
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 30 กันยายน ๒๕๖๔) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2564  

เห็นชอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1



รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่การปฏิบัติแล้ว นั้น 

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดย

มียุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และโครงการทั้งหมด จำนวน 138 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแต่ละ

ยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ  

2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ 

3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ 

4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 59 โครงการ 

5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ 

6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ 

7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 13 โครงการ 

 

❖ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
    ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 รอบ 12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ในภาพรวม จำนวน 138 โครงการ ทั้งนี้ คณะสถิติประยุกต์ขอยกเลิกการ

จัด “โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” จำนวน 1 โครงการ 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้คณะไม่สามารถดำเนินการ

จัดการประชุมวิชาการต่างๆ ได้ ดังนั้น มีโครงการที่นำมาประเมินผล จำนวน 137 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผล

การประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

     - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.77 ของโครงการทั้งหมด 

     - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.79 ของโครงการทั้งหมด 

ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้ขอขยาย

ระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2



     - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.44 ของโครงการทั้งหมด ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องมีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก แต่เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการ

ดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถาบันให้

บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้ 

    หากจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 

1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence 

  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่ม

คน/ เดินทางไปประเทศ เช่น บริการวิชาการแก่สังคม เดินทางไปเจรจาความร่วมมือในต่างประเทศ เป็นต้น 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence ดังนี้  

  - รูปแบบการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม/ การเผยแพร่ผลงานของสถาบันแก่ประชาชน

ทั่วไป/ นักศึกษา ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เดิมอาจารย์ให้ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์  หรือจัด

กิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมในสถานที่ได้ แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม/ มผีู้เข้าร่วมน้อย  

  - รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสถาบันในต่างประเทศไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Relevancy Excellence ดังนี้  

  - ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน/ องค์ความรู้ของสถาบัน ผ่านช่องทางออนไลน์ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย  

  - ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง และปรับรูปแบบ/ เพิ ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบดิจิทัล/ ออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

  - สร้างกลไก/ ความประทับใจ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันจัด เพ่ือให้กลับมาใช้บริการซ้ำ 
 

2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence 
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  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Product Excellence ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Product Excellence ดังนี้  

  - หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อาจทำให้หลักสูตรไม่น่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ 

  - ไม่ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตร เนื่องจากจำนวนนักศึกษาน้อย ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้รับการ

พัฒนาตามความต้องการของผู้รับบริการ 

  - ไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ได้ เนื่องจากขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะเปิด

หลักสูตร  

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Product Excellence ดังนี้  

 - พัฒนากระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล ให้รองรับการตรวจประเมินในรูปแบบ

ออนไลน์  

 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในและต่างประเทศ 

 - พ ัฒนาหล ักส ูตรท ั ้ ง Degree และ non-Degree ผ ่านระบบ e-Learning/ LMS เพ ื ่อให้

นักศึกษา/ ผู้รับบริการวิชาการ เข้าถึงผลิตภัณฑ์/ บริการของสถาบันได้สะดวกข้ึน 
 

3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Services Excellences 

  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Services Excellences คือ โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Services Excellences ดังนี้ 

 - กระบวนการให้บริการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   

 - ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากยังขาดการบูรณาการข้อมูล 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Services Excellences คือ ควรเก็บรวบรวมความ

คิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และนำไปพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้

ทันท่วงท ี
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4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 58 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.17 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence 

  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดย

โครงการวิจัยดังกล่าวได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Academic Excellence ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่ม

คน เช่น สัมมนาวิชาการ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Academic Excellence ดังนี้ 

 - มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย เนื่องจากรูปแบบ/ วิธีการดำเนินกิจกรรมของ

งานวิจัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 - ไม่ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถ

จัดการประชุมวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ 

 - บทความที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมีคุณภาพและจำนวนลดลง 

 - ไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสำหรับจัดกิจกรรมวิชาการ  

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Academic Excellence ดังนี้ 

 - พัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 - ปรับเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

 - ปรับหัวข้อของการประชุมวิชาการให้มีความน่าสนใจ/ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

รวมทั้งเชิญองค์ปาฐกท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  

 - พัฒนาวารสารทางวิชาการของสถาบันและคณะ ให้อยู ่ในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มที ่ 1 หรือ

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

 - พัฒนาหรือส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ หรือ IS ของนักศึกษาให้ผลงานมีคุณภาพ และสามารถ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 - ปรับรูปแบบการฝึกงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบ ัน เพื ่อเพ่ิม  

ประสบการณ์จริงในการทำงานให้แก่นักศึกษาภาคปกติ 
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 - สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรของสถาบันที่สามารถพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้สามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 

5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Operation Excellence 

  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Operation Excellence คือ โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของ

ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งอยู่ระหว่างประมวลผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลและจัดทำ

รายงานสรุปผลการประเมิน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Operation Excellence ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Operation Excellence ดังนี้ 

 - ที่ปรึกษาจากภายนอกที่เข้ามาศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลัง

ของสถาบัน ไม่เข้าใจบริบทของหน่วยงานภายในสถาบันได้ดีเท่าบุคลากรของสถาบัน  

 - รูปแบบการพัฒนากระบวนงานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้บางกิจกรรมไม่

สามารถดำเนินการได ้หรือการพัฒนากระบวนงานไม่ครบวงจรคุณภาพ PDCA  

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Operation Excellence ดังนี้  

 - ควรมีการประเมินความเสี่ยงระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได ้ 

 - ควรสื่อสารให้บุคลากรของสถาบันเข้าใจถึงประโยชน์/ ความจำเป็นของการปรับโครงสร้าง

องค์การและกรอบอัตรากำลังของสถาบัน เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันทราบถึงเป้าหมายร่วมกัน 

 - ส่งเสริม/ สนับสนุนกระบวนการทำงานของสถาบันให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 - ปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการให้บริการที่มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายใน

และภายนอกสถาบันได้อย่างทันท่วงที 
 

6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั ้งหมด จำนวน 4 โครงการ ซึ่ง

สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence 
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  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการ

ทั ้งหมดในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG) (จะ

ครบกำหนดส่งมอบงานในเดือนมีนาคม 2565) และอยู่ระหว่างประเมินความพร้อมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนการ

ดำเนินงานในการก้าวไปสู่ Digital Transformation 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence ดังนี้ 

 - ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบข้อมูล ส่งผลให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง  

 - อุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบัน ไม่พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมรูปแบบ

ออนไลน์ได้ดีเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence คือ จัดทำแผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของสถาบัน เพื่อรองรับทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการ และการปฏิบัติงาน

ผ่านระบบดิจิตอล 
 

7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 13 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence 

  - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของโครงการทั้งหมดใน

ยุทธศาสตร์ Resource Excellence ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่ม

คน เช่น กิจกรรม Home Coming หรือกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ Resource Excellence คือ รูปแบบการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายกับนักศึกษาเก่า/ นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรด้านการเผยแพร่งานวิจัย ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ Resource Excellence ดังนี้ 

 - พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีสมรรถนะและสอดคล้องกับหน้าที่ที่บุคลากรรับผิดชอบ 

 - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง  

 

 ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1  - โครงการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่องค์ความรู้

ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร

 -  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ให้แก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะ

มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการวิจัยและการบริหารเพ่ือการพัฒนา

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดซ้ือส่ือโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และ

หนังสือพิมพ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกล

ยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : องค์ความรู้ต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมใน

วงกว้าง ท าให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับสถาบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดซ้ือส่ือโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และจัด

แคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบ

ริหารศาสตร์สู่สังคม ดังน้ี (1) ส่ือสิงพิมพ์ จ านวน 16 คร้ัง (2) ส่ือออนไลน์ จ านวน 23 คร้ัง และ (3)

 ส่ือวิทยุ/ โทรทัศน์ จ านวน 6 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ สู่สังคมในวงกว้าง ท าให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ 

และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

นอกจากน้ันยังเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,954,185.10 บาท (ร้อยละ 97.70 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร

2  - โครงการพัฒนา

เครือข่ายต่างประเทศ

และการประชุม

นานาชาติของผู้บริหาร

สถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน และ (2) เพ่ือ

พัฒนาทักษะความสามารถด้านการท างานเป็นทีม ภาวะความเป็นผู้น า และการ

พัฒนาองค์กร

 - วิธีการด าเนินงาน : เข้าร่วมการประชุม สัมมนา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการอบรม

เพ่ือน าไปสู่การสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน และ (2) เรียนรู้

ทักษะความสามารถด้านการท างานเป็นทีม แนวทางการพัฒนาองค์การ และ

พัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดการประชุมหารือเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับ

สถาบัน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมท้ังส้ินจ านวน 23 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากข้ึน และ (2) 

สถาบันเป็นท่ีรู้จักในแวดวงนักวิชาการและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ และกิจกรรมบางส่วนต้องเล่ือน

ด าเนินการหรือมีความล่าช้า เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมรูปแบบออนไลน์มีความไม่เสถียรของ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต การประชุมผ่านระบบ ZOOM มีระยะเวลาจ ากัด และการประชุมออนไลน์ท า

ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุมน้อยกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบพบหน้า รวมท้ังอาจมี

ความคลาดเคล่ือนของข้อมูลได้

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีการวางแผนเชิงรุกร่วมกันในการพัฒนาเครือข่ายท้ัง

เครือข่ายในตลาดใหม่ๆ และกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายเดิม เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของเครือข่าย

และจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม 

และมีกิจกรรมร่วมกันมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 145,700 บาท (ร้อยละ 7.29 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์ "Relevancy Excellence"
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3  - โครงการครบรอบ 30 

ปี คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

วิชาการของคณาจารย์คณะ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

คณาจารย์ องค์การภาครัฐ เอกชน และแวดวงวิชาการทางด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (4) เพ่ือระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการพัฒนาคณะและ

สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของ

นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ (5) เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรของคณะและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 

2564 จากเงินทุนคณะ (2) แต่งต้ังคณะท างานในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแห่ง

การสถาปนาคณะครบรอบ 30 ปี การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเผยแพร่

ผลงานในรูปแบบหนังสือของคณาจารย์ การจัดว่ิงเพ่ือสุขภาพ การจัดงานสาน

สัมพันธ์ การท าบุญคณะและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เชิงวิชาการ 1.1 เป็นการสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยในและระหว่างหน่วยงาน 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า

ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ (2) 

เชิงนโยบาย: ข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลงานวิชาการและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่

 ตลอดจนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ใช้ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติให้มีความ

ย่ังยืนต่อไป (3) อ่ืนๆ: เป็นการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะและสถาบันมากข้ึน

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี (1) จัดท าหนังสือและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ HR in 

the Digital ERA ท้ังในแบบรูปเล่ม และ e-Book (2) จัดกิจกรรมผลิ-ดอก-ออก-Tools โดยได้รับ

ความร่วมจากศิษย์เก่าในการน าเคร่ืองมือทางด้านทรัพยากรมนุษย์มาจัดเป็น Workshop ให้ความรู้

กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป (3) HRD TALKs 30 ยังแจ๋ว โดยการน า ELOs WE 

SHARE + I มาเป็น Theme ในการจัดเสวนาวิชาในรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์ของคณะและ

นักวิชาการจากหลากหลายสาขา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมฟังและร่วม

แลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ของคณะ (4) จัดกิจกรรม SHRD Digitalized

 and Beyound ซ่ึงเป็นกิจกรรมเปิดตัวแนะน าหนังสือ HR in the Digital ERA แบบออนไลน์ และ

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เป็นงานคืนสู่เหย้าในรูปแบบออนไลน์

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมผ่าน

ช่องทางต่างๆ แก่สาธารณะ เช่น หนังสือ หรือการเสวนาออนไลน์ (2) คณะได้สร้างความร่วมมือกับ

ศิษย์เก่าและนักวิชาการภายนอก (3) คณะและสถาบันเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน และ (4) ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาการด าเนินงานในองค์กรตนเอง สังคม และประเทศ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการงดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม รวมท้ังต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

เป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควรมีแผนท่ี

สามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดตามรูปแบบท่ีวางแผนไว้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,012 บาท (ร้อยละ 0.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4  - โครงการการศึกษา

นานาชาติและเจรจา

ธุรกิจของคณะ/ ส านัก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ของสถาบันมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในงานประชุม สัมมนาระดับนานาชาติท้ัง

ในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมท้ังเพ่ือเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ

สถาบันให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ แต่เน่ืองด้วย

สถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ จึงจัดท าบันทึก

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในส่วนค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการแบบออนไลน์ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ วิจัยในวารสารช้ันน าระดับนานาชาติ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิชาการใน

งานประชุม/ สัมมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ให้แก่อาจารย์คณะต่างๆ ของสถาบัน โดยมี

อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ จ านวน 9 ราย

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) อาจารย์ของสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และเป็นท่ี

ยอมรับในระดับสากล และ (2) สถาบันมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จัก และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศเพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการได้ เน่ืองจาก

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงท าได้เพียงน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 51,014 บาท (ร้อยละ 6.38 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร

5  - โครงการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การเรียนการสอน คณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Edventure/ Student 

Journey)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์

หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ เพ่ือ

เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจท่ัวไปเกิด

ความตระหนัก ความเข้าใจ และความรู้สึกท่ีดีต่อหลักสูตรและคณะ และจ านวน

นักศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 720,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย การประมวลผลและสรุปความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร รวมท้ังปรับปรุงเว็บไซต์/ ส่ือออนไลน์ของคณะเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรให้มากข้ึน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะมีฐานข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานได้ดีย่ิงข้ึน และ (2) หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการปรับรูปแบบและข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีแผนการด าเนินการส ารอง และเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์มากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 156,516 บาท (ร้อยละ 21.74 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6  - โครงการประชารวมใจ

คืนความสดใสให้คลอง

แสนแสบ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตส านึก รักษา

ส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับคลองแสนแสบ และส่งเสริม

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ร่วมประชุมหารือ ร่วมคิด แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 

ประสบการณ์เพ่ือก าหนดแนวทางเก่ียวกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองในพ้ืนท่ี 

ตลอดท้ังการใช้น้ าและการจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า (2) สนับสนุนและเช่ือม

ประสานให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู คลองของชุมชน

ริมคลองและคลองซอย (3) อบรมเพ่ือสร้างวิทยากรในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู 

คลองในพ้ืนท่ี และส่งเสริมและให้ค าแนะน ากับองค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า

 โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านักงาน ฯลฯ (4) จัดสัมมนาและส่งเสริมให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่ายเก่ียวกับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู 

คลอง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยรอบสถาบัน 

และชุมชนได้รับการพัฒนา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ร่วมประชุมหารือ แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น/ ประสบการณ์ เพ่ือก าหนดแนวทางเก่ียวกับการฟ้ืนฟู

และอนุรักษ์คู คลองในพ้ืนท่ี ตลอดท้ังการใช้น้ า และการจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนและ

เช่ือมประสานให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู คลองของชุมชนริมคลองและ

คลองซอย จัดอบรมเพ่ือสร้างวิทยากรในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองในพ้ืนท่ี ส่งเสริมและให้

ค าแนะน ากับองค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านักงาน ฯลฯ รวมถึง

จัดสัมมนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่ายเก่ียวกับการฟ้ืนฟู 

และอนุรักษ์คู คลอง โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี (1) จัดกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่าย จ านวน 11 คร้ัง 

(2) จัดกิจกรรมการอบรม/ บรรยายให้ความรู้ จ านวน 6 คร้ัง และ (3) จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้าง

จิตส านึก จ านวน 13 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ประชาชนเกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง

กับคลองแสนแสบ (2) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข่าย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยรอบสถาบัน และ (3) สถาบันมีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ เน่ืองจาก

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 543,436 บาท (ร้อยละ 90.57 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7  - โครงการเดินทางไป

เจรจาความร่วมมือและ

ประชาสัมพันธ์แนะน า

หลักสูตรการศึกษา และ

งานแสดงนิทรรศการ

การศึกษาในต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบัน และ

ข้อมูลหลักสูตรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง (2) เพ่ือให้สถาบันสามารถสร้าง

มาตรฐานของบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล และ (3) เพ่ือให้สถาบันสามารถ

มีบทบาททางวิชาการมากข้ึนท้ังในระดับอาเซียนและระดับสากล

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดนิทรรศการการศึกษาออนไลน์ ซ่ึงจะเรียนเชิญคณะ

ต่างๆ ร่วมประชาสัมพันธ์คณะ และหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน โดยการถ่ายทอดสดไปยังมณฑลกวางสี และมณฑลใกล้เคียง ผ่านส่ือ

สังคมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Wechat Live ZOOM และ Tencent Live

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การตอบกลับของข้อมูลท่ีส่งไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย มีมากกว่าร้อยละ 50 (2) จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อยังสถาบัน 

ไม่น้อยกว่า 2 คน (3) ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

มากกว่าร้อยละ 80

 - งบระมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถเดินทางไปประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษา และงาน

แสดงนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศได้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  

   ท้ังน้ี ได้ด าเนินการเพ่ือเตรียมการประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตร เช่น จัดเตรียมข้อมูล 

ประสานงานกับคณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานภายต่างๆ ภายในสถาบัน ได้แก่ กองกลาง และ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท โซบอน เอ็ดดูเคช่ัน

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การด าเนินการจัดโครงการในปีงบประมาณถัดไป อาจจัด

นิทรรศการการศึกษาออนไลน์ไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงควรศึกษา

โอกาส ความเป็นไปได้ และสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายประเทศไทยและต่างประเทศ 

ประกอบการเสนอผู้บริหารพิจารณาจัดโครงการต่อไป

 - กองงาน

ผู้บริหาร

8  - โครงการจัดท าบท

วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจสาขาวิชาท่ีคณะจัดการเรียนการสอน 

(2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐศาสตร์ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ

และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน

 - วิธีการด าเนินงาน : คณะจัดอาจารย์หรือนักศึกษาหมุนเวียนกันเขียนบทความ

หรือส่งผลงานทางวิชาการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และหรือส่ือสารธารณะ แล้ว

น าบทความ/ ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ ไปเผยแพร่ใน website ของ

คณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ผ่านบทวิเคราะห์ (2) ผู้ท่ีสนใจสามารถน าความรู้ท่ีเผยแพร่ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (3) สร้างช่ือเสียงและการเป็นท่ีรู้จักให้แก่คณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าบทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

หมุนเวียนกันเขียนบทความ และตีพิมพ์บทวิเคราะห์ในส่ือสารธารณะของ Post Today จ านวน 51

 บทความ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านบทวิเคราะห์ และน าความรู้ท่ี

ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 141,000 บาท (ร้อยละ 70.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9  - โครงการสร้าง

เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือ

สังคมสู่การพัฒนาชุมชน

อย่างย่ังยืน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนน าชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้ย่ังยืนต่อไป

 และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดประชุมท าข้อมูลเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับเขต การจัดประชุม/ อบรม สรุปผลการจัด

กิจกรรม และติดตามผลการท างานของพ้ืนท่ีต่างๆ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) แกนน าชุมชนหรือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่ือข้อมูลได้อย่างรู้เท่าทัน และ

สามารถขยายผลให้แกนน ากลุ่ม องค์กรในพ้ืนท่ีได้ (2) แกนน าชุมชนหรือ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีส านึกท่ีดีในการพัฒนาชุมชน (3) แกน

น าชุมชนหรือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวางแผนพัฒนา

กลุ่ม สามารถน าคู่มือชุมชนไปใช้ปรับใช้กับการท างานในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - กองงาน

ผู้บริหาร
 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมท าข้อมูลเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับเขต 

การจัดประชุม/ อบรม สรุปผลการจัดกิจกรรม และติดตามผลการท างานของพ้ืนท่ีต่างๆ ดังน้ี (1) 

จัดประชุมคณะท างานสมัชชา เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2563 (2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท า

ข้อมูลบ้านพอเพียง เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2564 (3) จัดประชุมคณะท างานสมัชชา เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม

 2564 (4) จัดเวทีการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 (5) จัดเวทีติดตามผลการด าเนินงาน

สมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพฯระดับโซน กรุงเทพตะวันออก เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 (6) จัด

เวทีติดตามผลการด าเนินงานสมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพระดับโซน กรุงเทพใต้ เม่ือวันท่ี 24 

เมษายน 2564 (7) จัดเวทีติดตามผลการด าเนินงานสมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพระดับโซน กรุงเทพ

เหนือ เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2564 (8) จัดเวทีติดตามผลการด าเนินงานสมัชชาองค์กรชุมชน

กรุงเทพฯระดับโซน กรุงเทพตะวันตก เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 (9) อบรมการพัฒนายกระดับ

สินค้าชุมชน การจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือชุมชน : CBMC สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับสมัชชา

องค์กรชุมชนกรุงเทพ จ านวน 3 คร้ัง ระหว่างวันท่ี 10 - 12 พฤษภาคม 2564 (10) จัดท าแผนชุมชน

เข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย “ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง” ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 

และการเมืองของชุมชนท้องถ่ินให้เป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและ

นโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ ระหว่างวันท่ี 11 - 25 กรกฎาคม 2564 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับสถานการณ์โควิด 19 เช่น แจกถุงยังชีพ เคร่ืองอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ 

หน้ากากอนามัย การพัฒนาอาชีพในชุมชน การเช่ือมโยงขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

 - ผลสัมฤทธ์ิ : แกนน าชุมชน/ ประชาชนของเครือข่ายสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่ือข้อมูลได้

อย่างรู้เท่าทัน และสามารถขยายผลให้แกนน ากลุ่มองค์กรในพ้ืนท่ีได้ เพ่ือให้มีส านึกท่ีดีในการพัฒนา

ชุมชน และสามารถวางแผนพัฒนากลุ่ม รวมท้ังสามารถน าคู่มือชุมชนไปใช้ปรับใช้กับการท างานใน

พ้ืนท่ีชุมชนของตนเองได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 71,030 บาท (ร้อยละ 71.03 ของงบประมาณท่ีได้รับ)
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10  - โครงการ NIDA USR 

สร้างจิตส านึกช่วยเหลือ

สังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและหน้าท่ีด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน (2) เพ่ือสร้างสร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคมให้แก่

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน (3) เพ่ือบริจาคเงินและส่ิงของ

เคร่ืองอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือสังคม

 -  วิธีการด าเนินงาน : ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า - ปัจจุบัน อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วน

ต่างๆ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพ่ือช่วยเหลือเด็กก าพร้า

 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ ดังน้ี (1) มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็ก

ก าพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งวัดพระบาทน้ าพุ จ านวน 5,000 บาท (2) มอบ

เงินบริจาคสมทบทุนค่าของขวัญและจัดงานคริสต์มาสปีใหม่ให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนก

ขม้ิน จ านวน 10,999 บาท (3) มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์” เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ร่วมกับบริษัท อส

มท จ ากัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบการจัดต้ัง 69 ปี จ านวน 5,000 บาท (4) มอบเงินบริจาค

สมทบทุนให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิ” ส าหรับสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน 10,000 บาท (5) มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่

 “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” เพ่ือสมทบทุนจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร จ านวน 50,000 บาท และ 

(6) มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่ “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์

การแพทย์ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 จ านวน 30,000 บาท 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) สถาบันได้เสริมสร้างบทบาทและหน้าท่ีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) 

นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ของสถาบันเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 75,000 บาท (ร้อยละ 75 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11  - โครงการ HROD TALK

 ร่วมกับส่ือ (Theory and

 Application Linking 

Knowledge)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเปิดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้เป็นแหล่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และการพัฒนาองค์การ เพ่ือเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจน

เช่ือมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง 

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ผ่าน 

Facebook live : Shrd Nida

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ผลงานองค์ความรู้ของคณะ จัดท าหนังสือหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปส่ือ 

Infographic

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ HRODTALK ท้ังในรูปแบบ Online และ On Site รวมจ านวน 10 คร้ัง 

ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 123 หัวข้อ "อนาคตของท่ีท างานและอนาคตของงานท่ีท า" เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 (2) 

คร้ังท่ี 124 หัวข้อ "How to develop FQ (Financial Quotient) มาร่วมพัฒนาความม่ันคงในชีวิตด้วย 

FQ" เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 (3) คร้ังท่ี 125 หัวข้อ "สังคมสู่สุขท่ีย่ังยืน Society towards 

Sustainable Happiness" เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 (4) คร้ังท่ี 126 หัวข้อ "Emerging HROD 

Research Questions in Time of New Normall" เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 (5) คร้ังท่ี 127 หัวข้อ 

"สุขภาพจิตพนักงานน้ันส าคัญไฉน! เร่ืองน่ารู้ส าหรับ HR ยุค next normal" เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 

