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  i สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

คํานํา 
 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางของสถาบัน และนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุภารกิจของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีแบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนํา เก่ียวกับกระบวนการ
จัดทําแผนฯ  ส่วนที่ ๒ สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (งบแผ่นดิน และเงิน
นอกงบประมาณ)  ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์สถาบัน/กลยุทธ์/แผนงาน - โครงการ และตัวช้ีวัดของสถาบัน/
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ ตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร./ ตัวบ่งช้ี สกอ. ที่สถาบันจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส่วนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ในรอบปีบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 
 

กองแผนงาน 
         ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 หน้า 
 คาํนาํ I 
 สารบญั II 
 สารบญัแผนภาพ III 
 ส่วนที่ ๑ บทนํา  

 ๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑ 

 ๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม ๗ 
 ๓. กระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ๘ 
 ๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล ๙ 
 ๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์ และยุทธศาสตรก์ารบริหารสถาบันฯ ๑๔ 

 ส่วนที่ ๒ สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
(งบแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ) 

 

 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน จําแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ ๑๘ 
 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จําแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ ๒๒ 
 งบประมาณรายจ่ายเงินทุนคณะ/สํานัก  เงนิกองทุนและเงนิอื่นๆ จําแนกตามยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาสถาบันฯ 
๒๔ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและนานาชาติ จําแนกตามยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาสถาบันฯ 

๒๕ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ  จําแนก
ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ 

๒๗ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินภาคพิเศษ  จําแนกตามยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ ๓๐ 
 งบประมาณรายจ่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการ  จําแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ ๓๓ 

 ส่วนที่ ๓ ยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน – โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 
และตัวชี้วัดของสถาบันที่สถาบันจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลกได้ 

๓๔ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัองค์การภายนอก ทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยุทธศาสตรท์ี่ 
๘ การพัฒนาความเข้มแขง็ของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 

๓๗ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอือ้ต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณข์องสถาบันใหม่ 
(Rebranding) 

๔๓ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวจิัย และการบรกิาร
วิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ
เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 

๕๐ 

 ส่วนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ปฏิทินการตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๗๒ 
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สารบัญแผนภาพ 
 หน้า 
 แผนภาพที่ ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐ 
 แผนภาพที่ ๒ แสดงความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๑ 

 แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล 

๑๒ 

 แผนภาพที่ ๔ NIDA Strategy Map ๑๓ 
 



 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
 
 
 



 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการสถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน 
  สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเป็น
ระบบครบวงจร ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดําเนินงาน อีกทั้งมุ่งเน้นให้หน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของสถาบัน มีการกําหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผล
การดําเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน  

สถาบันได้นํานโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แผนพัฒนา
ระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔) เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย สํารวจ 
และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก มาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑.๑ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
๑.๒ พิจารณาจุดอ่อน และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

รอบแรก รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ 
๑.๓ ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๑.๔ ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
  



 

๑.๑ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
  จุดแข็ง (Strength) 

๑) คณาจารย์มีความเช่ียวชาญ 
๒) ความสามารถในการหารายได้จากการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
๓) การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
๔) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 
๕) มีช่ือเสียง ซึ่งสร้างสมมาต้ังแต่ในอดีต 
๖) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกหลักสูตร 
๗) ผู้บริหารมีช่ือเสียง/มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ 

 จุดอ่อน (Weakness) 
๑) ข้อจํากัดของแหล่งทุน 
๒) ไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ 
๔) ทําเลท่ีต้ังห่างไกลจากศูนย์กลางของเมือง 
๕) ขาดวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม 
๖) การตลาดยังไม่เข้มแข็ง 
๗) ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
๘) อัตลักษณ์ของสถาบันด้านการบริหารการพัฒนายังไม่เป็นรูปธรรม 
๙) ความไม่ต่อเน่ืองเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน 

 โอกาส (Opportunities) 
๑) ค่านิยมของสังคมที่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 
๒) ค่านิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓) บัณฑิตศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม 
๔) องค์การสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์กดดันให้บุคลากรขององค์การต้องพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ืองตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษาต่อเน่ืองและการ
ฝึกอบรม 

๕) มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จดํารงตําแหน่งระดับสูง ในองค์การภาครัฐ/เอกชน 
๖) สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก 
๗) แนวนโยบายของรัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
๘) ผู้เรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น 
๙) ผู้เรียนมีความต้องการความรู้แบบบูรณาการมากขึ้น 

 อุปสรรค (Threats) 
๑) การเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลกัสูตรมีความหลากหลาย 
๒) ข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน 
๓) ค่านิยมของผู้ศกึษาต่อไม่ให้คณุค่ากับคุณภาพการศึกษา 
๔) ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มคุณภาพลดลง 
๕) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
๖) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 

 



 

๑.๒ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก รอบสอง และรอบสาม 
  จุดอ่อนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก  คือ 

๑) การขยายการเปิดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ ภูมิภาคทําให้สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาค่อนข้างสูง  

๒) สถาบันควรดําเนินการตามปรัชญา และปณิธาน คือ ผลิตผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ
ส่งเสริมให้บัณฑิตเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น 

๓) ยังไม่ให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนในลักษณะ สหวิทยาการ 
๔) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด จํานวนหนังสือ ไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และยัง

ไม่มีหน่วยพัฒนาอาจารย์เพ่ือช่วยพัฒนาการสอนของอาจารย์ 
๕) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการยังมีน้อย งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงาน

บุคคล ควรสร้างงานวิจัยที่เป็นโครงการบูรณาการ หรือ วิจัยระดับสถาบันให้มากขึ้น 
๖) การเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษายังมีน้อย เน่ืองมาจากลักษณะ

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
๗) ยังขาดการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ 

 
 สถาบันได้นําผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี ๑ (ปี ๒๕๔๗) มาจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงของสถาบัน โดยได้กําหนดมาตรการ และดําเนินงานตามมาตรการในการพัฒนาคุณภาพ ๔ มาตรการ  
ดังน้ี 

๑. ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
๒. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยี 
๓. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. พัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร 

 
  จุดอ่อนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง  คือ 

๑. เน่ืองจากสถาบันมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ควรมุ่งเน้นการเรียน
การสอนระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์) เพ่ือเสริมสร้างผลงานวิจัยมากขึ้น 

๒. ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน 
๓. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
๔. ยังไม่มีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ 
๕. ยังไม่พบมาตรการที่ชัดเจนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย 
๖. ไม่พบการดําเนินงานที่เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง คือ 
๑. สถาบันฯ ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันฯ 

และคณะวิชาให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมรับรู้ 
๒. หากลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา แผน ก. 

เพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นมาตรฐานระดับสากลของแต่ละกลุ่ม
สาขา 

๓. หากลไกให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
๔. ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นตามมาตรฐานของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 



 

๕. จัดทําแผนการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
วิจัย 

๖. การสร้างพหุภาคีในการทํางาน หรือการวิจัย สถาบันฯ ควรหามาตรการในการส่งเสริม
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center) ที่มีอยู่แล้วและอาจพัฒนาศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศเพ่ิมเติม โดยเน้นประเด็นที่เป็น จุดเด่นของสถาบันฯ และสถาบันฯ ต้องสร้าง
มาตรการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จากต่างคณะและสาขาวิชามาร่วมกัน
ทําวิจัยอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งใช้งบประมาณภายในพัฒนางานวิจัยที่เป็นจุดเด่นน้ัน 

๗. ผลการดําเนินงานด้านบริการวิชาการซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาบันฯ สถาบันฯควรมีกลไก
เชิงระบบในการนําความรู้จากบริการวิชาการไปสู่การเรียนการสอนมากขึ้น 

๘. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสถาบันฯ เพ่ือการตัดสินใจหรือการบริหาร 
๙. บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน 

การวิจัย ให้เป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี 
๑๐. การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานให้มีความชัดเจนและมีหลักฐาน เช่น 

คณะกรรมการหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผลหลักสูตร และ
สถาบันฯ ควรทําวิจัยสถาบันเพ่ือหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอน
แบบแผน ข. ที่ไม่มีการทําวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนที่มีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 

๑๑. เน้นส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึ้น และควรมี
การส่งเสริมให้คณาจารย์ไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน 
นอกเหนือจากการเรียนรู้แบบธรรมชาติจากอาจารย์อาวุโสสอนอาจารย์รุ่นน้อง 

