
รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลักษณะองคการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ถือกําเนิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ อันจําเปนท่ีตองใช
ขอมูล ใชสถิติ หากแตนักสถิติท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูงในเวลานั้นหาไดนอยมาก หมอมหลวงเดช สนิทวงศ ไดเสนอ
ใหรัฐบาลจัดตั้งสถาบันการศึกษาดานนี้เปนการเฉพาะ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” จึงถือกําเนิดในวันท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2509 เปนหนวยงานภาครัฐระดับกรม ปจจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวในประเทศไทย ท่ีทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก) โดยเนนหนักในสาขาวิชาดานการบริหารการพัฒนา นอกจากนี้ 
NIDA ยังมีหนาท่ีดานการวิจัย ฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และ
ประชานท่ัวไป ท้ังนี้ NIDA ไดนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาแปลงเปนปรัชญาของสถาบัน “สรางปญญาเพ่ือการเปล่ียนแปลง” หรือ “WISDOM for Change” 

(1) หลักสูตร และบริการ NIDA จัดการเรียนการสอนโดยเนนศาสตรดานการบริหารและการพัฒนา
ปจจุบันมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย (คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติ
ประยุกต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะนิติศาสตร 
คณะการจัดการการทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คณะบริการการพัฒนาสิ่งแวดลอม และ
วิทยาลัยนานาชาติ)  มี 41 หลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาโท 27 หลักสูตร (ภาษาไทย 23 หลักสูตร และนานาชาติ 4 
หลักสูตร) หลักสูตรปริญญาเอก 14 หลักสูตร (ภาษาไทย 6 หลักสูตร และนานาชาติ 8 หลักสูตร) ซ่ึงมีการจัดการ
เรียนท้ังแบบเต็มเวลา “ภาคปกติ” นอกเวลาราชการ “ภาคพิเศษ” และมีศูนยนอกท่ีต้ังเพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาออกไปสูภูมิภาคท้ังหมด 9 ศูนย นอกจากนี้ NIDA มีงานดานการวิจัย ฝกอบรม และบริการวิชาการใหแก
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ NIDA มี “สํานักวิจัย” ใหบริการดานการวิจัย
ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรวมถึงเผยแพรผลงานวิชาการผานวารสารและประชุมวิชาการ สํานักวิจัยมี
การจัดทําวารสารวิจัยเชิงกรณีศึกษาเปนแหงแรกของประเทศไทย “สํานักสิริพัฒนา” ใหบริการฝกอบรมผูบริหาร
ระดับตน กลาง และสูงใหกับองคการตางๆ รวมถึงการจัด Public Training Program และ In-House Training 
Program ใหแกหนวยงานท้ังในและตางประเทศ “ศูนยบริการวิชาการ” ใหบริการคําปรึกษาและการบริการท่ี
เก่ียวของกับงานดานพัฒนบริหารศาสตรอ่ืนๆ และ “นิดาโพล” ทําวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงไดรับความนิยมนําไปอางอิงใน
สื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน อยางแพรหลาย รวมท้ัง คณาจารยของ NIDA ไดรับการแตงตั้งเปนท่ีปรึกษา คณะ
กรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และทีมทํางานท่ีสําคัญแกองคการชั้นนําระดับประเทศทุกยุคทุกสมัย 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน และคานิยม
NIDA มีพันธกิจหลัก 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ

ภายใตวิสัยทัศน คือ “สถาบันชั้นนําแหงชาติ ท่ีสรางผูนําและองคความรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” สมรรถนะ
หลักของสถาบัน คือ “มีความเปนเลิศในศาสตรดานการบริหารการพัฒนาท่ีตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ” สวน
คานิยมรวมของ NIDA คือ  “WISDOM” W: World Class กําหนดทิศทางสูระดับโลก, I: Innovation สรางสรรค
นวัตกรรมใหกับสังคมไทย, S: Social Responsibility สํานึกรับผิดชอบตอสังคม, D: Discipline มีระเบียบวินัย, O: 
Open-mindedness ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน, M: Morality มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร   
 NIDA มีจํานวนคณาจารยท้ังสิ้น 191 คน มี
คุณวุฒิสู ง ท่ีสุดในประเทศไทย คือ รอยละ 92 ของ
คณาจารยท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมี
คณาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการถึงรอยละ 81 มีศาสตราจารย
ถึงรอยละ 10 โดยคณาจารยสวนใหญสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ ท้ังนี้สถาบันยังคํานึงถึงการรักษาคณาจารยท่ีมี
องคความรูสูงไวกับสถาบันได โดยคณาจารยสวนใหญ
สามารถตออายุราชการไดถึง 65 ป เพ่ือทํางานวิชาการ 
นอกจากนี้ NIDA สนับสนุนการเติบโตของบุคลากรสาย
สนับสนุน (จํานวน 533 คน) ใหมีการทําตําแหนงเชี่ยวชาญ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ซ่ึงปจจุบันมีอยูถึงรอยละ 22   
 จากการสํารวจความผูกพันของบุคลากร 
(Emo-meter) ในป พ.ศ. 2558 พบวาบุคลากร NIDA ท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน 4 
ปจจัย คือ ภาพลกัษณองคการ (CI) งานท่ีทาทาย (CW) ความ
ม่ันคงในงาน (JS) และสภาพแวดลอมในการทํางาน (WE) ซ่ึง
ปจจัยท้ัง 4 บุคลากรของ NIDA มีความพึงพอใจในระดับสูง 
(>3.68 จากคะแนนเตม็ 5) 
 (4) สินทรัพย NIDA มีพ้ืนท่ี 45 ไร มี 11 อาคาร 
โดยมีอาคารและหองเรียนท่ีทันสมัยรองรับการเรียนการสอน 
การจัดอบรมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ และมี “ศูนยสี
ค้ิว” ท่ีจัดการศึกษานอกท่ีตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยกยองวา
เปนอันดับหนึ่งในอาเซียน มีระบบสารสนเทศ (IT System) ท่ีใหบริการนักศึกษา บุคลากร และผูบริการ ท่ีไดรับการ
รับรอง ISO 9001 มีหองพยาบาลท่ีมีแพทยและพยาบาลคอยใหบริการทุกวัน หองออกกําลังกายท่ีทันสมัย หองพัก
สําหรับอาจารยและนักศึกษาตางชาติ 
 (5) กฎระเบียบขอบังคับ NIDA เปนสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีดําเนินการภายใตกรอบกฎระเบียบ
ขอบังคับหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังมีองคการกํากับ
จํานวนมาก ท้ังนี้ NIDA มีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับภายในองคการอยูเปนประจํา เพ่ือใหเกิด
ความยืดหยุนในการบริหารองคการ  
  (6) โครงสรางองคการ NIDA มีสภาสถาบันเปนผูใหทิศทางในการบริหารสถาบัน แกผูบริหารระดับสูง 
ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 4 คน ผูชวยอธิการบดี 5 คน และคณบดี 12 คน โดยสภาสถาบันจะทําหนาท่ีในการให
นโยบาย กํากับดูแลการบริหารงานของอธิการบดี และประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป ความสําเร็จตามยุทธศาสตร/กลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการ โดยผูบริหารสถาบันจะนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินมาทบทวนในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันตอไป นอกจากนี้ สภาสถาบันแตงตั้ง
คณะกรรมการอีก 6 คณะ เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองและใหขอเสนอแนะแกสภาสถาบันในการกํากับและใหทิศทางการ
บริหารแกผูบริหารสถาบัน และมีสํานักงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอสภาสถาบัน สวนอธิการบดีในฐานะประธานฝาย
บริหารมีหนวยงานและคณะกรรมการท่ีชวยในการพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล งานสภาคณาจารย และท่ีประชุมคณบดีผูอํานวยการสํานัก  
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การวิเคราะหสภาวการณขององคการ  
 ก. สภาพดานการแขงขัน NIDA เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานศาสตรการบริหารและการพัฒนา มีการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเทานั้น สภาพการแขงขันของ NIDA จึงอยูในกรอบของกลุมบัณฑิตศึกษาดวยกันท่ีเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน แมวา NIDA จะมีเปาหมายของการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
แตไมมีหนวยงานภายนอก (เชน QS Ranking, THE, etc.) ท่ีรับจัดอันดับมหาวิทยาลัยให NIDA อยางไรก็ตาม NIDA ได
ตั้งเปาหมายท่ีจะเปนท่ีรูจักระดับโลกในศาสตรดานการบริหารและการพัฒนา ท้ังนี้ NIDA ไดตั้งเปาหมายความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ  

- สถาบันไดรับการรับรองคุณภาพระดับสากล EdPEx (350 คะแนน) 
- หลักสูตรไดรับการรับรองระดับสากล เชน AUN-QA AACSB   EQUIS  TedQual และอ่ืนๆ (จํานวน 

