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ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 1.1 ความเป็นมาของสถาบัน 

   ช่วงก่อก ำเนิดจำกพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 (พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตนักบริหาร และ
นักสถิติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทรงมีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ และ
นายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ได้ส่ง ดร.สเตซี เมย์ นักเศรษฐศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มาจัดท าโครงการเสนอต่อรัฐบาล จนน ามาสู่การจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิต-   
พัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration : NIDA)” เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2509 ซึ่งเกิดจากการรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมทาง
เศรษฐกิจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) และศูนย์ฝึกอบรมสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นคณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ของ
สถาบัน ซึ่งในระยะแรกได้รับความสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจากมูลนิธิฟอร์ด และ Midwest 
University Consortium for International Affairs (MUCIA) เพ่ือกิจการระหว่างประเทศ 

ทศวรรษที่ ๑ ช่วงวำงรำกฐำนกำรเป็นสถำบันต้นแบบ (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๘) สถาบัน
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จัดท าหลักสูตรด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ๔ คณะ ได้แก่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ ซึ่งถือเป็นการเปิดการสอน
ในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่มด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” โดยส ารวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นการท าโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติ ผลการส ารวจมีความ
ใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งจริง ท าให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักอย่างมาก 

ทศวรรษที่ ๒ ช่วงพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 
๒๕๑๙ - ๒๕๒๘) สถาบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญาเอก 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาระบบ
สารสนเทศ” ท าให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการพัฒนาสถาบัน ต่อมา
ศูนย์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) อีก
ทั้งเข้าสู่บริบทใหม่ คือ จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” เพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจ
ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสื่อสาร โดยการร่วมจัดการประกวดโฆษณายอด
เยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ทศวรรษที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๘) สถาบันได้ตั้งคณะ
ใหม่ขึ้น ๒ คณะ ดังนี้ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่
ท างานและไม่สามารถลาเรียนได้ พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิตในพ้ืนที่มากนัก และ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่เปิดสอนด้านนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งปีการศึกษา ๒๕๓๕ สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 
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Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจด าเนินงาน นอกจากนั้น 
สถาบันยังขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยการเปิด
หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค  

ทศวรรษที่ ๔ วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจ และเป็นพ้ืนฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ  อีกทั้งนักวิชาการของสถาบันได้เสนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้เงินเพ่ือท านา
ครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันยังได้จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร 
เพ่ือผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการวิชาการสู่สังคม 

ทศวรรษที่ ๕ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) สถาบัน
ก าหนดค่านิยมใหม่ คือ “สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM For Change” สะท้อนบทบาท
การเป็น Change Agent ให้กับสังคม ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สร้าง Case Study 
และ e-Learning พร้อมกับจัดท าหลักสูตรสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ 
สถาบันยังได้จัดตั้งคณะใหม่อีก ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ คณะ
นิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกทั้ง สถาบันได้รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
น าเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศใน ๑๕ ด้าน เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) เรียกว่า “NIDA 
Model” ในขณะทีป่ระเทศไทยอยู่ในยุคของการปฏิรูปประเทศ 

ทศวรรษที่ ๖ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก World Class University (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและส านักเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University Network  Quality 
Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 
หลักสูตร คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA 
จ านวน 1 หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิจัย 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และส านักสิริพัฒนา ได้รับมาตรฐานด้านระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 และมีอีกหลายคณะ/ วิทยาลัย ส านัก และกอง ที่ก าลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
สากล เพ่ือสร้างนิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
    
  1.2 พันธกิจของสถาบัน 
   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 มาตรา ๗ บัญญัติว่า 
“ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็น
สถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึ กษาและอบรม สร้าง พัฒนา 
ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และ
ส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้าง
จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” และ 

มาตรา ๘ บัญญัติว่า “เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันค านึงถึง 
(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ

และในระดับนานาชาติ 
(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา” 

 
1.3 ภารกิจหลักของสถาบัน 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีผลผลิตหลัก คือ  
1) การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือนพฤษภาคม 2564 มี

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 48 หลักสูตร โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 30 หลักสูตร 
(หลักสูตรภาษาไทย 23 หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และ
หลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 18 หลักสูตร  (หลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตร 
และหลักสูตรนานาชาติ 9 หลักสูตร) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบเต็มเวลา คือ “ภาคปกติ” จัดการเรียน
การสอนในเวลาราชการ และการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ คือ “ภาคพิเศษ” นอกจากนั้น ยังมีบางคณะที่มี
การขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค โดยการเปิดหลักสูตรในต่างจังหวัด คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการการท่องเทีย่ว และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง สถาบันมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จ านวน 18 หลักสูตร 
ประกอบด้วย (1) คณะบริหารธุรกิจ ได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools 
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of Business) จ านวน 5 หลักสูตร ซึ่งให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก 
(2) คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual 
Certification จาก องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO: World Tourism Organization) จ านวน 2 หลักสูตร 
(3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean 
University Network  Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร (4) คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้
ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร (5) คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 
หลักสูตร (6) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร (7) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร (8) คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร (9) คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 
1 หลักสูตร และ (10) วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้ยื่นขอรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA เพ่ิมอีกจ านวน 2 หลักสูตร 

2) ด้านการวิจัย สถาบันมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ 

อีกทั้ง ปัจจุบันสถาบันมีวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 จ านวน 1 
วารสาร ส่วนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 12 วารสาร และวารสารที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 3 จ านวน 1 วารสาร นอกจากนั้น ยังมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) จ านวน 5 วารสาร 

