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รายงานตามแบบแผนปฏิบัตริาชการ

(ระดบัหนวยงาน) 



หนาท่ี 1

วิสัยทัศน

พันธกิจ

แผนการบริหารราชการแผนดิน เปาหมายการใหบริการกระทรวง กลยุทธ/

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายท่ี 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายท่ี 3.1 นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.1.1 คนไทยทุกกลุม 

ทุกวัย ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได

มาตรฐานสากล ต้ังแตระดับปฐมวัย จนตลอด

ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ

อาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถของ

ประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 

ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 

รวมท้ังเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทยไดรับ

การพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบ

อาชีพ และเสริมสรางการแขงขันของประเทศ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อผลิต

กําลังคนท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

สถาบันชั้นนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรู  เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

1. สรางผูนําท่ีมีปญญาคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ2. สรางองคความรู  ศึกษาวิจัย  ดานการบริหารการพัฒนา3. สรางงานบริการวิชาการท่ีมีคุณคาตอการ

พัฒนาประเทศ4. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย5. สรางเสริมการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล  โดยใหคุณคากับการพัฒนาและการมีสวนรวมของบุคลากร6. สรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

PLN52RDOC1001_SHEET1  ขอมูล ณ ป :2553 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 20120 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหนวยปฏิบัติ : 

201200000001 หนวยปฏิบัติกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

(ผูพิมพรายงาน : นางอัญญา  เสนะเวส   วันที่ : 21 มีนาคม 2552  เวลา : 14:17:57)

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร



หนาท่ี 2

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําตรงสาขา>>

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ป>>

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และสาขาท่ีขาดแคลน  เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําตรงสาขา>>

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ป>>

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทยทุกกลุม

 ทุกวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางท่ัวถึง

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อบริการ

วิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและ

สังคม  ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน>>

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/ หนวยงาน/ องคกรที่รับบริการวิชาการตอ

ประโยชนจากการบริการ>>

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อวิจัย

และพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสราง

นวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ>>



หนาท่ี 3

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย/ 

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ ประโยชน

ตอสังคม ชุมชน>>



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น     528.1173     173.1268     701.2441     922.9769     201.5666  1,124.5435     891.2684     239.9820  1,131.2504     852.9243     241.1159  1,094.0402  3,195.2869     855.7913  4,051.0782

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666  1,124.5435    891.2684    239.9820  1,131.2504    852.9243    241.1159  1,094.0402  3,195.2869    855.7913  4,051.0782

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666  1,124.5435    891.2684    239.9820  1,131.2504    852.9243    241.1159  1,094.0402  3,195.2869    855.7913  4,051.0782

ภารกิจพื้นฐาน    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666  1,124.5435    891.2684    239.9820  1,131.2504    852.9243    241.1159  1,094.0402  3,195.2869    855.7913  4,051.0782

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต

ประกอบอาชีพ และเสริมสรางการแขงขันของ

ประเทศ

   494.1201    150.3209    644.4410    840.9826    177.6202  1,018.6028    792.0139    214.8385  1,006.8524    745.2318    214.7152    959.9470  2,872.3484    757.4948  3,629.8432

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

   445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256    930.1056    734.6865    177.2540    911.9405    685.0988    175.2516    860.3504  2,653.7779    610.5618  3,264.3397

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา>>

รอยละ 75 75 75

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ป>>

รอยละ 80 80 80

ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

   445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256    930.1056    734.6865    177.2540    911.9405    685.0988    175.2516    860.3504  2,653.7779    610.5618  3,264.3397 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา>>

คน 508 576 576 585

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100 100 100

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/ คาใชจายการผลิต

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร(งบดําเนินการ) >>

บาท 361,058,100 329,356,000 302,803,300

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

PLN52RDOC1001_SHEET2  ขอมูล ณ ป :2553 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 20120 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหนวยปฏิบัติ : 201200000001 หนวยปฏิบัติกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

