สาส์นจากคณบดี
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนครบ 33 ปี ในปี
พ.ศ. 2559 ตลอดระยะเวลาที่ไ ด้ผลิตบัณ ฑิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมฯ ได้เล็งเห็น
ความสาคั ญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ ซึ่ง จะก่ อให้เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานวิชาการในสาขานี้และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยนัยนี้คณะ
พัฒนาสังคมฯ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจาปี
2559 ในหัวข้อ “พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา
และผู้สนใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยจากปัจจัยภายนอกและภายใน” จานวน
บทความที่ ไ ด้ รั บ การพิ จารณาเข้ า ร่ ว มน าเสนอจานวนทั้ งสิ้ น 32 เรื่ อ ง เป็ น บทความจากภายนอกสถาบั น บัณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ จานวน 19 เรื่อง และบทความจากภายในสถาบันฯ จานวน 13 เรื่อง เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้สนใจส่ง
บทความจากหลากหลายสถาบั น เข้ า ร่ ว มน าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการครั้ ง นี้ เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า อย่างไรก็ตาม มีบางบทความที่ไม่ได้รับการพิจารณานามาจัดพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชมทาง
วิชาการฉบับนี้ เนื่องจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการมีความเห็นว่ายังมีคุ ณภาพไม่ดีพอที่จะตีพิมพ์
จึงเหลือบทความที่ตีพิมพ์ในเอกสารฉบับนี้เพียง 30 เรื่อง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งทาหน้าที่กลั่นกรองและประเมินบทความ ตลอดจนทาหน้าที่วิพากษ์ผู้นาเสนอบทความ ผู้ส่ งบทความ ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน และสุดท้ายคือกองบรรณาธิการจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้สละ
เวลาอันทรงคุณค่าเพื่อให้งานนี้ประสบผลสาเร็จอย่างดี
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