15 หลักสูตร)   
- รอยละของคณาจารยมีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ (รอยละ 40) 
- ระบบงานภายในท่ีสําคัญไดรับการรับรอง ISO (จํานวน 6 ระบบงาน) 
- รอยละของคณาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/อนุกรรมการ/ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิใน

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (Think Tank) (รอยละ 50) 
(1) ลําดับในการแขงขัน  NIDA เปนผูผลิตมหาบัณฑิตหลักในศาสตรดานการบริหารและพัฒนามากท่ีสุด 

เม่ือเปรียบเทียบจากจํานวนนักศึกษารับเขาและบัณฑิตท่ีจบในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสาขาท่ีใกลเคียงกันกับ
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มหาวิทยาลัยชั้นนําของรัฐ คณาจารยมีงบวิจัยตอคนสูงสุดในระดับประเทศและมีรอยละของคณาจารยท่ีตีพิมพงานวิจัยอยู
ในระดับสูง นอกจากนี้คณาจารยเกือบทุกทานไดรับเชิญเปนวิทยากร กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานในงานท่ีสําคัญ
ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน ผลจากโครงสรางประชากรของประเทศท่ีมีคนวัย
การศึกษาลดลง กอปรกับจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหจํานวนนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง
อยางมาก รวมถึงจํานวนนักศึกษาของ NIDA  ลดลงเกือบรอยละ 20 ในชวง 5 ปท่ีผานมา แตเม่ือพิจาณาสัดสวนการ
คัดเลือกผูสมัคร เห็นไดวา NIDA ยังคงสามารถคัดนักศึกษาได 2 :1 ซ่ึงคุณสมบัติของนักศึกษายังอยูในระดับดีเม่ือ
พิจารณาจากมหาวิทยาลัยท่ีจบและเกรดเฉลี่ยจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ NIDA มีการปรับตัวเองโดย
การหานักศึกษากลุมใหมซ่ึงเปนนักศึกษาตางชาติ โดยในป พ.ศ. 2554 ไดจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือรองรับตลาดของ
นักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ และเริ่มดําเนินการปรับโครงสรางของรายได จากรายไดหลักท่ีมาจากการศึกษามาเปนรายได
จากการวิจัยในรูปแบบตางๆ ผานการวิจัยและการบริการวิชาการ 