3) ด้านบริการวิชาการ สถาบันให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ลักษณะงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานฝึกอบรม ประกอบไปด้วย (1.1) 
หลักสูตร In-house Training (1.2) หลักสูตร Public Training (1.3) หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) 
(1.4) หลักสูตรนานาชาติ (International Training) (1.5) หลักสูตรให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมให้
ฟรี (2) งานที่ปรึกษา (3) งานส ารวจความคิดเห็น (4) งานแปลเอกสารวิชาการ และ (5) งานบริการวิชาการอ่ืนๆ 
เช่น จัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 

 
1.4 โครงสร้างของสถาบัน 

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
1. คณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 6) คณะภาษาและการสื่อสาร 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) คณะนิติศาสตร์ 9) คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และ 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ 

2. ส านัก จ านวน 4 ส านัก ประกอบด้วย 1) ส านักวิจัย 2) ส านักสิริพัฒนา 3) 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ) ส านักบรรณสารการพัฒนา 

3. ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง 2) กองบริการ
การศึกษา 3) กองแผนงาน 4) กองคลังและพัสดุ 5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 6) กองงานผู้บริหาร  
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4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต้สถาบัน จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 
1) ศูนย์บริการวิชาการ 2) ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (นิด้าโพล) 5) ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 6) 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๕. สภาคณาจารย์  
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ส านักงานสภาสถาบัน 
8. สภาพนักงาน 
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สภาพนักงาน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ :  
 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

 
 
 
 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สภาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะการจัดการการท่องเท่ียว 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที ่
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน ์
 กองบริการการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสดุ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกจิกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนกัศึกษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิตกิาร 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานสภาสถาบัน 

 

สภาคณาจารย์ 
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2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
 ตามท่ี ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖3 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมี 7 ยุทธศาสตร์ และ 31
ตัวชี้วัด  
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) สามารถสรุปเป็นภาพรวม ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 
 ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
22.58 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 38.71 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 38.71 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
 

 หากจ าแนกแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “Services Excellences” มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันมีตัวชี้วัดที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของตัวชี้วัด
ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามภาพท่ี 2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 1 
 สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) ผู้รับบริการวิชาการมีความประทับใจในการให้บริการวิชาการของ
สถาบัน  
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) สถาบันควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของสถาบัน 2) หน่วยงานผู้ให้บริการควรส ารวจ
ความพึงพอใจทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการรับบริการ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ระเบียบของสถาบันยังไม่เอ้ือต่อการให้บริการที่ทันสมัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “Academic Excellence” มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันด าเนินการตัวชี้วัดได้
บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะ
ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 รายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 2 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 2) สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าผลงานทางวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเข้าประกวดระดับชาติ
หรือระดับนานาติ 2) สร้างระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ไม่มีการก ากับ ติดตามผลงานของนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอย่างเป็นระบบ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “Relevancy Excellence” มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันด าเนินการตัวชี้วัดได้บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3
และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามภาพท่ี 4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 3 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันน าองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญไปสร้างประโยชน์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม อุตสาหกรรม และประเทศ 2) สถาบันส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยมี
หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) สร้างระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลนักศึกษา บุคลากร และ
ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ไม่มีการก ากับ ติดตามผลงานของศิษย์เก่าสถาบันอย่างเป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “Product Excellence” มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 
และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 4 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) คณะ และหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้ง AACSB, 
TedQual, AUN-QA 2) สถาบันส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ LMS 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและสร้างรายได้ 2) ผลิตภัณฑ์ไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3) ขาดการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  “Infrastructure Excellence” มีทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันมีตัวชี้วัดที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัด
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามภาพท่ี 6 ดังนี้ 
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ภาพที่ 6 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 5 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันมีนโยบายสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) หน่วยงานผู้ให้บริการควรส ารวจความพึงพอใจทันทีหลังจากเสร็จ
สิ้นการรับบริการ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ไม่มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “Operation Excellence” มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 6 
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 6 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) หน่วยงานสนับสนุนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO) 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) หน่วยงานผู้ให้บริการควรส ารวจความพึงพอใจทันทีหลังจากเสร็จ
สิ้นการรับบริการ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ไมม่ีการเชื่อมโยงผังกระบวนงาน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 “Resource Excellence” มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบันด าเนินการตัวชี้วัดได้บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 7 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 7
และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 7 
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 7 ตามภาพท่ี 8 ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 7 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
2) สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 2) เพ่ิมความโดดเด่นทางด้านวิชาการแก่อาจารย์ 3) พัฒนาบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการให้มีจิตบริการ 
(Service Mind) 4) หน่วยงานผู้ให้บริการควรส ารวจความพึงพอใจทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการรับบริการ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 2) ศิษย์เก่ามีความ
ผูกพันกับคณะมากกว่าสถาบัน 3) กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับคณะหรือสถาบันมีค่อนข้างน้อย 
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ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ :  
๑. สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพฒันาประเทศ บนพืน้ฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ค่านิยมร่วม : 
W = World Class  
I   = Innovation  
S  = Social Responsibility   
D  = Discipline  
O  = Open – mindedness  
M  = Morality  

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) : 
“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน : 
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ Product and Relevancy Excellence [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องท่ีเป็นเลิศ]  
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Academic Excellence [ความเป็นเลิศทางวิชาการ]  
 - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ Operation and Service Excellence [การด าเนินงานและการบริการที่เป็นเลิศ] 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4  Resource and Infrastructure Excellence [ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐาน]  
  