๑๒. ควรจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผู้บริหาร 
๑๓. สร้างความเข้มแข็งของสมาคมศิษย์เก่า ทั้งระดับสถาบันฯ และระดับคณะให้กลับมา

สนับสนุนสถาบันฯ ให้มากขึ้น 
๑๔. หามาตรการและกลไกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของสํานักวิจัยด้านนักวิจัย โดย

พิจารณาถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
๑๕. เพ่ือการเตรียมพร้อมการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับ สถาบันฯ ควรมีการวิเคราะห์

ต้นทุน (Unit Cost) ในการผลิตที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ ตลอดจนวางแผนด้านรายรับ
และรายจ่ายเพ่ือรักษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

๑๖. แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ และนํา
ผลลัพธ์มาเป็นตัวช้ีวัดในการดําเนินการและกําหนดเป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่
สถาบันฯ ยังต้องสร้างความเข้าใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้สอดรับบริบทของสถาบันฯ ให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ และให้ถือปฏิบัติเป็นนิสัย
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน หรือ อาจนําระบบประกันคุณภาพอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ และ
เร่งดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใช้อย่างเป็นระบบ 

 



 

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม คือ 
ระดับสถาบัน 
๑. ควรกําหนดมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญา

เอก และปริญญาโท แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น และควร
กําหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโท
แผน ข นําผลงานไปเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเพ่ิมขึ้น 

๒. ควรพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญา
โท แผน ก และควรใช้ศักยภาพทั้งในด้านบุคลากรทางวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติให้มากขึ้น 

๓. ควรกําหนดมาตรการเร่งรัดให้อาจารย์ในคณะที่จัดต้ังใหม่ทําผลงานทางวิชาการ 
โดยเฉพาะผลงานวิจัย เพ่ือให้มีจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับจํานวน
นักศึกษา แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าสู่ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ 

๔. ควรกําหนดให้ทุกคณะระบุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจของคณะ และ
ควรกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคํานึงถึง
เป้าหมายของพันธกิจ และออกแบบโครงการหรือกิจกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีระบุไว้
ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๕. ควรเพ่ิมกิจกรรมด้านการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ และเพ่ิมทักษะในการจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบการ
ประเมินคุณภาพ โดยควรดําเนินการให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน 
นอกจากน้ี ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ใน
แผนการจัดการความรู้ของสถาบันด้วย 

๖. ควรสื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั่วกันทั้งในกลุ่มคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เพ่ือจะได้ใช้อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

ระดับคณะ 
-   คณะที่จัดต้ังขึ้นใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ควรเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับระบบและกลไกเพื่อให้วิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาตรฐาน ได้แก่ จํานวนและคุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้มีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา โดยการจัดหา
อาจารย์ประจําเพ่ิมเติม การวางแผนด้านการวิจัย เป็นต้น 

-   สถาบันควรให้คําแนะนําเก่ียวกับการวางระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ภายใน 

  
๑.๓ ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ภาพรวม 
- สถาบันควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา   
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 



 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
- สถาบันควรแนะนําและกํากับดูแลให้แต่ละหลักสูตร/คณะพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และวิชาการค้นคว้าอิสระให้มสีัดส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังพิจารณารับ
อาจารย์เพ่ิมให้เพียงพอกับภาระงาน 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
- สถาบันควรเร่งการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศที่จะช่วยในการรายงานภาระ
งานของอาจารย์/นักวิจัย (HRIS) รวมถึงเร่งการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย    
ที่เช่ือมโยงกับแหล่งทุนภายนอกได้ 

- สถาบันควรพัฒนาการรายงานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย     
ที่เป็นระบบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
๑.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙  
 

 สถาบันได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีมีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ คือ ให้การศึกษาวิชาการ บริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง 

 



 

๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการแบบมีส่วนร่วม 
 

  สถาบันได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน โดย 

๑. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของประเทศ มีการวางแผนกลยุทธ์ กําหนดวิสัยทัศน์ 
แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

๒. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. มีการวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) โดยการนํากลยุทธ์มากําหนดเป็น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จโดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และได้เช่ือมโยงกับ
การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting)  

๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีเป้าหมายการทํางานที่ตกลง
ร่วมกัน 

๕. มีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนําไปสู่การวัดผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้น 
  สรุปการดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  คือ 

๑. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ มีเป้าหมายเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
๒. ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันมีเป้าหมายของการทํางานที่ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ

หลักของสถาบัน 
๓. มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ และสามารถนําไป

เทียบเคียงเพ่ือการแข่งขันได้ 
๔. จัดสรรงบประมาณโดยการเช่ือมโยงกับแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
๕. นอกจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ของสถาบันแล้ว ยังมี

การกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 



 

๓. กระบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   

สถาบันได้กําหนดแนวทางในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ที่
กําหนดไว้ ออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีแล้ว โดย 

๓.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (Action Plan)  
กําหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ

กิจกรรมในการดําเนินงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละ
ปีงบประมาณ 

๓.๒ การปฏิบติัตามแผน (Implementation)  
๓.๒.๑ มีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไป

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผู้บริหารสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยตรง และผู้ให้การสนับสนุนได้ตระหนักถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน โดยให้มีความรับผิดชอบในบทบาทและ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารหน่วยงาน 

 ๓.๒.๒ มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ได้แก่ 
- มี ร ะ บบ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง ส ถ าบั น  (Knowledge 

Management) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีเพียงพอต่อการนําไปใช้
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการทํางานให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการได้
สําเร็จ 

- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ ง
ครอบคลุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผน 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพ่ือเป็นกลไกในการ
ควบคุมและจัดการความเส่ียงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยให้การ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่สถาบันในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

- มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งด้านการเรียน
การสอน ด้านงานวิจัย ด้านงานฝึกอบรม ด้านการคลัง ด้านการพัสดุ ด้านบุคคล ด้านสารสนเทศ เพ่ือควบคุม
และป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง และ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



 

๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล 
 

  สถาบันได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล 
ดําเนินงานตามแผนดังน้ี 

๔.๑ มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผ่านที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนของทุกคณะ ผู้อํานวยการสํานักของสํานัก และ
ผู้อํานวยการของทุกกอง/สํานักงาน 

๔.๒ การรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ผู้บริหารคณะ/สํานัก รายงานผลต่อที่
ประชุมคณบดีและผู้อํานวยการสํานัก ทุกไตรมาส เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานเป็นระยะๆ 
รวมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางที่
เหมาะสม 

๔.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองมือใน
การวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตลอดจนทําการสํารวจ เพ่ือประเมิน
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภาพที ่๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสอดคล้องของแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบัน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบัน 

 แปลงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี (Action Plan)  กําหนด
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 ติดตามผลการดําเนินงาน 
    - กําหนดระบบและกลไกในการ
ติดตาม 
    - หน่วยงานรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน 
 

 ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ 

 การปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) 

 รายงานผลความก้าวหน้า 
    - หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ท้ังภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 

   - ถ่ายทอดแผน/สื่อสาร ทําความ
เข้าใจกับผู้รับผิดชอบ 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    - รวบรวมข้อมูล 
    - วิเคราะห์ข้อมูล 
    - ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ข้อเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรก 

รอบสอง และรอบสาม 
   - จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR ๒๕๕๗) 

 เตรียมพร้อมภารกิจสนับสนุน 
   - ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
(KM) 
   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   - พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 
   - ระบบบริหารความเสี่ยง 
   - ระบบควบคุมภายใน 
   - ระบบจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 
   - ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน

และ/หรือจัดทําแผนในปีต่อไป 
 เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) 

 

 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 
 
 
 
 
 

 

การจัดทําแผน 
 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการควบคุม 
และประเมินผล 

ข้อมูลป้อนกลบั  



 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

นโยบายที ่๔  การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

นโยบายรัฐบาล/แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายที ่๘ การพัฒนาและสง่เสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการ

วิจัยและพฒันา และนวัตกรรม

 
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสถาบัน 

 

๑. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุม่ให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่   
ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้  

๒. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพือ่การพฒันาสถาบัน  
๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอือ้ต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
๔. ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
๕. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)  
๖. ยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวชิาการด้านหลักสูตร งานวจิัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกับ       

ความต้องการของสังคม   
๗. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม  
๘. ยทุธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวชิาการต่างๆ ของสถาบัน

แผนกลยุทธ์/ 
แผนปฏิบัติราชการประจําป ี

ระดับหน่วยงาน 
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ/สํานัก/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



๑๒                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

แผนภาพที่ ๓ ข้ันตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสถาบัน   

แผนปฏิบัติราชการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์มาตรฐานสากล 
(AUN-QA, AACSB, EQUIS, TedQual, 

EdPEx, ISO, TQA  etc.) 