(6) คร้ังท่ี 128 หัวข้อ "สุขภาพจิตกับการพัฒนามนุษย์ด้วยสติ (Mindfulness)" เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

2564 (7) คร้ังท่ี 129 หัวข้อ "HOW TO BE LEGEND องค์กรท่ีเป็นต านาน อยู่เฉยๆ ก็เป็นต านาน" เม่ือวันท่ี

 25 มีนาคม 2564 (8) คร้ังท่ี 130 หัวข้อ "ธรรมาภรณ์แปดบทชีวิต (The Eight Episodes of Life)" เม่ือ

วันท่ี 06 พฤษภาคม 2564 (9) คร้ังท่ี 131 หัวข้อ "Social Innovation (นวัตกรรมเพ่ือสังคม) เม่ือคุณค่า

ของนวัตกรรมไม่ได้หยุดทีตัวเรา" เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 และ (10) คร้ังท่ี 132 หัวข้อ “การเปล่ียนชีวิต

 ด้วยการท ากิจกรรม” เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบหนังสือ/ รูปส่ือ 

infographic และ (2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้จากการเสวนาไปประยุกต์ใช้ในการท างาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ On Site มีจ านวนน้อย เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนิน : การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการผ่าน Facebook live : Shrd Nida ช่วย

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 20,624 บาท (ร้อยละ 24.26 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12  - โครงการประชาสัมพันธ์

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพ่ือการด าเนินงานการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึงและขยาย

ไปในวงกว้าง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และให้มาซ่ึงนักศึกษา/ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

และเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร (3) เพ่ือสร้างความเช่ือถือ และความเช่ือม่ันต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะในการเป็นผู้น าด้านการศึกษา

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชุมกับคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดกรอบการท างาน

 ปรับปรุงโครงการ เสนออนุมัติโครงการ (2) ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

ประกอบด้วยจ้างบริษัทจัดท าส่ือโฆษณาและการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

หลักสูตรไปยังหน่วยงานต่างๆ (3) ประเมินผลของโครงการ (4) การประชุม

สรุปผลการด าเนินงาน (5) เสนอผลการด าเนินงานแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ และจัดเก็บเป็นเอกสารส าหรับทบทวนใน

การด าเนินงานคร้ังต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้

เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพและ

ปริมณฑล (3) จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน (4) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่

กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง (5) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสตรศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินการ ดังน้ี (1) จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และ (2) จัด

กิจกรรมเสวนาวิชาการและแนะน าหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 มี

ผู้เข้าร่วมงานรวมจ านวน 94 คน/ Views ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom meeting 

จ านวน 37 คน และการเข้าดู Facebook จ านวน 57 Views นอกจากน้ี มีการแชร์และการอ้างถึง 

ระหว่างวันท่ี 29 - 31 มกราคม 2564 จ านวน 123 คร้ัง และระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 25 

กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 103 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ประชาชนท่ัวไปรับรู้ข่าวสาร หลักสูตร และการด าเนินการต่างๆ ของคณะ และ 

(2) คณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง รวมท้ังสังคมให้ความเช่ือถือ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินโครงการเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์

สามารถเข้าถึงเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : จากจ านวนผู้เข้าชมและการอ้างถึงท าให้ทราบว่าบุคคล

ท่ัวไปรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของคณะ แต่ยังไม่สามารถ

เช่ือมโยงกลวิธีการประชาสัมพันธ์ไปสู่การเข้าสู่การศึกษาของคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน จึง

ควรหาวิธีการเพ่ือเพ่ิมจ านวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ และควรด าเนินกิจกรรมน้ีในปีงบประมาณ

ต่อไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคคลภายนอกได้รับทราบความคงอยู่และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ

อย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 60,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์
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13  - โครงการประกวดการ

วางแผนเพ่ืออนาคต

ประเทศไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาส

แสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) เพ่ือ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) การวางแผนในเดือนมิถุนายน 2564 (2) การ

ด าเนินการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 (3) 

ประเมินผลและสรุปผลในเดือนกันยายน 2564

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาส

แสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) คณะได้

เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) ได้ประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ และสถาบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : นักศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่สามารถรวมตัวเพ่ือ

ท ากิจกรรมได้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ซ่ึง

จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกคร้ังถึงช่วงเวลาท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมได้

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์

14  - โครงการสถิติประยุกต์

เพ่ือสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ของคณะสถิติประยุกต์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

15  - โครงการ tourism 

close up

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)  x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/อุปสรรค : ต้องเล่ือนการจัดกิจกรรมเน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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16  - โครงการ

ประชาสัมพันธ์วัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ และบริการ

วิชาการให้กับผู้สนใจท่ัวไป เป็นการสร้างช่ือเสียงและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ

สังคม (2) เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม (3) เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ 

และมีโอกาสสนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคม (2) จัดกิจกรรมทางวิชาการ และบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีกิจกรรมทางวิชาการ และบริการ

วิชาการให้กับผู้สนใจท่ัวไป อันเป็นการสร้างช่ือเสียงและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ

สังคม (2) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัด

กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจและความรักผูกพัน (3) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป ได้รับ

ทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการท ากิจกรรม

ของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีท่ี 9 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ "9 ปี นิเทศ@นิด้า

 บรรยายพิเศษ Nitade@NIDA Live Talk/Tech" ระหว่างวันท่ี 21 - 23 พฤษภาคม 2564 ผ่าน

ระบบ ZOOM แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดังน้ี (1) หัวข้อ "DATA Thinking for MKT Communication 

แนวคิดพร้อม ฝึกปฏิบัติ" มีผู้เข้าร่วม จ านวน 53 คน ความพึงพอใจเฉล่ีย เท่ากับ 4.77 จากคะแนน

เต็ม 5 (2) หัวข้อ "การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่ือสารการตลาดเบ้ืองต้น" ผู้เข้าร่วม จ านวน 

69 คน ความพึงพอใจเฉล่ีย เท่ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 (3) หัวข้อ "การตัดต่อคลิปวีดิโอบนมือ

ถือ" มีผู้เข้าร่วม จ านวน 77 คน ความพึงพอใจเฉล่ีย เท่ากับ 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 และ (4) หัวข้อ

 "ฝึกวิเคราะห์ การใช้เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA เชิงนิเทศศาสตร์) ส าหรับผู้ท่ีเขียน

โปรแกรมไม่เป็น" มีผู้เข้าร่วม จ านวน 45 คน ความพึงพอใจเฉล่ีย เท่ากับ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 

นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพ มูลนิธิรามาธิบดี

 และโรงพยาบาลสงฆ์

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะได้เผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าของคณะต่อสังคม และได้เพ่ิม

ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีแก่คณะ และ (2) ผู้เข้าร่วมน าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการท างานและใน

ชีวิตประจ าวัน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 21,676.59 บาท (ร้อยละ 43.35 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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17  - โครงการพัฒนา

เครือข่ายงานห้องสมุด

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ (2) เพ่ือการแลกเปล่ียนและท าส าเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (3) 

เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ (4) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ

 ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุด 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) สมัครเข้าร่วมเป็นคณะท างานความร่วมมือ (2) เข้า

ร่วมประชุมคณะท างานความร่วมมือ (3) ร่วมก าหนดข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือระหว่างห้องสมุด (4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ร่วมประชุมความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

(1) คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

และวันท่ี 15 กันยายน 2564 (2) คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 4 คร้ัง 

เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 วันท่ี 25 มกราคม 2564 วันท่ี 29 มกราคม 2564 และวันท่ี 1 

มิถุนายน 2564 (3) คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ จ านวน 3 คร้ัง เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ (4) คณะท างานฝ่ายวารสารและ

เอกสาร จ านวน 3 คร้ัง เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันท่ี 27 

กันยายน 2564 นอกจากน้ียังได้มีการแลกเปล่ียนดรรนีวารสาร จ านวน 487 รายการ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ส านักมีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจน

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายห้องสมุด

 - ปัญหา/อุปสรรค : ส านักต้องงดจัดกิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายงานห้องสมุด เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - ส านักบรรณ

สารการพัฒนา

18  - โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และฐานข้อมูล

งานวิจัยของส านักวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์

 - วิธีการด าเนินงาน : ปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลของส านักวิจัย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนส านัก)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถาบันปิดท าการช่ัวคราวและให้บุคลากรท างานท่ีบ้าน (Work From 

Home) เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงท าให้

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของส านักวิจัยต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ และหลายโครงการต้องเล่ือน

ก าหนดการจัดกิจกรรมมาเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ เช่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(ICADA) งานประชุมสัมมนากรณีศึกษา (ICCS) 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : น าระบบออนไลน์มาช่วยในการบริหารจัดการงานต่างๆ 

เพ่ือรองรับงานรูปแบบใหม่

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

19  - โครงการส่งเสริมการ

อ่านและบริการชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน

มีนิสัยรักการอ่าน (2) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน บริเวณ

รอบสถาบัน (3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันให้เป็นท่ีรับรู้แก่สังคม

ภายนอก (4) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันท่ีมีต่อสังคม

 (5) เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในท้องถ่ิน (6) เพ่ือ

เผยแพร่และกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน

 - วิธีการด าเนินงาน : ขออนุมัติโครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี ติดต่อประสานงานครู

โรงเรียน จัดเตรียมรถตู้ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

(2) สถาบันเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (3) 

สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน (4) 

สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/อุปสรรค : คณะท างานโครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน ส านักบรรณสารการ

พัฒนา เห็นสมควรชะลอการด าเนินงานออกไปก่อน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะ

กลับเข้าสู่ปกติ

 - ส านักบรรณ

สารการพัฒนา

20  - โครงการเผยแพร่

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

ผ่านส่ือโทรทัศน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และ

ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสังคมสนใจ เพ่ือสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้แก่คณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : เชิญอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในประเด็นหรือ

บริบทต่างๆ ท่ีสังคมสนใจไปออกส่ือ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด ำเนินกำร

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือโทรทัศน์เป็น

การประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ จึงยังไม่ได้เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

21  - โครงการจัดท า 

Newsletter เทิดเท่ียวไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (2) 

เพ่ือให้ความรู้ทางการท่องเท่ียว และ (3) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่

แนวคิดนโยบายทางการท่องเท่ียว

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดท าเอกสารส่ือหนังสือด้านการท่องเท่ียว

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ฝึกทักษะการจัดการเน้ือหา การจัดการ

ข้อมูล และการเลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือจัดท าวารสาร/ จดหมายข่าวด้าน

การท่องเท่ียว (2) ได้รู้จักข้ันตอนกระบวนการในการจัดท าวารสาร/ จดหมาย

ข่าวด้านการท่องเท่ียว (3) ได้พัฒนาทักษะการใช้โประแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี

สามารถออกแบบวารสาร/ จดหมายข่าวได้ และ (4) ได้รู้จักการน าองค์ความรู้

ด้านการท่องเท่ียวมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นประโยชน์สู่สาธารณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ผลิตจดหมายข่าวด้านการท่องเท่ียว "เทิดเท่ียวไทย" แล้วเสร็จ จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือ ให้ความรู้

ทางการท่องเท่ียวและเผยแพร่แนวคิดนโยบายทางการท่องเท่ียว รวมท้ังประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ของคณะ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะการจัดการการท่องเท่ียวได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวสู่สังคม ท าให้

คณะเป็นท่ีรู้จักจากประชาชนท่ัวไปมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,500 บาท (ร้อยละ 22.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

22  - โครงการส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือขอรับบริจาคทุนทรัพย์ และน าไปจัดซ้ือ

อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือมอบให้โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชา

อุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และศิษย์

เก่า เข้าร่วมโครงการ (3) รับบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือน าไปจัดซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริม

พัฒนาการเรียนรู้ มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัด

นครศรีธรรมราช

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์

 เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และศิษย์เก่า ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการ

ช่วยเหลือสังคมมากข้ึน เป็นการเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - รับบริจาคทุนทรัพย์เพ่ือน าไปจัดซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และน าไปมอบให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 

จ านวน 100 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักเรียนได้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนส าหรับน าไป

พัฒนาการเรียนรู้ (2) คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และศิษย์เก่า เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

และการช่วยเหลือสังคม (3) คณะได้เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดี

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีความล าบากในการเดินทางไปมอบของบริจาค เน่ืองจากเกิดสถานการณ์น้ าท่วม ซ่ึง

เป็นปัญหาเฉพาะหน้า 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

21



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

23  - โครงการวันรพี  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือร่วมเทิดพระเกียติและร าลึกถึงพระองค์เจ้า

รพีฯ สร้างประเพณีปฏิบิตแก่นักศึกษานิติศาสตร์ และเพ่ือประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ได้ร่วมเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระบิดา

กฎหมาย และประชาสัมพันธ์คณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เนติบัณฑิตยสภาประกาศงดจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และเปล่ียนรูปแบบ

เป็นการแสดงความเคารพผ่านช่องทางออนไลน์แทน เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะ

นิติศาสตร์

24  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงกร : (1) เพ่ือการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพ 

AACSB ส าหรับการประเมินในรอบท่ีสาม (2) เพ่ือการด าเนินการเพ่ือการขอ

รับรองมาตรฐานของ EQUIS (3) เพ่ือสมัครและด าเนินการเพ่ือการขอรับรอง

มาตรฐานของ Association of MBAs  (4) เพ่ือการพัฒนากลไกการท างานท่ี

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard 

Accreditation)

 - วิธีการด าเนินการ : (1) ค่าสมาชิก (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3)  จัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของ

คณะ 

 - กลุ่มเป้าหมาย : มาตรฐานคุณภาพ AACSB, EQUIS, Association of MBAs 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูลในการท ารายงาน CONTINUOUS IMPROVEMENT 

REVIEW (CIR) เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน AACSB - Peer Review Team ซ่ึงคาดว่าจะตรวจ

ประเมินในช่วงปลายปี 2565 - 2566 เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB และคงความเป็นผู้น าใน

แวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะบริหารธุรกิจสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB และคงความเป็นผู้น าใน

แวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก

 - ปัญหา/อุปสรรค : คณะต้องมีการปรับรูปแบบและเตรียมความพร้อมหากมีการตรวจประเมิน

ออนไลน์ (Online Peer Review Visit) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีการวางแผนการด าเนินงานและประเมิน

สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,635,520.50 บาท (ร้อยละ 54.52 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

2) ยุทธศาสตร์ "Product Excellence"

22



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

25  - โครงการพัฒนา

สถาบันสู่การรับรอง

มาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือผลักดันการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล 

และ (2) เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้หน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการจนผ่านการ

ตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) สนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเป็น

ขวัญก าลังใจให้บุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับรองคุณภาพสากล และ (2) เตรียม

ความพร้อมและการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/ ระดับหน่วยงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - กองแผนงาน ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินการ ดังน้ี 

   1. สนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับรองคุณภาพสากล 

จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง TedQual คือ หลักสูตร Doctor of Philosophy 

(Integrated Tourism and Hospitality Management) และ Master of Management (Integrated Tourism and

 Hospitality Management) (คณะการจัดการการท่องเท่ียว) ได้รับการรับรองจาก TedQual คร้ังท่ี 2 และ (2) 

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง AUN-QA คือ หลักสูตร Master of Public and Private Management (คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์) และหลักสูตร Master of Economics Program in Financial Economics (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ)

   2. เตรียมความพร้อมและการตรวจประเมินระดับหลักสูตรของเกณฑ์ AUN-QA จ านวน 2 slot คือ (1) slot 4 จ านวน 

2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Master of Public and Private Management (คณะรัฐประศาสนศาสตร์) และหลักสูตร 

Master of Economics Program in Financial Economics (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ) ซ่ึงได้รับการตรวจประเมินจาก

 AUN ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันท่ี 15 - 19 มีนาคม 2564 และ (2) slot 5 จ านวน 3 หลักสูตร 

คือ หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Communication Arts and Innovation (คณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ) หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Language and Communication 

(International Program) (คณะภาษาและการส่ือสาร) และหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Social 

Development Administration (คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม) โดยได้จัดซ้อมตรวจโดยกรรมการคนไทย (Mock 

Up) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เม่ือเดือนกันยายน 2564 และมีก าหนดจะตรวจโดย AUN รูปแบบออนไลน์ผ่าน

ระบบ ZOOM ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

   3. เตรียมความพร้อมและการขอการรับรอง ISO ของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจติดตาม ISO 9001:2015 จากบริษัทเพ่ือ Surveillance Audit เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

(2) กองบริการการศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 จากบริษัทเพ่ือ re-certificate เม่ือวันท่ี 23 – 24 

กันยายน 2564 ซ่ึงผ่านการรับรองแล้ว (3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะตรวจประเมิน ISO 9001:2015 จากบริษัทเพ่ือ

 re-certificate ในวันท่ี 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 (4) ส านักสิริพัฒนา จะตรวจติดตาม ISO 9001:2015 จากบริษัทเพ่ือ

 Surveillance Audit ในเดือนธันวาคม 2564 (5) ส านักวิจัย และ (6) ส านักบรรณสารการพัฒนา ได้จัดประชุมทบทวน

ฝ่ายบริหาร เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 และวางแผนตรวจประเมินภายใน และตรวจประเมินภายนอกเพ่ือขอรับการตรวจ

ประเมิน ISO 9001:2015 ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาแนะน าว่าในกรณีการตรวจเพ่ือขอรับการรับรองคร้ังแรก (first cer.) ผู้ตรวจ

ประเมินจ าเป็นต้องเข้ามาตรวจประเมินในพ้ืนท่ีจริง แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้ตรวจประเมิน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,301,879.13 บาท (ร้อยละ 47.34 ของงบประมาณท่ีได้รับ)
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

26  - โครงการหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

วิเคราะห์ข้อมูลและ

เทคโนโลยีข้อมูล 

(Management of 

Analytics and Data 

Technologies)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือผลิตบุคลากรด้านการจัดการวิเคราะห์

ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของประเทศไทยในการพัฒนา

และประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร (2) เพ่ือผลิตนักวิชาการด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี

ข้อมูลเพ่ือวิจัยและพัฒนา ต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

วงการวิชาการและหน่วยงานท่ัวไป

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดการเรียนการสอน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างบุคลากรท่ีมีความเข้าใจปัญหาธุรกิจและ

สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินทุนคณะ (เงินอุดหนุนพัฒนา

หลักสูตร/ ประกันคุณภาพ))

  ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 

(Management of Analytics and Data Technologies) โดยในภาคการศึกษา 1/2564 

หลักสูตรรับนักศึกษารวมท้ังส้ิน จ านวน 40 คน แบ่งเป็น นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 15 คน และ

นักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 25 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

27  - โครงการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับการตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์ EPAS

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการพัฒนา

หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และทราบแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และ

เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทธิภาพ

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ฉบับ พ.ศ. 2558 

 - วิธีการด าเนินงาน : ประชุมสัมมนาเพ่ือช้ีแจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการพิจารณาและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฉบับ พ.ศ. 2558 การ

ด าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการพัฒนา

หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการ และการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและทราบแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

ฉบับ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือช้ีแจงและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ

พิจารณา และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้องตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฉบับ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 2 และ

วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 19 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : วิทยาลัยนานาชาติได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรีนการสอน จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฉบับ พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความพร้อมในการขอรับการรับรอง

จาก EPAS

 - ปัญหา/ อุปสรรค : หน่วยงานผู้จัดการอบรมในทวีปยุโรปไม่สามารถจัดอบรมเก่ียวกับ EPAS ได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 วิทยาลัยนานาชาติจึงต้อง

ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 25,597.34 บาท (ร้อยละ 5.12 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

28  - โครงการเตรียมความ

พร้อมและการเข้ารับการ

รับรองคุณภาพหลักสูตร

การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

ตามหลักเกณฑ์ของ

เครือข่ายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบัณฑิตหลังการตรวจประเมินเสมือนจริงเพ่ือให้พร้อมตรวจ

ประเมิน (2) เพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบัณฑิตใน Slot 4 ตามกรอบเวลาท่ีสถาบันก าหนด 

 - วิธีการด าเนินงาน : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ 

(Online/ Remote site visit)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การเตรียมความพร้อมช่วงก่อนการตรวจ

ประเมินจริงและสามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และทันกรอบเวลาท่ี

สถาบันก าหนด (2) การด าเนินการตรวจประเมินจริงสามารถด าเนินการด้วย

ความราบร่ืน และคาดว่าจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความประทับใจด้าน

คุณภาพของสถาบันและคณะ (3) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิตผ่านการรับรอง AUN-QA ใน Slot 4 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 421,800 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประเมิน AUN-QA Slot 4 ในรูปแบบ Online/ Remote Site Visit ของหลักสูตร

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 15 - 19  

มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 80 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

ได้รับการรับรองจาก AUN-QA 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมในกรณีการตรวจ

ประเมินคุณภาพแบบ Online ส าหรับระดับสถาบันและคณะ เพ่ือให้การด าเนินการในอนาคต

สามารถวางแผนด้านงบประมาณ และข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 177,280 บาท (ร้อยละ 42.03 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29  - โครงการพัฒนาระบบ

การเรียนการสอน แบบ 

E-learning

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการ

สอนแบบ E-Learning ท่ีรองรับท้ังในรูปแบบท่ัวไปและรูปแบบปฏิสัมพันธ์ 

(Interactive) ให้ครอบคลุมเน้ือหาของบทเรียนอย่างครบถ้วน (2) เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ ได้ทันที ทุกเวลา 

จากทุกสถานท่ีและสามารถกลับมาเรียนบทเรียนย้อนหลังได้ (3) เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนจากการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E–

Learning (4) เพ่ือให้คณะมีระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ท่ี

สามารถน าไปต่อยอดท าเป็นหลักสูตรออนไลน์ในอนาคต เม่ือคณะมีความพร้อม 

เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดซ้ือ Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning 

ส าหรับนักศึกษาของคณะฯ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จาก

บทเรียน E-Learning ท่ีคณะจัดท าข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผู้เรียนท่ีเรียน

ผ่านบทเรียน E-Learning ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถน าไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน (3) คณะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน อันน าไปสู่การพัฒนา

บุคลากรของประเทศอย่างมีคุณภาพ (4) คณะมีระบบการเรียนรู้แบบ 

E-Learning ท่ีสามารถน าไปต่อยอดท าเป็นหลักสูตรออนไลน์ในอนาคต เม่ือ

คณะมีความพร้อม

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ E-Learning เร่ือง การเขียนงานวิจัยและการ

อ้างอิงตามหลักวิชาการ ซ่ึงผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ ได้

ทันที ทุกเวลา จากทุกสถานท่ี และสามารถกลับมาเรียนบทเรียนย้อนหลังได้ นอกจากน้ีได้จัดซ้ือ 

Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning จ านวน 200 Account ส าหรับนักศึกษาของคณะ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายมากข้ึน และ (2) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที ทุกเวลา 

จากทุกสถานท่ี และสามารถกลับมาเรียนบทเรียนย้อนหลังได้

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรเพ่ิมหัวข้อส าหรับการเรียนรู้แบบ E-learning ให้มาก

ข้ึน ท้ังส าหรับนักศึกษาและประชาขนท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 304,950 บาท (ร้อยละ 89.70 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

30  - โครงการรับรอง

หลักสูตรสู่มาตรฐาน

ระดับสากล THE-ICE

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีมาตรฐาน

ระดับสากล (2) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพนักศึกษาของคณะ

ให้ทัดเทียมนานาประเทศท่ีมีเกณฑ์ระดับสากล (3) เพ่ือสร้างความประจักษ์ชัด

แก่ทุกภาคส่วนในการเป็นผู้น าระดับสากลด้านการศึกษาทางด้านการท่องเท่ียว 

(4) เพ่ือส่งเสริมให้คณะมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรม

กับองค์การระดับสากล และ (5) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารและปรับปรุงระดับ

ผู้รับรู้ข่าวสาร การด าเนินกิจกรรม และเร่ืองราวของคณะให้มีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนและ

ขยายวงกว้าง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรปริญญาโทและเอกของคณะ

ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับสากล (2) คณะยกระดับมาตฐาน

การศึกษาและคุณภาพนักศึกษาให้ทัดเท่ียมนานาประเทศท่ีมีเกณฑ์ระดับสากล 

(3) เป็นผู้น าระดับสากลด้านการศึกษาทางการท่องเท่ียวของคณะ (4) บทบาท

และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและกิจกรรมกับองค์การระดับสากล และ 

(5) ช่องทางส่ือสารและปรับระดับผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินกิจกรรม และ

