การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2561
“พัฒนบริหารศาสตรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Development Administration towards Sustainable Development”
วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 : เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

National Institute of Development Administration (NIDA)
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กอตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากร
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนดานพัฒนบริหารศาสตรเปนหลักและปจจุ บันมี การจัดแบ งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนา ไดแก รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย นิติศาสตร การจัดการการทองเที่ยว นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคลายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1 เมษายน ของ
ทุกป ถือเปนกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจัดใหมีขึ้นเปนประจํา
อยางตอเนื่อง เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเปนเวที
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ และนําเสนอผลการศึ กษาของงานวิจัย ในชวงที่ผ านมาที่ จ ะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
ในป 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะจัดการประชุมวิชาการในหัวขอการสัมมนาวิชาการเรื่อง
“พั ฒ นบริ ห ารศาสตร สู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” “Development Administration towards Sustainable
Development” โดยกิจกรรมหลัก ไดแก การปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืนที่ตรงกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนที่องคการสหประชาชาติกําหนดของคณาจารย และ
นักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน 12 กลุมสาขาวิชาและเปดเวทีสําหรับคณาจารยและนักวิชาการ
จากภายนอก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยในดานตาง ๆ ทางดานพัฒนบริหารศาสตรที่
มุงเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารยในสถาบัน และเผยแพรผลงานวิชาการ
ดานพัฒนบริหารศาสตรใน 12 กลุมสาขาวิชาของคณาจารยในสถาบันใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ
โดยการจัดเวทีใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการ
3. เพื่ อ สร า งบรรยากาศทางวิ ช าการ และเป น โอกาสอั น ดี ที่ นั ก วิ ช าการจากสถาบั น ต า ง ๆ ได มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูจักและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
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เปาหมาย
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
1.1 การปาฐากถาพิเศษ โดยผูทรงคุณวุฒิ
1.2 คณาจารยจากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน
นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่วไปประมาณ ไมนอยกวา 600 คน
1.3 ผลงานของคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบ Round
Table และรูปแบบโปสเตอร ไมนอยกวา 36 ผลงาน
1.4 การนําเสนอแบบ info graphics ไมนอยกวา 12 คณะ
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
2.1 เพื่อยกระดั บคุ ณภาพงานวิจั ย งานวิชาการ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของคณาจารย ใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหไดรับการยอมรับในระดับประเทศ
2.2 เพื่อนําองคความรูจากงานวิจัย งานวิชาการ งานสรางสรรคและนวัตกรรมไปสูการพัฒนาใหเกิด
องคความรูใหมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับระบบการบริหารเพื่อนําแนวทางของ
นโยบายไปสูการปฎิบัติ
2.3 เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบเครือขายงานวิจัยระหวางสถาบันทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

การประชุมวิชาการ การจัดประชุมมีกําหนด 1 วัน แบงเปนภาคเชาและภาคบาย โดยมีกิจกรรมในแตละ
ภาคดังนี้
การปาฐกถา
ปาฐกถานําเรื่องที่เกี่ยวกับหัวขอการสัมมนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
องคปาฐก

ผูอภิปราย

ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รองนายกรัฐมนตรี
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4

ดร.บรรยง พงษพานิช
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (อยูระหวางทาบทาม)
ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร
Prof. Dr. Wolfgang Drechsler

การประชุมทางวิชาการ (กิจกรรมภาคบาย) เปนการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Round Table
โดยเนนการเปน Action Based, Action Paper เปนการนําเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริงและมีผูทรงคุณวุฒิ เปน
ผูวิพากษบทความ (discussant) โดยแบงกลุมสําหรับการประชุมวิชาการ 12 กลุมยอย
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กลุมที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร
“รัฐประศาสนศาสตร กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
“Public Administration and Sustainable Development Goals-SDGs”
กลุมที่ 2 บริหารธุรกิจ
“ธุรกิจที่ดีขึ้น นําไปสูโลกที่ดีขึ้น”
"Better Business Better World"
กลุมที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจ
“เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
“Health Economics for Sustainability”
กลุมที่ 4 สถิติประยุกต
“การยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหนวยงานอยางยั่งยืน”
“Leveraging IT Capabilities for Sustainable Business Development”
กลุมที่ 5 การบริหารการพัฒนาสังคม
“นวัตกรรมทางสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
"Social Innovation for Sustainable Development"
กลุมที่ 6 การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
“การจัดการสิ่งแวดลอมในยุค 4.0”
“Environmental Management 4.0”
กลุมที่ 7 ภาษาและการสื่อสาร
“ภาษา, การสื่อสาร และวัฒนธรรมสูประเทศไทย 4.0”
"Language, Communication and Culture towards Thailand 4.0"
กลุมที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย
“นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
"HRD Innovation for Sustainable Development"
กลุมที่ 9 นิติศาสตร
“การบริหารการพัฒนาและกฎหมายเพื่อความยั่งยืน”
“Development Administration and Law for Sustainability”
กลุมที่ 10 การจัดการการทองเที่ยว
“การพัฒนาการทองเที่ยวและบริการอยางยั่งยืน: ปจจุบันและอนาคต”
“Sustainable Tourism and Hospitality Development: Now and Then”
กลุมที่ 11 นิเทศศาสตรและนวัตกรรม
“การปรับตัวของสื่อในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม”
"How Media Adapt to Survive in the Age of Disruptive Technology"
กลุมที่ 12 วิทยาลัยนานาชาติ
"Management towards Sustainable Development”
** กลุม 12 บรรยายและนําเสนอเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด**
[http://conference.nida.ac.th]
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ผูทรงคุณวุฒิรวมนําเสนอในรูปแบบ Round Table
ในการจัดสัมมนาวิชาการประจําป 2561 การนําเสนอผลงานทางวิชาการของแตละสาขาใหแตละ
สาขาวิชาเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากภายนอกรวมสัมมนากับคณาจารยภายในสาขาวิชา ในรูปแบบ Round
Table โดยเน นการเป น Action Based, Action Paper เปนการนําเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริง ปญหาจริ งของ
ประชาชนมาวิเคราะหและเสนอแนวทางการแก ไขอยางไร เพื่อใหเกิดองค ความรูใหม ทั้งขอเสนอแนะในแนว
ทางการพัฒนา ทฤษฎีที่ตอเนื่องกับขอเสนอแนะในแนวทางของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
กําหนดการจัดประชุมวิชาการ
วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
สถานที่

ภาคเชา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ภาคบาย อาคารสยามบรมราชกุมารีและอาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการผลิตงานวิจัยหรือกรณีศึกษาและเผยแพรงานวิจัยหรือกรณีศึกษาที่มีคุณภาพในดานพัฒนบริหารศาสตร
ที่มีเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนอันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
2. เวทีการประชุมทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
3. เสริมสรางบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการของสถาบัน และสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท
02 727 3300, 02 727 3312
โทรสาร
02 375 8972, 02 374 2759
http://conference.nida.ac.th
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