แผนกลยุทธ์ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ของสถาบัน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 
  กลยุทธ์ 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) 
  ตัววัด (PI) (สกอ./สมศ./    
      ก.พ.ร./สงป./สถาบัน) 
 เป้าหมายตัวชี้วัด/ตัววัด 
  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  แผนงาน/โครงการ 
  ผู้รับผิดชอบ 

เสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

เสนอ ทคอ. สถาบัน 

สภาสถาบันอนุมัติ/เสนอแนะ 

เวียนสภาสถาบัน

หน่วยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ติดตามประเมินผล 
 ทคอ. การวางแผนและ
ประเมินผล 
 ทคอ. การศึกษา 
 ทคอ. ด้านการบริหาร 
 ทคอ. การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
- คณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สํานัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

จัดทํารายงานประจําปี ๒๕๖๐ 
(Good University Report) 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินภายในสถาบัน 

ประเมินทุกปี 

ประเมินในรอบ ๕ ป ี

ทคอ. สถาบัน ร่วมพิจารณา 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. TEACHING : Quality Assurance 2. RESEARCH : WISDOM for Change 3. SERVICE : World and Social Contribution

Expected Teaching Results : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ความคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 2. ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือ
การเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูลความรู้ 3. ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองโลก

Expected Research Results : ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถสนองตอบความ
ต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ

Expected Service Results : ผลงานวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถสนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม ประเทศ และต่างประเทศ

KPI 6.1 ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการประเมินตามเกณฑ์ระดับสากล KPI 6.3 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
KPI 6.4 จํานวนผลงานวิจัย/กรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

KPI 6.8 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
            ในระดับชาติ/นานาชาติ (Think Tank)

KPI 6.2 จํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองระดับสากล (AUN-QA, AACSB, EQUIS  
          TedQual  etc.)

KPI 6.5 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
KPI 6.6 Citations per Faculty

KPI 6.9 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ
           ต่างประเทศ ที่ใช้บริการของสถาบัน

KPI 6.11 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ KPI 6.7 Citations per Paper KPI 6.10 ร้อยละของการเป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
4. Operational Excellence

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของ
สถาบัน

5. Financial & Asset Value Added

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อ    
   ต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

6. Digital Workplace (IT) 7. Workforce Engagement 8. WISDOM + Quality Management Culture
KPI 1.1 อัตรากําลังของสายวิชาการ : สายสนับสนุน (Workforce Capacity)
KPI 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด 
KPI 1.3 ร้อยละของอาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ 
KPI 1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามที่เสนอขอ 
KPI 1.5 ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (ตําแหน่งบริหาร/หัวหน้างาน) 
           เข้าสู่ตําแหน่งได้ในระยะเวลาที่กําหนด

KPI 1.6 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่นําเสนอผลงานเชิงแก้ไขปัญหาและปรับปรุง อาจมีลักษณะเป็น R2R

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลกได้

แผนภาพที ๔ NIDA Strategy Map

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

KPI 3.1 คะแนนประเมิน EdPEx (ปี พ.ศ. 2561 ได้ 200 คะแนน,  ปี พ.ศ. 2565 ได้ 350 คะแนน)
KPI 3.2 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการรับรองระดับสากล (ISO, TQA, TQC, etc.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน

KPI 2.1 การสร้างความสมดุลของสัดส่วนรายได้จากการสอน วิจัย  บริการ และทรัพย์สิน (Financial Growth Rate)
KPI 2.2 จํานวนเงินบริจาค
KPI 2.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่อเงินรายได้ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

รับนักศึกษา
เชิงรุก

ส่งเสริม
หลักสูตรให้

ศาสตร์มีความ
เป็นสากล

พัฒนา
เทคนิค

การสอนของ
คณาจารย์

พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ

สอน

ส่งเสริม
ให้คณาจารย์
ทํางานวิจัย

ตามความถนัด

สร้างกลไกเพื่อส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์และ
นักศึกษา

จัดทําโครงการวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาที่สามารถตอบ

โจทย์สังคม

ส่งเสริม
NIDA ให้เป็น Think 
Tank ของสังคมไทย

ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ให้เป็นที่รู้จัก

พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่
เป็นที่ต้องการของ

สังคม

ส่งเสริมให้มี
การบริการวิชาการใน
รูปแบบใหม่ เช่น TED 

Talk, Certifying 

ประยุกต์ใช้แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร 

ตาม AUN-QA

ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการทํางานตามแนวทาง 

EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual

พัฒนาระบบ และกลไกในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ 

(Corporate Governance)

ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นศ. และบุคลากรของสถาบัน

ให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก
ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย

และความซ้ําซ้อนการดําเนินงาน

สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย 
WISDOM for Change 
เพื่อระดมเงินบริจาค

เปิดรับนักศึกษา
ภาคสมทบเข้าเรียนเป็น

รายวิชา
เพิ่มฐานงานวิจัย
เพื่อสร้างรายได้ 

สร้าง Synergy 
การใช้และหารายได้

จากทรัพย์สินของสถาบัน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ
เป็นต้นทุนในการหา

รายได้

ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการหารายได้ Public-
Private Partnership

พัฒนา
การดําเนินงานของศูนย์ให้
เป็น Excellence Center 

เพื่อเป็นช่องทาง
การหารายได้

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

สร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการบน

ฐานข้อมูล 
(Management by 

Fact)

สร้างกลไกในการดึงดูด รักษา 
จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ 
ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน

ปรับกระบวนการคิดภาระงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
บุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย 
เก่งบริการ เก่งโครงการ)

ส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมด้านการบริหาร

และการพัฒนา

ส่งเสริมค่านิยมร่วม 
WISDOM + ค่านิยมการทํางานคุณภาพ 

เป็นแนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาระบบงาน
(Workflow)



  

  
 
 
 

ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปล่ียนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปล่ียนแปลง” 

 

พันธกิจ :  
๑. สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ค่านยิมร่วม : 
W = World Class (กําหนดทิศทางสู่ระดับโลก) 
I   = Innovation (สร้างนวัตกรรม) 
S  = Social Responsibility  (สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม) 
D  = Discipline (มีระเบียบวินัย) 
O  = Open – mindedness (ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น) 
M  = Morality (มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล) 

 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) : 

“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์:  

๑. ยุทธศาสตรก์ารสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขดีความสามารถสูง (Talent People) 
สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลกได ้

๒. ยุทธศาสตรก์ารระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
๔. ยุทธศาสตรก์ารสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทัง้ในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 
๕. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างภาพลักษณข์องสถาบันใหม่ (Rebranding)  
๖. ยุทธศาสตรก์ารรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบรกิารวิชาการที่มีความโดด

เด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   
๗. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๘. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาความเข้มแขง็ของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 

 
 
 
 
 
  

๕. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนา



   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ กลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนา
บุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent 
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูค่วามเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลกได ้

กลยุทธ์ ๑.๑ สร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจ
บุคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน 
กลยุทธ์ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้
สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย 
เก่งบริการ เก่งโครงการ) 
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
ด้านการบริหารและการพัฒนา 
กลยุทธ์ ๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมรว่ม WISDOM และ
ค่านิยมการทํางานคุณภาพ เป็นแนวทางการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
สถาบนั 

 

กลยุทธ์ ๒.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM 
for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค (ซ้ํากลยุทธ์ ๔.๑) 
กลยุทธ์ ๒.๒ เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนเป็น
รายวิชา 
กลยุทธ์ ๒.๓ เพ่ิมฐานงานวิจัยเพ่ือสร้างรายได้  
กลยุทธ์ ๒.๔ สร้าง Synergy การใช้และหารายได้จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน  
กลยุทธ์ ๒.๕ สง่เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ ๒.๖ พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นต้นทุนในการ
หารายได้  
กลยุทธ์ ๒.๗ สง่เสริมความร่วมมือในการหารายได้ 
Public-Private Partnership  
กลยุทธ์ ๒/๘.๘ พัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็น 
Excellence Center เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้ 
(ซ้ํากลยุทธ์ ๘.๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของ
สถาบนั ให้เอ้ือต่อการปฏิบติัภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