เร่ืองราวของคณะให้มีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายวงกว้าง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะการจัดการการท่องเท่ียว

เข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก THE-ICE โดยได้ด าเนินการจัดท า THE-ICE Application

 เพ่ือย่ืนสมัครเข้ารับการรับรองหลักสูตรของ THE-ICE ติดตามความคืบหน้าโดยประชุมกับ

ผู้รับผิดชอบจากสถาบันและผู้บริหาร THE-ICE รวมท้ังรายงานผลการย่ืนสมัครเข้ารับการรับรอง

หลักสูตรของ THE-ICE รอบแรก ท้ังน้ี อยู่ในกระบวนการเร่ิมขอรับรองหลักสูตรในข้ันตอนการส่ง

เอกสารเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะการจัดการการท่องเท่ียวได้ปรับปรุงให้

เป็นไปตามเกณฑ์ THE-ICE

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรรวบรวมเอกสาร หลักฐานท่ีแปลเอกสาร

ให้เป็นระบบ สอดคล้องกับเง่ือนไขและข้อก าหนดของ THE-ICE 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 120,000 บาท (ร้อยละ 40 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

31  - โครงการพัฒนา

คุณภาพสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรคณะฯ ได้รับความรู้และมีความ

เข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และน าความรู้มาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ AUN-QA มาก

ข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เตรียมความพร้อมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเข้าสู่การรับรองเกณฑ์ AUN-QA และได้จัดการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN แบบเสมือนจริง (Mock Up) เม่ือวันท่ี 27 - 29

 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบเสมือนจริง (Mock Up) ท้ังน้ี หลักสูตรดังกล่าวจะเข้ารับการตรวจ

ประเมินจริงโดย AUN ในช่วงต้นปี 2565

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 38,720 บาท (ร้อยละ 15.49 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

32  - โครงการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรประกัน

คุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์ AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้หลักสูตรผ่านการรับรองการประกัน

คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดท ารูปเล่ม SAR และเอกสารหลักฐานในการตรวจ

ประเมิน (2) เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามข้อก าหนดของ AUN-QA 

(3) ด าเนินการตรวจออนไลน์ตามข้อก าหนดของ AUN-QA (4) ประชุมเพ่ือสรุป

การด าเนินการและปรับปรุงหลักสูตรตาม AREA FOR IMPROVEMENT

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรได้ AREA FOR IMPROVEMENT 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

  - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท ารายงาน SAR และเอกสารหลักฐานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์

การเงิน) และได้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA Slot 4 ระหว่างวันท่ี 15 - 19 มีนาคม 2564 ใน

รูปแบบออนไลน์ 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) ได้รับการรับรองจาก 

AUN-QA และได้ AREA FOR IMPROVEMENT เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีปัญหาด้านการติดต่อกับผู้ประเมิน เน่ืองจากเป็นการประเมินรูปแบบ

ออนไลน์คร้ังแรก 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การจัดประเมินคุณภาพการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 109,696 บาท (ร้อยละ 54.84 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

33  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะและสถาบัน (2) เพ่ือให้

บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (3) 

เพ่ือสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมาย

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามต าแหน่งงานในก ากับดูแลตัวบ่งช้ีให้

เป็นไปตามเป้าหมาย

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA และ

ร่วมกันขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล (2) บุคลากรคณะได้ร่วมกันพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดท าเอกสารรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ 

AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ รวมท้ังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซ่ึง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ตรวจประเมินเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 

2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ตรวจประเมิน

ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กันยายน 2564

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี คณะ

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 13,500 บาท (ร้อยละ 6.75 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

34  - โครงการ NIDA 

Quality Award 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2563

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัยพัฒนาระบบ

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (2) เพ่ือยกย่องและสร้างส่ิงจูงใจให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จ โดยมีรางวัลเป็นส่ือกลาง และ 

(3) เพ่ือให้คณะ/ วิทยาลัยท่ีได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง 

ถ่ายทอดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานให้กับคณะ/ 

วิทยาลัย

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Quality 

Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การ

ตัดสินรางวัล (3) รวบรวมผลการด าเนินงานและพิจารณาตัดสินรางวัล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 158,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตัดสินรางวัล NIDA Quallity Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะท่ีได้รับรางวัล ดังน้ี (1) 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รับโล่ ประกาศ พร้อมเงินรางวัล จ านวน 80,000

 บาท (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง มี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ

คณะสถิติประยุกต์ ได้รับประกาศ พร้อมเงินรางวัลคณะละ จ านวน 25,000 บาท และ (3) รางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ีสอง ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเท่ียว ได้รับประกาศ พร้อมเงินรางวัล 

จ านวน 20,000 บาท

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะ/ วิทยาลัยได้พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 154,154 บาท (ร้อยละ 97.57 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองแผนงาน
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

35  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษา

และการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ 

AUN-QA

 - วิธีการด าเนินงาน : ประชุมระดมสมอง ปรับแก้กระบวนการด าเนินการให้

สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมระดมสมอง และปรับแก้กระบวนการด าเนินการเพ่ือให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวได้

ตรวจประเมิน AUN-QA แบบเสมือนจริง (Mock Up) ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กันยายน 2564 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่าน

การประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA แบบเสมือนจริง (Mock Up)ป ท้ังน้ี หลักสูตรดังกล่าวจะเข้ารับ

การตรวจประเมินจริงโดย AUN ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 

 - ปัญหา/อุปสรรค : เกณฑ์ AUN - QA มีการเปล่ียนจาก Version 3 เป็น Version 4

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 45,500 บาท (ร้อยละ 30.33 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

36  - โครงการเปิดหลักสูตร

ใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท/ 

ปริญญาเอก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของสังคม

 - วิธีการด าเนินงาน : ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม โดยมีการประชุมระดมสมอง มีการส ารวจความคิดเห็น

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิพากษ์หลักสูตร มีการจัด Focus Group มีการ

สัมภาษณ์นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนผู้ท่ีจะมาเป็นนักศึกษาต่อไป

ในอนาคต

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - สร้างหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) และ (2) หลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเป็น

หลักสูตรท่ีบูรณาการระหว่างหลักสูตรภาษาและการส่ือสาร และหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาติ ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าด้วยกัน นอกจากน้ียังด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการพัฒนาอาชีพ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะภาษาและการส่ือสารมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สอดคล้องและเป็น

ท่ีต้องการของสังคม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร
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ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37  - โครงการสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการด าเนินงานของคณะ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรภายในคณะ 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชุมก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะภายใต้

ผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมท้ัง ระดมความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน (2) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรรับรู้ถึงทิศทางการด าเนินงาน

ของคณะภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม่ (2) บุคลากรมีความผูกพันกัน (3) บุคลากร

ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ มีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการกลับมาปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการประชุมก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะ

นิติศาสตร์ภายใต้ผู้บริหารชุดใหม่ ระดมความคิดเห็นของบุคลากร และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ระหว่างวันท่ี 21 - 23 ธันวาคม 

2563 มีบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 20 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะมีทิศทางการด าเนินงานภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม่ และ (2) บุคลากรท่ี

เข้าร่วมเข้าใจทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของคณะ สามารถน ามา

พัฒนาการปฏิบัติงานได้จริง

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจและความผูกพันให้กับ

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรมีความรักองค์กร

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 88,386 บาท (ร้อยละ 88.39 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

38  - โครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตร

ฝึกอบรมนานาชาติโดย

ภาพรวมของสถาบัน 

(NIDA IP)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบัน (2) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักแก่นานาประเทศ

 (3) เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพ่ิมจ านวน

นักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA  

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดส่งข้อมูลของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ น ารูปแบบ NIDA IP ไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย และจัดพิมพ์

รูปแบบ NIDA IP เพ่ิม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบันในกลุ่มเป้าหมายอย่าง

น้อยปีละ 2 คร้ัง เช่น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็นลักษณะของ 

E-brochure เป็นต้น (2) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือ

ร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศกับกองบริการการศึกษา 

(ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (3) นักศึกษานานาชาติจากกลุ่มเป้าหมายท่ีสมัคร

เข้าศึกษาต่อยังสถาบันฯจ านวนอย่างน้อย 2 คนต่อปี

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - กองงาน

ผู้บริหาร

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP) 

ดังน้ี (1) ส่งจดหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติทางอีเมล รูปแบบ 

E-brochure ไปยังกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้ จ านวน 40 แห่ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ

ต่างประเทศ จ านวน 13 แห่ง บริษัทนานาชาติ จ านวน 25 แห่ง องค์กรระหว่างประเทศ และสถานทูต

ต่างประเทศประจ าประเทศไทย จ านวน 37 แห่ง กลุ่มประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ จ านวน 100 แห่ง 

กลุ่มประเทศรัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จ านวน 80 แห่ง และมหาวิทยาลัย Feng Chia University 

จากไต้หวัน BI Norwegian Business School จากนอร์เวย์ พร้อมท้ังมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากลจากคาบสมุทรบอลข่านและอดีตเครือรัฐอิสระ จ านวน 10 แห่ง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : มีนักศึกษานานาชาติสนใจสมัครเข้าศึกษา จ านวน 19 คน สมัครเข้าศึกษา จ านวน 9 คน 

และติดตามเอกสาร จ านวน 10 คน โดยท่ีคณะต่างๆ รับเข้าศึกษา จ านวน 6 คน แบ่งเป็นคณะบริหารธุรกิจ

 จ านวน 2 คน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คน คณะการจัดการการท่องเท่ียว จ านวน 1 

คน และวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 1 คน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่ได้ส่งโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ และไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานนิทรรศการการศึกษา

ในต่างประเทศได้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรประสานงานการจัดประชุมออนไลน์กับสถานทูตหรือ

องค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรของสถาบัน รวมท้ังสร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ (2) ควรขยายเครือข่ายบริษัทตัวแทนรับนักศึกษาเพ่ือจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาต่อและ

อาจเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาออนไลน์ และ (3) ควรประสานงานกับบริษัทส่ิงพิมพ์ในการจัดพิมพ์

ใบแทรกหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติใหม่ๆ ของคณะต่างๆ ส าหรับการจัดส่งเพ่ิมเติมไปยัง

กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ และ E-brochure 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

32
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39  - โครงการการพัฒนางาน

เชิงคุณภาพและการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนางานเชิงคุณภาพในส่วน

ท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท้ังศูนย์การศึกษาในท่ีต้ังและ

นอกสถานท่ีต้ัง (2) เพ่ือจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2563 ท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังศูนย์การศึกษาในท่ีต้ัง

และนอกสถานท่ีต้ัง

 - วิธีการด าเนินงาน : การจัดท าเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ (1) การจัด

กิจกรรมการพัฒนางานเชิงคุณภาพเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2563 และ (2) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2563 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนางานเชิงคุณภาพการการตรวจ

ประเมินจะส่งเสริมให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (2) การเตรียมความพร้อมก่อนการ

ตรวจประเมิน จะท าให้คณะกรรมการมีความประทับใจ และอาจจะส่งผลดีต่อ

การประเมินกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดกิจกรรมการพัฒนางานเชิงคุณภาพเพ่ือสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ัง

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารท่ีจัดเก็บไว้ท่ีท างานในการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง เน่ืองจากในช่วงการจัดท ารายงานฯ เป็นช่วงท่ีบุคลากรท างานท่ีบ้าน 

(Work From Home) ท าให้การส่งต่อข้อมูลไม่ครบถ้วน และส่งผลต่อการจัดการตรวจประเมิน

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรก าหนดแนวทางการปรับแก้ไขระบบการจัดเก็บข้อมูล

และตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 31,075 บาท (ร้อยละ 62.15 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์

40  - โครงการประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือทราบสัมฤทธ์ิผลของการจัดหลักสูตร ซ่ึง

ประกอบด้วยความพึงพอใจในด้านต่างๆ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากคณะมีจ านวนนักศึกษาน้อย หากด าเนินการประเมินผลหลักสูตร

อาจท าให้ผลท่ีได้รับไม่เท่ียงตรง

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

41  - โครงการรับรอง

หลักสูตรสู่มาตรฐาน

ระดับสากล UNWTO

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือรับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ในระดับมาตรฐานสากล จาก UNWTO.TedQual

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือให้คณะการจัดการการท่องเท่ียวเป็นท่ี

รู้จักอย่างกว้างขวางข้ึน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมมากข้ึน และเป็น

การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสารรับรองมาตรฐานจากทาง UNWTO รวมท้ัง

สามารถชะลอการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมได้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

33



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

42  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือความเป็นเลิศ 

EdPEx/AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือก ากับดูแลมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดมความคิดในการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายานการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพ

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ทบทวนมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ทราบจุดเด่นจุดด้อยของตน เตรียมพร้อมส าหรับการประเมินในปีต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถาบันได้ออกประกาศให้บุคลากร Work From Home เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาได้

 - คณะ

นิติศาสตร์

43  - โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซ่ึง

ประกอบไปด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์

กับโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร

 - วิธีการด าเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการสัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตรเพ่ือประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตรต่างๆ

 ของคณะ ประกอบกับการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้าง

และเน้ือหาของหลักสูตร เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ MS Teams มีผู้เข้าร่วม จ านวน 

80 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรแต่ละหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ทราบความต้องการ

 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

44  - โครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม่

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณภาพสูง

ด้านนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรใหม่ โดยคณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 15 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - ปัญหา/อุปสรรค : ขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะจึงได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ใหม่ 

ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 4,000 บาท (ร้อยละ 26.67 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

45  - โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ :  หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (2) หลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน

ระบบ MS Teams 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรผ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 7,849.40 บาท (ร้อยละ 78.49 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

46  - โครงการปรับปรุง

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2558

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรผ่านท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : รายละเอียดของหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ผ่านท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

  - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรท้ังหมดของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมมีความเป็นปัจจุบัน 

นอกจากน้ียังได้จัดท ารายงาน สมอ.08

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

47  - โครงการของศูนย์

ส ารวจความคิดเห็น "นิด้า

โพล"

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และ

ข้อค้นพบเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานหรือต่อ

นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วยการส ารวจความคิดเห็นในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม (3) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่

สังคมเพ่ือให้สถาบันเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

 - วิธีการด าเนินงาน : ส ารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดย

การสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) หรือส ารวจด้วย

วิธีการอ่ืนๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์/ ภาคสนาม ประมวลผล 

และรายงานผลการส ารวจผ่านส่ือต่างๆ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : รวบรวมมูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการเผยแพร่โพล

สาธารณะผ่านส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 150,000,000 บาทต่อปี

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 6,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 46 เร่ือง และเผยแพร่ผลการส ารวจสู่สาธารณะ 

จ านวน 42 เร่ือง มีมูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการส ารวจ จ านวน 93,720,450 บาท ท้ังน้ี ผลการส ารวจท่ี

ไม่ได้เผยแพร่ จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ โพลความร่วมมือกับ UN จ านวน 3 เร่ือง และการส ารวจ

ภาพลักษณ์สถาบัน จ านวน 1 เร่ือง

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) สถาบันได้เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส ารวจความ

คิดเห็น และ (2) สังคมได้รับความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การบริหารงานหรือต่อนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดท่ีศูนย์ก าหนดไว้ได้ เน่ืองจากศูนย์ไม่

สามารถส ารวจความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างเต็มท่ีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,990,246.31 บาท (ร้อยละ 83.17 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ศูนย์ส ารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด้าโพล"

48  - โครงการของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืน

และเศรษฐกิจพอเพียง

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

น ามาถอดบทเรียนต้นแบบความส าเร็จของชุมชนดงข้ีเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 

จ านวน 6 ด้าน ดังน้ี ด้านการจัดการชุมชนตนเอง ด้านการจัดการน้ าในชุมชน 

ด้านเกษตรหมุนเวียน ด้านกองทุนออมทรัพย์ ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และด้าน

การท่องเท่ียวชุมชน (2) เพ่ือจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (3) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร E-Learning

 เตรียมขยายเข้าสู่ Social lab ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือ

ขยายผลไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาท่ีสนใจ

 - วิธีการด าเนินงาน : การถอดบทเรียน/ การจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีบทเรียนชุมชนต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ

ด้วยตนเอง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/อุปสรรค : ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรม และเก็บข้อมูลได้ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท้ังน้ี หากศูนย์ต้องการด าเนินโครงการต่อ สถาบัน

ขอให้ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป

 - ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนและ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

3) ยุทธศาสตร์ "Services Excellences"
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

49  - โครงการของศูนย์

ประสานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ

ริหารศาสตร์ ท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง (2) เพ่ือให้

ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (3)

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีหลากหลาย

รูปแบบและสามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม (4) เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถน าความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,085,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน

ประเทศไทย (FERCIT) จัดอบรม เร่ือง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณาทบทวน

โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์” เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม 

Zoom มีผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมลงทะเบียน จ านวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จ านวน 

6 ท่าน เป็นวิทยากรในการบรรยาย 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้เข้าร่วมสามารถด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การด าเนินการโครงการคร้ังต่อไปควรน าหัวข้อท่ีผู้เข้าร่วม

อบรมเสนอแนะมาร่วมพิจารณา เพ่ือเตรียมจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม

อบรม

 - งบปราะมาณท่ีใช้จ่าย : 17,969 บาท (ร้อยละ 1.66 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ศูนย์

ประสาน

คณะกรรมการ

จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

50  - โครงการของศูนย์คลัง

ปัญญาและสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และเป็นคลังข้อมูล

เพ่ือสร้างสารสนเทศในด้านต่างๆ ท่ีน าไปสู่การสร้างนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาใน

การบริหารและการพัฒนา (2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการวิจัย การบริการ

วิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถาบัน และสนับสนุนคณาจารย์ของ

สถาบันในด้านการวิเคราะห์และการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบาย (3) เพ่ือสนับสนุนและสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การ นักวิชาการ นักศึกษา 

และประชาชนในด้านต่างๆ อันจะน าไปสู่การขยายฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และ

น าเสนอนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ (4) เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การ 

นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน ในด้านคลังข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนด าเนิน

กิจกรรมทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การวิจัย การอบรม การเผยแพร่

ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) โครงการจัดท าระบบสืบค้นและฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบัน (E-Regulation Phase II) (2) รวบรวมและดึงฐานข้อมูลการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันเพ่ือใช้ในการส่งเสริมภารกิจของสถาบัน เช่น

 Google Scholar, Scopus เป็นต้น (3) บริหารและพัฒนาระบบแบบสอบถามส าหรับ

แผนโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยไทย: การ

ส ารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ 

(4) ร่วมด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1

 มหาวิทยาลัย) โดยท าหน้าท่ีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information

 Officer : CIO) และช่วยบริหารต าบล 2 ต าบล ของศูนย์สังคมวิจัยผู้สูงอายุ คือ ต าบล

มะขามเฒ่า และต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (5) โครงการพัฒนา

นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6) โครงการจัดท ารายงาน

และเคร่ืองมือติดตามสภาพการแข่งขันส าหรับตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง (7) โครงการ

จ้างท่ีปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจ าปี 2564 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างระบบ NIDA E-regulation และฐานข้อมูลการ

ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบัน เพ่ือใช้การส่งเสริมภารกิจของสถาบัน

 และด าเนินงานเพ่ือบริการวิชาการแก่ภาคสังคม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - ด าเนินการ ดังน้ี (1) จัดท าระบบ NIDA E-Regulation โดยได้ด าเนินการข้ึนระบบ NIDA 

E-Regulation เรียบร้อยแล้ว (2) จัดท าฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายใน

สถาบันเพ่ือใช้ในการส่งเสริมภารกิจของสถาบัน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Google Scholar 

(3) จัดท าระบบการเก็บแบบสอบถามส าหรับโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพ่ือความอยู่

ดีมีสุขของผู้สูงวัยไทย: การส ารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย (4) 

จัดท าฐานข้อมูล CBD ท่ีเกิดข้ึนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1

 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) และด าเนินโครงการในต าบล 2 ต าบล ซ่ึงเป็นโครงการของศูนย์สังคมวิจัย

ผู้สูงอายุ คือ ต าบลมะขามเฒ่า และต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (5) จัดท า

นวัตกรรมต้นแบบงานบริการภาครัฐ 4 ต้นแบบ (6) จัดท าระบบรายงานสภาพการแข่งขันส าหรับ

ตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้อง ของ กสทช. (7) ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ประจ าปี 2564 และ (8) ด าเนินการจ้างเหมาด าเนินงานหน่วยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคมส าหรับพัฒนาเยาวชน (Inno for Change)

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ขาดข้อมูลในระบบ NIDA E-Regulation ซ่ึงต้องประสานงานระหว่างกลุ่ม

งานสารบรรณและส านักบรรณสารการพัฒนา เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีอยู่

ในรูปแบบกระดาษ และยังไม่น ามาจัดเข้า format ท่ีเหมาะสมกับการ upload เข้าระบบ (2) 

ฐานข้อมูลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันจาก Google Scholar มีปัญหาใน

ส่วนของการได้ข้อมูลตีพิมพ์ท่ีซ้ าซ้อน และสามารถดึงข้อมูลได้เฉพาะอาจารย์ท่ีสมัครสมาชิกใน 

Google เท่าน้ัน นอกจากน้ีไม่สามารถดึงข้อมูลผ่านฐานข้อมูล Scopus ได้ เน่ืองจากสถาบันไม่ได้

สมัครสมาชิก ซ่ึงราคาสมาชิกค่อนข้างสูง และ (3) การจัดท าระบบแบบสอบถามส าหรับโครงการ

ศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้การทดลองเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

ส าหรับในส่วนของระบบการข้ึนแบบสอบถามออนไลน์ท่ีได้เช่าระบบจากบริษัท Questionpro เกิด

ปัญหาในการใช้งานบางส่วน เช่น การ Preload data 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,000,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

51  - โครงการการพัฒนาโล

จิสติกส์อัตโนมัติข้ันสูง

เพ่ือการเช่ือมโยงอัจฉริยะ

 4.0

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช้

ก าลังคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ (2) เพ่ือให้มีก าลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

 - วิธีการด าเนินงาน : สังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัย จัดหาซอฟแวร์ simulation

 ส าหรับระบบโลจิสติกส์ข้ันสูง PTV Vissim Advanced และซอฟแวร์ 

simulation ส าหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk ตรวจสอบ

กล่ันกรองงานวิจัยสถาบันและประสานงาน ซ้ือวัสดุและพัฒนาโปรแกรมและ

ฐานข้อมูลสาหรับระบบ AGV 2 หุ่นยนต์ ซ้ือวัสดุและพัฒนาติดตามอัจฉริยะ 

MotionWork ติตต้ังระบบ Industrial Internet of Thing (IIoT) และ

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ต้นแบบระบบระบบ Smart Mobility และ 

Smart Connectivity ส าหรับงานโลจิสติกส์อัตโมมัติมีประสิทธิภาพลด

ระยะเวลาในการเคล่ือนย้ายสินค้านคลังสินค้า (คาดว่าจะลดลง 15 - 20%)

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 12,472,817 บาท (เงินแผ่นดิน)

o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ต้นแบบระบบ Smart Mobility 

ส าหรับงานโลจิสติกส์อัตโมมัติ และต้นแบบระบบ Smart Connectivity ส าหรับงานโลจิสติกส์อัต

โมมัติ 1 ต้นแบบ ซ่ึงความก้าวหน้าของการด าเนินการเท่ากับร้อยละ 85 และจะด าเนินการพัฒนา

ระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ และพัฒนา

ก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลา

ด าเนินการถึง 31 ธันวาคม 2564

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,472,817 บาท (ร้อยละ 84.97 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

52  - โครงการศูนย์วิจัยและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

นวัตกรรม AI ด้วย

กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design 

Thinking)

 - วัตถุประงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ด้านการใช้

เทคโนโลยี AI และแนวคิดของ Design Thinking ส าหรับตลาดแรงงาน (2) เพ่ือ

สร้างหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี AI 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,568,783 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ   

 - โดยได้ด าเนินการได้คัดเลือกเทคโนโลยี AI ท่ีเหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ออกแบบหลักสูตรอบรมท่ีเหมาะสมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน

เมืองไทย จัดท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการ AI Innovation Hub และได้จัดฝึกอบรม 

Technological Data-Driven Design: Design Thinking for AI Initiatives เพ่ือทดสอบและ

ประเมินหลักสูตร AI Strategy Feedback ท่ีครอบคลุมเน้ือหาท้ัง 7 Modules แก่บุคคล 4 กลุ่ม 

ได้แก่ (1) กลุ่มคนท างานประสบการณ์ท างาน 1 - 5 ปี (2) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (3) กลุ่มนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ (4) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงความก้าวหน้าของการด าเนินการเท่ากับร้อยละ