  
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลักของสถาบัน  

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

PRE-1.1-S ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากนักศึกษาภาคพิเศษ
และภาคปกติ (คณะ)

(ร้อยละ 0.57) (ร้อยละ 8.96) (ร้อยละ 4.29) ร้อยละ 5 คณบดี 12 คณะ/ วิทยาลัย ผู้อ านวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

PRE-1.2-S ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการบริการวิชาการ 
(คณะ) [U] [R] วิจัย บริการ
วิชาการ ฝึกอบรม

(ร้อยละ 20.06) (ร้อยละ 30.23) (ร้อยละ 17.88) ร้อยละ 5 คณบดี 12 คณะ/ วิทยาลัย ผู้อ านวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

PRE-1.3-S จ ำนวนหน่วยงำน
รับบริกำรฝึกอบรมรำยใหม่

N/A 106 หน่วยงำน N/A 100 หน่วยงาน คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-1.4-S จ ำนวนหน่วยงำน
รับบริกำรวิชำกำรรำยใหม่

N/A 47 หน่วยงำน N/A 50 หน่วยงาน คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-2.1-S จ ำนวนหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์ผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของสถำบัน

N/A 15 หลักสูตร 6 หลักสูตร 24 หลักสูตร คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-2.2-A จ ำนวนโครงกำร/ 
กิจกรรมที่สร้ำงรำยได้จำก
ทรัพย์สินของสถำบัน

1 แผน ๒ โครงกำร/ 
กิจกรรม

N/A 5 โครงการ/ กิจกรรม ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

PRE-2.3-A จ ำนวนโครงกำร/ 
กิจกรรมที่สร้ำงรำยได้จำกเงิน
บริจำค

1 แผน 9 โครงกำร/ 
กิจกรรม

N/A 12 โครงการ/ กิจกรรม คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
กองงำนผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

2) กระจายที่มารายได้

Product and 
Relevancy 
Excellence 
[ผลิตภัณฑ์และ
ความสอดคล้องที่
เป็นเลิศ] 
<26 ตวัชี้วัด>

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตาม

1) เพ่ิมการเตบิโต

ชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

PRE-3.1-S จ ำนวนหลักสูตร 
Degree และ Non-Degree ที่
เน้นผลิตก ำลังคนให้มีทักษะสูง 
(Demand Driven) เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของทุก
ภำคส่วน

N/A N/A N/A 18 หลักสูตร คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-3.2-S จ ำนวนงำนวิจัยที่มี
ผลกระทบต่อสังคมสูง

11 เร่ือง 15 เร่ือง N/A 13 ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย/
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำ
กำรพฒันำที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คลัง
ปัญญำและสำรสนเทศ/   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-3.3-S จ ำนวนผลงำน
บริกำรวิชำกำรที่สร้ำงชื่อเสียง
ระดับสูง (High Impact) ให้กับ
สถำบัน

 21 ผลงำน 25 ผลงำน N/A 23 ผลงาน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย/
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำ
กำรพฒันำที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คลัง
ปัญญำและสำรสนเทศ/   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พฒันำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-3.4-Q จ ำนวนนักศึกษำ
เก่ำที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำบัน

81 คน 101 คน 29 คน 60 คน คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
กองงำนผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

Product and 
Relevancy 
Excellence 
[ผลิตภัณฑ์และ
ความสอดคล้องที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

3) สร้างความแตกตา่ง/
ความน่าเชื่อถือ

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

PRE-3.5-Q จ ำนวนนักศึกษำที่
ได้รับรำงวัลระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ  [U]

36 คน 42 คน 9 คน 30 คน คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร/ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

PRE-3.6-Q จ ำนวนรำงวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชำติ
และ/หรือนำนำชำติของบุคลำกร
 (Prize winner) [R]

19 ชิ้น 20 ชิ้น 6 ชิ้น 24 ชิ้น คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร/ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

PRE-3.7-A จ ำนวนเนื้อหำที่
สำมำรถสร้ำงและรักษำ
ภำพลักษณ์ของสถำบัน

97 เร่ือง 175 เร่ือง N/A 150 เรื่อง คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย/
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พฒันำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำร
พฒันำที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส ำรวจ
ควำมคิดเห็น "นิด้ำโพล"/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คลัง
ปัญญำและสำรสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

PRE-4.1-P สัดส่วนของ
นักศึกษำต่ำงชำติต่อนักศึกษำ
ทั้งหมด [U]

สัดส่วน 0.07 สัดส่วน 0.04 สัดส่วน 0.12 สัดส่วน 0.10 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำร
กำรศึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

PRE-4.2-P จ ำนวนหลักสูตรที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล

14 หลักสูตร 18 หลักสูตร 18 หลักสูตร 20 หลักสูตร คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

Product and 
Relevancy 
Excellence 
[ผลิตภัณฑ์และ
ความสอดคล้องที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

3) สร้างความแตกตา่ง/
ความน่าเชื่อถือ (ตอ่)

4) เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

PRE-5.1-P จ ำนวนชุมชน 
องค์กรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร

N/A 24 ชุมชน/ องค์กร 63 ชุมชน/ องค์กร 100 ชุมชน/ องค์กร คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

PRE-5.2-P จ ำนวนผลงำนวิจัย
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ/ ผลงำน
วิชำกำรรับใช้สังคม