 

กลยุทธ์ ๓.๑ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตาม
AUN-QA 
กลยุทธ์ ๓.๒ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการทํางานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, 
EQUIS, TedQual 
กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ (Corporate 
Governance) 



   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของ
สถาบนั ให้เอ้ือต่อการปฏิบติัภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ๓.๔ ปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
และความซ้ําซอ้นการดําเนินงาน 
กลยุทธ์ ๓.๕ ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ นักศกึษา และบุคลากรของ
สถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก (ซ้ํากลยุทธ์ ๕.๑) 
กลยุทธ์ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย 
กลยุทธ์ ๓.๗ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการบน
ฐานข้อมูล (Management by Fact) 
กลยุทธ์ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ ๔.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for 
Change เพ่ือระดมเงินบริจาค (ซ้ํากลยุทธ์ ๒.๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสรา้งภาพลักษณข์องสถาบัน
ใหม่ 

กลยุทธ์ ๕.๑ ทาํการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ นักศกึษา และบุคลากรของ
สถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก (ซ้ํากลยุทธ์ ๓.๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเปน็เลิศทางวิชาการ
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมี
ความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

กลยุทธ์ ๖.๑ รบันักศึกษาเชิงรุก 
กลยุทธ์ ๖.๒ สง่เสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มคีวามเป็น
สากล 
กลยุทธ์ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย์ 
กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยตามความ
ถนัด 
กลยุทธ์ ๖.๖ สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา 
กลยุทธ์ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม 
กลยุทธ์ ๖.๘ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของ
สังคมไทย (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๑) 
กลยุทธ์ ๖.๙ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จกั (ซ้ํากล
ยุทธ์ ๗.๒) 
กลยุทธ์ ๖.๑๐ พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมท่ีเป็นที่ต้องการ
ของสังคม (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๓) 

กลยุทธ์ ๖.๑๑ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการใน
รูปแบบใหม ่เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit 
etc. (ซ้ํากลยุทธ์๗.๔) 



   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสรา้งบทบาทและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

กลยุทธ์ ๗.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของ
สังคมไทย (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๘) 
กลยุทธ์ ๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จกั (ซ้ํากล
ยุทธ์ ๖.๙) 
กลยุทธ์ ๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการ
ของสังคม (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๑๐) 
กลยุทธ์ ๗.๔ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบ
ใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc. 
(ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๑๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศนูย์
พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 

 

กลยุทธ์ ๘.๑ พัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็น 
Excellence Center เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้ 
(ซ้ํากลยุทธ์ ๒.๘) 

 
 

 
 

    
   

  
  



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒  
สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(งบแผน่ดิน และเงินนอกงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน 351,362,500    -              163,932,700    -                5,700,000        184,931,200   -                4,550,000       710,476,400    

1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 270,215,500    -              139,739,300    -                5,700,000        17,312,700     -                4,550,000       437,517,500    
1)  หน่วยงานบริหารทั่วไป 251,223,900     -              110,987,800    -                5,700,000        10,712,700     -                -                378,624,400     
- สํานักงานอธิการบดี 3,946,100        -               3,946,100       

1.1) กองงานผู้บริหาร 2,498,300        -              881,700          -                5,700,000        10,462,000     -                -                19,542,000      
1.1.1)  กลุ่มงานนโยบายสถาบันฯ -                 7,562,000       7,562,000       
1.1.2)  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 845,800          792,000          -               1,637,800       
1.1.3)  กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 650,700          71,700           5,700,000        1,700,000       8,122,400       
1.1.4)  กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 18,000           1,200,000       1,218,000       
1.1.5)  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 399,300          -               399,300         
1.1.6)  กลุ่มงานติดตามฯ 602,500          -               602,500         

1.2) กองกลาง 10,191,200      -              55,726,800      -                -                 -               -                -                65,918,000      
1.2.1)  กลุ่มงานสารบรรณ 1,291,100        -               1,291,100       
1.2.2)  กลุ่มงานสภาสถาบัน (สํานักงานสภาสถาบัน) -               -                
1.2.3)  กลุ่มงานผังแม่บทฯ 4,964,700        -               4,964,700       
1.2.4)  กลุ่มงานโยธาและซ่อมบํารุง 802,400          39,347,900      -               40,150,300     
1.2.5)  กลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ 1,870,400        -               1,870,400       
1.2.6)  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 1,262,600        16,378,900      -               17,641,500     
1.2.7)  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ -                

1.3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 214,616,800     22,000           -               214,638,800    
1.4) กองการคลังและพัสดุ 18,453,400      54,357,300      250,700         73,061,400     

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

จําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6



หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

1.5) สภาคณาจารย์ 326,600          -               326,600         
1.6) สํานักงานตรวจสอบภายใน 1,191,500        -               1,191,500       

2) กองแผนงาน 2,839,700        -              4,035,600       -                -                 6,600,000       -                4,550,000        18,025,300     
3) กองบริการการศึกษา 4,762,000        -              45,900           -                -                 -               -                -                4,807,900       
4) สํานักบรรณสารการพัฒนา 11,389,900      -              24,670,000      -                -                 -               -                -                36,059,900     

2. ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ 56,968,300      -              1,986,600       -                -                28,365,900     -                -                87,320,800      
2.1) คณะภาษาและการสื่อสาร 10,256,000      -              433,000          -                -                 -               -                -                10,689,000     
2.2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 7,427,500        -              299,400          -                -                 1,800,000       -                -                9,526,900       
2.3) คณะบริหารธุรกิจ 11,471,900      -              219,600          -                -                 3,000,000       -                -                14,691,500     
2.4) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 9,879,700        -              140,700          -                -                 6,900,000       -                -                16,920,400     
2.5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 7,795,600        -              672,000          -                -                 3,900,000       -                -                12,367,600     
2.6) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10,137,600      -              221,900          -                -                 4,173,900       -                -                14,533,400     
2.7) คณะนิติศาสตร์ -                 -              -                -                -                 -               -                -                -                
2.8) คณะการจัดการการท่องเที่ยว -                 -              -                -                -                 3,692,000       -                -                3,692,000       
2.9) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ -                 -              -                -                -                 900,000         -                -                900,000         
2.10) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม -                 -              -                -                -                 4,000,000       -                -                4,000,000       
2.11) วิทยาลัยนานาชาติ -                 -              -                -                -                 -               -                -                -                

3. ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,084,000      -              1,445,000       -                -                -               -                -                17,529,000      
3.1) คณะสถิติประยุกต์ 16,084,000      -              1,445,000       -                -                 -               -                -                17,529,000     



หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 4,909,400        -              20,715,400     -                -                500,000         -                -                26,124,800      
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,909,400        -              20,715,400     -                -                500,000         -                -                26,124,800      

4.1) สํานักสิริพัฒนา 2,228,900        -              77,600           -                -                 300,000         -                -                2,606,500       
4.2) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,680,500        -              20,637,800      -                -                 200,000         -                -                23,518,300     

5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,185,300        -              46,400           -                -                12,300,000     -                -                15,531,700      
5.1) สํานักวิจัย 3,185,300        -              46,400           -                -                 12,300,000     -                -                15,531,700     

ค. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต -                 -              -                -                -                9,820,000      -                -                9,820,000        

6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต -                 -              -                -                -                9,820,000      -                -                9,820,000        
6.1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน 
Soft Skills ของนักศึกษา -                 -              -                -                -                 9,820,000       -                -                9,820,000        

ง. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ -                 -              -                -                -                8,093,000      -                -                8,093,000        

7. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว -                 -              -                -                -                8,093,000      -                -                8,093,000        

7.1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันสปาไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน -                 -              -                -                -                 5,453,000       -                -                5,453,000        

7.2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จาก
นักท่องเที่ยวในเส้นทางเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน -                 -              -                -                -                 2,640,000       -                -                2,640,000        



หน่วย: บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

จ. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                 -              -                -                -                108,539,600   -                -                108,539,600    

8. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ -                 -              -                -                -                37,543,500     -                -                37,543,500      

8.1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ -                 -              -                -                 34,442,600     -                -                34,442,600      