 76 ของโครงการท้ังหมด และจะด าเนินการออกแบบและปรับปรุง AI Innovation Hubs และ

จัดท างานวิจัย ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึง 31 ธันวาคม 2564 

 - ปัญหา/อุปสรรค : เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ท าให้การด าเนินงานวิจัยล่าช้าออกไป 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,568,783 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

4) ยุทธศาสตร์ "Academic Excellence"
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

53  - โครงการการพัฒนา

ก าลังคนใน

ภาคอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวภายใต้คุณค่า

ส่งมอบโดย

ปัญญาประดิษฐ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างก าลังคนและโครงสร้างดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (2) เพ่ือระบุคุณค่าส่งมอบด้วยดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์ และช่องว่างด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

และการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (3) เพ่ือระบุและ

ออกแบบงานแห่งอนาคต (Future of work) ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (4) เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้มีความรู้ความเข้าใจถึงงานในอนาคตและ

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานภายใต้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (5) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การ

พัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเร่ืองการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพ่ือพัฒนา

ก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

 - วิธีการด าเนินงาน : งานวิจัยน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ตามแนวคิดโซ่คุณค่าทุน

มนุษย์ ซ่ึงเช่ือมโยงกลยุทธ์ของธุรกิจ องค์กรและอุตสาหกรรม เข้ากับกิจ

กรรมการบริหารทุนมนุษย์ และน ามาใช้วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างคุณค่าใหม่จากดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์ท่ีธุรกิจ องค์กรและอุตสาหกรรมต้องการ และวิเคราะห์คุณค่าท่ี

ก าลังคนส่งมอบ โดยคุณค่าท่ีก าลังคนส่งมอบน้ันสามารถมาจากตัวบุคลากรเองและ

จากการเข้ามามีส่วนขับเคล่ือนโดยตัวองค์กรและเครือข่าย ช่องว่างท่ีวิเคราะห์ได้จะ

น าไปพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านงานและก าลังคนในอนาคต เพ่ือสรุปหารูปแบบการ

บริหารและพัฒนาก าลังคนในอนาคตขององค์กรและอุตสาหกรรม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพ่ือการท างานในอนาคตท่ีขับเคล่ือนด้วย

ปัญญาประดิษฐ์ และสามารถน าไปสู่การต่อยอดเชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวของประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 6,134,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการวางแผนและพัฒนาก าลังคนในอนาคต จ านวน 1 เล่ม และคู่มือ

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคการท่องเท่ียว จ านวน 1 เล่ม รวมท้ังจัดท าส่ือส าหรับการฝึกอบรมแล้ว

เสร็จ และจะฝึกอบรม วิเคราะห์ช่องว่างด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาและการ

ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมท้ังระบุและออกแบบงานแห่ง

อนาคตส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จากการสังเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคน ระบุรูปแบบการ

บริหารและพัฒนาก าลังคนในอนาคต และการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพ่ือพัฒนาก าลังคนในอนาคต

 และจัดท ากรอบกลยุทธ์การพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้อมเผยแพร่ผลการศึกษาไปสู่

กลุ่มเป้าหมายตาม Key results ท่ีต้ังไว้ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม

 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ใช้ระยะเวลานาน เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา 

 - งบปประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

40



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

54  - โครงการอบรมความรู้ 

และทักษะทางด้าน

ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการ

ส่ือสารอย่างปลอดภัย

และสร้างสรรค์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สอดคล้องกับบริบท

ในอาชีพ องค์กร หรือสังคมของกลุ่มเป้าหมาย (2) เพ่ือการยกระดับทักษะ

ส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Re-skill/ Up-skill) เพ่ือรองรับการประกอบอาชีพท่ี

ต้องมีทักษะเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในอนาคต

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการด้านจริยธรรมงานวิจัย น าส่งข้อเสนองานวิจัย 

การด าเนินการวิจัยภาคสนาม เก็บข้อมูลภาคสนาม การประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change 

Agent) (2) พัฒนาหลักสูตรการอบรมจะน ามาจัดการในรูปแบบการเรียนรู้ใน

ระบบออนไลน์ (Massive Open Online Courses - MOOCs) เพ่ือให้เป็น

ความรู้ท่ีสามารถน ามาถ่ายทอดซ้ าได้อีก (3) เพ่ือพัฒนาให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม

ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ หรือสามารถสะสมหน่วยกิตเพ่ือเทียบโอนเข้าสู่

การศึกษาในระบบได้ต่อไปจัดการอบรม การประเมินผลการอบรม 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 5,874,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรอบรมแล้ว และจะ

ด าเนินการเตรียมจัดหลักสูตรอบรม “Data+AI Powered Communication 2022 ภายใต้

โครงการสถานการณ์ แนวโน้มและความต้องการ ความรู้ ทักษะปัญญาประดิษฐ์ทางการส่ือสารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรวัยท างานในประเทศไทยผู้ต้องการพัฒนาทักษะศักยภาพ

แรงงาน” ระหว่างวันท่ี 2 - 4, 9, 11, 18, 23, 25, 27 - 28 และ 30 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบ

ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างล่าช้า เน่ืองจากการลงพ้ืนท่ีมีความยากล าบากใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 2,124,172.87 บาท (ร้อยละ 36.16 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห์บริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมจากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินของผู้สูงอายุ (2) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของผู้สูงอายุในการถ่ายโอนองค์ความรู้

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมจากผู้สูงอายุสู่เด็กและการรับความรู้ของเด็กจากผู้สูงอายุ (3) เพ่ือ

วิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับ

ถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก (4) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดย

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส าหรับถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) คัดเลือกชุมชนเป้าหมายท่ีเหมาะสมใน 5 ภูมิภาค โดยการทบทวน

ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกรณีศึกษา เพ่ือหาชุมชนเป้าหมาย (2) วิเคราะห์บริบท 

สถานการณ์ ความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม โดยการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการลงไปศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีจริง ผ่านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และการท าสนทนากลุ่ม (focus group) (3) วิเคราะห์องค์ความรู้ และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในการจัดการส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการลงไปศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี

จริง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (4) วิเคราะห์ความสามารถ หรือศักยภาพในการเรียนรู้ของ

ผู้สูงอายุ (5) ออกแบบหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการมี

ส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ (6) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองใช้หลักสูตรด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 10 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ กลาง เหนือ ใต้ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคละ 2 แห่ง (7) ประเมินผล และปรับปรุง

หลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้เหมาะสมกับบริบท น าหลักสูตร

ไปใช้จริงในชุมชนต้นแบบท่ีคัดเลือกพ้ืนท่ีท้ัง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย (8) การทดลองใช้

หลักสูตร ผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง โดยใช้แบบสอบถาม

ประเมินตนเองเก่ียวกับทักษะทางปัญญาให้ผู้สูงอายุท าการประเมินก่อน (9) ท าการประเมิน

ความรู้ผู้สูงอายุจากการน าหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ใน

เชิงปฏิบัติ ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) (10) ประเมินผลการด าเนินโครงการ เขียน

รายงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยมาช่วยในการพัฒนาการ

เรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน (2) ส่งเสริมการมีบทบาทของ

ผู้สูงอายุในการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน (3) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท้ังใน

ผู้สูงอายุและในเด็ก อย่างน้อย 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะเป็น

ต้นแบบของการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 5,610,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

55  - โครงการการพัฒนา

หลักสูตรด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมโดยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือถ่าย

โอนองค์ความรู้จากวัย

เกษียณสู่วัยกระเตาะ

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก็บแบบสอบถามกับผู้สูงอายุและ

วิเคราะห์ผล รวมถึงสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการสนทนาแบบกลุ่มเพ่ือน ามาสรุปและจัดท า

หลักสูตรแล้ว และจะจัดท าหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือถ่ายโอน

องค์ความรู้จากวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ ซ่ึงหลักสูตรมุ่งเน้นการใช้คุณค่าของผู้สูงอายุในการถ่ายโอน

องค์ความรู้จากวัยเกษียนสู่วัยกระเตาะ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม และลดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่าง

เด็กและผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีรายวิชาหลัก จ านวน 5 รายวิชา ดังน้ี (1) การเตรียมความพร้อม

เพ่ือการมีคุณภาพท่ีดีในวัยสูงอายุ (2) การจัดการส่ิงแวดล้อม (3) การรับมือกับภัยใกล้ตัว ภาวะ

ฉุกเฉิน และภัยธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถ่ิน (4) ผู้สูงอายุกับการถ่ายทอดความรู้ และ (5) 

กิจกรรมการถ่ายโอนองค์ความรู้จากวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การด าเนินการมีความล่าช้า และผู้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองใช้

หลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 นอกจากน้ีการออกแบบหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดย

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ าเป็นต้องปรับรูปแบบหลักสูตรจากการลงพ้ืนท่ีเป็นส่ือออนไลน์เพ่ือถ่ายทอด

ให้กับผู้สูงอายุ ซ่ึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการ

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การอบรมควรมีเน้ือหาหลักสูตรท่ีอบรมในเร่ือง

ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีถูกวิธี บันทึกภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมประมาณ 1 - 2 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีวิชาละประมาณ 1 

ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติวิชาละประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง โดยควรจะมีสถานท่ีในการฝึกอบรมให้

เหมาะสม และควรมีเอกสารความรู้ประกอบการฝึกอบรม โปสเตอร์ วีดิทัศน์ แผ่นพับ รูปภาพ และ

อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ซ่ึงมีวิธีการจัดการฝึกอบรม และกิจกรรมการเรียนรู้ ควรพิจารณาเน้ือหาใน

การอบรม จัดท าตารางฝึกอบรม เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ และบรรยายเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละบริบทพ้ืนท่ี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,503,500 บาท (ร้อยละ 26.80 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน และจัดอบรมให้กับองค์การต้นเเบบ จ านวน 30 องค์การ

โดยใช้การอบรมรูปแบบออนไลน์ ประกอบกับการบรรยายแบบถ่ายทอดสด และจะพัฒนาระบบ

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้รับการยอมรับ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

 ซ่ึงได้รับการทดลองใช้และการวิเคราะห์ผลในบริบทองค์กรจริง จ านวน 1 ระบบ (Platform) และ

จัดท าหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้และทักษะระยะส้ันส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เก่ียวกับการน า

กลไกและกระบวนการของนันทนจิตไปใช้ในการพัฒนา 1 หลักสูตร ผ่านการเรียนรู้แบบต่างๆ 

ตามท่ีมาตรการณ์ของรัฐอ านวย ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) เน่ืองจากได้รับอนุมัติและงบประมาณในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 

จึงสามารถเร่ิมด าเนินการโครงการจริงในเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้การด าเนินการช้ากว่า

ก าหนดตามแผนงาน (2) มีการเล่ือน และปรับรูปแบบการอบรมให้กับองค์การต้นเเบบ จ านวน 30 

องค์การ เป็นรูปแบบออนไลน์ ประกอบกับการบรรยายแบบถ่ายทอดสด ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการ

อบรมมีส่วนท่ีเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงไม่สามารถทดเเทนด้วยการอบรบรูปแบบออนไลน์ได้ 

ผู้วิจัยจึงต้องพัฒนาเคร่ืองมือการเรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ิมเติมจากแผนการด าเนินการเดิม (3) 

องค์การต้นเเบบท่ีน าเเนวปฏิบัติไปใช้งานจริงในองค์การ อาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ จึงต้องมี

การจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมเติมจากแผนงานเดิม และ (4) ต้องปรับเปล่ียนกระบวนการเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณเป็นแบบออนไลน์ท้ังหมด ซ่ึงยากแก่การติดตามการเก็บข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถได้จ านวน

ผู้ให้ข้อมูลได้ตามแผนท่ีวางไว้ แต่ไม่กระทบต่อผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลผลิตของโครงการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือระบุกระบวนการด้านนันทนจิต ท้ังกระบวนการ

จัดการกิจกรรมนันทนจิต การจัดการนโยบายเก่ียวกับนันทนจิตขององค์กร และการ

จัดการทักษะด้านนันทนจิต ท่ีสามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) การ

ฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ (2) 

เพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันให้กับองค์กรและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เรียนรู้

เก่ียวกับกระบวนการด้านนันทนจิตท่ีสามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) 

การฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ได้ 

(3) เพ่ือทดสอบและระบุความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการกิจกรรมนันทนจิต การ

จัดการนโยบายเก่ียวกับนันทนจิตขององค์กร และการจัดการทักษะด้านนันทนจิต กับ

ผลลัพธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการนันทนจิต

 - วิธีการด าเนินงาน : การวิจัยเเบบผสมผสาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) งานวิจัยน้ีสามารถน าเสนอบทบาทของนันทนจิตใน

การออกแบบกระบวนการและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีไม่เป็นเพียงการขยาย

ขอบเขตการวิจัยและการปฏิบัติในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างระบบ

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้รับการยอมรับ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร

ของประเทศ เท่าน้ัน สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศให้มีทักษะท่ีจ าเป็น

ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการฝึกอบรมหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยน้ีอาจไม่ใช่การ

อบรมทักษะต่างๆให้กับทรัพยากรคนท่ีปลายทาง แต่เป็นการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และ

เสริมสร้างการน าแนวคิดนันทนจิตไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนต้นทางท่ีจะท าหน้าท่ีพัฒนาทักษะของ

ทรัพยากรคนหรือแรงงานของประเทศต่อไป หากคนกลุ่มน้ีได้รับเคร่ืองมือใหม่ในการ

ท างานก็จะสามารถ ‘ยกระดับระบบฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน

ท่ีปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ (2) เกิดการน าแนวทางหรือระบบการจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีจากงานวิจัยน้ี ไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาจริงในองค์กรท่ี

เข้าร่วมการวิจัย หรือขยายผลออกไปในขอบเขตองค์กรอ่ืนๆ (3) การน าผลท่ีเกิดจาก

งานวิจัยน้ีไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อย่างน้อย 1 รายวิชา (4) เกิดการน าผลการวิจัยน้ีไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้รับทราบและ

เรียนรู้เพ่ิมเติม อย่างน้อย 1 ช่องทาง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 4,540,500 บาท (เงินแผ่นดิน)

56  - การพัฒนาระบบ 

(Platform) การฝึกอบรม

และพัฒนาเพ่ือส่งเสริม

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ

อนาคตของทรัพยากร

มนุษย์โดยใช้

กระบวนการนันทนจิต
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57  - โครงการประชุมทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

EROPA คร้ังท่ี 65

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ

ภาครัฐให้กว้างขวางและแพร่หลายย่ิงข้ึน (2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้

น าเสนอผลงาน บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (3) 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและ

นักวิจัยจากนานาประเทศ (4) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัย

อยู่เสมอ อันจะน าไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับแนวหน้าต่อไป 

 - วิธีการด าเนินงาน : การจัดประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Facebook 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย

ด้านการจัดการภาครัฐ และด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล (2) เป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก นักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปล่ียน

ประสบการณ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ (3) เสริมสร้างความร่วมมือ และพัฒนา

เครือข่ายระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน 

 - 4,200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EROPA คร้ังท่ี 65 "Public Governance for Inclusive

 Growth : Accountability, Engagement and Digital Transformation in the COVID-19 

Pandemic Era" ระหว่างวันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2564 มีผู้น าเสนอผลท้ังชาวไทยและต่างชาติ จ านวน

 27 บทความ นอกจากน้ีได้จัดท ารายงานสืบเน่ืองจากการและเผยแพร่แล้ว

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิชาการได้เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านการจัดการภาครัฐ และด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ในระดับสากล และ (2) คณะมีความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและ

นักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐ และด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ต้องปรับการด าเนินการและรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ์โลกและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  เช่น ปรับรูปแบบการประชุม

เป็นแบบออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อแผนงานโครงการเดิม และท าให้การใช้งบประมาณ

อาจจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากน้ีระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกระช้ัน ซ่ึงผลต่อ

การตัดสินใจของผู้เข้าร่วมประชุม

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรสรุปวิธีการและแนวทางการจัดกิจกรรมท้ังในรูปแบบ

ปกติ และรูปแบบออนไลน์ ท่ีอาจจะมีข้อจ ากัดหรือข้อท่ีพึงปฏิบัติ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ

เตรียมการจัดงานในคร้ังต่อไป

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 686,006.25 บาท (ร้อยละ 16.33 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์

58  - โครงการการพัฒนา

แพลตฟอร์มการจัดหา

งานด้วยการบริการแนะ

แนวและพัฒนาอาชีพ

ส าหรับนักเรียนและคน

วัยท างาน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ได้แพลตฟอร์มการจัดหางานท่ีสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเข้าถึงได้ส าหรับทุกคน ได้ทุกท่ี ในทุกเวลา 

 - วิธีการด าเนินงาน : เก็บข้อมูลน าร่องในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ประสานงานทาง

โทรศัพท์และใช้การประสานกับส านักงานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ได้แนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้าง

แพลตฟอร์มการจัดหางานในยุคท่ีเทคโนโลยีและธุรกิจในโลกแห่งงานมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน โดยการด าเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนการท่ีได้วาง

ไว้ตามข้อเสนอโครงการ และก าลังเร่งด าเนินงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 4,124,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ   

 - โดยได้เก็บข้อมูลน าร่องในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ประสานงานทางโทรศัพท์และใช้การประสานกับ

ส านักงานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน  และจะพัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดหางานด้วยการ

บริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพ ซ่ึงยังต้องปรับให้เข้ากับเวอร์ช่ันท่ีสามารถด าเนินการได้โดยใช้ 

Smartphone และมีการปรับแก้ให้สมบูรณ์จากข้อมูลป้อนกลับ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลา

ด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การด าเนินงานล่าช้าออกไป เน่ืองจากไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูล

ป้อนกลับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือค้นหาความจ าเป็นในการเรียนรู้ส าหรับ

การพัฒนาคุณสมบัติส าคัญของทรัพยกรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจย่ังยืน 

(Expected Learning Outcome in BCG Economy) (2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ส าหรับการพัฒนาคุณสมบัติส าคัญของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ

ย่ังยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) (3) เพ่ือจัดต้ังศูนย์ความร่วมมือ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจย่ังยืน 

(HROD Collaboration Center for BCG Economy) (4) เพ่ือจัดการเรียนรู้

ให้กับกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจย่ังยืน (HROD Program in BCG 

Economy) (5) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการและ สานพลังความ

ร่วมมือระหว่างเครือข่าย BCG (BCG Collaboration)

 - วิธีการด าเนินงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างหรือแบบก่ึงโครงสร้าง และ/ หรือ การสนทนากลุ่ม และการใช้

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง โดยคัดเลือกองค์กรภาคเอกชนท่ีมีความ

ร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคล่ือนองค์กรในทิศทางเดียวกับนโยบายเศรษฐกิจ

ย่ังยืน (BCG) รวมท้ังส้ิน 20 องค์กร และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใน

แต่ละองค์กร โดยวิธีการ ดังน้ี (1) กลุ่มผู้บริหารฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

ทรัพยกรมนุษย์และองค์การท่ีขับเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย

เศรษฐกิจย่ังยืน (BCG) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบก่ึงโครงสร้าง

 และ/ หรือการสนทนากลุ่ม (2) บุคลากรองค์กรเอกชนในกลุ่มเร่ิมต้นท างาน 

(First Jobber) ท่ีขับเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจย่ังยืน 

(BCG) ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ส าหรับการเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ให้

ข้อมูลไปยังกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ทางโครงการฯ จะมีเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วม

การวิจัย แบบตอบรับเข้าร่วมการวิจัย พร้อมท้ังเอกสารสารแนบ แบบค าถาม

สัมภาษณ์ส าหรับ การสัมภาษณ์และ/หรือ การสนทนากลุ่ม และแบบ

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ไปให้ด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าร่วม

การวิจัย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาหลักสูตรและ Content เพ่ือจัดการ

เรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจย่ังยืน

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว พร้อมจัดท าแบบสอบถามด้วยตนเอง และ

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเตรียมด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสมาคมบริหารบุคคลแห่ง

ประเทศไทย (PMAT) แล้ว และจะประสานงานกับองค์กรเป้าหมาย เตรียมพัฒนาหลักสูตรและ 

Contet ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนรู้  ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,824,700 บาท (ร้อยละ 54.95 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

59  - โครงการการยกระดับ

ทักษะใหม่ส าหรับ

บุคลากรด้านการ

ทรัพยากรมนุษย์และการ

พัฒนาองค์การใน

อุตสาหกรรม BCG

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

60  - การสร้างบุคลากรเพ่ือ

แนะแนวและพัฒนาอาชีพ

โดยใช้แพลตฟอร์มการ

จัดหางาน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดอบรม “Train the Trainers” ให้บุคลากรของ

กรมจัดหางาน นักเรียน และคนวัยท างาน ให้มีความเช่ียวชาญในการใช้แพลตฟอร์ม

การจัดหางานด้วยการแนะแนวทางและพัฒนาอาชีพให้มีทักษะใหม่สามารถปรับตัว

จากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน

 - วิธีการด าเนินงาน : ชุดโครงการภายใต้แผนงานมีสองโครงการซ่ึงสอดรับประสานกัน

 โดยโครงการแรกเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความยืดหยุ่น

สูง มีเคร่ืองมือทางการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพครบ เช่น การให้บริการ

แบบทดสอบด้านอาชีพท่ีส าคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดหางาน และการแนะแนวทาง

พัฒนาทักษะใหม่ท่ีจ าเป็นในงาน โดยอีกโครงการหน่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมและ

การฝึกอบรมก าลังคน เช่น ครูแนะแนวเครือข่ายท่ัวประเทศและบุคลากรของกรม

จัดหางาน เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญเป็นตัวคูณขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่นักเรียน

และคนวัยท างานต่อไป โครงการท้ังสองน้ีจะด าเนินการในลักษณะขนานกัน ขณะท่ี

โครงการแรกออกแบบและสร้างแพลตฟอร์ม โครงท่ีสองจะรวบรวมสมาชิกเครือข่าย 

และเม่ือโครงการแรกได้แพลตฟอร์มซ่ึงเป็นผลสัมฤทธ์ิแล้วโครงการท่ีสองจะใช้

แพลตฟอร์มดังกล่าวอบรมเครือข่าย โดยมีโครงการแรกด าเนินสังเกตและรวบรวม

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ท่ีทดลองใช้เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการใช้งาน โดยท าการปรับแต่ง

และปรับปรุงเป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนและส่งมอบเป็นสมบัติของ

แผ่นดินเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดองค์ความรู้ในการบูรณาการออกแบบและสร้าง

แพลตฟอร์มเพ่ือบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพและการสร้างก าลังคนเพ่ือ

เตรียมพร้อมและรับมือต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,878,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการตรวจสอบเน้ือหา ปรับแก้ค าผิด และรูปแบบการน าเสนอของแพลตฟอร์ม

ร่วมกับโครงการคู่ขนานในชุดแผนงานเดียวกันแล้ว และจะเตรียมการเพ่ือลงพ้ืนท่ีและท าการอบรม

แก่บุคลากรของกรมจัดหางาน นักเรียน และคนวัยท างาน ให้มีความเช่ียวชาญในการใช้

แพลตฟอร์มการจัดหางาน ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมการอบรมได้หลังวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และคาดว่า

จะท าการฝึกอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564  ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การด าเนินงานล่าช้าออกไป เน่ืองจากไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูล

ป้อนกลับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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61  - โครงการการวิเคราะห์

ผลกระทบของวิกฤตโควิด

 19 ต่อพัฒนาการเด็ก

ในช่วงประถมศึกษา (อายุ

 6-12 ปี)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์การ

ปรับตัวของโรงเรียนประถมศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ต่อการเรียนรู้ และ

พัฒนาการของเด็กในช่วงวิกฤติโควิด (2) เพ่ือส ารวจผลกระทบของวิกฤตโควิด

ต่อรายได้และการประกอบอาชีพของครัวเรือน ความต้องการของครัวเรือนต่อ

การเล้ียงดูเด็กในช่วงวิกฤตโควิด เพ่ือวิเคราะห์ผลของรายได้และรูปแบบ

ครัวเรือนต่อการดูแลเด็กในช่วงวิกฤติโควิด (3) เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและ

มาตรการของรัฐบาลไทยเพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนในช่วงวิกฤตโควิด

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) เก็บรวบรวมมาตราการภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล

เด็กประถมวัย (2) ทบทวนการศึกษาต่างประเทศดท่ีเก่ียวข้อง (3) การพัฒนา

แบบสอบถาม (4) ติดต่อขอข้อมูล SES & ข้อมูล MIC จากส านักงานสถิติ

แห่งชาติ (5) การวิเคราะห์ข้อมูล SES ด้วยแบบจ าลอง CGE  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,070,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจและการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และจะ

วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาในเดือนธันวาคม 2564

 และจัดท าโปสเตอร์เผยแพร่ข้อค้นพบส าคัญของการศึกษา ปรับแก้ไขรายงาน และน าส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์แก่ สกสว. ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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 - คณะสถิติ

ประยุกต์

62  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมท้ังการเก้ือกูลกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยข้อมูล

ท่ีส ารวจในรอบท่ี 4 และ 5 (2) เพ่ือส ารวจข้อมูลเก่ียวกับมิติของครอบครัวและการเก้ือกูลกันใน

หมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบท่ี 4 และ 5 (3) เพ่ือเพ่ิมเติม

ข้อมูลจากการส ารวจ รอบท่ี 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 

Aging Data Warehouse ของ WHO

 - วิธีการด าเนินงาน : มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูล

เชิงประจักษ์โดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือน

ตัวอย่าง รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5 ด้วยเคร่ืองมือการส ารวจ CAPI (Computer assisted personal 

interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ

 HRS และการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เป็นการสร้างเครือข่ายการส ารวจจากทีมงานส ารวจจาก

สาขาวิชาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ท้ังทางด้านเน้ือหาของข้อ

ค าถาม และทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการส ารวจในการนัดหมายและการติดตาม

กลุ่มตัวอย่าง และในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีส ารวจ จะมีแนวทางการขับเคล่ือนโดย 

(1) การจัดสัมมนาประจ าปีของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การน าเสนอบทความในการสัมมนา

วิชาการในประเทศ และต่างประเทศของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของ

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่ข้อมูลของแผนงานย่อยท่ี 1 – 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูล

ของโครงการ HART ท่ีจัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ

ของสถาบัน โดยการลงทะเบียนเพ่ือขอเข้าถึงข้อมูล และใน Data Warehouse ของ WHO และ 

(5) การจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ข้อมูล Panel เพ่ือการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความ

ร่วมมือกับวิทยากรจาก Institute for Social Research, University of Michigan แก่นักศึกษา

และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีสนใจ ส าหรับหน่วยงานท่ีคาดว่าจะน า

ผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

(2) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ (3) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกรมอนามัย ส านักอนามัย

ผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (4) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงานด้าน

การเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการ

รายงานเก่ียวกับ Healthy Aging ของประเทศสมาชิก

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,023,500 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - โครงการความสัมพันธ์

และการเก้ือกูลใน

ครอบครัวของผู้สูงวัยไทย:

 การส ารวจรอบท่ี 4 และ

 5

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

การส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบท่ี 4 

และรอบท่ี 5 และจะพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการปรับโครงสร้างข้อค าถามท่ีซ้ าซ้อนกันในแต่ละ

ส่วนออก และมีการปรับรูปแบบโครงสร้างการถามในแต่ละส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการตอบค าถามของ

ผู้รับการส ารวจ โดยได้เร่ิมด าเนินการทดลองน าข้อค าถามบางส่วนเข้าระบบ CAPI เพ่ือเตรียมใช้

งานแล้ว ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/อุปสรรค : (1) การพัฒนาระบบ CAPI บางส่วนไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีต้องการ 

คณะวิจัยจึงคิดจะทดลองท าแพลตฟอร์มข้ึนมาใช้เอง แต่ต้องใช้เวลานานและทรัพยากรค่อนข้างมาก

 จึงยังคงใช้แพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ (QuestionPro) โดยปรับการใช้งาน (Configuration) ให้เหมาะสม

กับความต้องการของโครงการ (2) การตัดสินใจบางอย่างช้าลง รวมท้ังเกิดปัญหาในการนัดหมาย

เพ่ือทดลองการใช้ระบบ และการทดลองเก็บข้อมูลตัวอย่างจริงเพ่ือทดสอบระบบ เน่ืองจากไม่

สามารถนัดหมายคณะวิจัยเพ่ือท างานแบบ offline ร่วมกันได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

48



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

63  - โครงการสุขภาวะและ

ความพึงพอใจในชีวิตของ

ผู้สูงอายุไทย: การส ารวจ

รอบท่ี 4

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมท้ังการเก้ือกูลกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยข้อมูล

ท่ีส ารวจในรอบท่ี 4 และ 5 (2) เพ่ือส ารวจข้อมูลเก่ียวกับมิติของครอบครัวและการเก้ือกูลกันใน

หมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบท่ี 4 และ 5 (3) เพ่ือเพ่ิมเติม

ข้อมูลจากการส ารวจ รอบท่ี 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และ 

Aging Data Warehouse ของ WHO

 - วิธีการด าเนินงาน : วิธีการด าเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากร

ไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 

จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5 ด้วยเคร่ืองมือการส ารวจ CAPI 

(Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

การฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์

ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายการส ารวจจากทีมงานส ารวจจากสาขาวิชา

สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ท้ังทางด้านเน้ือหาของข้อค าถาม

 และทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการส ารวจในการนัดหมายและการติดตามกลุ่ม

ตัวอย่าง ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีส ารวจ จะมีแนวทางการขับเคล่ือนโดย (1) การ

จัดสัมมนาประจ าปีของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การน าเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการใน

ประเทศ และต่างประเทศของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของศูนย์วิจัย

สังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่ข้อมูลของแผนงานย่อยท่ี 1 – 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูลของ

โครงการ HART ท่ีจัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยการลงทะเบียนเพ่ือขอเข้าถึงข้อมูล และใน Data 

Warehouse ของ WHO และ (5) การจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ข้อมูล Panel เพ่ือการ

วิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความร่วมมือกับวิทยากรจาก Institute for Social Research, 

University of Michigan แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยท่ีสนใจ 

ส าหรับหน่วยงานท่ีคาดว่าจะน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (3) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง

ประเทศ และกรมอนามัย ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (4) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน 

Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการรายงานเก่ียวกับ Healthy Aging ของ

ประเทศสมาชิก การประเมินตนเอง (Self-assessment) 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

การส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง และจะพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการปรับโครงสร้างข้อค าถามท่ี

ซ้ าซ้อนกันในแต่ละส่วนออก และมีการปรับรูปแบบโครงสร้างการถามในแต่ละส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อ

การตอบค าถามของผู้รับการส ารวจ โดยได้เร่ิมด าเนินการทดลองน าข้อค าถามบางส่วนเข้าระบบ 

CAPI เพ่ือเตรียมใช้งานแล้ว ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ท้ังน้ี ได้ขอขยาย

ระยะเวลาถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/อุปสรรค : (1) การพัฒนาระบบ CAPI บางส่วนไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีต้องการ 

คณะวิจัยจึงคิดจะทดลองท าแพลตฟอร์มข้ึนมาใช้เอง แต่ต้องใช้เวลานานและทรัพยากรค่อนข้างมาก

 จึงยังคงใช้แพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ (QuestionPro) โดยปรับการใช้งาน (Configuration) ให้เหมาะสม

กับความต้องการของโครงการ (2) การตัดสินใจบางอย่างช้าลง รวมท้ังเกิดปัญหาในการนัดหมาย

เพ่ือทดลองการใช้ระบบ และการทดลองเก็บข้อมูลตัวอย่างจริงเพ่ือทดสอบระบบ เน่ืองจากไม่

สามารถนัดหมายคณะวิจัยเพ่ือท างานแบบ offline ร่วมกันได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

64  - โครงการการมีงานท า

ของผู้สูงอายุไทย: การ

ส ารวจรอบท่ี 4

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมท้ังการเก้ือกูลกันของสมาชิกใน

ครอบครัวของผู้สูงอายุ (2) เพ่ือส ารวจข้อมูลเก่ียวกับมิติของครอบครัวและการ

เก้ือกูลกันในหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า 

รอบท่ี 4 และ 5 (3) เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลจากการส ารวจ รอบท่ี 4 และ 5 ในห้อง

ข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse 

ของ WHO

 - วิธีการด าเนินงาน : ส ารวจหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่าง

ครัวเรือนซ้ า

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้เตรียมการส ารวจหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า และจะ

พัฒนาแบบสอบถามโดยมีการปรับโครงสร้างข้อค าถามท่ีซ้ าซ้อนกันในแต่ละส่วนออก และมีการ

ปรับรูปแบบโครงสร้างการถามในแต่ละส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการตอบค าถามของผู้รับการส ารวจ โดย

ส่วนน้ีได้ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ของเน้ืองาน และมีการทดลองน าข้อค าถามบางส่วน

เข้าระบบ CAPI เพ่ือเตรียมทดสอบใช้งาน ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ท้ังน้ี ได้

ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การนัดหมายฝึกอบรมพนักงานท่ีจะท าการส ารวจและทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือ

ทดสอบระบบท าได้ยากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 718,275 บาท (ร้อยละ 35.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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65  - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี

มีความเส่ียงจากปัญหาภัยแล้ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ

 และมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ า (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนด้าน

การจัดการทรัพยากรน้ าจากผลกระทบของภัยแล้งอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพโดยเน้นการพ่ึงตนเองและกระบวนการมีส่วนร่วม (3) เพ่ือพัฒนา

กลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเพ่ิมพูนสมรรถนะใหม่ๆ 

ของชุมชนให้สามารถรองรับอาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลก

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ลงพ้ืนท่ีส ารวจสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (3 พ้ืนท่ี)

 (2) จัดประชุมเพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาร่วมหาวิธีแก้ไขกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง (3 พ้ืนท่ี) (3) จัดกิจกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น า

ชุมชนและประชาชน หาแนวทางในการปรับตัวกับภัยแล้งและการบริหารจัดการ

น้ าจากผลกระทบของภัยแล้ง (3 พ้ืนท่ี) (4) ติดตามผลการด าเนินงาน (5) การ

วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมศักยภาพชุมชนพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน 

(6) การจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานและเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ชุมชนมีการด าเนินการเพ่ือปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จัดท า/ ปรับปรุงผัง

เมืองเพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีกักเก็บน้ า และสร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (2) ชุมชนมีอาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยด้าน

การบริหารจัดการน้ าจากปัญหาภัยแล้ง (3) ความส าเร็จของชุมชนจะเป็น

แรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอ่ืนน าแนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการน้ าจากปัญหาภัยแล้ง  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - โครงการการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนในการ

ปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้ง/

 การบริหารจัดการน้ า

 o อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 - โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี (1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมาย (2) ลงพ้ืนท่ีส ารวจสภาพ

ปัญหาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (3) จัดประชุมเพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาร่วมหาวิธีแก้ไขกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ (4) จัดกิจกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าชุมชนและ

ประชาชน หาแนวทางในการปรับตัวกับภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ าจากผลกระทบของภัยแล้ง

 ซ่ึงความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการเท่ากับ ร้อยละ 65 และจะด าเนินการพัฒนาชุมชน 3 

พ้ืนท่ี ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าจากปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาผู้น าชุมชน ประชาชน 

และองค์กรในพ้ืนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการปรับตัวต่อและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การด าเนินงานมีความล่าช้า เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,110,136 บาท (ร้อยละ 55.51 ของงบประมาณท่ีได้รับ)
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

66  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุข 

รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในแต่ละหน่วยงานท่ีท าการศึกษาเพ่ือน ามาเป็นฐานการวางหลักสูตรการ

อบรม และจะจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วย และการจัดอบรมให้

ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึง 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/อุปสรรค : (1) ความแตกต่างระหว่างองค์กรสาธารณสุขขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีผลต่อ

ความพร้อมและการให้ความส าคัญกับเร่ืองกฎหมายท่ีใชับังคับโดยตรง ท าให้มีความแตกต่างกันใน

การวางหลักสูตรและวิธีการอบรม (2) การนัดหมายเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมท าได้

ยาก โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ท่ีติดปัญหาการท างานหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะ

นิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์

ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองการ

พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการ

สาธารณสุขเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการตระหนักถึงแนวทางในการบริหาร

การจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย 

(Safety) เวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และการก าหนดผู้มีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ (3) เพ่ือสร้างหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการ

บริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความ

ปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยอาการท่ีเกิดจาก

โรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ (4) เพ่ือผลิตคู่มือท่ีเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ให้

มีแนวทางปฏิบัติการด้านสาธารณสุขท่ีถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมและสถานการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงเวช

ระเบียนผู้ป่วยท่ีอยู่ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ อันเป็น

ความลับส่วนบุคคล

 - วิธีการด าเนินงาน : ท าวิจัย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ข้อมูลของผู้ป่วย 1 ฉบับ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - โครงการความโปร่งใส

และความมีประสิทธิภาพ

ของความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลและเอกชนในการ

บริหารจัดการข้อมูลผู้

ได้รับบริการสาธารณสุข

ในสภาวะวิกฤติการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ
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67  - โครงการการพัฒนา

ศักยภาพความเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นจ๋ิวใน

จังหวัดรอบ EEC

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีใช้ในการอบรมความ

เป็นผู้ประกอบการและอบรมให้กลุ่มเยาวชนนักเรียนในระดับช้ันมัธยม 4, 5 และ 6 

อายุต้ังแต่ 14 ถึง 18 ปี ท่ีก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติด

กับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ปราจีนบุรี 

จันทบุรี ตราด และสระแก้ว (2) เพ่ือจัดท าแบบในการประเมินเพ่ือวัดผลความรู้และ

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ (3) เพ่ือ

พัฒนารูปแบบในการอบรมศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับเขต

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ือเป็นรูปแบบเพ่ือน าไปใช้ในการอบรมบุคลากรใน

จังหวัดอ่ืนๆ ในอนาคต

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดอบรมและพัฒนาตนเองด้านความเป็นผู้ประกอบการ หรือ 

Entrepreneurship โดยพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีจะใช้ในการอบรมนักเรียนระดับช้ัน

มัธยม 4, 5 และ 6 อายุต้ังแต่ 14 ถึง 18 ปี ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับเขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยก าหนดให้มีการอบรมอย่างน้อยหน่ึงโรงเรียนต่อหน่ึง

จังหวัด และมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 40 คน ครอบคลุมเน้ือหาของการ

เป็นผู้ประกอบการหลักดังน้ี (1) แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ (2) การวิเคราะห์

การเป็นผู้ประกอบการ 3. การใช้นวัตกรรมและการน าเอาแนวความคิดใหม่หรือการ

น าประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 4. หน้าท่ีของผู้ประกอบการใน

การด าเนินธุรกิจ 5. การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพ่ือตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาทักษะนวัตกรรม ซ่ึงเป็นการน าเอา

แนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ (2) 

การพัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการคิดประดิษฐ์ค้นส่ิงใหม่ๆ โดยมี

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด (3) การพัฒนาทักษะความช านาญเป็น

การมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ (4) การพัฒนาทักษะเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้มี

ความเข้าใจถึง การค้าขายและตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,984,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปืท่ี

 4, 5 และ 6 ท่ีศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท้ังน้ี 

เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ต้องปรับรูปแบบ

การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปืท่ี 4, 5 

และ 6 ในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย โดยมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าอบรมท้ังส้ิน จ านวน 345 คน และมี

นักเรียนท่ีเข้าอบรมและสอบผ่านจากหลักสูตรการอบรมท้ังส้ิน จ านวน 83 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : นักรียนท่ีเข้าร่วมอบรมได้พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใน 5 หัวข้อ ดังน้ี  (1) 

แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ (2) การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ (3) การใช้นวัตกรรม

และการน าเอาแนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ (4) 

หน้าท่ีของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ (5) การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพ่ือตลาด

ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และการจัดการอบรมในโรงเรียนท าได้

ยาก ล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เน่ืองจากโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรน าเสนอหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการเป็น

ผู้ประกอบการให้กับเยาวชนได้ศึกษาต้ังแต่อายุยังน้อย เน่ืองจากจะท าให้เกิดความเข้าใจใน

คุณลักษณะของผู้ประกอบการต้ังแต่เยาววัย และมีระยะเวลาพัฒนาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจเร็ว

ข้ึน จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการใน

อนาคต

 - งบประมาณท่ีจ่าย : 1,984,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

68  - โครงการความม่ันคง

ทางการเงินของผู้สูงอายุ

ไทย: การส ารวจรอบท่ี 4 

และ 5

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านรายได้ ทรัพย์สิน

 และหน้ีสินของผู้สูงอายุไทย ด้วยข้อมูลท่ีส ารวจในรอบท่ี 4 และ 5 (2) เพ่ือการ

ส ารวจข้อมูลเก่ียวกับมิติของรายได้ ทรัพย์สิน และหน้ีสินของผู้สูงอายุจากกลุ่ม

ตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบท่ี 4 และ 5 (3) เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลจากการส ารวจ รอบ

ท่ี 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging 

Data Warehouse ของ WHO

 - วิธีการด าเนินงาน : วิธีการด าเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการ

สูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการส ารวจ

ด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง 

รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5 ด้วยเคร่ืองมือการส ารวจ CAPI (Computer assisted 

personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ

ฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึง

สถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้แบบส ารวจรอบท่ี 4 และ 5 ด้านความ

ม่ันคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย (2) รายงานสถานการณ์ ด้านความม่ันคง

ทางการเงินของผู้สูงอายุไทย (3) ได้ข้อมูล มิติด้านรายได้ ทรัพย์สินและหน้ีสิน 

เป็นรอบท่ี 4 และ 5 เพ่ิมเติมในฐานข้อมูล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,979,200 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการส ารวจ

ด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า และจะวิเคราะห์สถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย เพ่ือ

จัดท าองค์ความรู้ด้านความม่ันคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย จ านวน 1 เร่ือง และเคร่ืองมือในการ

ส ารวจ ในการส ารวจรอบท่ี 4 และ 5 จ านวน 1 เคร่ืองมือ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 125,950 บาท (ร้อยละ 6.36 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

69  - โครงการการศึกษา

และพัฒนากลยุทธ์การ

พัฒนาก าลังคนคุณภาพ

เพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาก าลังคน

คุณภาพในภาครัฐ (2) เพ่ือศึกษานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐซ่ึงเป็นผลลัพธ์

จากกระบวนการพัฒนาก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ (3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิง

นโยบายในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรม

ภาครัฐ  

 - วิธีการด าเนินงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการ

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 

Convenient sampling การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเพ่ือ

วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผ่านการอบรม เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล

และจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน 

ก.พ. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพ

เพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (2) มีการสนับสนุนให้น ากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคน

คุณภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ (3) ภาครัฐสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของทางราชการท่ีจะต้องเป็นไป

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,660,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี (1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (2) รวบรวมโครงการ/ ข้อเสนอเชิง

นโยบายจากกระบวนการพัฒนาก าลังคนคุณภาพภาครัฐ (3) ขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ (4) สัมภาษณ์เชิงกลุ่มก าลังคนคุณภาพเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 

(5) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส่วนราชการเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (6) 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ (7) ออกแบบสอบถามเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคน

คุณภาพ และจะด าเนินการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคน

คุณภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ท้ังน้ี ได้ขอขยยายระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การเก็บข้อมูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าได้ล่าช้า

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการนัดหมาย รวมถึงช่วยกระชับเวลาการ

สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลให้อยู่ในกรอบท่ีผู้วิจัยก าหนด ซ่ึงในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจใช้การสัมภาษณ์

ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

70  - โครงการสัมมนา

วิชาการระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของคณะ คณาจารย์ และ

สถาบัน พร้อมท้ังยังเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและ

องค์กรในระดับนานาชาติ และยังเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษา

สร้างสรรค์งานวิจัยระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสามารถใช้ในการสร้างช่ือเสียงทางด้าน

วิชาการให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ

มากย่ิงข้ึน

 - กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์และนักวิจัยภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมท้ังนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ท่ีประชุมคณะ/ กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี

 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้ชะลอการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะ

บริหารธุรกิจ ในปี 2563 และ 2554 เน่ืองจากนโยบายสถาบันยังไม่ชัดเจน โดยสถาบันอยู่ระหว่าง

หาแนวทางการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ท้ังน้ี หากมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจน

แล้วจะด าเนินการต่อไป ซ่ึงคณะยังคงให้ความส าคัญกับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 

คณะบริหารธุรกิจ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

71  - โครงการนโยบายและ

มาตรการในการพัฒนา

องค์กรด้านการดูแล

บริบาลระยะยาวในระดับ

ชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการจัดการ

ระบบดูแลบริบาลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถ่ินในเชิงโครงสร้าง

องค์กรและการบริหารบุคลากร (2) เพ่ือการส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วน

ท้องถ่ินและส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการระบบดูแลบริบาลระยะยาว

ส าหรับผู้สูงอายุในท้องถ่ินท่ีต้องการและแนวทางท่ีจะบรรลุความต้องการ (3) 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการท่ีสอดคล้องความต้องการท้ังของ

หน่วยงานท้องถ่ินและส่วนกลางและจากผู้สูงอายุในท้องถ่ิน

 - วิธีการด าเนินงาน : พัฒนาตัวแบบและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและ

ส ารวจโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ กรมใน

กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 10 หน่วยงาน และในปีต่อไปจะเป็นการส ารวจโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เก่ียวข้องกับการดูแลบริบาล

ระยะยาวในส่วนท้องถ่ิน คือ ผู้แทนระดับบริหารจาก อบจ. อบท. อบต. จ านวน 

39 หน่วยงาน ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด ในฐานะของผู้ให้บริการ (Service providers)

 รวมท้ังน าข้อมูลจากการส ารวจของโครงการ HART ในส่วนมิติด้านสุขภาพท่ี

เก่ียวข้องกับการเข้าใช้บริการสาธารณสุข ในฐานะของผู้ใช้บริการ (Service 

consumers)

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 689,700 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบออนไลน์ รวมท้ังได้สังเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือน าเสนอตัวแบบการบริหารจัดการแล้ว และจะด าเนินการจัดท าตัวแบบในการพัฒนาการ

บริหารองค์กรท่ีให้บริการด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชนท่ีได้มาตรฐานสากล และ

ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการองค์กรท่ีให้บริการด้านการดูแลบริบาลระยะ

ยาวในระดับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ท้ังน้ี ได้ขอขยาย

ระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/อุปสรรค : การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอตัวแบบการบริหารจัดการมีความ เก่ียวข้อง

กับหน่วยนงานในประเทศไทยจ านวนมาก 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบประกัน

สุขภาพ และสวัสดิการรัฐในแง่ของโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงาน (2) เพ่ือ

สร้างตัวแบบการประกัน เพ่ือประมาณการหรือพยากรณ์ความต้องการและ

ความสามารถจ่ายของระบบประกันสุขภาพท่ีมีความย่ังยืนและไม่เป็นภาระทางการ

คลัง และครอบคลุมประชากรสูงวัย (3) เพ่ือส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

และส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการระบบประกันสังคม และการบูรณาการ

สวัสดิการในอุดมคติ (4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเก่ียวกับ

ระบบประกันสุขภาพท่ีสอดคล้องกับอุดมคติของหน่วยงานท้องถ่ินและส่วนกลาง

 - วิธีการด าเนินงาน : พัฒนาตัวแบบและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ และส ารวจ

โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ กรม ในกระทรวงท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 12 หน่วยงานและในปี 2565 จะเป็นการส ารวจโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เก่ียวข้องกับในส่วนท้องถ่ิน คือ ผู้แทนระดับบริหาร

จาก อบจ. อบท. อบต. จ านวน 39 หน่วยงาน ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด รวมท้ังน าข้อมูล

จากการส ารวจของโครงการ HART ในส่วนมิติด้านสุขภาพ รายได้ ทรัพย์สินและ

หน้ีสิน มาประกอบการวิเคราะห์ถึงความต้องการระบบประกันสุขภาพและ

สวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หน่วยงานท่ีคาดว่าจะน าผลการวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2) ส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง กระทรวงการคลัง (3) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาคิ และ (4) 

หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ใน

สถาบันการศึกษาเป็นต้น

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 683,100 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - โครงการนโยบายและ

มาตรการในการสร้าง

ระบบการประกันสุขภาพ

และสวัสดิการแบบบูรณา

การ

72  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือพัฒนาตัวแบบ

ประมาณการ/ พยากรณ์กองทุนประกันสุขภาพและรวมถึงแนวทางของระบบประกันสุขภาพใน

อุดมคติ ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การตัดสินใจบางเร่ืองท าได้ช้าลง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

73  - โครงการนโยบายและ

มาตรการในการสร้าง

ระบบบ านาญส าหรับ

สังคมสูงวัยของประเทศ

ไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบบ านาญใน

แง่ของโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงาน (2) เพ่ือการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติ

เพ่ือประมาณการหรือพยากรณ์ความต้องการและความสามารถจ่ายของระบบ

บ านาญท่ีมีความย่ังยืนและไม่เป็นภาระทางการคลัง และครอบคลุมประชากรสูง

วัย (3) เพ่ือส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการจัดการระบบบ านาญในอุดมคติ (4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย

และมาตรการเก่ียวกับระบบบ านาญท่ีสอดคล้องอุดมคติของหน่วยงานท้องถ่ิน

และส่วนกลาง

 - วิธีการด าเนินงาน : ส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการระบบบ านาญในอุดมคติ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 650,100 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - ส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการระบบบ านาญใน

อุดมคติ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และจัดท าตัวแบบในการประมาณการ/ พยากรณ์กองทุน

บ านาญ และเคร่ืองมือในการส ารวจระบบบ านาญในอุดมคติ 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเก่ียวกับระบบบ านาญท่ีสอดคล้องอุดมคติของ

หน่วยงานท้องถ่ินและส่วนกลาง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 650,100 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

74  - โครงการนโยบายและ

มาตรการในการปรับปรุง

กฎหมายเพ่ือสร้างความ

ม่ันคงทางสังคมส าหรับ

สังคมสูงวัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการจ้างงานและการประกันสุขภาพ ในแง่ของโครงสร้างการบังคับ

ใช้กฎหมาย (2) เพ่ือส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางท่ี

เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน และการประกันสุขภาพ

ในอุดมคติ (3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการท่ีท าให้เกิดความเท่า

เทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกันสุขภาพ

 - วิธีการด าเนินงาน : ศึกษาค้นคว้ารูปแบบงานวิจัย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการท่ีท าให้

เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการ

ประกันสุขภาพ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 610,500 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - โดยได้ด าเนินการศึกษาสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานและการ

ประกันสุขภาพ ในแง่ของโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย ส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน

และส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง และจะจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการท่ีท าให้เกิดความเท่า

เทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกันสุขภาพ ท้ังน้ี ได้ขอขยาย

ระยะเวลาด าเนินการถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

  - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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75  - โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เครือข่ายพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหาร

ศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา (2) เพ่ือส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป

 (3) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จัก และน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง (4) เพ่ือสร้างเครือข่ายผลงานวิชาการด้านพัฒนบริ

หารศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) แต่งต้ังกรรมการการประกวด (2) ประชาสัมพันธ์การ

ประกวด (3) รับผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีส่งเข้าประกวด (4) ส่งผลงานให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ (5) คณะกรรมการพิจารณาผลงานและสรุปผลการพิจารณา (6) 

น าเสนอผลงาน 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการ

เผยแพร่ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายระดับ

บัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใน

ขอบข่ายของวิชาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวไปเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ซ่ึง

มีการแบ่งการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ตามสาขาต่างๆ ของนักศึกษา

ระดับปริญญเอกและปริญญาโท โดยมีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จ านวน 90 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และเกิดการน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายด้านท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การบริหารภาครัฐ การบริหารธุรกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม เป็นต้น (2) เกิดเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหาร

ศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เกิดปัญหาทางด้านเครือข่ายระบบออนไลน์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 598,188 บาท (ร้อยละ 99.70 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองบริการ

การศึกษา

76  - โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ Micro

 Level โดยใช้หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of 

Competitiveness ของ Professor Michale Porter 

 - กลุ่มเป้าหมาย : การพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการชะลอการด าเนินโครงการ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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77  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนวารสารวิชาการของคณะสถิติ

ประยุกต์

 - วิธีการด าเนินงาน : เผยแพร่รูปแบบออนไลน์ผ่าน Website TCI-Thai Jo 

เป็นหลัก

 -  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ

ภายนอก ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการ ดังน้ี (1) วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน Vol. 8 No. 2 มี

บทความตีพิมพ์ จ านวน 4 บทความ และ Vol. 9 No. 1 มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 15 บทความ 

และ (2) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Vol. 5 No. 2 มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 3

 บทความ และ Vol. 6 No. 1 มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 3 บทความ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้ท่ีสนใจมีช่องทางเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (2) ประชาชนท่ัวไปน าองค์

ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ และ (3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 79,000 บาท (ร้อยละ 19.75 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

78  - โครงการสร้างความ

เข้มแข็งด้านงานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาประเทศและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน (2) เพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยของสถาบันเพ่ือ

น าไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง (citation) ซ่ึงเป็นแนวทางขับเคล่ือนสถาบัน

ไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการตามแผนโครงการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการทางสังคมและประเทศ (2) สถาบันมีความเข้มแข็งทางด้าน

งานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดท าแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทต่างๆ ท้ังทุนภายในสถาบันและทุน

ภายนอกสถาบัน และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันรับทราบแนวทางเพ่ือย่ืนขอรับ

ทุนประเภทต่างๆ นอกจากน้ีได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ทุนสนับสนุนและ

พิจารณาข้อเสนอรวมท้ังรายงานวิจัยตามรอบเวลา

 - ผลสัมฤทธ์ิ : บุคลากรของสถาบันสามารถย่ืนขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 258,147 (ร้อยละ 86.05 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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79  - โครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ 

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ความ

คิดเห็น ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านอนาคตของการท่องเท่ียวและการ

บริการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพผู้ประกอบการ นิสิต

นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป (2) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา รวมท้ังผู้สนใจ

ท่ัวไปได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจประเด็นร่วมสมัยในมิติ

ต่างๆ แนวโน้มในอนาคตของการท่องเท่ียวและบริการ (3) เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคล่ือนงานวิชาการด้านการท่องเท่ียวและบริการอย่างพลวัต (4) เพ่ือให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้าน

การท่องเท่ียว และ (5) เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของ

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย สู่สาธารณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนส่งบทความเพ่ือน าเสนอ

ผลงาน (2) พิจารณาบทคัดย่อ (3) ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (4) 

ก าหนดการจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (5) น าเสนอผลงาน (6)จัดท า 

Proceedings และเผยแพร่ และ (7) ติดตามและประเมินผลการจัดประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้บูรณาการองค์ความรู้ แลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการและการวิจัย (2) ได้พัฒนา

เครือข่ายทางวิชาการด้านการท่องเท่ียว โดยเกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศและองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบ Pre-conference series 1 ภายใต้หัวข้อ "The Health

 Wellness and Sport Tourism Webinar" ระหว่างวันท่ี 13 - 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม จ านวน 300 คน และมีการน าเสนอบทความ จ านวน 150 บทความ ผล

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในภาพรวมอยู่ท่ีค่าเฉล่ียระดับดีมาก โดยผู้เข้าร่วมพึงพอใจต่อ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติคร้ังน้ีในทุกด้านท้ังกิจกรรมในโครงการ วิทยากรบรรยาย และการ

บริการของเจ้าหน้าท่ี นอกจากน้ี ยังได้จัดท า PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL JOINT 

CONFERENCE ON HOSPITALITY AND TOURISM 2021 ด้วย

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการท่องเท่ียวและบริการสู่สังคม 

(2) เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการ และ 

(3) คณะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 ท้ังจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี และไทย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากเป็นปีแรกของคณะท่ีจัดการประชุมวิชาการนานาชาติแบบท าความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ จึงท าให้มีข้อจ ากัดด้านการประสานงาน ด้านเอกสาร ระเบียบ

ราชการ การเบิกจ่ายต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน ท้ังน้ี ทีมงานได้รวบรวมปัญหาต่างๆ เพ่ือหา

แนวทางในการแก้ไขในปีต่อไป

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ในปีถัดไปจะเป็นการจัดประชุมของเครือข่ายประเทศ

อินโดนีเซีย ซ่ึงจะจัดท่ีเมืองบาหลี หากคณะหรือสถาบันสามารถเข้าร่วมได้จะเป็นประโยชน์ในการ

สร้างเครือข่ายแบบต่อเน่ือง เน่ืองจากในปี 2566 สถาบันจะเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงคาดว่าจะจัดแบบ 

Onsite ท่ีประเทศไทย

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

80  - โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือทางวิชาการใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกสถาบัน

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมวิชาการภายใต้ความร่วมมือ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับสถาบันการศึกษา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน โดยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ 

ZOOM

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

81  - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
 ✓ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการสัมมนาวิชาการ  Present IS “HRD Intelligence & HRD Research Day ประจ าปี 

2564” ในรูปแบบ Online โดยมีการน าเสนอผลงาน IS ของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านระบบ 

Microsoft Teams เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 โดยนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

จ านวน 90 ช้ิน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักศึกษาได้แสดงนวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และองค์การ และภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม สู่คนท่ัวไป (2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้

ประสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในมิติระดับ

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า และด้านอ่ืนๆ และ (3) คณะ

ได้ประชาสัมพันธ์ทิศทางของคณะ และสร้างเครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) นักศึกษาท่ีน าเสนอผลงาน อัพโหลดข้อมูลบทความ และ Power Point 

ลงในระบบ Microsoft Teams เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานล่วงหน้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด (2) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านขาดความเช่ียวชาญในการใช้งานระบบ Microsoft Teams และ 

(3) การท า IS ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน IS ภาคการศึกษาท่ี 2 เสร็จไม่ทันเวลา จึงท า

ให้การน าเสนอผลงาน IS เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยเวลาท่ีก าหนด

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีการก ากับติดตามนักศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือน าเสนอ

ผลงาน IS ให้เสร็จทันเวลาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 136,798 บาท (ร้อยละ 54.72 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - โครงการ HRD 

Intelligence and HRD 

Research Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน

หลักสูตรท่ีคณะเปิดการเรียนการสอนระดับช้ันปริญญาโท คือ สาขาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และองค์การ สาขาภาวะผู้น า การจัดการและนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมงาน

วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) เพ่ือเป็นการสร้าง

เครือข่ายท้ังทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 และสาขาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย

ของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย

ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) เพ่ือเป็นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (7) เพ่ือให้

เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากร

มนุษย์ในประเทศไทย

 - วิธีการด าเนินงาน  : Present IS “HRD Intelligence & HRD Research day ประจ าปี 

2564” ด าเนินงานในคร้ังน้ีมีขอบเขตคือการจัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ

รูปแบบการน าเสนอผลงานท้ังท่ีเป็น PowerPoint 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทาง

วิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และภาวะผู้น า การจัดการ 

และนวัตกรรมไปสู่สายตาคนท่ัวไป (2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประสบการณ์การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ท่ีหลากหลายและผ่อนคลาย (3) คณะได้ประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางของคณะ และสร้าง

เครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (4) ผู้เข้าร่วมโครงการคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ผู้สนใจท่ัวไปได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในมิติระดับความสามารถในการ

แข่งขันกับนานาชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า และด้านอ่ืนๆ ท้ังในด้านท่ีเป็นจุดแข็ง และ

จุดอ่อน รวมท้ังความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างความคิดจิตส านึกแห่งความพอเพียงใน

การด าเนินชีวิตอย่างย่ังยืนควบคู่กันไปด้วย ท้ังน้ีเพ่ือให้การแก้ปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นไป

อย่างมีความสมดุล และย่ังยืนในระยะยาว (5) เป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

Academic Excellence ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี 3 ของคณะ ด้านการสร้างประสบการณ์ท่ี

ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อท่ี 4 ทรัพยากรท่ีเป็นเลิศ (Excellent Resources) ในด้าน

การเพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงตอบสนองต่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ. ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

62



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

82  - โครงการวารสารทาง

วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ให้แก่บุคคลท่ัวไป (2) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะแนวคิดด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ (3)  เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับ

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : เม่ือผู้เขียนบทความ ส่งบทความเข้าวารสารทางระบบ 

TCI-Thaijo ผ่านทางเว็บไซต์ (www.tci-thaijo.org) บรรณาธิการจะพิจารณา

ว่าบทความน้ันมีลักษณะของบทความตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ 

และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในเน้ือหาของบทความน้ันจ านวน 2 

ท่าน ท าการประเมินบทความ และเม่ือผู้เขียนแก้ไขบทความตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ก็จะด าเนินการส่งโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์วารสารเป็น

รูปเล่ม และเผยแพร่บทความในรูปแบบ pdf บนเว็บไซต์ 

www.gspajournal.com และ www.tci-thaijo.org ต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษามีช่องทาง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดท าวารสารวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Vol. 19 No. 1 และ 

(2) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Vol. 28 No. 1 เพ่ือเผยแพร่บทความของอาจารย์ 

นักวิชาการ และนักศึกษา โดยวารสารท้ัง 2 ฉบับ มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ของ TCI กลุ่มท่ี 2 และ

สามารถเผยแพร่ได้ตรงเวลา ซ่ึงอยู่ระหว่างปรับปรุงวารสารให้ผ่านเกณฑ์ประเมินเพ่ือให้อยู่ในกลุ่มท่ี

 1 ท้ังน้ี วารสารท้ัง 2 ฉบับมีสมาชิกรวมท้ังหมด ประมาณ 69,000 คน โดยแบ่งออกเป็น (1) 

สมาชิกวารสารท่ีต้องการเป็นตัวเล่ม ประมาณ 1,000 คน (2) สมาชิกวารสารจากระบบ TCI-Thaijo

 ประมาณ 60,000 คน และ (3) สมาชิกวารสารจาก www.gspajournal.com จ านวน 8,000 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิชาการได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชนสู่สังคม (2) วารสารท้ัง 2 ฉบับ มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ของ TCI โดยอยู่ใน

กลุ่มท่ี 2 และเผยแพร่ตรงเวลา ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงวารสารให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน

เพ่ือให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 และ (3) วารสารท้ัง 2 ฉบับมีสมาชิกรวมท้ังหมด ประมาณ 69,000 คน โดย

แบ่งออกเป็นสมาชิกวารสารท่ีต้องการเป็นตัวเล่ม จ านวน 1,000 คน สมาชิกวารสารจากระบบ 

TCI-Thaijo จ านวน 60,000 คน และสมาชิกวารสารจาก www.gspajournal.com จ านวน 8,000

 คน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 200,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์

83  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน

บริหารธุรกิจ (2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

สาขาบริหารธุรกิจ (3) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะ แนวคิด

ทางด้านบริหารธุรกิจ

 - กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - จัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ซ่ึงเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ อยู่

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยวารสารออกได้ตามก าหนดอย่างต่อเน่ือง ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) 

ฉบับท่ี 27 เดือนพฤศจิกายน 2563 และ (2) ฉบับท่ี 28 เดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากน้ี ยังอยู่

ระหว่างจัดท าวารสารฉบับท่ี 29 เดือนพฤศจิกายน 2564

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) อาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ (2) นักศึกษารวมท้ัง

บุคคลท่ัวไปน าความรู้เชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจไปใช้ในการเรียนและการท างานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : จ านวนบทความท่ีส่งเข้ามาตีพิมพ์มีจ านวนลดลง

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรมีการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการด าเนินงาน

โครงการวารสารอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 199,970 บาท (ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

84  - โครงการจัดท า 

"วารสารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ" (NIDA Human

 Resource and 

Organizational 

Development Journal

 หรือ NIDA HROD 

Journal)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่

งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและ

สร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ โดยวารสารน้ีจะเป็น

เคร่ืองมือผลักดันให้อาจารย์ร่วมกันท างานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการ

เพ่ือเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซ่ึงมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการ

บริหารศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมาจากท้ังภายนอกและภายในสถาบันฯ โดย

ด าเนินการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ 

Doubline review ท้ังน้ี การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและ

วิชาการโดยประมาณ 7 - 8 บทความ ซ่ึงเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง

 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและน าไปใช้ใน

การพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะฯ ได้ร่วมกันท างานเพ่ือ

พัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ (3) คณะและสถาบันได้แสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร 

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี

 2/2563 มีบทความท่ีตีพิมพ์ จ านวน 8 บทความ และฉบับท่ี 1/2564 มีบทความท่ีตีพิมพ์ จ านวน 8

 บทความ โดยวารสารท้ัง 2 ฉบับสามารถออกได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการ

เผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติใน

การศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม และ (2) วารสารได้รับการรับรองคุณภาพให้

จัดอยู่ใน TCI กลุ่มท่ี 1

 - ปัญหา/ อุปสรรค : หลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ในเร่ืองคุณสมบัติของผลงานท่ีส่งเข้ามาประกอบ

เพ่ือขอรับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงการพิจารณาบทความตีพิมพ์ในวารสารของคณะได้

ปรับตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประเมินมีภาระเพ่ิมข้ึน อาจน าไปสู่การปฏิเสธท่ีจะประเมิน

บทความ จะท าให้กระบวนการด าเนินงานวารสารมีความล้าช้า ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายเร่ืองค่า

สมนาคุณเพ่ิมข้ึน

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรติดต่อผู้ประเมินท่านใหม่ๆ เข้ามาอยู่ในรายช่ือผู้

ประเมินของวารสารให้มากข้ึน เพ่ือให้มีทางเลือกและความหลากหลายในการส่งบทความหาผู้

ประเมิน (2) ควรพิจารณาส่งบทความให้ตรงกับความสนใจของผู้ประเมินมากท่ีสุด (3) ควรเก็บ

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความจากผู้แต่งท่ีส่งบทความเข้ามาพิจารณา และ (4) ควรพิจารณา

ปรับเปล่ียนแก้ไขข้อก าหนด กฎเกณฑ์ หรือแบบแผนบางอย่างท่ีไม่สอดคล้องกับยุคสมัย หรือเป็น

เหตุให้กระบวนท างานมีความล่าช้า ยุ่งยาก ซับซ้อน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 194,160.40 บาท (ร้อยละ 97.08 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

85  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ

นักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

นักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (3) เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการ

เรียนการสอนและการวิจัย

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการผ่านระบบ Thaijo2 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมให้

ศึกษา (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการส าหรับนักวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม (Journal of Environmental 

Management) ฉบับท่ี 17.1 โดยมีบทความท่ีตีพิมพ์ 7 บทความ นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฉบับท่ี 17.2 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) อาจารย์และนักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม และ (2) ผู้ท่ี

สนใจสน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอด

 - ปัญหา/อุปสรรค : (1) บทความท่ีมีคุณภาพและต้องการตีพิมพ์ในวารสารมีจ านวนน้อย (2) 

จ านวนผู้ประเมินบทความเฉพาะทางมีน้อย และการติดต่อผู้ประเมินเป็นไปได้ยากเน่ืองจากมีการ

ปิดสถาบัน และ (3) จ านวนสมาชิกลดลง 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์วารสาร (2) เปิดให้ผู้ท่ี

สนใจสามารถเข้าถึงวารสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 164,002 บาท (ร้อยละ 82 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

86  - โครงการวารสารและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย 

และประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ครอบครัว

 องค์การ ชุมชนและสังคม รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ 

เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน

 - วิธีการด าเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ

บทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจท่ีเป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เช่ียวชาญ 

ภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนา

สังคม ผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ

น าเสนอบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีท่ีนักวิจัยหรือผู้ท่ี

สนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 170,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาสังคม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับท่ี Vol 22 No 2 

(2020) โดยมีบทความ จ านวน 10 บทความ และ (2) ฉบับท่ี Vol 23 No 1 (2021) โดยมีบทความ 

จ านวน 12 บทความ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิจัย/ ผู้ท่ีสนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ และน าเสนอบทความ

วิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎี และ (2) นักวิจัย/ ผู้ท่ีสนใจน าความรู้ไปพัฒนา/ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 169,356.46 บาท (ร้อยละ 99.62 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

87  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ท่ัวไป และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (2) เพ่ือส่งเสริม

การศึกษา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (3) เพ่ือให้

งานวิชาการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาสถาบันตามหลักการของพัฒ

นบริหารศาสตร์

 -  วิธีการด าเนินงาน : (1) เปิดรับทบความวิชาการ บทความวิจัย ด้าน

เศรษฐศาสตร์ รวบรวมผลงานวิจัยและงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการและ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

อ่านประเมินคุณภาพของบทความ (2) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และ online (3) 

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศและผู้สนใจ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 

และนักศึกษาคณะได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้วิชาการทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ (2) ผู้สนใจท่ัวไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (3) งานวิชาการ

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักการของพัฒนบริหาร

ศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) ฉบับท่ี 15 

vol 1 เดือนมกราคม 2564 มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 5 บทความ (ภาษาไทย 3 บทความ และ

ภาษาอังกฤษ 2 บทความ) และ (2) ฉบับท่ี 15 vol 2 เดือนกรกฎาคม 2564 มีบทความตีพิมพ์ 

จ านวน 5 บทความ (ภาษาไทย 4 บทความ และภาษาอังกฤษ 1 บทความ)

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้สนใจท่ัวไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

และการท างานได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 126,171 บาท (ร้อยละ 84.11 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

88  - โครงการ Citizenship 

and Professionalism

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีก าลังจะ

ส าเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง

 - วิธีการด าเนินงาน : มีวิทยากรบรรยาย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถน าไปประโยชน์ท่ีได้รับปรับใช้ในท่ี

ท างานให้มีความละเอียดเพ่ิมเติมมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง 

ดังน้ี (1) กิจกรรม Professional Camp หัวข้อ “HR Analytic and Competency for the New

 Normal” เม่ือวันเสาร์ท่ี 26 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ On-site มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 118 

คน และ (2) กิจกรรม Inception Camp เม่ือวันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

Microsoft Teams 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักศึกษามีความพร้อมครบทุกด้านในการปฏิบัติงานจริง และปรับใช้ในการ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) หลักสูตรของคณะสามารถตอบสนองความต้องการของ

สังคมได้

 - ปัญหา/อุปสรรค : บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 27,190 บาท (ร้อยละ 18.13 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

89  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติด้านการ

พัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ/ วิจัย (2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ (3) ผู้เสนอบทความแก้ไข (ถ้ามี) (4) จัดท ารูปเล่ม และ (5) 

จัดพิมพ์และน าลงส่ืออนไลน์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและคณะจารย์มีช่องทางการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติมากข้ึน (2) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และ

นักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน (3) คณะมี

ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในสาขาการจัดการการ

ท่องเท่ียว (4) คณะ สถาบัน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและ

การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน เป็นรากฐานต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) Vol. 17

 No. 1 (2021) มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 9 บทความ และ (2) Vol. 16 No. 2 (2020) มีบทความ

ตีพิมพ์ จ านวน 6 บทความ ซ่ึงวารสารท้ัง 2 ฉบับสามารถเผยแพร่ได้ตรงเวลา

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะการจัดการการท่องเท่ียวมีเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์และ

นักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์

ความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาการจัดการการท่องเท่ียว และ (2) ประชาชนท่ัวไปน าองค์ความรู้

ท่ีได้รับไปต่อยอดได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 87,000 บาท (ร้อยละ 58 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90  - โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการเผยแพร่

งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์ิผลงานทางวิชาการใน

วารสารวิชาการ หนังสือ หรือต ารา ของอาจารย์และนักศึกษาปริญาเอก

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ิ

ผลงานทางวิชาการ วิธีการเขียน การเลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับ

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้อ่านประเมิน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ส่งอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการเผยแพร่งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 

100 คน จากประเทศต่างๆ จ านวน 7 ประเทศ 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ิผลงานทางวิชาการ วิธีการเขียน การ

เลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับข้อเสนอแนะของกรรมการผู้อ่านประเมิน และ (2) มีการจัดท า

คู่มือการตีพิมพ์ิผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ หนังสือ หรือ ต ารา จ านวน 1 ฉบับ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การ

สูงอายุในประเทศไทยในหลากหลายมิติ และการสร้างฐานข้อมูลของครัวเรือนผู้

สูงวัยท่ีมีอายุต้ังแต่ 45 ปีข้ึนไป (2) เพ่ือเสนอแนะนโยบายและมาตรการใน

ประเด็นปัญหาเร่งด่วนท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างระบบความม่ันคงทางสังคม

ส าหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยท่ีได้มาตรฐานสากล มีความย่ังยืน ไม่เป็น

ภาระทางการคลังในอนาคต

 - วิธีการด าเนินงาน : ศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วย

ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด 

จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5 ด้วยเคร่ืองมือการ

ส ารวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือ

ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และ

การน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในแต่ละมิติของผู้สูงวัยไทย และ

น าข้อมูลดังกล่าวมาเสริม/ ประกอบการเสนอนโยบายและมาตรการในสร้าง

ระบบความม่ันคงทางสังคมส าหรับสังคมสูงวัยให้มีความเท่าเทียมกันและได้

มาตรฐานสากล ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการประกันสุขภาพและสวัสดิการแบบ

บูรณาการ ระบบประกันสังคม ระบบกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูง

วัย และการพัฒนาองค์กรด้านการดูแลระยะยาวในระดับชุมชน นอกจากน้ัน ยัง

เปิดให้นักวิจัยจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังมาร่วมงานวิจัย

ในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการสร้างระบบความม่ันคงทางสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ได้แบบส ารวจและรายงานสถานการณ์ กรอบ

แนวทางการประมาณการ ข้อเสนอแนะทางนโยบายและมาตรการ กรอบ

แนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้อง กรอบ

แนวทางในการบริหารจัดการองค์การ การให้บริการการดูแลบริบาลระยะยาวใน

ระดับชุมชน นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการองค์กรท่ีได้

มาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดย

การส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า และจะด าเนินการเตรียมการส ารวจและการวิเคราะห์ เพ่ือ

สร้างเคร่ืองมือหรือตัวแบบในการส ารวจ และวางระบบเชิงสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงวัย เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาดเนินการถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 - ปัญหา/อุปสรรค : การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

91  - โครงการการศึกษาการ

สูงวัยในระยะยาวเพ่ือ

ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย

ไทย: การส ารวจด้าน

สุขภาพ การสูงอายุ และ

การเกษียณในประเทศไทย

 - ส านักวิจัย
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92  - โครงการเรียนรู้

วัฒนธรรมเบ้ืองต้น และ

การส่ือสารข้าม

วัฒนธรรมส าหรับ

นักศึกษาต่างชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจ

เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติ

ได้รับทราบถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย (3) เพ่ือให้นักศึกษา

ต่างชาติน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันกับคนไทยได้อย่าง

เหมาะสม 

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการ

ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งตาม

หลักสูตรท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาได้เป็น 2 ห้อง คือ (1) ภาษาอังกฤษ 

และ (2) ภาษาจีน โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาดังกล่าว

มาบรรยาย จ านวน 2 คร้ังต่อปี ระยะเวลา 2 วันต่อคร้ัง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม รวมถึงการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 140,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบ้ืองต้นและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา

ต่างชาติ จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี (1) ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มกราคม 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 74 ราย และมีความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากับร้อยละ 97.65 (2) ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ระหว่างวันท่ี 19 - 20 

สิงหาคม 2564 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และระหว่างวันท่ี 26 – 27 

สิงหาคม 2564 ส าหรับหลักสูตรภาษาจีน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มี

นักศึกษาเข้าร่วมรวมท้ังส้ิน จ านวน 178 ราย และมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากับร้อยละ 

94.68

 - ผลสัมฤทธ์ิ : นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าร่วมทราบและเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททาง

สังคม รวมท้ังข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

กับคนไทยได้อย่างเหมาะสม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีปัญหาด้าน

สัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดเป็นบางช่วงในระหว่างการอบรม

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การด าเนินการจัดโครงการในปีงบประมาณถัดไป หาก

เป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ควรปรับลดระยะเวลาการอบรมลงให้เหมาะสมกับเน้ือหา และควร

มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือให้เห็นวิธีปฏิบัติจริง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 78,356 บาท (ร้อยละ 55.99 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองงาน

ผู้บริหาร
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93  - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความ

ร่วมมือ (2) เพ่ือเป็นเวทีให้นักเศรษฐศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ 

ความคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาทางเศรษฐศาสตร์ท้ัง

ในทางทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจัย (3) เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยท่ี

เป็นองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมวิชาการ 1 วัน โดยเจ้าภาพหลัก (2) มีองค์

ปาฐกพิเศษและการน าเสนอบทความทางวิชาการตามหัวข้อต่างๆ โดยแยก

จัดเป็นห้องๆ ตามกลุ่มท่ีคณะกรรมการจัดงานประชุมจัดไว้ ใช้เวลาในการ

น าเสนอบทความละ 15 นาที และให้มีการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพ่ือ

เสนอความคิดเห็นจากท่ีประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความร่วมมือของนักวิชาการของ

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน (2) มีการผลิต

งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ อันจะเกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการน าข้อมูลเชิงนโยบายเพ่ือจัดท า

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ (3) การเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์

ทางด้านเศรษฐศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะพัฒนาการเศรษฐกิจร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ จ านวน 9 

แห่ง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 14 โดยมีกิจกรรม TED Talk 

สัมมนา การน าเสนอบทความทางวิชาการตามหัวข้อต่างๆ รวมถึงการวิจารณ์บทความหรืออภิปราย

เพ่ือเสนอความคิดเห็นจากท่ีประชุม เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 

ZOOM มีผู้เข้าร่วม จ านวน 200 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้เผยแพร่บทความและงานวิจัยและได้รับ

รางวัลทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ (2) คณะมีความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ (3) นักเศรษฐศาสตร์ได้ผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้าน

ต่างๆ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึงเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม จัด

ประชุมวิชาการรูปแบบ Online จึงใช้เงินสนับสนุนเพียง 60,000 บาท 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 60,000 บาท (ร้อยละ 60.00 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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94  - โครงการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนา

เครือข่ายนวัตกรรมการส่ือสารทางด้านนิเทศศาสตร์ท่ีย่ังยืนเพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัล

 (2) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในหัวข้อนวัตกรรมการส่ือสารและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 เพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดี และเรียนรู้รับรู้ปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนร่วมกัน (3) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ต่อไป

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ค้นหารายช่ือมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีจะติดต่อ

ให้มาร่วมงาน และหา keynote speaker (2) ส่งจดหมายแจ้งก าหนดการ

ประชุม หัวข้อเร่ืองท่ีจะให้ส่ง Paper และติดต่อ Keynote speaker (3) ติดต่อ

แจ้งผู้สนใจท้ังในและต่างประเทศเข้าร่วมเสนอ paper ใน session ต่างๆ โดย

แยกตามหัวข้อเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง (4) จัดท าจดหมายเผยแพร่การจัดงานและผู้ท่ีจะ

เข้าร่วมประชุมไปยังหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย (5) ติดต่อกับผู้เข้าร่วม

ตลอด 5 เดือนก่อนวันงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และ

บุคลากรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนองค์

ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน (2) ประชาสัมพันธ์ให้คณะนิเทศศาสตร์

เป็นท่ีรู้จักท่ัวไปประเทศไทยกลุ่ม ASEAN และประเทศต่างๆ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 6 “6th International Conference หัวข้อ 

COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology" เป็นการประชุมวิชาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 17 หน่วยงาน ระหว่างวันท่ี 8 - 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมมากกว่า 296 คน และมีผู้เข้ารับชมการประชุมดังกล่าว

มากกว่า 4,000 View ในระหว่างการถ่ายทอดสด

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม 

และการส่ือสาร และต่อยอดทางวิชาการต่อไป และ (2) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เป็นท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : คณะไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการได้ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะจึงต้องโอนงบประมาณหลักสูตร

เงินทุนคณะ จากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จ านวน

 50,000 บาท และรายการโครงการประกันคุณภาพสู่สากล จ านวน 50,000 บาท ไปต้ังจ่าย

เพ่ิมเติมท่ีรายการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 200,000 บาท (ร้อยละ 200 ของงบประมาณท่ีได้รับ) และมีการโอน

งบประมาณเงินทุนคณะเพ่ิมเติม จ านวน 100,000 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดการประชุมวิชาการ จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี (1) ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม 

หัวข้อเร่ือง The 3rd International Conference on Environmental Development 

Administration 2020 “Environmental Struggles and the Way Forward” เม่ือวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2563 รูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วม จ านวน 75 คน (2) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมคร้ังท่ี 6 หัวข้อเร่ือง “การคาดการณ์และความท้าทายในการ

บริหารพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโลกอนาคต” เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ MS Teams 

ผู้เข้าร่วม จ านวน 150 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม 

และผู้เข้าร่วมได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการท างานหรือต่อยอดทางวิชาการ และ (2) เกิดความ

ร่วมมือกับนักวิชาการภายนอกสถาบัน

 - ปัญหา/อุปสรรค : มีการเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรเชิญองค์ปาฐกท่ีมีช่ือเสียงในด้านต่างๆ (2) ควร

ควบคุมเวลาในการประชุมแต่ละหัวข้อเพ่ือเปิดโอกาสให้มีค าถามมากข้ึน (3) การจัดรูปแบบ online

 ในช่วงวันเสาร์ ท าให้สะดวกต่อการเข้าร่วมงาน (4) ควรเช่ือมโยงความรู้ท่ีปฏิบัติได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน (5) ควรมีการน าเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน

มลพิษ (6) ควรเผยแพร่บทความหรือ Powerpoint ท่ีน าเสนอในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือมีเอกสารประกอบแจกให้ดาวน์โหลด (7) ควรจัดเร่ืองแนวทางเพ่ือน าไปสู่ Net Zero รวมไปถึง

ด้านการประเมินความย่ังยืน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 72,550 บาท (ร้อยละ 72.55 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในสาขาส่ิงแวดล้อมของนักวิชาการท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ (2) 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคล่ือนไหว และแนวโน้มทาง

วิชาการด้านการบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการ

เรียนการสอนและการวิจัย

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการ และก าหนดหน้าท่ี

รับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า 

ความเคล่ือนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม (2) ได้

รวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป (3) 

เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการ

วิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ/ 

นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม

95  - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

96  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of

 Language and Communication (NIDAJLC) ปีละ 2 ฉบับ

 - วิธีการด าเนินงาน : กองบรรณาธิการจัดท าวารสาร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : วารสารคณะเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of Language and Communication (NIDAJLC) 

ในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 ฉบับ คือ (1) Volume 25 Issue 38 July 2020 - December 2020

 และ (2) Volume 26 Issue 39 January - June 2021 นอกจากน้ียังอยู่ระหว่างตีพิมพ์และ

เผยแพร่วารสาร Volume 26 Issue 40 July - December 2021

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้สนใจน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอด และ (2) วารสารเป็นท่ี

รู้จักมากข้ึน โดยมีจ านวนผู้ส่งผลงานเพ่ือขอตีพิมพ์มากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา

 - ปัญหา/ อุปสรรค : บทความท่ีเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 25,000 บาท (ร้อยละ 31.25 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

97  - โครงการจัดท าวารสาร

นิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงาน

ทางวิชาการของคณาจารย์ท้ังในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) 

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ การส่ือสารและนวัตกรรม ให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ

ของคณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดต้ังคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 

(2) ด าเนินการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้ส่งบทความเข้า

ร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กอง

บรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพ่ือพิจารณาบทความพร้อม

ส่งบทความเม่ือได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความท่ี

แก้ไขแล้วจากผู้เขียน (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ ได้มีโอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2)

 นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากข้ึนและน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้ (3) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพ่ือน าไปต่อยอดด้าน

วิชาการจากท่ีเรียน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร ดังน้ี (1) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า Vol. 7 No. 2 

(2020) และ Vol. 8 No. 1 (2021) และ (2) วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิด้า (E-JOURNAL)

 ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 และปีท่ี 7 

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ซ่ึงวารสารแต่ละฉบับสามารถเผยแพร่ได้ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) อาจารย์ และนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการได้

เผยแพร่บทความและผลงานวิจัย และ (2) นักวิชาการ นักศึกษาของคณะ และผู้สนใจท่ัวไป น าองค์

ความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 61,900 บาท (ร้อยละ 88.43 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

98  - โครงการประชุม

วิชาการการบริหาร

พัฒนาสังคมและ

ยุทธศาสตร์การบริหาร

ระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่าง

ย่ังยืนของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดการประชุม เสวนาออนไลน์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่

และตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมหรือวารสารระดับชาติ (2) ผลผลิต

งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้น าส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ได้ และ (3) เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับสถาบันและ

เครือข่ายวิชาการต่างๆ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม คร้ังท่ี 5 "Citizen Engagement: พลังภาค

ประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน" ร่วมกับเครือข่าย 14 สถาบัน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรี

รีมย์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 มีบทความเข้าร่วมน าเสนอในท่ีประชุม 

จ านวน 52 บทความ โดยแบ่งเป็นการน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 47 บทความ และภาคโปสเตอร์

 จ านวน 5 บทความ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และผู้เข้าร่วมได้น าองค์ความรู้

ไปต่อยอดทางวิชาการ และ (2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - ส านักวิจัย - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยท่ีดีของ

คณาจารย์สถาบัน (2) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของ

คณาจารย์สถาบัน เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสังคม

ระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก (3) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท า

วิจัยและการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์ เป็นประโยชน์และมีผลกระทบท่ีดีต่อ

สังคมโลกโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI, 

SCimago และมีค่า Impact factor

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือก าหนดหัวข้อการ

วิจัยและแนวทางการวิจัยใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นเลิศในแต่ละ

สาขาวิชา (2) ระดมความคิดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือศึกษา

ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ช้ีแนะรูปแบบท่ี

เหมาะสมของการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ (3) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI และมีค่า Impact factor

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนใน

ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไข

ปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (2) มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

 ISI และมีค่า Impact factor เพ่ิมข้ึน (3) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและ

ทางสังคมของสถาบัน โดยช้ีน าทางความคิดให้แก่สังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ จ านวน 5 คร้ัง ดังน้ี (1) เร่ือง “แนวทางการลดผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม จากการบริจาคทานวัตถุ ในยุคประเทศไทย 4.0” เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 (2) เร่ือง

 การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพส าหรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทยและญ่ีปุ่น

หลังการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19” เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 (3) หัวข้อ “ขอบเขตของสิทธิ

ในการใช้และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร : กรณีสถานศึกษา” เม่ือ

วันท่ี 23 มีนาคม 2564 (4) หัวข้อ “ตลาดต้นแบบลดขยะ พลาสติกต้นทาง” เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 

2564 และ (5) หัวข้อ “แนวทางการยกระดับการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ

ประเทศไทยอย่างย่ังยืน” เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 ซ่ึงเป็นการจัดรูปแบบออนไลน์ผ่าน 

Microsoft Teams และไลฟ์ผ่านทาง Facebook

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันผลิตผลงานวิจัยในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเผยแพร่

แฃะให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การเปล่ียนรูปแบบการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ท าให้เกิดปัญหาในการ

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในบางช่วงเวลา และบางคร้ังสถานท่ีในการจัดงานไม่เอ้ืออ านวยให้เจ้าหน้าท่ี

ติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับการการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ (2) นักวิจัยไม่สามารถปิดโครงการได้ตาม

ก าหนดจึงไม่สามารถมาน าเสนอได้ครบตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 2,945 บาท (ร้อยละ 5.89 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

99  - โครงการ NIDA 

Research Excellence 

Forum
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

100  - โครงการเตรียมความ

พร้อม และพัฒนา

บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนา

ความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการท างาน (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา

ความรู้และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในด้านการบริหารงานท่ีดี (3) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับ

คณาจารย์ วิทยากร รุ่นพ่ีและเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติในการประชุมภาคปกติใน

เดือนพฤษภาคม 2564 (2) ด าเนินการจัดงานและเตรียมการจัดงานระหว่าง

เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 (3) สรุปผลการด าเนินงานเสนอท่ีประชุมใน

เดือนกันยายน 2564

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ 

บุคลิกลักษณะท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้

และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและการด ารงชีวิต (3) เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับ

คณาจารย์ วิทยากร รุ่นพ่ี และเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (4) นักศึกษา

สามารถน าความรู้ท่ีได้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์

ต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มของนักศึกษาได้ เน่ืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ซ่ึงจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกคร้ัง

ถึงช่วงเวลาท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมได้

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

101  - โครงการฝึกงาน

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนา

ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (2) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ กับผู้บริหารและ

ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้จากทฤษฎี ไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานจริง (4) เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) การวางแผน: เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (2) 

การด าเนินการฝึกงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 (3) ประเมินผลและ

สรุปผล: สิงหาคม 2564

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์และ

พัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (2) 

นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ กับผู้บริหารและ

ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3) นักศึกษาได้น าความรู้จากทฤษฎีท่ีเรียนไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานจริง (4) นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการท างานใน

อนาคต

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถาบันและหน่วยงานภายนอกต่างๆ ปิดท าการช่ัวคราว และ/ หรือให้

พนักงานท างานจากท่ีบ้าน (Work From Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ส่งผลต่อการฝึกงานของนักศึกษา 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ปรับรูปแบบการฝึกงานของนักศึกษาให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

102  - โครงการส่งเสริม

นักศึกษาเพ่ือได้รับรางวัล

 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้าน

วิชาการและด้านการส่ือสาร (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 

แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้เข้าแข่งขันอ่ืนๆ (3) เพ่ือ

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) เพ่ือเป็น

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

และสถาบัน

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) การวางแผน: เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 (2) 

การด าเนินการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (3) 

ประเมินผลและสรุปผล: กันยายน 2564

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและ

การส่ือสาร (2) นักศึกษาได้แสดงความสามารถ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์

 และความคิดเห็นกับผู้แข่งขันท่านอ่ืนๆ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ

ของนักศึกษาในระดับชาติ (4) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างช่ือเสียง

ให้แก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสถาบัน (5) นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้

ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในอนาคต

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของนักศึกษาได้ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 เป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

 ซ่ึงจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกคร้ังถึงช่วงเวลาท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมหรือส่งนักศึกษาเข้า

แข่งขันในรายการต่างๆ ได้ 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหรือเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีจัดในรูปแบบออนไลน์

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์

103  - โครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ิมพูนความรู้ทางนิติศาสตร์แก่นักศึกษา 

บุคลากรและบุคคลท่ัวไป เผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ภายในและวิทยากร

ภายนอก รวมท้ังสร้างบรรยากาศทางวิชาการ

 - วิธีการด าเนินงาน : เสาวนาวิชาการและงานน าเสนอบทความผ่านระบบ 

zoom 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนความรู้

ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนน าเสนอผลการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ 

เพ่ือน าไปสู่การรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมท้ังการบูรณาการ

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ คร้ังท่ี 6 ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 8 สิงหาคม 2564  โดยช่วงเช้าเป็นการ

เสวนาวิชาการหัวข้อ "เสรีภาพ เสมอภาค สุขภาพ : ถอดบทเรียนประเทศไทยและมาตรการฝ่า

วิกฤตโควิด-19" และช่วงบ่ายเป็นการน าเสนอบทความวิชาการ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ตลอดจนน าเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ รวมท้ังการบูรณา

การศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 40,160 บาท (ร้อยละ 80.32 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

104  - โครงการอาศรม

วิชาการ (NIDA Law 

Forum)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้กฎหมายแต่ละสาขา

 - วิธีการด าเนินงาน : เสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ ท้ังน้ี โครงการอาศรม

วิชาการ (NIDA Law Forum) แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างแบรนด์คณะนิติศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักมาก

ย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการเสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ จ านวน 6 คร้ัง ดังน้ี (1) หัวข้อคดีปกครองท่ีส าคัญ เม่ือ

วันท่ี 17 มกราคม 2564 (2) หัวข้อคดีปกครองท่ีส าคัญ ภาค 2 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2564 (3) 

หัวข้ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในยุค Covid-19 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 (4) หัวข้อบทบาท

ของกฎหมายกับการก ากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 (5) หัวข้อ The 

Differences between Adversarial and Inquisitorial Procedures” เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 

2564 และ (6) หัวข้อสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 แง่มุมกฎหมายกับการพัฒนา เม่ือวันท่ี 8 กันยายน

 2564 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในด้านนิติศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้/ ต่อยอดได้ และ 

(2) คณะนิติศาสตร์เป็นท่ีรู้จักจากภายนอกมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย :  28,149.71 บาท (ร้อยละ 56.30 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

105  - โครงการอบรมให้

ความรู้ เร่ือง "ข้อควร

ระวังการคัดลอก

วิทยานิพนธ์ส าหรับการ

เขียนรายงานทาง

วิชาการ" ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ือง

การคัดลอกวิทยานิพนธ์ (2) เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้

สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ

ถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์และให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรม (2)

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ในเร่ืองการ

คัดลอกและสามารถอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และได้ฝึกปฏิบัติการ

ท า Work Shop รวมถึงได้ทราบบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ เร่ือง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับ

การเขียนรายงานทางวิชาการ" เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS 

Teams มีผู้เข้าร่วม จ านวน 140 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เร่ืองการคัดลอกผลงาน รวมท้ังสามารถเขียน

อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,500 บาท (ร้อยละ 35 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองบริการ

การศึกษา

106  - โครงการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ส าหรับ

ศตรวรรษท่ี 21

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เร่ืองการวิจัย กระการ

จัดท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

 - วิธีการด าเนินงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีระบบติดตามวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า

อิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดอบรมเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เร่ืองการวิจัย การจัดท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้แก่

นักศึกษาของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังในกรุงเทพและจังหวัดยะลา ในรูปแบบออนไลน์

ผ่าน MS Teams เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 และวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมรวม

ท้ังส้ิน จ านวน 80 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : นักศึกษาสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระได้อย่างถูกต้อง 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 7,200 บาท (ร้อยละ 28.80 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

107  - โครงการเผยแพร่

งานวิจัยร่วมกับส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือน าผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม

(2) เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมท้ังการก าหนดนโยบาย

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการให้คณะ/ ส านัก/ ศูนย์ภายในสถาบันทราบ (2) คัดเลือกผลงานท่ีจะ

เผยแพร่ โดยคณะกรรมการ (3) ด าเนินการจัดผลิตส่ือเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 

(4) จัดนักวิชาการเพ่ือเป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่วิจัยประจ าสถานท่ีจัด

งานและจัดนิทรรศการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการน าความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ( 2) สร้าง

ช่ือเสียงให้อาจารย์ และนักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - เตรียมการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้ประชาสัมพันธ์การ

จัดงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้คณะ/ ส านัก/ ศูนย์ภายในสถาบันทราบ คณะกรรมการ

คัดเลือกผลงานท่ีจะเผยแพร่ ผลิตส่ือเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย และจัดนักวิชาการเพ่ือเป็นผู้

ประสานงานในการเผยแพร่วิจัยประจ าสถานท่ีจัดงาน ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง ขยายขอบเขตการ

ระบาดไปในหลายพ้ืนท่ี และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว วช. จึงมีความจ าเป็นต้องเล่ือนการจัด

งานเป็นระหว่างวันท่ี 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอน

เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันมีความพร้อมส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับ วช. สู่สาธารณะ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : วช. เล่ือนการจัดงาน เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 15,200 บาท (ร้อยละ 76 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย

108  - โครงการจัดท าวารสาร 

เอกสารทางวิชาการ และ

วารสารบัณฑิต

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดท าวารสารทางกฎหมายอันเป็นประโยชน์

ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ นิด้า จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม -

 ธันวาคม 2563) มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 5 บทความ และ (2) ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - 

มิถุนายน 2564) มีบทความตีพิมพ์ จ านวน 5 บทความ

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ ส่งผลให้บุคคลท่ัวไปมี

ความรู้ทางด้านกฎหมายมากข้ึน และ (2) คณะมีช่ือเสียงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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109  - โครงการขับเคล่ือนการ

เปล่ียนสถานภาพสู่การ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ก ากับของรัฐระยะท่ี 6

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้การด าเนินการและขับเคล่ือนการเปล่ียน

สถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ระยะท่ี 6 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

 - วิธีการด าเนินงาน : แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าระบบงานและ

ข้อบังคับ จ านวน 6 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและข้อบังคับ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและ

ข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ (3) คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอปรับปรุง

โครงการองค์การ (4) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและข้อบังคับด้านการเงิน

และการตรวจสอบ (5) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและข้อบังคับด้าน

การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และ (6) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและ

ข้อบังคับด้านแผนงาน นอกจากน้ียังได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับและติดตาม

การด าเนินการจัดท าระบบงานและข้อบังคับเพ่ือการเปล่ียนสถานภาพสถาบัน

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐข้ึนมาอีกหน่ึงชุดเพ่ือท าหน้าท่ีในการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานท้ังหมด

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : การขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่

การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ และจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ รวมท้ังส้ิน 12 เร่ือง แบ่งเป็น (1) ข้อบังคับฯ จ านวน 12 เร่ือง และ (2) ประกาศฯ 

จ านวน 3 เร่ือง เพ่ือให้การขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ก ากับของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันเปล่ียนสถานะภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐได้อย่างเรียบร้อย 

และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 315,382.02 บาท (ร้อยละ 52.56 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

5) ยุทธศาสตร์ "Operation Excellence"
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110  - โครงการศึกษา

ออกแบบการปรับ

โครงสร้างองค์การและ

กรอบอัตราก าลัง สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือด าเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง

องค์การและกรอบอัตราก าลังของสถาบันการศึกษาช้ันน าท่ีมีบริบทและพันธกิจ

คล้ายคลึงกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) เพ่ือวิเคราะห์และจัดท า