(3) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  ด านการ เ รี ยนการสอน ใช ข อ มูลจาก  website ของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) CHE-QA Online และ website ของมหาวิทยาลัย  ดานการวิจัย ใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลดานการวิจัยของสํานักงานวิจัยแหงชาติ (สกว.) และดานการบริการวิชาการ ใชขอมูลจากศูนยบริการ
วิชาการ และศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ท้ังนี้ NIDA มีกลุมงานบริหารยุทธศาสตรท่ีทําหนาท่ีเก็บ 
ติดตาม วิเคราะหขอมูลเพ่ือการบริหารและจัดการยุทธศาสตร  
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ  
  ความทาทายเชิงกลยุทธ  นโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงเนนการพัฒนานวัตกรรมท่ีไดจากองคความรูความ
เชี่ยวชาญในกลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรม โดยศาสตรดานการบริหารและการพัฒนาเปนฐานของทุกกลุม
อุตสาหกรรม ซ่ึงแตละคณะสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตอบรับกับนโยบายนี้ได และยังมีเรื่องท่ีเปนความ
ทาทายในปจจุบันคือ องคการในปจจุบันใหความสําคัญกับสมรรถนะ (Competency) มากกวาใบปริญญา 
(Certificate) ในการพิจารณาความกาวหนาในงาน ดังนั้นการศึกษาจนไดปริญญาอาจไมตอบโจทยผูเรียนเทากับการ
ใหบริการดานการฝกอบรม นอกจากนี้ NIDA มีนโยบายการใชปญญา (WISDOM) เพ่ือชวยรับผิดชอบตอสังคม และ
สะทอนการใชความรูในการใหบริการสังคม สวนเรื่องบุคลากรของ NIDA คณาจารยผูสรางชื่อเสียงในอดีตตางทยอย
กันเกษียณอายุ ดังนั้นการเรงรับและพัฒนาคณาจารยรุนใหมใหมีความถึงพรอมทางวิชาการจึงเปนสิ่งทาทาย  
  ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  NIDA มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิสูงท้ังระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
ดานศาสตรการบริหารและการพัฒนา ซ่ึงมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของประเทศ นอกจากนี้คณาจารย NIDA 
เปนผูมีความสามารถในการวิจัยข้ันสูงจึงเปนตนทุนท่ีสําคัญ ท่ีทําให NIDA สามารถธํารงความสามารถในการแขงขัน
มิใชแตเพียงดานการสอนเทานั้น แตเปนดานการวิจัยเชิงนโยบาย และวิจัยเชิงพาณิชยอีกดวย รวมถึงคณาจารยมี
ความสามารถและเปนท่ียอมรับในการใหบริการวิชาการตอบโจทยสังคม 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
  NIDA สนับสนุนใหทุกคณะนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (AACSB EdPEx AUN-QA 
TedQual) มาพัฒนาใชกับการบริหารภายในคณะ/หลักสูตร รวมถึงสงเสริมใหนําระบบคุณภาพอ่ืนๆ (ISO 9001 ISO 
27000) มาใชในการพัฒนาหนวยงาน และการนําคานิยมการทํางานเชิงคุณภาพมารณรงคใหทุกคนใน NIDA ทํางานโดย
คิดเชิงระบบท่ีเนนผลลัพธ (Systems Thinking) ใชขอมูลในการทํางาน (Management by Fact) และมีการเรียนรูท่ีจะ
ปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่อง (PDCA) เพ่ือใหงานทุกงานในทุกๆ วัน มีการขับเคลื่อนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา นอกจากนี้ NIDA มีการติดตามงานท่ีสําคัญในท่ีประชุมระดับสถาบันซ่ึงแยกการประชุมตามพันธกิจหลัก 
รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามงาน (SMS : Strategic Management System) ท่ีทําใหผูบริหารงาน
ในสวนตางๆ สามารถมีขอมูลในการพิจาณาผลการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาไดทันเวลา 
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ผลลัพธ 
1. ดานการเรียนรูของผูเรียน และดานกระบวนการ 
1.ก ดานการเรียนรูของผูเรียนและดานบริการท่ีมุงเนนลูกคา 
 (1) พันธกิจดานการเรียนการสอน  
 NIDA มี กล ไก ในการ ทํ า ให นศ .สํ า เ ร็ จ
การศึกษาโดยเร็ว โดยมีการกําหนดระยะเวลาใน
การสําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท คือ 3 ป (36 เดือน) 
เนื่องจากตองการเพ่ิมจํานวน นศ.แผน ก. ในการทํา
วิจัย ซ่ึงนศ.ตองตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธ 
สวน นศ.แผน ข. ตองนํางานวิจัยออกเผยแพร 
ปจจุบัน นศ.ป.โท สามารถสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยได
ภายใน 27 เดือน สวน นศ.ป.เอก NIDA กําหนด
ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา คือ 5 ป (60 
เดือน) ปจจุบัน นศ.ป.เอก สามารถสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไดภายใน 3 ปครึ่ง (40 เดือน) 
 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีการสํารวจ
หลั งจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสํ า เ ร็ จ
การศึกษาแลว 2 ป ผลคะแนนการประเมินบัณฑิต
จากผูใชบัณฑิตตามกรอบ TQF และคุณลักษณะ
ของบัณฑิต NIDA คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
โดยตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 บัณฑิตของ NIDA มี
คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับสูง (>4) เม่ือรวม
คะแนนการประเมินตามอัตลักษณของสถาบัน 
บัณฑิตของ NIDAมีคะแนนความพึงพอใจอยู ใน
ระดับสูง (>4) ทุกดาน 
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 นอกจากนี้ NIDA สงเสริมการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังแผน ก. 
และแผน ข. ตั้งแตปการศึกษา 2556 – 2558 พบวา มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน โดยลาสุดในปการศึกษา 2558 มีผลงานตีพิมพหรือ
เผยแพรมากถึงรอยละ 64.18 ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ย 3 ป  

 นศ.ป.เอก NIDA ไดรับการสงเสริมใหตีพิมพ
หรือเผยแพรผลงานวิจัยตั้งแตขณะเรียนรายวิชา 
ดังนั้น ในปการศึกษา 2556 – 2558 ผลงาน

ตีพิมพของ นศ.ป.เอก ในวารสารนานาชาติพบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ลาสุดป 2559 นศ.ป.เอก มีการตีพิมพผลงานวิจัย
ในวารสารนานาชาติถึงรอยละ 38.89% 
 (2) พันธกิจดานการวิจัย NIDA มีวารสารวิชาการ
ท้ังหมด 13 วารสาร ซ่ึงมีคุณภาพระดับนานาชาติอยูในฐาน 
ACI = 4 วารสาร และคุณภาพระดับชาติอยูในฐาน TCI กลุม
1 = 10 วารสาร และกลุม2 = 2 วารสาร สวนคณาจารยมี
ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ตั้งแตป 2554 - 2557  มี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยลาสุดในป 2557 คณาจารยมีผลงาน
ตีพิมพมากถึงรอยละ 48.96 ของจํานวนคณาจารยท้ังหมด  