8.2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม -                 -              -                -                 3,100,900       -                -                3,100,900        

9. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ -                 -              -                -                -                70,996,100     -                -                70,996,100      

9.1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อ
นําไปใช้แก้ไขปัญหาการดําเนินงานของหน่วยงาน -                 -              -                -                 70,996,100     -                -                70,996,100      



 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน/กลยุทธ์/แผนงาน – โครงการ/

ผู้รับผิดชอบ และตัวชีว้ัดของสถาบันที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธท์ี่ ๑.๑  สร้างกลไกในการดงึดดู รักษาจูงใจบุคลากรที่มคีวามสามารถ ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน
  - โครงการสนบัสนนุงานวิจัยส าหรับเจ้าหนา้ที่ ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกอบรม ๑๖๐,๐๐๐ เงินทุนฝึกอบรม ส านกัสิริพัฒนา
  - ทุนส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ ๒๑๓,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

งานวิจัย
ส านกัวิจัย

  - ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบรูณ์แบบ (บคุลากรสายสนบัสนนุ) ๑๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
งานวิจัย

ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย เก่งบริการ เก่งโครงการ)

กลยุทธท์ี่ ๑.๓ ส่งเสริมเวทีการน าเสนอผลงานนวัตกรรมดา้นการบริหารและการพัฒนา
  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

งานวิจัย
ส านกัวิจัย

  - โครงการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (R2R) เพื่อการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ ๙๒,๔๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล

กลยุทธท์ี่ ๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการท างานคุณภาพ เป็นแนวทางการด าเนินงาน
  - โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบคุคลทุกกลุม่ให้มีขดีความสามารถสูง (Talent People) 
สามารถขบัเคลือ่นสถาบนัไปสูค่วามเปน็มหาวิทยาลัยระดบัโลกได้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง  (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็น    
มหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 

กลยุทธ์ ๑.๑ สร้างกลไกในการดึงดูด รักษา จูงใจบุคลากรของสถาบันให้มีความสามารถ ศักยภาพสูง และมีค่านิยมท่ีสอดคล้องกับสถาบัน 
กลยุทธ์ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย เก่งบริการ เก่งโครงการ) 
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมเวทีการน าเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนา 
กลยุทธ์ ๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการท างานคุณภาพ เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
 

ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๑ KPI ๑/๑ : อัตราก าลังสายวชิาการ : สายสนับสนนุ 
(Workforce Capacity) 

๑ : ๒.๗๘ ๑ : ๒.๗๗ ๑ : ๒.๘๘ 
 

๑ : ๒.๗๐ ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

๒ KPI ๑/๒ : ร้อยละของอาจารยท์ี่ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

N/A N/A ร้อยละ ๗๘.๒๖ ร้อยละ ๘๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๓ KPI ๑/๓ : ร้อยละของอาจารย์ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

N/A N/A ร้อยละ ๕๗.๑๔ ร้อยละ ๗๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๔ KPI ๑/๔ : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได ้
รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ตามที่เสนอขอ 

N/A N/A ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๗๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย ผู้อ านวยการ 
ส านัก ๔ ส านัก และ 
ผู้อ านวยการกองและ 
ส านักงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๕ KPI ๑/๕ : ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนนุ (ต าแหน่งบริหาร/หัวหน้างาน)  
เข้าสู่ต าแหน่งได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

N/A N/A ร้อยละ ๒๕.๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการกอง
บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๖ KPI ๑/๖ : จ านวนหน่วยงานสนบัสนนุทีน่ าเสนอ
ผลงานเชิงแก้ไขปัญหาและปรับปรุง อาจมีลักษณะ
เป็น R2R 

N/A N/A ๑๔ หน่วยงาน ๑๒ หน่วยงาน คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านัก  
๔ ส านัก และ 
ผู้อ านวยการกอง 
และส านักงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๗ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  ร้อยละ ๙๑.๙๐ ร้อยละ ๙๑.๘๓ ร้อยละ ๙๕.๒๔ 
 

ร้อยละ ๘๙.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย 
ผู้อ านวยการ 
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

๘ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ ๘๑.๑๙  ร้อยละ ๘๓.๑๑ ร้อยละ ๘๗.๒๘ 
 

ร้อยละ ๘๑.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย 
ผู้อ านวยการ 
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธท์ี่ ๒.๑/๔.๑ สานสัมพันธกั์บศิษย์เก่าดว้ย WISDOM for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค
  - โครงการจัดงาน Home Coming Day ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการ Home Coming Day ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการ Home Coming Day ๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
  - โครงการกองทุนนด้ิาพัฒนา ๗๙๖,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพื่อ

สังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสานสัมพันธ์นติิพัฒน์ ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์

กลยุทธท์ี่ ๒.๒ เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเขา้เรียนเป็นรายวิชา

กลยุทธท์ี่ ๒.๓ เพ่ิมฐานงานวิจัยเพ่ือสร้างรายได้
  - โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจัย ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๒.๔ สร้าง Synergy การใชแ้ละหารายไดจ้ากทรัพย์สินของสถาบัน
  - โครงการศึกษาความเปน็ไปได้ในการจัดต้ังศูนย์นอกที่ต้ัง ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

กลยุทธท์ี่ ๒.๕ ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ
  - โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ส านกับรรณสารการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบนั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเขม้แขง็ของศูนย์พัฒนาวิชาการตา่งๆ ของสถาบนั



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบนั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเขม้แขง็ของศูนย์พัฒนาวิชาการตา่งๆ ของสถาบนั

กลยุทธท์ี่ ๒.๖ พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นตน้ทุนในการหารายได้

กลยุทธท์ี่ ๒.๗ ส่งเสริมความร่วมมอืในการหารายได ้Public-Private Partnership

กลยุทธท์ี่ ๒.๘/๘.๑ พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพ่ือเป็นชอ่งทางการหารายได ้

  - โครงการของศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน "นด้ิาโพล" ๖,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ "นด้ิาโพล"
  - โครงการของศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา ๑,๔๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
  - โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๔๓,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน
  - โครงการของศูนย์คลังปญัญาและสารสนเทศ ๑,๒๔๓,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์คลังปญัญาและสารสนเทศ
  - โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาวิชาการ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ



 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 
กลยุทธ์ ๒.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค  
กลยุทธ์ ๒.๒ เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนเป็นรายวิชา 
กลยุทธ์ ๒.๓ เพ่ิมฐานงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ ๒.๔ สร้าง Synergy การใช้และหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
กลยุทธ์ ๒.๕ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๒.๖ พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็นต้นทุนในการหารายได้ 
กลยุทธ์ ๒.๗ ส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได้ Public-Private Partnership 
กลยุทธ์ ๒.๘ พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ ๔.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค (ซ ้ำกลยุทธ์ ๒.๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 
กลยุทธ์ ๘.๑ พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้ (ซ ้ำกลยุทธ์ ๒.๘) 

ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๙ KPI ๒/๑ : การสร้างความสมดลุของสัดส่วนรายได้
จากการสอน วิจัย บริการ และทรัพย์สิน  
(Financial Growth Rate) 
 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ 
เรียนการสอน 

 
 
 
 

(ร้อยละ ๙.๑๔) 

 
 
 
 

(ร้อยละ ๔.๒๒) 

 
 
 
 

(ร้อยละ ๒.๘๔) 

 
 
 
 

เท่ำเดิม 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
และพัสด ุ
 
 
คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร/รอง 
อธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ/ รอง 
อธิการบดีฝ่ายวจิัย 
และบริการวิชาการ 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

 - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆ (วิจัย 
และบริการ) 

ร้อยละ ๑๒.๑๕ (ร้อยละ ๘.๐๗) (ร้อยละ ๒๗.๘๑) ร้อยละ ๑๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ 
ผู้อ านวยการ 
ส านักวิจัย/
ผู้อ านวยการ 
ส านักสิริพฒันา และ 
ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการ 
วิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร/รอง 
อธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ/ รอง 
อธิการบดีฝ่ายวจิัย 
และบริการวิชาการ 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพย์สิน N/A  (ร้อยละ ๑๐.๑๑) ร้อยละ ๘.๑๓ ร้อยละ ๕ ผู้อ านวยการกองกลาง 

