตร์  “ทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม” ที่ทรงคุณค่าได้เป็น
แนวทางการวิจัยทางด้านจิตวิทยา
สังคมตลอด 40 ปีจนถึงปัจจุบัน 
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เจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

กลุ่มงานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

กลุ่มงานแผนและพัฒนา 
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ด้านการเรียนการสอน 



หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)  Master of Art (Social Development Administration)  
M.A. (Social Development Administration) 

สาขาวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(การบริหารการพัฒนาสังคม) 
สาขาวิชาเอกนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
• การเมืองกับการก าหนดนโยบายสังคม 
• การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  
• การน านโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล 
สาชาวิชาเอกการบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม 
• ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 
• ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 
• ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สาขาวิชาเอกการประเมินผลกระทบทางสังคม  
• การบริหารโครงการ 
• การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคม 
• การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง และภัยพิบัต ิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม)  
Doctor of Philosophy (Social Development Administration) 
Ph.D. (Social Development Administration)  

วิชาหลักและระเบียบวิธีวิจัย 
 ทฤษฎีและวาทะกรรมการพัฒนาสังคม 
 การบริหารการพัฒนาสังคมขั้นสูง 
 ปรัชญาสังคมศาสตร์ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ปร.ด. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)  
Doctor of Philosophy (Politics and Development Strategy) 
Ph.D. (Politics and Development Strategy)  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) Master of Art (Politics and Development Strategy)  
M.A. (Politics and Development Strategy) 

สาขาวิชาเอก 
สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง 
• การจัดการปกครองสาธารณะร่วมสมัย 
• การเมืองและธรรมาภิบาล 
• โลกาภิวัฒน์ รัฐและประชาสังคม  
• ประชาคมอาเซียนศึกษา 
• รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  
สาชาวิชาเอกการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
• การกระจายอ านาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 
• โครงสร้างอ านาจนโยบายและการวางแผนท้องถิ่นการพัฒนา  
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
• การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น  
• การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

วิชาหลักและระเบียบวิธีวิจัย 
 ทฤษฎีและวาทะกรรมการพัฒนาสังคม 
 ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง 
 รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา 
 ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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จ านวนนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

19 

12 
9 

6 7 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 

จ านวนคน 

12 

5 
2 1 1 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาโท ภาคปกติ  
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

จ านวนคน 
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จ านวนนักศึกษาปริญญาโท(ภาคพิเศษ) ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

37 
31 30 35 35 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. 
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 

จ านวนคน 

47 44 48 36 27 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ยะลา 
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 

จ านวนคน 

0 0 0 

5 
7 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. 
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนคน 
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จ านวนนักศึกษาปริญญาเอก ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

16 

10 

5 
8 

5 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาเอก  
หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 

จ านวนคน 

0 0 0 

4 
5 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปริญญาเอก  
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนคน 

13 



ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
นายเดช พุ่มเดชา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

วันที่ 3 มกราคม 2563 
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กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561  
วันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 เวลา 16.30 - 18.00 น.  
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช 
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กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานปัจฉิมนิเทศ คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2562 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 16 อาคารนวมินทราธิราช 
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กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 19 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 



กิจกรรมงานปฐมนิเทศ  2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

วนัเสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  
ชัน้ 16 อาคารนวมินทราธิราช 
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รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2561 
วันท่ี 13 กันยายน 2561  

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมท่ีดิน  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคท่ี 2  
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นักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2562 
วันท่ี 12 กันยายน 2562  

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

22 



นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง ปี 2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

นายจักรกฤช เรืองทอง นิด้ายะลา รุ่นท่ี 19 
 ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2561 

วันท่ี 1 เมษายน 2561  
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
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รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปี 2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

นางสาว สุเชาวดี นกเพ็ชร์  
ได้รับโล่ ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ปีงบประมาณ 2561 
กระทรวงมหาดไทย 

นาย สมพร เอ่งฉ้วน  
ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา
กระทรวงมหาดไทย 