(ผูพิมพรายงาน : นางอัญญา  เสนะเวส   วันที่ : 21 มีนาคม 2552  เวลา : 14:17:57)

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 4 

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2552-2555คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2552-2555คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร

   445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256    930.1056    734.6865    177.2540    911.9405    685.0988    175.2516    860.3504  2,653.7779    610.5618  3,264.3397

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 508 576 576 585

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 361,058,100 329,356,000 302,803,300

<<ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100 100 100

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และสาขาที่ขาดแคลน  เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946      88.4972      57.3274      37.5845      94.9119      60.1330      39.4636      99.5966    218.5705    146.9330    365.5035

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา>>

รอยละ 75 75 75

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ป>>

รอยละ 80 80 80

ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946      88.4972      57.3274      37.5845      94.9119      60.1330      39.4636      99.5966    218.5705    146.9330    365.5035 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา>>

คน 92 99 82 101

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100 100 100

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนุทน/ คาใชจายการผลิต

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 50,862,600 53,823,900 57,291,000

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946      88.4972      57.3274      37.5845      94.9119      60.1330      39.4636      99.5966    218.5705    146.9330    365.5035

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 92 99 82 101

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2552-2555คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 50,862,600 53,823,900 57,291,000

<<ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่

กําหนด>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100 100 100

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทยทุก

กลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางทั่วถึง

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717      32.2142      19.5211      12.7802      32.3013      20.5534      13.4192      33.9726      77.0314      49.9632    126.9946

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม  ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717      32.2142      19.5211      12.7802      32.3013      20.5534      13.4192      33.9726      77.0314      49.9632    126.9946

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/ หนวยงาน/ องคกรที่รับบริการวิชาการ

ตอประโยชนจากการบริการ>>

รอยละ 80 80 80

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการใหบริการ

วิชาการ

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717      32.2142      19.5211      12.7802      32.3013      20.5534      13.4192      33.9726      77.0314      49.9632    126.9946 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ>> คน 1,440 1,440 1,440 1,440

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของงานบริการ

วิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของงานบริการ

วิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทนุ/ คาใชจายของการ

ใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ)>>

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายของการ

ใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ)>>

บาท 19,397,000 19,521,100 20,553,400



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2552-2555คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

กิจกรรม : เผยแพรความรูงานบริการ

วิชาการ

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717      32.2142      19.5211      12.7802      32.3013      20.5534      13.4192      33.9726      77.0314      49.9632    126.9946

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารับบริการ>> คน 1,440 1,440 1,440 1,440

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการ

วิชาการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ)>>

บาท 19,397,000 19,521,100 20,553,400

<<ตัวชี้วัด : รอยละของงานบริการวิชาการแลว

เสร็จตามระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

รอยละ 80 80 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ>>

รอยละ 80 80 80

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 6 มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร

หรือนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747      73.7265      79.7334      12.3633      92.0967      87.1391      12.9815    100.1206    245.9071      48.3333    294.2404

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของทองถิ่นและประเทศ

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747      73.7265      79.7334      12.3633      92.0967      87.1391      12.9815    100.1206    245.9071      48.3333    294.2404

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ>>

โครงการ 2 2 2

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย/ 

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ 

ประโยชนตอสังคม ชุมชน>>

โครงการ 19 20 22

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสราง

องคความรู

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747      73.7265      79.7334      12.3633      92.0967      87.1391      12.9815    100.1206    245.9071      48.3333    294.2404 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย >> โครงการ 3 19 20 22

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด>>

โครงการ 19 20 22

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลว

เสร็จภายในระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

โครงการ 19 20 22

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/ คาใชจายของการ

วิจัยตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

(งบดําเนินการ)>>

บาท 61,951,800 79,733,400 87,139,100

กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองค

ความรู

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747      73.7265      79.7334      12.3633      92.0967      87.1391      12.9815    100.1206    245.9071      48.3333    294.2404

<<ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 3 19 20 22



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2552-2555คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