๑๐ KPI ๒/๒ : จ านวนเงินบริจาค ๔,๗๒๓,๑๐๑ 
บาท  

๔,๕๖๕,๔๓๑ 
บาท 

๑๔,๕๐๔,๗๙๗
บาท 

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้อ านวยการกองงาน 
ผู้บริหาร/ 
ผู้อ านวยการ 
กองคลังและพัสด ุ

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร/ รอง 
อธิการบดีฝ่าย
วางแผน 

๑๑ KPI ๒/๓ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ต่อเงินรายได้ของสถาบัน 

ร้อยละ ๒๒.๗๘  ร้อยละ ๒๓.๙๓ ร้อยละ ๒.๔๘ ร้อยละ ๒๒ ผู้อ านวยการ
กองกลาง/ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
และพัสด ุ

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๒ จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ติดตาม และประเมิน
ผลลัพธ ์

-  ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม 
เกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
และพัสด ุ

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๓ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยตน้ทนุต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

-  ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม 
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม 
เกณฑ์สถาบัน 

คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๑๔ ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยตน้ทนุต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน 

- ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม 
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม 
เกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
(ก.พ.ร. ตัวชี วัดที่ ๒.๑) 

ร้อยละ ๗๕.๔๑  ร้อยละ ๕๓.๘๙ ร้อยละ ๘๑.๙๐ ร้อยละ ๘๗ ผู้อ านวยการกองคลัง 
และพัสด ุ

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๖ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ๑๒ เดือน 
(ก.พ.ร. ตัวชี วัดที่ ๒.๒) 

ร้อยละ ๙๖.๓๙  ร้อยละ ๙๑.๐๐ ร้อยละ ๙๕.๕๓ ร้อยละ ๙๖ ผู้อ านวยการกองคลัง 
และพัสด ุ

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๗ การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. ตัวชี วัดที่ ๓) ๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร. 
(คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน) 
 

๓.๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร. 
(คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน) 

๒ คะแนน ตาม 
เกณฑ์ ก.พ.ร. 

๒ คะแนน ตาม 
เกณฑ์ ก.พ.ร. 

ผู้อ านวยการ
กองกลาง  
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๘ การประหยัดน้ า (ก.พ.ร. ตัวชี วัดที่ ๔) -  
 

๕ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร. 
(คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน) 

๓ คะแนน ตาม 
เกณฑ์ ก.พ.ร. 

๒ คะแนน ตาม 
เกณฑ์ ก.พ.ร. 

ผู้อ านวยการ
กองกลาง 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๑๙ จ านวนโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

- - ๑๕ โครงการ ๑๒ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๒๐ จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ ทัง้ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ (ยังมีความร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่อง) 

๘๘ ข้อตกลง  ๑๑๔ ข้อตกลง ๑๕๑ ข้อตกลง ๘๕ ข้อตกลง คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัยผู้อ านวยการ 
ส านัก ๔ ส านักและ 
ผู้อ านวยการกองงาน 
ผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๒๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ 
ศิษย์เก่า 

๒๗ กิจกรรม/
โครงการ  

๕๑ กิจกรรม/
โครงการ 

๖๑ /กิจกรรม
โครงการ 

๓๒ กิจกรรม/ 
โครงการ 

คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกองงาน 
ผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๒๒ ร้อยละของรายได้/เงินสนบัสนุนที่เพิ่มขึ้น 
ของศูนย์พัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ 

N/A  ร้อยละ ๖.๑๕ ร้อยละ ๕๑.๑๑ ร้อยละ ๕ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/ 
คณบดีคณะพฒันาการ 
เศรษฐกิจ/ คณบดีคณะ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/ คณบดีคณะ
ภาษาและการสื่อสาร/ 
คณบดีคณะนติิศาสตร์/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน/ ผู้อ านวยการศูนย์
อาเซียนและเอเซียศึกษา/ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

  
 



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธท์ี่ ๓.๑ ประยุกตใ์ชแ้นวทางการพัฒนาหลักสูตร ตาม AUN-QA
  - โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรน าร่องคณะพัฒนาการเศรษฐกิจตามเกณฑ์ AUN-QA ป ี๒๕๖๑ ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการ NIDA SAR Award ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ๕๘,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน

กลยุทธท์ี่ ๓.๒ ประยุกตใ์ชแ้นวทางการพัฒนากระบวนการท างานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual
  - โครงการบริหารจัดการสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบนัสู่ความยั่งยืน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน
  - โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศ EdPEx/AUN-QA ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการพัฒนาสถาบนัสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน
  - โครงการขับเคล่ือนสถาบนั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนา
องค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ของสถาบนั

๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

กลยุทธท์ี่ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ในการบริหารจัดการ (Corporate Governance)
  - โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน สพบ. ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล
  - โครงการความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบนั ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั สภาคณาจารย์
  - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานส าหรับสถาบนัการศึกษา ๙๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอ้ือตอการปฏิบตัภิารกิจไปสคูวามเปนเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบนัใหม่



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอ้ือตอการปฏิบตัภิารกิจไปสคูวามเปนเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบนัใหม่

กลยุทธท์ี่ ๓.๔ ปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ้่าย และความซ้ าซ้อนการด าเนินงาน

  - โครงการการปรับโครงสร้างสถาบนัเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเปน็
มหาวิทยาลัยในก ากับ

๔,๗๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล

กลยุทธท์ี่ ๓.๕/๕.๑ ท าการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก เพ่ือให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ตอ่ภายนอก

  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดท าบทวิเคราะหท์างเศรษฐกิจเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์/ส่ือออนไลน์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดท าวารสารวิชาการของคณะ ๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการอุดหนนุกิจกรรมวิชาการ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการประชุมวิชาการทางพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการจัดท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ" (NIDA Human Resource and 
Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

  - โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
(Edventure/ Student Journey)

๕๖๖,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

  - โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการประชุมนานาชาติ (AHRD ๒๐๑๘) ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการจัดท าวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบณัฑิต ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอ้ือตอการปฏิบตัภิารกิจไปสคูวามเปนเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบนัใหม่

กลยุทธท์ี่ ๓.๕/๕.๑ ท าการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก เพ่ือให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ตอ่ภายนอก (ตอ่)
  - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ 
(GSTM NIDA Research Day)

๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ (วารสารนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม) ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ
  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ (วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม) ๓๒๙,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
  - โครงการแนะน าหลักสูตรสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Open House ๒๐๑๘) ๓๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา
  - โครงการพัฒนาเครือข่ายงานหอ้งสมุด ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกับรรณสารการพัฒนา
  - โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

  - โครงการ NIDA Research Excellence Forum ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย
  - โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษา และงานแสดง
นทิรรศการการศึกษาในต่างประเทศ

๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบนั 
(NIDA IP)

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอ้ือตอการปฏิบตัภิารกิจไปสคูวามเปนเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบนัใหม่

กลยุทธท์ี่ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการสร้างฐานขอ้มลูงานวิจัย
  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอนของสถาบนั ภายใต้โครงการพัฒนา
องค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ของสถาบนั

๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลส าหรับหอ้งสมุดอิเล็กทรอนกิส์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกับรรณสารการพัฒนา
  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของส านกัวิจัย ๓๐,๐๐๐ เงินทุนส านกั ส านกัวิจัย
  - โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Soft Skills ของนกัศึกษา ๙,๘๒๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองงานผู้บริหาร

กลยุทธท์ี่ ๓.๗ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการบนฐานขอ้มลู (Management by Fact)
  - โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ (KM) ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการสัมมนาแผนประจ าปี ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ ๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการบริหารจัดการ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ
  - โครงการประเมินผลการด าเนนิงาน เพื่อคัดเลือกหนว่ยงานดีเด่น สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๔๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน

กลยุทธท์ี่ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow)
  - โครงการการจัดพิธีการของสถาบนั (ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย) ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการอบรม/ สัมมนา การพัฒนาระบบงานแผนและยุทธศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตา่งๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ ๓.๑ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสตูร ตาม AUN-QA 
กลยุทธ์ ๓.๒ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการท างานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual 
กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ (Corporate Governance) 
กลยุทธ์ ๓.๔ ปรับโครงสร้างการบรหิารเพ่ือลดค่าใช้จา่ย และความซ้ าซ้อนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ ๓.๕ ท าการประชาสัมพันธ์เชงิรกุ เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นทีร่ับรูต้่อภายนอก  
กลยุทธ์ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสง่เสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย 
กลยุทธ์ ๓.๗ สรา้งบรรยากาศการบรหิารจดัการบนฐานข้อมูล (Management by Fact) 
กลยุทธ์ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบันใหม่ 
กลยุทธ์ ๕.๑ ท าการประชาสัมพันธ์เชงิรกุ เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นทีร่ับรูต้่อภายนอก (ซ ้ำกลยุทธ ์๓.๕) 

ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๒๓ KPI ๓/๑ : คะแนนประเมิน EdPEx N/A  
 

EdPEx 
ระดับสถาบัน 
จัดท า OP/
แผนพัฒนา 

N/A TQA/EdPEx 
ระดับสถาบัน/คณะ 

๒๐๐ คะแนน 

คณบดี ๑๑ คณะ/ 
วิทยาลัย (ยกเว้น คณะ
บริหำรธรุกิจ) ผู้อ านวยการ
ส านัก ๔ ส านัก และ 
ผู้อ านวยการกอง และ
ส านักงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๒๔ KPI ๓/๒ : จ านวนหน่วยงานสนบัสนนุทีไ่ด้รับ 
การรับรองระดับสากล (ISO, TQA, TQC, etc.) 