นาย ปรีชา สมบูรณ์แก้ว  
ได้รับเข็มและประกาศเกียรติคุณ  
ก านันยอดเยี่ยม ปี พ.ศ.2561 

กระทรวงมหาดไทย 
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รางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปี 2562 

นายณฐัพงษ์ เพชรละออ และนางสาวยภุาวรรณ ดวงอินตา นกัศกึษาปริญญาเอก  
สาขาวิชาการบริหารการพฒันาสงัคม ได้รับมอบเกียรตบิตัร นกัวิจยัรุ่นใหม ่(วช.) ประจ าปี 2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก พค. รุ่น 1 ที่ได้รับประกาศนียบัตร  
ในการท างานปราบปรามเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซีรีย์เกาหลีออนไลน์ ของบริษัท SBS contents Hub ในประเทศไทย  
จาก ผอ.ส านักลิขสิทธิ์เกาหลี Korea Communications Commission (KCC)  หน่วยงานก ากับดูแลสื่อของเกาหลีใต้  

ณ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
วันที่ 25 กันยายน 2562 
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ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 



แหล่งทุน งานวิจัย ปีงบประมาณ 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

ส านักงบประมาณ 26,662,300 

แหล่งทุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 

แหล่งทุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

แหล่งทุน จ านวนเงิน (บาท) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7,600,000 

ส านักงบประมาณ 2,499,000 

กองผู้ตรวจราชการส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 1,970,000 

ส านักคณะกรรมการเลือกตั้ง 1,492,000 

การเคหะแห่งชาติ 1,390,000 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 1,300,000 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) 1,080,000 

รวม 17,331,000 
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26,662,300  

 
17,331,000  

โครงการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 



โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ที ่ ที่ปรึกษาโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา มูลค่า
โครงการ 
(บาท) 

1 รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน การประเมินความเสี่ยงและการเกิดผล
กระทบจากการตกค้างของสาร 
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons(PAHs)ในดินที่เกิดจาก
การเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

1,152,500 

2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ วิธีการบ่งช้ีแหล่งเพาะปลูกของข้าวไทย
ด้วยสารโพลีไซคลิกอะโรมาตกิ
ไฮโดรคาร์บอน 

ส านักงบประมาณ 
 

1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 
 

3,243,600 

3 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการถนน
ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

966,600 

4 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและ
ฝึกอบรมผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

1,534,300 

5 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
 

อิทธิพลของการฝึกอบรมจิตพลัง
จริยธรรมและทักษะในการพัฒนาที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของผู้สอนในการพัฒนา
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

11,557,500 

6 รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 
 

จิตลักษณะและสถานการณ์ในงานของ
อาจารย์ที่เกี่ยวกับประสทิธิภาพในการ
เสริมสร้างจิตพลังจริยธรรมในการสอน
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

7,069,500 

7 ผศ.ดร.อาแว มะแส ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการ
จัดการในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ
มาเลเซีย 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

573,300 

8 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
 

การศึกษานโยบายส่งเสรมิการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

ส านักงบประมาณ 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

565,000 

รวม 26,662,300 
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โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ที ่ ที่ปรึกษาโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลา มูลค่า
โครงการ 
(บาท) 

1 ศ.ดร.สรุสทิธ์ิ วชิรขจร การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของ
กองทนุเพื่อการพฒันาพรรค
การเมือง ฉบบัท่ี 2 ระยะ 4 ปี 
(2563-2566)  

ส านกังาน
คณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ 

6 ธ.ค.61-  
1 ต.ค.62 

1,492,000 

2 ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจนัทร์ การส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการจากหนว่ยงาน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

กองผู้ตรวจราชการ 
ส านกัปลดั
กรุงเทพมหานคร 

24 พ.ย.61- 
31 ส.ค.62 

1,970,000 

3 ศ.ดร.ศิวชั พงษ์เพียจนัทร์ 
 

การพฒันาการจดัประเภท
มาตรฐานอาชีพแหง่ประเทศ
ไทย 

กรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

24 พ.ค. 62- 
23 พ.ค. 63 

1,300,000 

4 ผศ.ดร.อาแว มะแส การติดตามประเมินผลนโยบาย
รัฐบาล:การศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/
ตัวแบบส าหรับการติดตาม
ประเมินผลของส านัก
งบประมาณรูปแบบใหม่  