 เม่ือพิจารณาจํานวนเงินทุนวิจัย ซ่ึงมาจาก
แหลงทุนภายนอก (ศว.) เงินทุนสนับสนุนจาก
สถาบัน งบประมาณแผนดิน (วช.) ตั้งแตป 2554-
2558 พบวามีแนวโนมสูงข้ึน โดยในป 2558 สถาบัน
ไดรับเงินทุนวิจัยท้ังหมด 269.46 ลานบาท ซ่ึงสูง
กวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว (217.35 ลานบาท) ซ่ึง
งบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนโยบาย และงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ/รับใชสังคม 
 เ ม่ือพิจารณาเงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย
ประจํา NIDA มีเงินทุนวิจัยตออาจารยเพ่ิมข้ึนตั้งแต
ป 2554-2558 ปจจุบันเฉลี่ย 1.5 ลานตออาจารย
ป ร ะ จํ า ซ่ึ ง สู ง ก ว า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
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 (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ NIDA มี
การจัดฝกอบรมเปนเรื่องหนึ่งของการบริการวิชาการ มี
สํานักสิริพัฒนาดูแลการจัดฝกอบรมของท้ังสถาบัน ท่ี
ดําเนินการใหท้ังองคการภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
องคการไมแสวงหากําไร ท้ังในและตางประเทศ ใน
ปงบประมาณ 2559 จํานวนโครงการมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถในการขยายตลาดดานการ
ฝกอบรมของ NIDA หากแตมูลคาโครงการฝกอบรมลด
นอยลง เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันท่ี
สูงข้ึนทุกป กอปรกับนโยบายรัฐบาลท่ีไมใหขาราชการ
เดินทางไปตางประเทศ     
 ในปงบประมาณ 2559 NIDA มีการสํารวจจํานวนอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ/อนุกรรมการ/ท่ีปรึกษา/ใน
ระดับชาติ/นานาชาต ิซ่ึงพบวา NIDA มีถึงรอยละ 96.19 ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถของคณาจารยในการรับใชสังคม (Think Tank) 
1.ข ดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
การขอตําแหนงทางวิชาการ  
เพ่ือใหคณาจารย NIDA มีตําแหนงวิชาการเพ่ิมมากข้ึน และ
เปนกําลังใจในการทําผลงานของคณาจารย NIDA ไดพัฒนา
กระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการตั้งแตป 2557-2559 จน
ในปจจุบัน NIDA สามารถทําใหระยะเวลาในการขอตําแหนง
วิชาการเหลือเพียง 4.14 เดือน ซ่ึงเร็วกวาคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 
สกอ. มีการเก็บขอมูล คือ ใชเวลากวา 15 เดือน 
 (2) การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน     NIDA จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต
ปงบประมาณ 2555 เปนตนมา โดยแยกเปน 1) แผนปองกัน/เตรียมความพรอม และ 2) แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ
รวมถึงภายหลังเกิดเหตุ ซ่ึงไดจัดทําเปนบริหารความตอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน 2 ดาน (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดานชีวิตและทรัพยสินของสถาบัน) ผลการดําเนินงานท่ีผานมาสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดรอย
ละ 100 และไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานหลักของสถาบัน นอกจากนี้ NIDA ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบัน ผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงภาพรวม NIDA 
สามารถบริหารจัดการใหความเสี่ยงไดดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบระหวางผลการประเมินข้ันตนและผลการดําเนินงาน 
1.ค ดานการจัดการหวงโซอุปทาน  
 NIDA ทําความรวมมือกับหนวยงานระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย โดยจัดทําเปนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) และไดจัด
กิจกรรมรวมกันมาอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณ 2559 มีจํานวนขอตกลงความรวมมือท้ังระดับประเทศและระดับ
นานาชาติท่ีมีความรวมมือกันอยางตอเนื่อง ท้ังหมด 114 ขอตกลง นอกจากนี้ NIDA มีการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากรและผูรับบริการสามารถเขาถึง Internet ได โดยมีจุดกระจายสัญญาณ WIFI ของบริษัท 
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS  
ครอบคลุมท้ังสถาบัน ท้ังหมด 1,330 จุด ซ่ึงทําใหบุคลากรทุกคนใน NIDA สามารถเขาถึง Internet ไดทุกท่ี ทุกเวลา 
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2. ดานการมุงเนนลูกคา 
2.ก ดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
 (1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน  
ดานการเรียนการสอน นศ.NIDA มีความพึงพอใจตอปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนเฉลี่ยรวมอยูในระดับสูง (>4) ไดแก ดานหลักสูตร 
ดานอาจารยผูสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู ดานการบริการใหคําปรึกษา/
แนะนํา/ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และในภาพรวมสถาบัน 
ดานการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจาก NIDA ในภาพรวมตั้งแต
ป 2557 – 2559 มีคาคะแนนการนําความรูไปใชประโยชนอยูใน
ระดับสูง (>รอยละ 80) ทุกป 
ดานการบริการวิชาการ หนวยงานท่ีใชบริการผานศูนยบริการ
วิชาการ มีความพึงพอใจตอการรับบริการวิชาการอยูในระดับสูง  
(>รอยละ 80) ทุกป  