180 เร่ือง 121 โครงกำรวิจัย N/A 120 โครงการวิจัย คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์คลังปัญญำและ
สำรสนเทศ/   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-6.1-P จ ำนวนผู้บริจำคเงิน
ให้สถำบัน

709 คน 728 คน N/A 700 คน ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผน

PRE-6.2-P ร้อยละของ
หน่วยงำนผู้ใช้บริกำรเดิมในรอบ
 ๒ ปีที่กลับมำใช้บริกำรวิชำกำร
ซ้ ำ

ร้อยละ 25 ร้อยละ 29.56 N/A ร้อยละ 30 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-6.3-P ร้อยละของผู้เข้ำ
อบรมเดิมในรอบ ๒ ปีที่กลับมำ
ใช้บริกำรฝึกอบรมซ้ ำ

ร้อยละ 1.80 ร้อยละ 10.51 N/A ร้อยละ 10 คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

PRE-6.4-P ร้อยละของบัณฑิต
ที่มีควำมผูกพันต่อสถำบัน

ร้อยละ 83.77 ร้อยละ 84.20 N/A ร้อยละ 85 คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

7) สร้างผลลัพธ์ให้
ผู้รับบริการ

PRE-7.1-P ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำได้งำนท ำภำยใน ๑ ปี
 คณะ

ร้อยละ 94.18 ร้อยละ 90.47 N/A ร้อยละ 90 คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

5) สร้างผลลัพธ์ให้กับ
สังคม

6) ความผูกพันของ
ผู้รับบริการ

Product and 
Relevancy 
Excellence 
[ผลิตภัณฑ์และ
ความสอดคล้องที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

PRE-7.2-P ร้อยละของอัตรำ
เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของบัณฑิต
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ

ร้อยละ 16.17 ร้อยละ 4.11 N/A ร้อยละ 5 คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

PRE-7.3-Q ระดับควำมพึง
พอใจของนำยจ้ำง (ภำพรวม
และสมรรถนะ)

ร้อยละ 84.20 ร้อยละ 86.60 N/A ร้อยละ 85 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

PRE-7.4-Q ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรวิชำกำร (วิจัย/ 
ฝึกอบรม/ บริกำรวิชำกำร)

N/A ร้อยละ 89.62 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

7) สร้างผลลัพธ์ให้
ผู้รับบริการ (ตอ่)

Product and 
Relevancy 
Excellence 
[ผลิตภัณฑ์และ
ความสอดคล้องที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

   14,250,000
950,000

- โครงการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณของคณะและประชาสัมพันธหลักสูตรภาคปกติ 60,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 100,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการประเมิน พัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

(Edventure /Student Journey)

790,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

280,000
- โครงการ GSPA - Youth Digital Hackathon 55,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) 70,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการ HROD TALK รวมกับสื่อ (Theory and Application Linking Knowledge) 85,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการจัดทํา Newsletter เทิดเที่ยวไทย 20,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว
- โครงการ tourism close up 50,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว

550,000
- โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษาและงานแสดงนิทรรศการ

การศึกษาในตางประเทศ

200,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP) 50,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการการเปนนานาชาติ 300,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

11,920,000
- โครงการของศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 6,000,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยสํารวจความคิดเห็น 

"นิดาโพล"
- โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 5 “สรางผลลัพธใหกับสังคม”

กลยุทธที่ 4 “เพิ่มความเปนนานาชาต”ิ

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑและความสอดคลองที่เปนเลิศ]

กลยุทธที่ 1 “เพิ่มการเติบโต”

กลยุทธที่ 2 “กระจายที่มารายได”

กลยุทธที่ 3 “สรางความแตกตาง/ ความนาเชื่อถือ”

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

   14,250,000

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑและความสอดคลองที่เปนเลิศ]

- โครงการของศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ 1,000,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ
- โครงการของศูนยประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 1,085,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยประสานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย
- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ 600,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร

-  โครงการ NIDA USR สรางจิตสํานึกชวยเหลือสังคม 150,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร
- โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 10,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการสถิติประยุกตเพื่อสังคม 50,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต
- โครงการสงเสริมการอานและบริการชุมชน 25,000 เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานักบรรณสารการพัฒนา

125,000
- โครงการเรียนรูวัฒนธรรมไทยเบื้องตน และการสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ 100,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ 15,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ 10,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

425,000
- โครงการเตรียมความพรอม และพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการเสริมสรางประสบการณความรูทางวิชาการ 20,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานประเมินผลหลักสูตร 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 6 “ความผูกพันของผูรับบริการ”

กลยุทธที่ 7 “สรางผลลัพธใหผูรับบริการ”

กลยุทธที่ 5 “สรางผลลัพธใหกับสังคม” (ตอ)

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

   14,250,000

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑและความสอดคลองที่เปนเลิศ]

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 10,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
-  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 25,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการประเมินผลหลักสูตร 50,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการ Citizenship and Professionalism 150,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 50,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ

กลยุทธที่ 7 “สรางผลลัพธใหผูรับบริการ” (ตอ)

23 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

AE-1.1-S งำนวิจัยที่พัฒนำขึ้น
เพื่อสร้ำงชื่อเสียงและควำม
น่ำเชื่อถือให้กับสถำบัน

30 เร่ือง 26 เร่ือง N/A 30 เรื่อง คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์คลังปัญญำและ
สำรสนเทศ/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-1.2-P อัตรำกำรอ้ำงอิงของ
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
(Citation /Publication) [R]