N/A  ๑ หน่วยงาน ๑ หน่วยงาน ๓ หน่วยงาน 
(ทส./ กบ./ บค.) 

ผู้อ านวยการส านัก  
๔ ส านัก และผู้อ านวยการ 
กองที่ใหบ้ริการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๒๕ การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล 
ตามตัวบง่ชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

-  ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน  
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๒๖ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปน็
ผลจากการวิเคราะห์และระบปุจัจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

-  
 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน  
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๒๗ การรายงานบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนนิงาน
อย่างชัดเจน 

-  ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

หัวหน้าส านักงาน
สภาสถาบัน 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

๒๘ การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบของสถาบัน -  
 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัยผู้อ านวยการ 
ส านัก ๔ ส านัก และ 
ผู้อ านวยการกองและ 
ส านักงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๒๙ การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบนัมีการด าเนินการจัดการความรู้ 
 

-  
 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๓๐ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 
และสายสนบัสนุน 
 

-  
 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๓๑ การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบนัมีการด าเนินงานดา้นการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบัน
ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

-  
 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน 

๕ คะแนน 
ตามเกณฑ์สถาบัน 

ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน  
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๓๒ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
(ก.พ.ร. ตัวชี วัดที่ ๕) 

-  
 

๔ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร. 
(คะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน) 

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร. 

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ ก.พ.ร. 

ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากร
บุคคล/ ผู้อ านวยการ
กองงานผูบ้ริหาร/ 
ผู้อ านวยการกองคลัง
และพัสดุ/ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร 

 
 
 
 
 

 
  
  



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธท์ี่ ๖.๑ รับนักศึกษาเชงิรุก
  - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarships) ระดับปริญญาเอก กองบริการการศึกษา
  - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full Scholarships) ระดับปริญญาโท กองบริการการศึกษา
  - โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ กองบริการการศึกษา
  - โครงการ Citizenship and Professionalism ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

กลยุทธท์ี่ ๖.๒ ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มคีวามเป็นสากล
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการการเปน็นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุด้านประเมินผลหลักสูตร ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
  - โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ
  - โครงการสนบัสนนุกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา่ ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธท์ี่ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย์
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการการออกแบบคลาสแบบออนไลน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย์ (ตอ่)
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนต ารา ๔๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย
ส านกัวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา ๙๖๖,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนงัสือ ๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  - โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย)

๑,๗๐๓,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา

  - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการฝึกงานส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ๑๗,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการเปดิหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
  - โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนติิศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ตอ่)
  - โครงการเพิ่มศักยภาพหอ้งปฏบิติัการคอมพิวเตอร์ ๔๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยี
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพและแนะแนวอาชีพ ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการกิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่นกัศึกษาต่างชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการการสนบัสนนุทุนการศึกษา ๗,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา

  - โครงการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ๓๘,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบือ้งต้น และการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ ๒๑๗,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการกีฬาส่ีสัมพันธ์ ๑๑,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
กลยุทธท์ี่ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตามความถนัด

  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบรูณ์แบบ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการขอจดสิทธบตัรและอนสิุทธิบตัร ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตามความถนัด (ตอ่)

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๒๙๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - โครงการการสนบัสนนุกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ๗,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๖.๖ สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา
  - โครงการรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปดิการท่องเที่ยวในภมูิภาคอาเซียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อการใช้ประโยชนจ์ากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดมากขึ้น (Economic Linkages in ASEAN and Benefits from Further Economic Integration 
Development)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการมาตรการทางกฎหมายเพื่อปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดท าโครงการของรัฐ
ในประชาคมอาเซียน

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

  - โครงการกลวิธีการส่ือสารการตลาดทางส่ือออนไลนเ์พื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย
เพื่อเปน็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน

๓๔๙,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน ๓๔๙,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการรับรู้อัตลักษณ์ ความนยิมไทย ความชื่นชอบในประเทศไทย และพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
ประเทศไทย ของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีผู้บริโภคจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓๐๐,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๖ สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา (ตอ่)
  - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์และสังคมดิจิทัลในอาเซียน (e-Government and Digital Society 
in ASEAN)

๘๘๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการการพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจสปาไทยเพื่อใหไ้ทยเปน็ศูนย์กลางธุรกิจบริการส่งเสริม
สุขภาพระดับโลก

๘๘๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการการศึกษาปจัจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๔๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ๓๘๗,๗๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
  - โครงการการวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจริยะในอาเซียน ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
  - โครงการการประเมินปญัหาหมอกควันในภาคเหนอืจากองค์รวมของปญัหามลพิษข้ามพรมแดนที่มี
แหล่งก าเนดิในประเทศไทย เมียนมา และลาว

๓๓๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการแนวทางการพัฒนามาตรการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธ-ิ
ภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาเขตพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออกประเทศ

๖๘๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการความหลากหลายในทางวัฒนธรรมกับการจัดการสถาบนัอุดมศึกษาไทยและมาเลเซีย ๕๗๓,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการการศึกษานโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน ๕๖๕,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการสนบัสนนุการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ด าเนนิการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI

๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๖ สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา (ตอ่)

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - รางวัลผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๒,๑๗๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเผยแพร่บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนเขียนบทความวิจัย (งานสถาปนาสถาบนั) ๒,๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - โครงการประกวดวิทยานพินธ์ระดับบณัฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ๖๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา

  - โครงการอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง การคัดลอกวิทยานพินธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา

  - โครงการจัดระดมความคิดและการเผยแผร่งานวิชาการของสถาบนั ๘๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

  - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

  - โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย ๑,๑๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๗ จัดท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม

  - โครงการการติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเปน็อยู่ของประชาชน
ระดับต าบล

๑,๙๙๗,๖๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย

  - โครงการการเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าด้านการเกษตรไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าหลักข้าว มันส าปะหลัง ยางพาราในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสถานการณ์
ตลาดโลกที่ผันผวนของป ี๒๕๕๙ และอีก ๕ ปขี้างหนา้ และการเติบโตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

๔,๓๒๘,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการการประเมินความเส่ียงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้างของสาร Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) ในดินท่ีเกิดจากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง

๑,๑๕๒,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

  - โครงการแนวทางเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บคุคล เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐: การสร้างภมูิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเส่ียงทางการเงินของ
คนไทย

๒,๓๘๗,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการการออมเพื่อชราภาพ : กลไกการขับเคล่ือนโอกาส และความมัง่ค่ังอย่างเท่าเทียม ๓,๖๘๒,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพื่อความยั่งยืนรองรับ
การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

๑,๙๑๘,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการปญัหา ความต้องการ คุณภาพชีวิต และศักยภาพผู้สูงวัยในเมืองและชนบทไทย
ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

๒,๒๓๒,๒๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐

๒,๗๔๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ๒,๔๓๔,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการวิธีการบง่ชี้แหล่งเพาะปลูกของข้าวไทยด้วยสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ๓,๒๔๓,๖๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๗ จัดท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ตอ่)

  - โครงการการอภบิาลน้ าแบบปรับตัว: ความท้าทายเชิงสถาบนัเพื่อการบริหารจัดการน้ า
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย

๒,๖๑๒,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการปจัจัย ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาคนไทยสู่สังคมคุณภาพ ประเทศพัฒนา ๔,๒๓๕,๖๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
  - โครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ส าหรับโครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