ส านักงบประมาณ - 2,499,000 

5 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

ประเมินระดับความส าเรจ็ในการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2562 

การเคหะแห่งชาติ 2 เม.ย. 62- 
28 ก.ย. 62 

1,390,000 

6 รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม วางแผนการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data 
เพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

- 7,600,000 

7 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง โอกาสการค้าและการลงทุนไทย
จากนโยบาย One Belt, One 
Road ของจีน  

สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้า
และพัฒนา (องค์การ
มหาชน) 

- 1,080,000 

รวม 17,331,000 

29 



บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

15 

3 

2561 2562 

บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ  TCI กลุ่ม1 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้เขียนบทความวิจัย 

1 การทดสอบความไม่แปรปรวนของการวัดข้ามกลุ่ม 
: มาตรวัดภาวะผู้น าแรงบันดาลใจ  

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 

2 การสร้างแบบจ าลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟสบุ๊ก 
ส าหรับการจัดการปัญหาดา้นความรกัของผู้หญงิ 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 

3 ผลกระทบของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อการปฏิบัตงิานของ 
กระทรวงยุติธรรม 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 

4 ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจนี ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 

5 ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจนี รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร 

6 การจัดการป่าชุมชนบนพ้ืนฐานของการจดัการภาคีสาธารณะแบบใหม่ 
ในภาคตะวันออก 

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

7 การวิเคราะห์และสรา้งตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและความสุข 
ของประชาชนด้วยการใช้เหมืองข้อมูล 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

8 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา 

ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
 

9 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน 
:ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
 

10 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน 
:ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปี 2561 
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บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้เขียนบทความวิจัย 

11 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน 
:ศึกษากรณีช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

12 ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 
 

13 การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านอ านาจการท านายที่เพิ่มขึ้นของมาตรวัดภาวะ
ผู้น าแรงบันดาลใจ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและประสิทธิผลองค์การ 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
 

14 การจัดการทรัพยากร : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
 

บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ ปี 2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ผู้เขียนบทความวิจัย 

1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแรงบันดาลใจวัฒนธรรมองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู ้และประสิทธิผลองค์การในบริบทของศาลยุติธรรม 

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
 

2 การพัฒนาพันธกิจความผูกพันมหาวิทยาลัยกับสังคมผา่นงานบรกิารวิชาการ 
สู่ชุมชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 
 

3 การจัดการคลัสเตอร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
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บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

2 2 

4 

1 

Science Direct SJR-Q1,Q2 SJR-Q3,Q4 อ่ืนๆ 

บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561 

จ านวน(ช้ิน) 

1 

8 

1 

Science Direct SJR-Q1,Q2 Scopus

บทความวิจัยติพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2562 

จ านวน (ช้ิน) 

บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความวิจัย 
 

1 Enhanced light absorption due to the mixing state 
of black carbon in fresh biomass burning emissions  

Science Direct ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

2 Hazard Quotients, Hazard Indexes, and Cancer 
Risks of Toxic Metals in PM10 during Firework 
Displays 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

3 Chemical characterization of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil spill-
affected coastal areas of Thailand 

Science Direct ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

4 From and Procedures Driven Bill of Same-sex 
Marriage in Thailand 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติประเภทอื่นๆ 

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร 

5 Factors affecting stakeholder's levels of satisfaction 
with community partnership association in rayong 
province, Thailand 

SJR-ควอไทล์ 3,4 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

6 Variables that influence stakeholder satisfaction 
with the creation of corporate images of 
Thailand’s 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
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บทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความวิจัย 
 