4.07 คะแนน 4.65 คะแนน 4.65 คะแนน 4.50 คะแนน คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บรรณสำรกำรพัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-1.3-P ค่ำเฉล่ียจ ำนวนคร้ังที่
ได้รับกำรอ้ำงอิงเท่ำกับหรือ
มำกกว่ำจ ำนวนผลงำนวิจัย 
(H-index Faculty) [R]

0.13 คะแนน 0.17 คะแนน 0.17 คะแนน 0.14 คะแนน คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บรรณสำรกำรพัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-1.4-P กำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
 Top Rank ต่ออำจำรย์ [U]

0.36 0.41 0.16 0.38 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-1.5-P จ ำนวนผลงำนวิจัยที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ

258 ชิ้น 237 ชิ้น N/A 200 ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย/
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำ
กำรพฒันำที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คลัง
ปัญญำและสำรสนเทศ/   
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

1) สร้างคุณค่าทาง
วิชาการ

Academic 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ] 
<13 ตวัชี้วัด>

24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

AE-1.6-P สัดส่วนจ ำนวน
อำจำรย์ที่ตีพิมพ์บทควำม
วิชำกำรในฐำนข้อมูล Scopus 
ต่อจ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ฐำนข้อมูล Scopus

N/A สัดส่วน 0.40 N/A สัดส่วน 0.40 คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บรรณสำรกำรพัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-1.7-A จ ำนวนคร้ังในกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ของบุคลำกร
สถำบันเพื่อเสนอเป็นทำงออก
ส ำหรับแก้ไขปัญหำสังคม

40 คร้ัง 73 คร้ัง N/A 80 ครั้ง คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

AE-1.8-A จ ำนวนเนื้อหำส่ือ
เผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
ผลงำนวิจัยของสถำบันสู่
สำธำรณะ

N/A 147 ชิ้น N/A 150 ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-2.1-P จ ำนวนโครงกำร
ภำยใต้ควำมร่วมมือทั้ง
ระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติที่เพิ่มขึ้น

N/A 30 โครงกำร N/A 30 โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริ
พฒันา/ ผู้อ านวยการส านัก
บรรณสารการพฒันา/ 
ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

AE-2.2-P ควำมร่วมมือวิจัย
ระดับนำนำชำติ (Active 
International Research 
Collaboration) [R]

0.21 คะแนน 1.51 คะแนน 1.51 คะแนน 1.00 คะแนน คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บรรณสำรกำรพัฒนำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

1) สร้างคุณค่าทาง
วิชาการ (ตอ่)

2) เพ่ิมความเป็น
นานาชาติ

Academic 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ] (ตอ่)

25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

AE-3.1-Q จ ำนวนหลักสูตรที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล

14 หลักสูตร 18 หลักสูตร 18 หลักสูตร 20 หลักสูตร คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

AE-3.2-Q สัดส่วนวำรสำรของ
สถำบันที่ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพจำก TCI กลุ่มที่ 1 ขึ้น
ไป ต่อวำรสำรทั้งหมดของสถำบัน

0.73
(11/15)

0.07
(1/15)

0.07
(1/15)

0.2
(3/15)

คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

AE-3.3-A แผนกำรเข้ำสู่กำร
รับรองมำตรฐำนคุณภำพระดับ
สำกล

1 แผน 1 แผน N/A 1 แผน ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

Academic 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ] (ตอ่)

3) รักษามาตรฐานทาง
วิชาการระดบัสากล

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

15,836,000
6,600,000

- โครงการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานพัฒนบริหารศาสตรและเสริมสรางภาพลักษณองคกร 2,000,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผูบริหาร
- โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 

2565

600,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

- โครงการอบรมใหความรู เรื่อง "ขอควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธสําหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

- โครงการเผยแพรงานวิจัยรวมกับสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 20,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการ NIDA Research Excellence Forum 50,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
-  โครงการสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย 300,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ 1,200,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) 200,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) 600,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 800,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรผานสื่อโทรทัศน 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ 60,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day 250,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ นานาชาติ 150,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 60,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA Law Forum) 60,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติดานสิ่งแวดลอม 100,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 “Academic Excellence” [ความเปนเลิศทางวิชาการ]
กลยุทธที่ 1 “สรางคุณคาทางวิชาการ”

27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

15,836,000

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 “Academic Excellence” [ความเปนเลิศทางวิชาการ]
1,145,000

- โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก 500,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการพัฒนาเครือขายตางประเทศและการประชุมนานาชาติของผูบริหารสถาบัน 400,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ 200,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการพัฒนาเครือขายงานหองสมุด 45,000 เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานักบรรณสารการพัฒนา

8,091,000
- โครงการ NIDA Quality Award ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 160,000 เงินรายไดของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการพัฒนาสถาบันสูการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 1,750,000 เงินรายไดของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการวารสารทางวิชาการ 200,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2565 50,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 200,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,000,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ AUN-QA 200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการจัดทําวารสารวิชาการของคณะ 200,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต
- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ 90,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 15,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาคุณภาพสูสากล 250,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 250,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 80,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและองคการ" (NIDA Human Resource and 

Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐานระดับสากล UNWTO 50,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว

กลยุทธที่ 2 “เพิ่มความเปนนานาชาต”ิ

กลยุทธที่ 3 “รักษามาตรฐานทางวิชาการระดับสากล”

28 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

15,836,000

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 “Academic Excellence” [ความเปนเลิศทางวิชาการ]

- โครงการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาต/ิ นานาชาติ 150,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว
- โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐานระดับสากล THE-ICE 200,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว
- โครงการเอกสารและตํารานิติศาสตร 156,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการจัดทําวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต 50,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ EdPEx/AUN-QA 30,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการจัดทําวารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม 70,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสูสากล 200,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 400,000 เงินทุนคณะ วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 140,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 3 “รักษามาตรฐานทางวิชาการระดับสากล” (ตอ)

29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

OSE-1.1-S จ ำนวนหน่วยงำน
สำยสนับสนุนที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกล

5 หน่วยงำน 5 หน่วยงำน 5 หน่วยงำน 6 หน่วยงาน ผู้อ ำนวยกำร 4 ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำร
กำรศึกษำ/ ผู้อ ำนวยกำร
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร/ รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร/ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

OSE-1.2-Q สัดส่วนหน่วยงำน
สนับสนุนได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ

สัดส่วน 0.45 สัดส่วน 0.45 สัดส่วน 0.45 สัดส่วน 0.50 ผู้อ ำนวยกำร 4 ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำร
กำรศึกษำ/ ผู้อ ำนวยกำร
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร/ รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร/ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

2) เพ่ิมประสิทธิผลการ
สื่อสาร

OSE-2.1-P อัตรำกำรเพิ่มขึ้น
ของกำรเข้ำชมส่ือออนไลน์
ช่องทำงต่ำงๆ ของสถำบัน 
(Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram)

N/A ร้อยละ 44.61 N/A ร้อยละ 10 ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

OSE-3.1-P ควำมพึงพอใจของ
บัณฑิต

ร้อยละ 81.80 ร้อยละ 80.93 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผน

OSE-3.2-P ควำมพึงพอใจของ
อำจำรย์ผู้รับบริกำรกำรบริกำร
วิชำกำร

N/A ร้อยละ 89.62 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ/ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
และบริกำรวิชำกำร

OSE-3.3-P ควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริจำคเงินของผู้บริจำค

ร้อยละ 85.50 ร้อยละ 85.76 N/A ร้อยละ 85 ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

3) รักษาคุณภาพการ
บริการที่เป็นเลิศ

Operation and 
Service 
Excellence 
[การด าเนินงาน
และการบริการที่
เป็นเลิศ] 
<17 ตวัชี้วัด>

1) รักษาคุณภาพการ
ปฏิบัตกิาร

30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

OSE-3.4-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อบุคลำกรสำย
สนับสนุน

ร้อยละ 77.00 ร้อยละ 78.61 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย/
 4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ 7 
ผู้อ ำนวยกำรกอง/
ส ำนักงำน/ / ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ส ำรวจควำมคิดเห็น "นิด้ำ
โพล"/ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
คลังปัญญำและสำรสนเทศ/
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

OSE-3.5-P ควำมพึงพอใจ
นักศึกษำต่ออำจำรย์ผู้สอน

ร้อยละ 90.80 ร้อยละ 86.80 N/A ร้อยละ 85 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

OSE-3.6-A ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรวิชำกำร

N/A N/A N/A ร้อยละ 75 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริ
พฒันำ/ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

4) เพ่ิมคุณภาพการ
บริการภายใน

OSE-4.1-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่เป็นบุคลำกรภำยใน
สถำบัน

ร้อยละ 77.00 ร้อยละ 78.61 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย/
 4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ 7 
ผู้อ ำนวยกำรกอง/
ส ำนักงำน/ / ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
ส ำรวจควำมคิดเห็น "นิด้ำ
โพล"/ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
คลังปัญญำและสำรสนเทศ/
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

Operation and 
Service 
Excellence 
[การด าเนินงาน
และการบริการที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

3) รักษาคุณภาพการ
บริการที่เป็นเลิศ (ตอ่)

31 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

4) เพ่ิมคุณภาพการ
บริการภายใน (ตอ่)

OSE-4.2-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน

N/A ร้อยละ 80.73 N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ านวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

OSE-5.1-Q ผลกำรประเมิน
ควำมโปร่งใส (ITA) ของสถำบัน

ร้อยละ 89.17 ร้อยละ 84.09 N/A ร้อยละ 85 คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ๔ ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองและ
ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผน

OSE-5.2-A กิจกรรมกำรพัฒนำ
สู่องค์กรแห่งคุณธรรม

N/A 1 แผน N/A 4 กิจกรรม คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ๔ ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองและ
ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

6) พัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
ความเป็นเลิศ

OSE-6.1-A ระบบกำรติดตำม
ผลกำรปฏิบัติงำนตำม PIs, 
OKRs, และ KPIs

N/A ๑ ระบบ N/A ๑ ระบบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

7 เพ่ิมนวัตกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนงาน

OSE-7.1-A มีแผนลดขั้นตอน/
ระยะเวลำด ำเนินงำนของ
กระบวนงำนส ำคัญ (Important
 Critical Core Processes)

83 กระบวนงำน ๕ กระบวนงำน
หลักตำมเป้ำหมำย

ของสถำบัน

N/A หน่วยงานละ 1 
กระบวนงานส าคัญ

คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ๔ ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองและ
ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

5) เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
ความเป็นเลิศ

Operation and 
Service 
Excellence 
[การด าเนินงาน
และการบริการที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

32 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

OSE-8.1-A จ ำนวนงำนบริกำร
ที่ผู้รับบริกำรสำมำรถรับหรือใช้
บริกำรผ่ำนดิจิตอลได้ ๑๐๐%

N/A 19 กระบวนกำร
หลัก

N/A หน่วยงานละ 1 งานบริการ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ๔ ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองและ
ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