โครงการ 19 20 22

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด>>

โครงการ 19 20 22

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายของการวิจัยตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 61,951,800 79,733,400 87,139,100



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทั้งสิ้น    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666    1,124.5435

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666    1,124.5435

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666    1,124.5435

ภารกิจพื้นฐาน    528.1173    173.1268    701.2441    922.9769    201.5666    1,124.5435

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทยไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพในการดํารงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสรางการ

แขงขันของประเทศ

   494.1201    150.3209    644.4410    840.9826    177.6202    1,018.6028

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อผลิตกําลังคนที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

   445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256      930.1056

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง

สาขา>>

รอยละ 75

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ

 หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป>>

รอยละ 80

ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256      930.1056 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 508 576

ปงบประมาณ 2553

PLN52RDOC1001_SHEET3  ขอมูล ณ ป :2553 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หนวยปฏิบัติกรม : 20120 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรหนวยปฏิบัติ : 201200000001 หนวยปฏิบัติกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

(ผูพิมพรายงาน : นางอัญญา  เสนะเวส   วันที่ : 21 มีนาคม 2552  เวลา : 14:17:57)

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนวย : ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/ คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร(งบดําเนินการ) >>

บาท 361,058,100

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร    445.7126    116.2306    561.9432    788.2800    141.8256      930.1056

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 508 576

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 361,058,100

<<ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร>>

รอยละ 100

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อขยายการผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสาขาที่ขาด

แคลน  เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946       88.4972

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง

สาขา>>

รอยละ 75

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ

 หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ป>>

รอยละ 80

ผลผลิต/โครงการ : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946       88.4972 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 92 99

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร>>

รอยละ 100

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนุทน/ คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 50,862,600

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

     48.4075      34.0903      82.4978      52.7026      35.7946       88.4972

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน 92 99

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา>> คน

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 50,862,600

<<ตัวชี้วัด : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร>>

รอยละ 100

เปาหมายการใหบริการกระทรวง :  คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717       32.2142

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อบริการวิชาการแก

หนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม  ใหมีความรู

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

     16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717       32.2142

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใช

ประโยชน>>

รอยละ 80



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/ 

หนวยงาน/ องคกรที่รับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการ>>

รอยละ 80

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการใหบริการวิชาการ      16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717       32.2142 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ>> คน 1,440 1,440

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลา (ที่กําหนด)>>

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/ คาใชจายของการใหบริการวิชาการ

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 19,397,000

กิจกรรม : เผยแพรความรูงานบริการวิชาการ      16.9144      11.5921      28.5065      20.0425      12.1717       32.2142

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูเขารับบริการ>> คน 1,440 1,440

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 19,397,000

<<ตัวชี้วัด : รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 

(ที่กําหนด)>>

รอยละ 80

<<ตัวชี้วัด : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ>>

รอยละ 80

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747       73.7265



รายการ ผูรับผิดชอบ

หนวยนับ 52 53 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2553คาเปาหมายของตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2552

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน :  เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้ง

ถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

     17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747       73.7265

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ>>

โครงการ 2

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย/ ประโยชนตอสังคม ชุมชน>>

โครงการ 19

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู      17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747       73.7265 นางใยสวาท อิศรางกูร ณ 

อยุธยา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย >> โครงการ 3 19

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด>>

โครงการ 19

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

 (ที่กําหนด)>>

โครงการ 19

<<ตัวชี้วัดเชิงตนทุน : ตนทุน/ คาใชจายของการวิจัยตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 61,951,800

กิจกรรม : ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู      17.0828      11.2138      28.2966      61.9518      11.7747       73.7265

<<ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการวิจัย>> โครงการ 3 19

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา (ที่

กําหนด)>>

โครงการ 19

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด>> โครงการ 19

<<ตัวชี้วัด : ตนทุน/คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร (งบดําเนินการ)>>

บาท 61,951,800
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