 (2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน 
NIDA พยายามอยางยิ่งในการตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการวิชาการ ท้ังการวิจัย และการ
บริการวิชาการ ซ่ึงสะทอนไดจากจํานวนหนวยงานท่ีมาขอรับ
บริการซํ้าจํานวนมากทุกป ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 
3. ดานการมุงเนนบุคลากร  
3.ก ดานการมุงเนนบุคลากร     
 NIDA สนับสนุนการทําตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. 
ศ . )  อยางตอเนื่ องตั้ งแตป2557-2559 จนปจจุบัน
ปงบประมาณ 2559 มีคณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
มากถึงรอยละ 80.73 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด  
 NIDA มี ก ร ะบว นกา รสนั บสนุ น ก า รตี พิ มพ
ผลงานวิจัย ต้ังแตป พ.ศ. 2556-2558 จนทําใหแนวโนม
การตีพิมพผลงานวิจัยของคณาจารยเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดย
ลาสุดในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 352 ชิ้น โดยคิดเปนรอย
ละ 184.29 ของจํานวนคณาจารยท้ังหมด ซ่ึงคํานวณได
เปนคาเฉลี่ยจํานวนผลงานตีพิมพตอคนตอปอยู ท่ี 1.84 
(ท้ังนี้นับรวมผูบริหารสถาบันและคณาจารยท้ังหมด) 
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 NIDA มีกระบวนการพัฒนาและสงเสริมอาจารย
ใหมีทักษะการสอนตั้งแตป 2556-2558 จนทําใหผลการ
ประเมินการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงมาก (>4) ทุกป
และทุกเทอม  
 บรรยากาศการทํางาน และความผูกพันของ
บุคลากร  NIDA มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ตอสภาพแวดลอมภายในสถาบัน อยูในระดับสูง (>3.68) 
ทุกดานท่ีทําการสํารวจตั้งแตป 2556-2558 ซ่ึงในป 2558 
NIDA มีการสํารวจความผูกพันของบุคลากรเปนปแรก 
พบวาบุคลากรของ NIDA มีความผูกพันตอสถาบันใน
ระดับสูงถึงรอยละ 74  
4. ดานการนําองคการและการกํากับดูแล 
4.ก ดานการนําองคการ การกํากบัดูแลและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอ
การบริหารงานของผูบริหารในปการศึกษา 2556-2558 
บุคลากร NIDA มีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.06, 
4.04, 4.08 คะแนน ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับสูง  
4.ข ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
 NIDA มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) คะแนนการประเมินจาก กพร. เปนอันดับ 1 ติดตอกันต้ังแตปงปบระมาณ 2554-
2556 และ 2558 สวนปงบประมาณ 2557 อยูในอันดับ 2 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน NIDA มีผล
คะแนนการประเมิน 5 ปยอนหลัง (ปการศึกษา 2553-2557) อยูใน 3 ลําดับแรก  
5. ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด  
 NIDA ตองเผชิญกับปญหาเรื่องการลดลงของจํานวน นศ.เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย หากแต
อัตราการอัตราการเติบโตของรายไดจากหลักสูตรนานาชาติมีอัตราสูงข้ึนในระดับท่ีนาพอใจ นอกจากนี้ NIDA ไดเริ่ม
ดําเนินการปรับโครงสรางการหารายไดจากสินทรัพย และทรัพยสินของสถาบันซ่ึงเห็นไดจากอัตราการเติบโตของรายไดท่ี
สูงข้ึน 
 