OSE-8.2-A จ านวน
กระบวนงานสารบรรณและ
ธุรการที่ท าผ่านระบบดิจิตอล

N/A N/A N/A 10 กระบวนการหลัก คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ๔ ส ำนัก/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองและ
ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน/ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำร
วิชำกำร

8) เปลี่ยนผ่านสู่การ
ท างานดว้ยดจิิทัล

Operation and 
Service 
Excellence 
[การด าเนินงาน
และการบริการที่
เป็นเลิศ] (ตอ่)

33 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

     3,960,000
230,000

- โครงการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อคัดเลือกหนวยงานดีเดน สพบ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 230,000 เงินรายไดของ กองแผนงาน

120,000
- โครงการพัฒนางานเว็บไซตและโซเซียลมิเดีย ประจําปการศึกษา 2565 50,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการประชาสัมพันธออนไลนเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ 40,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลงานวิจัยของสํานักวิจัย 30,000 เงินทุนสํานัก สํานักวิจัย

2,560,000
-  โครงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานภาพสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ระยะที่ 7 สพบ. 450,000 เงินรายไดของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน 400,000 เงินรายไดของ กองแผนงาน
- โครงการการวิเคราะหความรูสึกจากผูรับบริการที่มีตอหนวยงานใน สพบ. ผานกระบวนการ Sentiment Analysis

 ระบบ REG

500,000 เงินรายไดของ

สถาบัน

ศูนยคลังปญญาและ

สารสนเทศ
- โครงการรวบรวมและวิเคราะหขอความของวิชา หลักสูตร และงานวิจัย ที่เปดสอนหรือเปนงานบริการวิชาการ 

งานวิจัย ภายใน สพบ.

500,000 เงินรายไดของ

สถาบัน

ศูนยคลังปญญาและ

สารสนเทศ
- โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย 390,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการสัมมนาแผนประจําป 200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร 120,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

450,000
- โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสรางองคการและกรอบอัตรากําลัง ระยะที่ 2 สพบ. 450,000 เงินรายไดของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

120,000
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สพบ. 20,000 เงินรายไดของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจตอผลงานของผูบริหารสถาบัน 100,000 เงินรายไดของ

ั

สภาคณาจารย

กลยุทธที่ 4 “เพิ่มคุณภาพการบริการภายใน”

กลยุทธที่ 5 “เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนความเปนเลิศ”

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3“Operation and Services Excellences” [การดําเนินงานและการบริการที่เปนเลิศ]

กลยุทธที่ 1 “รักษาคุณภาพการปฏิบัติการ”

กลยุทธที่ 2 “เพิ่มประสิทธิผลการสื่อสาร”

กลยุทธที่ 3 “รักษามาตรฐานทางวิชาการระดับสากล”

34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

     3,960,000

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3“Operation and Services Excellences” [การดําเนินงานและการบริการที่เปนเลิศ]

480,000
- โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการใช Digigtal Signature และรับ-สงเอกสาร 480,000 เงินรายไดของ

ั

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธที่ 6 “พัฒนาระบบบริหารขอมูลเพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ”

กลยุทธที่ 7 “เพิ่มนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน”

กลยุทธที่ 8 “เปลี่ยนผานสูการทํางานดวยดิจิทัล”

35 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

RIE-1.1-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้บริหำรต่อระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร

ร้อยละ 72.80 ร้อยละ 80.73 N/A ร้อยละ 80 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

RIE-1.2-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ

ร้อยละ 68.16 ร้อยละ 78.68 N/A ร้อยละ 70 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัย และ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิชำกำร (RMS)/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสิริพฒันำ 
(TMS)/ ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(HRIS)/ ผู้อ ำนวยกำรกอง
แผนงำน (SMS)/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
(e-doc)/ ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริกำรกำรศึกษำ (reg)/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร และผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง (ERS)/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณ
สำรกำรพฒันำ และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(e-Thesis)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

RIE-2.1-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร (ผู้จัดงำน ผู้เช่ำพื้นที)่
 ต่อคุณภำพของสถำนที่

N/A ร้อยละ ๘๐ N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

RIE-2.2-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร (ผู้มำร่วมงำน) ต่อ
คุณภำพของสถำนที่

N/A ร้อยละ ๘๐ N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

2) พัฒนาคุณภาพ
สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก

Resource and 
Infrastructure 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ดา้นทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน] 
<13 ตวัชี้วัด>

1) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัตกิารและบริหารที่
เป็นเลิศ

36 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

2) พัฒนาคุณภาพ
สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ตอ่)

RIE-2.3-P ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก

ร้อยละ 79.60 ร้อยละ 80.20 N/A ร้อยละ 80 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณ
สำรกำรพัฒนำ/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

RIE-3.1-Q  คุณภำพของ
คณำจำรย์ (คุณวุฒิและต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรของอำจำรย)์

ค่ำดัชนี 6.96 ค่ำดัชนี 6.94 N/A ค่าดชันี 6.95 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

RIE-3.2-Q สัดส่วนอำจำรย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก

ร้อยละ 94.18 ร้อยละ 96.41 ร้อยละ 97.23 ร้อยละ 97 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

RIE-3.3-Q สัดส่วนอำจำรย์
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ร้อยละ 85.19  ร้อยละ 84.10  ร้อยละ 86.41  ร้อยละ 85 คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร

RIE-3.4-Q จ ำนวนบุคลำกรสำย
วิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในองค์กร
ระดับประเทศ และ/หรือระดับ
นำนำชำติ