7 Academic Inculcating Behavior Scale and 
Validation using CSE and PsyCap in Diverse 
Faculty Members 

SJR-ควอไทล์ 3,4 รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

8 Construction of Attitude Towards Punctuality 
Scale for University Student and Relationships to 
CSE and FTP 

SJR-ควอไทล์ 3,4 รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

9 Construction of Attitude Towards Punctuality 
Scale for University Student and Relationships to 
CSE and FTP 

SJR-ควอไทล์ 3,4 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความวิจัย 
 

1 Data Relating to Emissions of Polychlorinated 
Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) and Polychlorinated 
Dibenzofurans (PCDFs) from Industrial Boilers 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

2 Emission Characteristics of Primary Brown Carbon 
Absorption From Biomass and Coal Burning: 
Development of an Optical Emission Inventory for 
China 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

3 Cr(VI) reduction by an extracellular polymeric 
substance (EPS) produced from a strain 
of Pseudochrobactrum saccharolyticum 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

4 data relating to carbonaceous components in 
songkhla lake sediments Thailand 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

5 High contribution of secondary brown carbon to 
aerosol light absorption in the southeastern 
margin of Tibetan Plateau 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
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บทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ฐานข้อมูล ผู้เขียนบทความวิจัย 
 

6 Vertical profile of organic and elemental carbon 
in sediments of Songkhla Lake, Thailand 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

7 Data Relating to Spatial Distribution of Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons in Terrestrial Soils of 
Pakistan and King George Island, Antarctica 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

8 Ambient PM2.5, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
and Biomass Burning Tracer in 
Mae Sot District, Western Thailand 

SJR-ควอไทล์ 1,2 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

9 Characteristics of PM2.5 at a High-Altitude Remote 
Site in the Southeastern Margin of the Tibetan 
Plateau in Premonsoon Season 

Scopus ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
 

10 Health risk assessment of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed 
Island (Thailand) after the oil spill incident in 2013 

Science Direct ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  
และสถาบันปฎิรูปประเทศไทย (สปท.)  ร่วมจัดสัมมนาสาธารณะ  

หัวข้อ “เหลียวหน้า แลหลัง สถานการณ์การเมือง”  
วันท่ี 20 มกราคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น16 อาคารนวมินทราธิราช  
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2561 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง”การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย” 
 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. 

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI  นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อ.ดร.เดชรัต สุขก าเนิด  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ด าเนินรายการ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์  
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คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดลิก ณ ภเูก็ต คณบดี เป็นวิทยากรบรรยาย และผศ.ดร.อาแว มะแส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.หล่ี เหรินเหลียง ผอ.หลกัสตูรปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รศ.ดร.สพุรรณี ไชยอ าพร  

ได้ร่วมการประชมุวิชาการระดบัชาต ิการบริหารการพฒันาสงัคมและยทุธศาสตร์การบริหาร  
ประจ าปี 2562 หวัข้อ "DISRUPTION ท าลายล้าง หรือ สร้างโอกาส ในการพฒันาสงัคม"  

จดัโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ และ 14 สถาบนัท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ  
ในวนัพธุท่ี 3 ก.ค.2562 เวลา ณ ตกึ 9 ชัน้ 2 ห้องประชมุศรีวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานแถลงข่าว  แนวปฏิบัติในการรับมือกับวิกฤตหมอกควัน PM2.5  
พร้อมข้อชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดของมลพิษ "สารก่อมะเร็ง ในฝุ่น PM2.5"  
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุม 1  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์นักวิชาการด้านอากาศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

รองศาสตราจารย์.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

เสวนาวิชาการ สมัชชาประชาชนพลิกฟื้นประเทศไทย สมัชชาประชาชนเพื่อก าหนดทิศทางประเทศไทย 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  

ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
โดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาประชาชน และนักวิชาการ  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 39 



บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานบริการวิชาการ “การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA) และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)”  
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร   
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานบริการวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์”  
วันท่ี 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม   
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บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

งานบริการวิชาการ “เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน : มิติวัฒนธรรม ”  
วันท่ี 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง   
 

42 



คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานประจ าปี 2561-2562 

บริการวิชาการ ปีงบประมาณ2562 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาค าสั่ง SIMPLIS  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 16  

อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562  
ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS  
วันท่ี 19 - 21 มิ.ย.2562  

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16,17 
ทีอ่ยู่ : 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 