โครงสร้างองค์การพร้อมค่างานของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ภายใต้ร่างโครงสร้างใหม่ ขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนงานและ

หน่วยงานภายในส่วนงานให้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ บทบาท

 ภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน พ.ศ. 2562 - 2565 และ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (2) 

ประชุมหารือประเด็นต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และจัดท าร่างแผนโครงสร้าง

องค์การ (3) การจัดประชาพิจารณ์เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นและข้อซักถามจาก

บุคลากรของสถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีแผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน (Functional 

Description) กรอบอัตราก าลังคนระยะ 5 ปีในภาพรวมของสถาบัน

 -  งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
 ✓ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้างองค์การและกรอบอัตราก าลัง สพบ. ร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษา 

โดยได้จัดประชาพิจารณ์ หัวข้อ "ร่างแผนโครงสร้างองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" 

เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 350 คน รวมท้ังจัดท าผลการศึกษา ดังน้ี (1) 

รายงานผลการศึกษาและระบุความชัดเจนเก่ียวกับบริบท ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและทิศทางการ

เปล่ียนแปลงของสถาบันฯ (2) รายงานผลการศึกษาตามกระบวนการจัดท าร่างแผนโครงสร้าง

องค์การ ซ่ึงประกอบด้วยร่างแผนโครงสร้างองค์การ 2 ระยะ (ระยะเปล่ียนผ่านและระยะสมบูรณ์) 

(3) รายงานการด าเนินการจัดกลุ่มงาน และการจัดท าร่างโครงสร้างเงินเดือน และ (4) รายงานผล

การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ท้ังน้ี สถาบันได้น าผลการศึกษามา

ประกอบการจัดท า (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ ซ่ึงท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติ

โครงสร้างองค์การใหม่ของสถาบัน และอนุมัติประกาศฯ แล้ว

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ประกาศสถาบันฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันท่ี 12 

ตุลาคม 2564 และจะมีผลใช้บังคับในวันท่ี 1 มกราคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ท่ีปรึกษาไม่เข้าใจบริบทของทุกส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานได้ดี

เท่ากับบผู้บริหารทุกระดับของส่วนงานและหน่วยงาน (2) สามารถจัดการประชาพิจารณ์ได้เพียง 1 

คร้ัง เน่ืองจากมีระนะเวลาจ ากัด และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : การด าเนินโครงการในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือออกแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับบริบท 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสถาบัน จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับการส่ือสารมาก แต่บุคลากรคาดหวัง

ให้มีการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน ดังน้ันจึงควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนิน

โครงการในระยะต่อไป คือ เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการส่ือสาร (Communication plan)

 โดยมุ่งเน้นส่ือสารท าความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับมากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 396,118 บาท (ร้อยละ 66.02 ของงบประมาณท่ีได้รับ)
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111  - โครงการปรับปรุง

พัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานแบบดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบถึง

แนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสถาบัน รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงกับหน่วยงานภายใน

องค์การ พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการจัดการความรู้ในระดับสถาบัน

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน

กับคณะท างานเก่ียวกับเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้

ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หน่วยงานสามารถด าเนินกิจกรรมการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานตามแผนการ

ด าเนินงานบริหารความรู้ภายในองค์การในระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย จ านวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) Kickoff km (2) อบรมเชิง

ปฏิบัติการ ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉล่ียเท่ากับ 4.22 คะแนน (3) 

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ปรับปรุง

กระบวนงาน จ านวน 23 เร่ือง และจัดท าคลิปวิดีโอเพ่ือน าเสนอในงาน KM Forum (4) รวบรวม

และเผยแพร่ประเด็นความรู้ (5) จัดกิจกรรม KM Forum 2021 หัวข้อ "การยกระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ" เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams ซ่ึงกิจกรรมในวัน

ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการน าเสนอคลิปวิดีโอผลการด าเนินการระดับ

หน่วยงาน การปรับปรุงการด าเนินการ KM เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ และช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ปลุกพลังสู่งาน ปลุกบริการสร้างความพึงพอใจ" บรรยายโดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาธร และ (6) ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างาน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) สถาบันและหน่วยงานได้พัฒนาการด าเนินการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ และ (2) บุคลากรของสถาบันได้พัฒนาตนเอง รวมท้ังค้นหาแรงจูงใจในการท างาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม R2R ได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลา และ

เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ซ่ึงจะน าไปด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 134,398.50 บาท (ร้อยละ 26.88 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

112  - โครงการพัฒนา

คุณภาพการด าเนินงาน

คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะ

อย่างเป็นระบบ (2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพท้ังใน

ระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร ให้สามารถช่วยขับเคล่ือนคณะเข้าสู่

กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพ่ือ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร

ของคณะ ขับเคล่ือนไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 

(4) เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน

ในองค์กรมีความสุขในการท างาน ลดความตึงเครียดจากการท างาน และ

สภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (5) เพ่ือการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

 ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (6) เพ่ือท่ีจะ

สามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบท่ีดีได้ในอนาคต

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ตรวจประเมินเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 390,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบงานของคณะอย่างเป็นระบบ พัฒนาสภาพแวดล้อมการ

ท างานท่ีดี นอกจากน้ียังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 

รวมท้ังมีความสุขในการท างาน เพ่ือมุ่งสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นองค์กร

ท่ีมีสุขภาวะองค์กรท่ีดี

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะได้พัฒนาการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐานในระดับ

สากล

 - ปัญหา/อุปสรรค : มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และกิจกรรมอบรมบางกิจกรรมต้องถูกเล่ือนออกไปเพ่ือความ

ปลอดภัย

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 117,045 บาท (ร้อยละ 30.01 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

113  - โครงการการเป็น

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ : (1) เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่

ความเป็นนานาชาติ (2) เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจสามารถน าแผนสู่ความเป็น

นานาชาติไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (3) สร้างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ

คณะบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นนานาชาติ

 - กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ชะลอการด าเนินโครงการเน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

114  - โครงการสัมมนาแผน

ประจ าปี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงการ

จัดท าแผนการด าเนินงานในปีถัดไป

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ได้รับทราบความคิดเห็น เสนอปัญหา และ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือติดตามผล

การด าเนินงานและปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม

สัมมนา จ านวน 32 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะมีการติดตามผลการด าเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบัน และน าผลท่ีได้ไป

ปรับปรุงแผนการด าเนินงานของปีงบประมาณต่อไป

 - ปัญหา/อุปสรรค : การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากไม่สามารถจัดกิจกรรมบาง

กิจกรรมได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 33,210 บาท (ร้อยละ 16.60 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

115  - โครงการศึกษาธรร

มาภิบาลและความพึง

พอใจต่อผลงานของ

ผู้บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

สถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล (2) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ 

พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล

 - วิธีการด าเนินงาน : ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรร

มาภิบาล โดยการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนินการ

ประเมินผลแยกรายบุคคล ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมินการ

บริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล (2) ได้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิ

บาล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

o อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - โดยได้ด าเนินการศึกษาและออกแบบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยประเมินผลแยกรายบุคคล ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีท้ัง 4 ฝ่าย และได้

จัดส่งแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของ

สถาบันผ่านอีเมลของบุคลากรทุกท่านแล้ว และจะประมวลผลแบบประเมินการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยแยกตามรายบุคคล ท้ังน้ี คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 100,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - สภา

คณาจารย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

116  - โครงการเพ่ิมผลิตภาพ

ของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย

คือ ศิษย์เก่า และหน่วยงานราชการ (2) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่คณะ (3) เพ่ือใช้

เป็นภาระงานแทนภาระงานสอนภาคปกติ (4) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ

อีกช่องทางหน่ึง

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) สร้างหลักสูตระยะส้ันท่ีเน้น Demand driven โดย

เน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานรัฐ ศิษย์เก่าท่ีต้องการ re-skills และนักศึกษา

ในอนาคต (2) ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว (3) ด าเนินการจัด

ฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจัดหลักสูตร

ระยะส้ัน (2) คณะเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานของรัฐ 

รวมท้ังเป็นการเพ่ิมโอกาสเพ่ิมนักศึกษาในอนาคต (3) แก้ไขปัญหาภาระงาน

สอนภาคปกติโดยการน าภาระงานส่วนน้ีมาทดแทน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรพ้ืนฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

FUN(damental) HR รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 6 - 10 กันยายน 2564 ซ่ึงเป็นการอบรมรูปแบบ

ออนไลน์ เน้นการน าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย 4 Module คือ (1) กลยุทธ์การ

วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3) กลยุทธ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และ (4) การประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้เข้าอบรมสามารถเช่ือมโยงกลยุทธ์องค์การกับกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ และก าหนดนโยบายกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์

ขององค์การ (2) คณะมีหลักสูตรระยะส้ันเพ่ิมข้ึน

 - ปัญหา/อุปสรรค : มีการปรับวิธีการด าเนินงาน และรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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117  - โครงการการพัฒนางาน

เชิงคุณภาพ ด้านการ

จัดการเว็บไซต์และ

โซเชียลมีเดีย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) การจัดท าแผนพัฒนาการพัฒนางานเชิง

คุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมิเดียเชิงรุก เพ่ือท าการตลาดด้าน

หลักสูตรและบริการของคณะ (2) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้รับผิดชอบงานด้านการ

จัดการเว็บไซต์และโซเชียลมิเดียในการท างานท่ีเน้นผลลัพธ์ (3) เพ่ือจัดหา

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงด้านการ

บริหารจัดการเว็บไซต์ (4) เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบมาช่วย

ในการก าหนดรูปแบบทันสมัยและสะท้อนอัตลักษณ์คณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดท าเป็นโครงการ (ย่อย) ท่ี 1 การพัฒนางานเชิง

คุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์ และโครงการ (ย่อย) ท่ี 2 การพัฒนางานเชิง

คุณภาพด้านการจัดการโซเชียลมิเดีย (ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานเชิง

คุณภาพ)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือท าการตลาด จะ

ช่วยให้มีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการด้านหลักสูตรและบริการของคณะมากข้ึน (2) 

บุคลากรผู้รับผิดชอบได้พัฒนาทักษะการท างานเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ผลลัพธ์ท่ี

เกิดข้ึนสามารถสะท้อนการส่ือภาพลักษณ์ของคณะท่ีน่าประทับใจ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : คณะมีการปรับแผนการท างานและการใช้งบประมาณใหม่ โดยจะด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เน่ืองจากสถานการณ์ภายนอกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

   ท้ังน้ี คณะได้ด าเนินการวิเคราะห์และทบทวนการท างานใหม่ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 แต่การท างานของบุคลากรในช่วงการท างานท่ี

บ้านยังไม่สามารถปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงได้ และการปรับเปล่ียนแผนการท างานของบุคลากร

ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ประกอบกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถท า

ได้ทันเวลาเพราะสถาบันปิดท าการในบางช่วง จึงยังไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์
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118  - โครงการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน

 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพ่ือ

จัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดประชุมคณะกรรมการท างานโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ สพบ.

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 5

 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ 4 คือ 

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดประชุมคณะกรรมการท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ภาครัฐ สพบ. และจัดกิจกรรมตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ีก าหนด 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันได้รับคะแนนการประเมินโครงคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน เท่ากับ 94.86 คะแนน ระดับผลการประเมิน A ผ่านการประเมิน 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน

 และเพ่ิมช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน (2) ควรมีกลไกการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

(3) ควรเพ่ิมมาตรการก ากับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ (4) ควรเปิด

โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน และ (5) ควรเพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,960 บาท (ร้อยละ 9.80 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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119  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ 

(KM)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างองค์กรแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

เพ่ิมความผูกพันของบุคลากรในคณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : วางแผนการจัดกิจกรรมท่ีบุคลากรสนใจ โดยมีกลุ่มงาน

ต่างๆ ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเป็นผู้ด าเนินการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรในคณะมีความผูกพันเพ่ิมมากข้ึน

 (2)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนางาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านการประชุมในคณะ และประชุมออนไลน์ เพ่ือจัดท า

กระบวนการพัฒนาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร English Program และ International

 Program

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะได้พัฒนาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตร English Program และ 

International Program

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันนอกสถานท่ีได้ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงมีเพียงการประชุมในคณะ และประชุม

ออนไลน์เท่าน้ัน

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรพัฒนาและปรับปรุงความพึงพอใจด้านต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับนักศึกษาในหลักสูตร English Program และ International Program ของคณะให้

มากข้ึน เน่ืองจากมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

120  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้ท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และ (2) เพ่ือให้บุคลากร

ของคณะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนงาน Content เพ่ิมการรับรู้ การ

ยอมรับ ความเช่ือม่ันแก่กลุ่มเป้าหมายจนเกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อท่ีคณะ

นิติศาสตร์

 - วิธีการด าเนินงาน : อบรม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรของคณะได้รับความรู้ความ

เข้าใจการเขียน content เพ่ือการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) บุคลากรได้รับ

การพัฒนา เกิดการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์และ

วิธีการท างานใหม่ๆ และ (3) บุคลากรของคณะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบริบทของตนเอง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 5,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดอบรมหัวข้อ "การเขียน Content เพ่ือการประชาพันธ์ออนไลน์" แก่บุคลากรสายสนับสนุน

ของคณะนิติศาสตร์ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 10 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : บุคลากรของคณะนิติศาสตร์สามารถเขียน Content เพ่ือการประชาสัมพันธ์

ออนไลน์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 5,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง

กับการให้บริการอาจารย์และนักศึกษาให้มีความเสถียร มีการเพ่ิมฟังก์ช่ันการใช้

งานท่ีครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยอ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ อีกท้ังยังสามารถช่วยให้การดูแลและการบริหารจัดการระบบของ

ส านักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ

การศึกษา (REG) (2) จัดซ้ือซอฟต์แวร์ Lisrel (3) จัดจ้างปรับปรุงระบบการ

จัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการอาจารย์และนักศึกษามีความเสถียร และมีฟังก์ช่ันการใช้งานท่ี

ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ (2) การดูแล และการบริหารจัดการระบบของส านักเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 9,629,900 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - โดยได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดังน้ี

 (1) จัดจ้างปรับปรุงระบบการจัดท าวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) และ (2) จัดซ้ือ

ซอฟต์แวร์ Lisrel จ านวน 10 License และจะด าเนินการ ดังน้ี (1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริการการศึกษา (REG) โดยได้ด าเนินการจ้างปรับปรุงระบบแล้ว ซ่ึงจะครบก าหนดส่งมอบงาน

ประมาณเดือนมีนาคม 2565 และ (2) ประเมินความพร้อมขององค์กรเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน

ในการก้าวไปสู่ Digital Transformation 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,095,894.50 บาท (ร้อยละ 11.38 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6) ยุทธศาสตร์ "Infrastructure Excellence"
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ห้องสมุดเพ่ือความเป็น

เลิศทางการศึกษาในยุค

ดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาฐานข้อมูลออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหา

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ

วิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการเป็นสถาบัน

บัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนวหน้า และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา

เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึง

ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร

และผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้

บริการข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการ

วิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุด

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ   

 - จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11 ฐาน ดังน้ี (1) Yamidas Rekishikan (2) 

NewsCenter และ IQNewsClip (3) CEIC (4) Eikon for University (5) Business Souce 

Ultimate (6) Communication & Mass Media Complete (7) Hospitality & Tourism 

Complete (8) Morningstar Direct (9) Passport (10) Jstor (11) Emerald Emerging 

Markets Case Studies 2020

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว (2) ผู้ใช้บริการมีศักยภาพการวิจัยเพ่ิมข้ึน (3) จ านวนคร้ังของการเข้าใช้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Login) โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 9,000 คร้ัง/ ฐานข้อมูล

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,499,997.01 บาท (ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักบรรณ

สารการพัฒนา
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123  - โครงการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ทันสมัย พอเพียง สร้างความพึงพอใจ

และสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ

สถาบัน

 - วิธีการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร ส่ือ

โสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์) โดยพิจารณาเน้ือหาท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

 และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการท่ีมี

คุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้มีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร

และผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้

บริการข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการ

วิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุด

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 4,500,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ จ านวน 1,152 รายการ วารสาร/ นิตยสาร 

จ านวน 20 รายการ e-books จ านวน 51 รายการ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 

ฐานข้อมูล ได้แก่ (1) CJFD (2) Emerald Management 240 (3) EndNote (4) HeinOnline 

International Core (5) Lexis Advance  (6) PsycARTICLES (7) Taylor & Francis (8) 

Turnitin (9) UNWTO Elibrary (10) Wiley E-Journals

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว (2) ผู้ใช้บริการมีศักยภาพการวิจัยเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 4,500,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักบรรณ

สารการพัฒนา
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124  - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาระบบงานเพ่ือลดปัญหาการซ้ าซ้อนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบ

คุณภาพและมาตรฐานในการท างานของหน่วยงาน (3) เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในระบบงานของคณะ และกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยระบบงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน

การท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และ

เผยแพร่ความรู้ของคณะ ท่ีมาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบุคลากรใน

คณะ รวมท้ังให้เกิดแนวปฎิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อ

หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก (6) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น

วัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในคณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) กิจกรรมระดมสมองและ

แบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหม่ (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (3) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาระบบงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีระบบงานใหม่ ประกอบด้วย ระบบงาน

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการย่ืนค าร้องและติดตามสถานะการอนุมัติงานกิจกรรมด้าน

การศึกษาของนักศึกษา ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ของอาจารย์ และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา 

(2) ลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการด าเนินงาน เป็นผลการ

ยกระดับการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิมความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน (3) บุคลากรของคณะมีแรงจูงใจในการท างาน

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(4) บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วยระบบงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน และความรู้ของคณะได้รับการเผยแพร่ 

และระบบงานของบุคลากรในคณะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฎิบัติท่ีดีท่ี

สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และ

หน่วยงานภายนอก 

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 - มีการปรับรูปแบบการด าเนินโครงการรวมกับโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ 

E-learning โดยได้จัดซ้ือ Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning ส าหรับจัดอบรม/ 

ให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก เพ่ือใช้ในการอบรมซ่ึงสามารถให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงบทเรียนและ

เรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ ได้ทันทีทุกเวลา จากทุกสถานท่ี และสามารถกลับมาเรียนบทเรียน

ย้อนหลังได้

 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอบรมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

ซ่ึงผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที ทุกเวลา จากทุกสถานท่ี และ

สามารถกลับมาเรียนบทเรียนย้อนหลังได้

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เน่ืองจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบโครงการลาออก รวมท้ังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูล
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

125  - โครงการจัดงาน 

Home Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของหลักสูตร/ คณะต่อสาธารณชน รวมถึงเป็นโอกาสให้คณาจารย์ 

ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันได้สานสัมพันธ์เช่ือมเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสใน

การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและธุรกิจด้วยกันในอนาคต

 - กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินทุนคณะ)

x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงต้องชะลอโครงการ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

126  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะบริหารการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา (2) เพ่ือให้นักศึกษาเก่า

ของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาคณะและสถาบัน (3) เพ่ือ

เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าท่ีของคณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรม โดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ท าให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการ

จัดการส่ิงแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเย่ียมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมท้ังได้มี

โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการส าเร็จ

การศึกษา (2) ท าให้เกิดความสามัคคี และความสมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา

เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมและกิจกรรมภาคเย็นร่วมกับนักศึกษาเก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบัน มีผู้เข้าร่วมท้ังหมด จ านวน 350 คน และ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากับร้อยละ 83

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะได้กลับมาเย่ียมคณะ แลกเปล่ียนประสบการณ์

ระหว่างกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ 

และบุคลากรของคณะ

 - ปัญหา/อุปสรรค : มีการเปล่ียนรูปแบบการร่วมงาน เพ่ิมความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าร่วม

งาน รวมท้ังกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจัดได้ เช่น กิจกรรมกีฬาสี ซุ้มกิจกรรม เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : (1) ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให้รุ่นพ่ีรุ่นน้องได้รู้จักกัน และ

เพ่ิมกิจกรรมเพ่ือสร้างสีสัน เช่น กิจกรรมหน้างาน รวมท้ังการแสดงบนเวที และ (2) ควรเพ่ิม

ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากข้ึน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย :  42,082 บาท (ร้อยละ 46.76 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

127  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสืบสานความเป็นวัฒนธรรมองค์การของคณะ

และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การดนตรี และประเพณีอันดีงาม

ของไทย

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดงานคืนสู่เหย้าของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

7) ยุทธศาสตร์ "Resource Excellence"
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

128  - โครงการครบรอบวัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ/ สร้าง

ความสามัคคีการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงเครือข่ายของคณะ 

 - วิธีการด าเนินงาน : ท าบุญเล้ียงพระ/ เปิดป้ายคณะใหม่ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

129  - โครงการสนับสนุน

ผลงานการเล่ือนระดับ

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการส าหรับการ

เล่ือนระดับของเจ้าหน้าท่ีคณะสถิติประยุกต์

 - วิธีการด าเนินงาน : เจ้าหน้าท่ีคณะสถิติประยุกต์ ย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เจ้าหน้าท่ีของคณะได้รับการสนับสนุนให้

จัดท าผลงานวิชาการ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน และเป็นการสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าท่ีของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - สนับสนุนการท าผลงานวิชาการส าหรับเล่ือนระดับของเจ้าหน้าท่ีคณะสถิติประยุกต์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการแล้ว 

จ านวน 2 ราย

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) คณะมีผลงานทางวิชาการของเจ้าหน้าท่ี เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการท างาน

ของคณะ และ (2) เจ้าหน้าท่ีสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบการขอต าแหน่งระดับช านาญการและ

ช านาญการพิเศษ ส าหรับการเล่ือนระดับของเจ้าหน้าท่ี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

130  - โครงการพัฒนาสังคม

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 

คณะพัฒนาสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

เก่า นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์คณะ

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

131  - โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสืบสานและด ารงไว้ซ่ึงการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย

 - วิธีการด าเนินงาน : พิธีท าบุญคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความ

สามัคคีและความรักต่อองค์กร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ด าเนินการจัดพิธีท าบุญคณะนิติศาสตร์ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 23 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิ : บุคลากรคณะได้สืบสานและด ารงไว้ซ่ึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

และทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมท้ังมีความสามัคคีและความรักต่อองค์กร

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 20,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

132  - โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ 

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 

2564 (2) จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รักผูกพันเพ่ือผองเรา คร้ังท่ี 4 ใน

ปีงบประมาณ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารชุบ กาญจนประกร 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

133  - โครงการแข่งขันกีฬา

สานสัมพันธ์ผูกพันเพ่ือ

ผองเรา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา

ของคณะท่ีเข้าร่วมการแข่งขันได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน (2) เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามัคคีและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี

ของคณะท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน (3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลัง

กาย การมีน้ าใจนักกีฬาของผู้เข้ารับการแข่งขัน สร้างบรรยากาศท่ีดีในการ

ท างานและการเรียน   

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 

2564 (2) จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รักผูกพันเพ่ือผองเรา คร้ังท่ี 4 ใน

ปีงบประมาณ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารชุบ กาญจนประกร 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

134  - โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างโอกาสท าความรู้จัก เกิดความสนิทสนม

ระหว่างกัน เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป

 - วิธีการด าเนินงาน : (1) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 

2564 (2) จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รักผูกพันเพ่ือผองเรา คร้ังท่ี 4 ใน

ปีงบประมาณ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารชุบ กาญจนประกร 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะ

นิติศาสตร์

135  - โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการเผยแพร่

งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ และงาน

สนับสนุนวิชาการ

 - วิธีการด าเนินงาน : การอบรมตามหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมได้น าผลมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงข้ึน (2) 

สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือผลิตส่ือในการ

เผยแพร่งานวิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถาบันให้บุคลากรท างานท่ีบ้าน (Work From Home) ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมไม่สะดวก

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

136  - โครงการสานสัมพันธ์

นิติพัฒน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องชาวนิตินิด้า 

โดยให้ช่ือว่า “นิติพัฒน์” 

 - วิธีการด าเนินงาน : จัดงานงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ปี นิ

ติพัฒน์” ร่วมกันนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สานสัมพันธ์นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ และ

บุคลากรคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ปี นิติพัฒน์”  เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563

 โดยมีนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม จ านวน 150 คน

 - ผลสัมฤทธ์ : นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ และบุคลากรคณะมีความสัมพันธ์ท่ีดีมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 9,150 บาท (ร้อยละ 91.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

137  - โครงการความร่วมมือ

กับสมาคมศิษย์เก่า

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า

 - วิธีการด าเนินงาน : กิจกรรมแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท  (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มบุคคลได้ในสถานการณ์ท่ีมีมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 - คณะ

นิติศาสตร์
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