151 คน 115 คน 137 ต ำแหน่ง 150 ต าแหน่ง คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

4) รักษาความผูกผัน
ของบุคลากรตอ่สถาบัน

RIE-4.1-Q ควำมผูกพันของ
บุคลำกรต่อนิด้ำ

ร้อยละ 85.34 ส ำรวจปีเว้นปี N/A ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ 4 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/ 7 ผู้อ ำนวยกำร
กอง/ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนสู่
ความเป็นเลิศ

RIE-5.1-A ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะสู่ควำมเป็นเลิศ (upskill)

ร้อยละ 21.73 ร้อยละ 54.24 N/A ร้อยละ 6๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ 4 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/ 7 ผู้อ ำนวยกำร
กอง/ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

Resource and 
Infrastructure 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ดา้นทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน]
 (ตอ่)

3) รักษาคุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ

37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



2562 2563 2564
(รอบ 6 เดอืน)

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัดทีต่อบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ก ากับ/ ตดิตามชื่อตวัชี้วัด
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์ ผู้ดแูลรับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล/ 
ประสานงาน

ยุทธศาสตร์

6) เพ่ิมความผูกพัน
ของนักศึกษาเก่าตอ่
สถาบัน

RIE-6.1-A จ ำนวนของคณะที่มี
กำรจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษำ
เก่ำ

N/A N/A N/A 12 คณะ/ วิทยาลัย คณบดี 12 คณะ/ วิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
ผู้บริหำร

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผน

7) เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
ความเป็นเลิศ

RIE-7.1-A จ ำนวนโครงกำร/ 
กิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรในด้ำนที่มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง

126 โครงกำร/
กิจกรรม

55 โครงกำร/ 
กิจกรรม

N/A 30 โครงการ/ กิจกรรม คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยำลัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิจัย/ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิริพัฒนำ/ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ/ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร

Resource and 
Infrastructure 
Excellence 
[ความเป็นเลิศ
ดา้นทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน]
 (ตอ่)
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จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

   26,216,200

24,386,600
- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 9,000,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 4,500,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักบรรณสารการพัฒนา
- โครงการจัดทําระบบสืบคนและฐานขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ สพบ. ชวงที่ 2 486,600 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 10,200,000 เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

สํานักบรรณสารการพัฒนา

410,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย 10,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 200,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย 200,000 เงินทุนคณะ วิทยาลัยนานาชาติ

226,600
- โครงการรางวัลผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการดีเดน 20,000 เงินรายไดของสถาบัน สภาพนักงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 96,600 เงินรายไดของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ (KM) 10,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสําหรับเจาหนาที่ 40,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต
- โครงการเงินทุนสนับสนุนการจัดทํางานวิจัยหรือคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ 10,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตร/ โครงการ

กลยุทธที่ 1 “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการและบริหารที่เปนเลิศ”

ยุทธศาสตรที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเปนเลิศดาน
ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน]

กลยุทธที่ 2 “พัฒนาคุณภาพสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก”

กลยุทธที่ 3 “รักษาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ”

กลยุทธที่ 4 “รักษาความผูกผันของบุคลากรตอสถาบัน”

กลยุทธที่ 5 “พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนสูความเปนเลิศ”
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จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

   26,216,200

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเปนเลิศดาน
ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน]

1,170,000
- โครงการ Dinner Talk 100,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการ Home Coming Day 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาสังคมรวมกับสมาคมนักศึกษาเกา คณะพัฒนาสังคม 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการครบรอบ 30 ป คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 800,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการสานสัมพันธนิติพัฒน 10,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
-  โครงการความรวมมือกับสมาคมศิษยเกา 10,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการประชาสัมพันธวันสถาปนาคณะ 50,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ
- โครงการ Home Coming Day 80,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

23,000
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 20,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
- โครงการวันรพี 3,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

กลยุทธที่ 7 “เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนความเปนเลิศ”

กลยุทธที่ 6 “เพิ่มความผูกพันของนักศึกษาเกาตอสถาบัน”
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4. กระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   

สถาบันได้ก าหนดแนวทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ ออกเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้ว สถาบันมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม โดยผู้บริหารสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ทั้งผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง และผู้ให้การสนับสนุนได้ตระหนักถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน โดยให้มีความรับผิดชอบใน
บทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยมีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารหน่วยงาน 
  นอกจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ได้แก่ 

- มีระบบการจัดการความรู้ของสถาบัน (Knowledge Management) เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีเพียงพอต่อการน าไปใช้ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการ
ท างานให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการได้ส าเร็จ 

- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมและจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่สถาบันในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก 

- มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน ด้าน
งานวิจัย ด้านงานฝึกอบรม ด้านการคลัง ด้านการพัสดุ ด้านบุคคล ด้านสารสนเทศ เพ่ือควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง และตามหลักธรร
มาภิบาล 
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5. กระบวนการควบคุม และประเมินผล 
 

  สถาบันได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ก ากับติดตาม และประเมินผล 
ด าเนินงานตามแผนดังนี้ 

5.๑ มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยผ่านที่ประชุมอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการ
วางแผนและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนของทุกคณะ ผู้อ านวยการ
ส านักของส านัก และผู้อ านวยการของทุกกอง/ส านักงาน 

5.๒ การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ผู้บริหารคณะ/ส านัก รายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะๆ รวมทั้งส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม 

5.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือใน
การวัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตลอดจนท าการส ารวจ เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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