๑,๔๗๗,๑๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการการคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปญัญาเพื่อการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

๑,๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

  - โครงการปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองแบบอินทรีย์ของเกษตรกรไทย และการประยุกต์
กับความเปน็ไปได้กับพืชชนดิอื่นๆ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก 
(world market)

๑,๓๐๐,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - แผนงานวิจัย จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ๒๕,๘๔๔,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - แผนงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับต าแหนง่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวพื้นที่มรดกโลก
ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัสตามกรอบประเทศไทย ๔.๐ อย่างยั่งยืน

๖,๖๙๘,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - แผนงานวิจัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดส าหรับผู้สูงอายุไทย: รูปแบบการบรูณาการส าหรับ
สังคมผู้สูงอายุ

๖,๕๑๕,๘๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย

  - โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการถนนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ ๙๖๖,๖๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวเรือส าราญของประเทศไทย ๓,๑๙๘,๖๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ภาคประชาสังคมในการปอ้งกันการทุจริตเพื่อรองรับการ
พัฒนา

๑,๒๙๑,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๗ จัดท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ตอ่)

  - โครงการการประเมินการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพลเมืองดิจิทัลใน
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

๒,๑๖๑,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการศึกษาการรู้ดิจิทัลของผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประเทศไทย ๔.๐ ๑,๙๔๗,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการความสุขท่ียั่งยืนของคนไทย: ภาพสะท้อนจากดัชนคีวามสุขมวลรวมประชาชาติของไทย ๖,๒๔๙,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
  - โครงการการปฏรูิปกฎหมายในการก ากับดูแลการจัดท าบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมขนส่งของรัฐโดยเอกชน : มาตรการและกลไกการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐

๑,๘๘๗,๑๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

  - โครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ส าหรับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชมุชน เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ยุคการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย (ประเทศไทย ๔.๐)

๑,๒๒๓,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการการปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการธุรกิจในการท าสัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์

๑,๘๐๐,๗๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

  - โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ ป ีฉบบัท่ี ๑๓ ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน

๑,๘๕๗,๗๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

  - โครงการการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพแบบออนไลน ์การค้นหาข้อมูล ความรู้ ทัศนคติต่อการใช้ยาปฏชิีวนะ 
และการจัดการตนเองเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนบนของประชากรในประเทศไทย

๑,๐๖๒,๒๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการแนวทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากท้องถิ่นสู่ภมูิภาค 
กรณีศึกษาประเทศเพื่อนบา้นของไทยในอาเซียน

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

  - โครงการการศึกษาศักยภาพทุนมนษุย์ในภาครัฐด้วยโซ่คุณค่าของผู้มีความสามารถสูง (Talent Value 
Chain) และเทคนคิการวิเคราะหทุ์นมนษุย์ (Human Capital Analytics)

๖,๒๘๙,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๗ จัดท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองความตอ้งการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ตอ่)

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๖.๘/๗.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย

  - โครงการพยากรณ์และวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔,๕๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธท์ี่ ๖.๙/๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณใ์ห้เป็นที่รู้จัก
  - โครงการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม ภายใต้โครงการสนบัสนนุ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม

๕,๗๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบนั ภายใต้โครงการสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม

๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย

  - โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการสนบัสนนุการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย

  - โครงการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการสนบัสนนุการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย

  - โครงการค่ายนด้ิาพัฒนาผู้น า ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการพัฒนา
ศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๙/๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณใ์ห้เป็นที่รู้จัก (ตอ่)
  - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
และโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการสถิติประยุกต์เพื่อสังคม ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการค่ายนกักฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการอาศรมวิชาการ ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการวันรพี ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
  - โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน ๑๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยี
ส านกับรรณสารการพัฒนา

  - โครงการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศและการประชุมนานาชาติของผู้บริหารสถาบนั ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการประกวดต้ังชื่อ Mascot สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA Mascot Name Contest ๒๐๑๘)

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการประกวดสุนทรพจนต่์อต้านคอร์รัปชั่น สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหค้ลองแสนแสบ ๔๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๙/๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณใ์ห้เป็นที่รู้จัก (ตอ่)
  - โครงการ NIDA USR สร้างจิตส านกึช่วยเหลือสังคม ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
(International Collaboration Project)

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

กลยุทธท์ี่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ตอ้งการของสังคม
  - โครงการอบรมการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๖๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการปลูกฝังจิตส านกึการเปน็เจ้าบา้นที่ดีและเสริมสร้างความเปน็ผู้ประกอบการใหก้ับเยาวชน
ในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ ภายใต้โครงการย่อย
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๑,๗๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชน ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการพัฒนาศักยภาพ
และปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัสิริพัฒนา

  - โครงการการส่งเสริมทักษะทางการเงินเพื่อความพอเพียงในกลุ่มครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๑,๖๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีครูผู้สอนของสถาบนัการอาชีวะศึกษา ภายใต้โครงการย่อยการ
ยกระดับมาตรฐานครูและนกัเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา และ
โครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัใหแ้ก่เยาวชน

๑,๖๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

  - โครงการชุมชนจัดการขยะและน้ าท้ิงจากต้นทางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ตอ้งการของสังคม (ตอ่)
  - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพึ่งตนเองด้านการจัดการทรัพยากรน้ าจากผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

  - โครงการสร้างจิตส านกึเยาวชนในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

  - โครงการปลูกภมูิคุ้มกันต้านภยัยาเสพติด ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการนกับริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง ๗,๕๖๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน
  - โครงการการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ๙๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ
  - โครงการสร้างจิตส านกึในการรักษาคุณภาพอากาศส าหรับภาคเหนอืตอนบน ๑,๙๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  - โครงการการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการลดสารไดออกซินและลดมลพิษจากแหล่งก าเนดิ
ความร้อนในภาคอุตสาหกรรมผ่านการใช้เชื้อเพลิง LPG

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

  - โครงการการประเมินและเสริมสร้างชุดความคิดของผู้ประกอบการ (Enterpreneurial Mindset) 
ใหก้ับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

๒,๖๗๓,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

  - โครงการการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การในอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อมุง่สู่ไทยแลนด์ ๔.๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

  - โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของสมาร์ทเอสเอ็มอีและสมาร์ทสตาร์ทอัพด้าน Data
 Science และการใช้เคร่ืองมือในการประมวลผล

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการการเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่การ
เปน็ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

๑,๙๙๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสปาไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมัง่ค่ังและยั่งยืน ๕,๔๕๓,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์



กลยุทธ/์โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบตอ่สังคม

กลยุทธท์ี่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ตอ้งการของสังคม (ตอ่)
  - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการเพื่อเปน็กลไกส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนกัท่องเที่ยวในเส้นทางเขตระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก 
เชื่อมโยงการท่องเท่ียวภมูิภาคอาเซียน

๒,๖๔๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการการเรียนรู้ประชารัฐ เพื่อการบริหารการพัฒนาศูนย์สีค้ิว ๙๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กลยุทธท์ี่ ๖.๑๑/๗.๔ ส่งเสริมให้มกีารบริการวิชาการในรูปแบบใหม ่เชน่ TED Talk, Certifying Body, Audit etc.
  - โครงการการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเปน็สากล ๙๖๓,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการ HROD TALK ร่วมกับส่ือ Theory and Application Linked Knowledge ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรกัษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลกัสตูร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 
  กลยุทธ์ ๖.๑ รับนักศกึษาเชงิรุก 
 กลยุทธ์ ๖.๒ สง่เสรมิหลกัสตูรใหศ้าสตร์มีความเปน็สากล 
 กลยุทธ์ ๖.๓ พัฒนา เทคนคิการสอนของคณาจารย ์
 กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ ๖.๕ สง่เสรมิให้คณาจารย์ท างานวิจัยตามความถนดั 
 กลยุทธ์ ๖.๖ สร้างกลไกเพื่อส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารยแ์ละนักศกึษา 
 กลยุทธ์ ๖.๗ จดัท าโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม 
 กลยุทธ์ ๖.๘ สง่เสรมิ NIDA ให้เปน็ Think Tank ของสงัคมไทย  
 กลยุทธ์ ๖.๙ สง่เสรมิภาพลักษณ์ให้เปน็ที่รู้จัก  
 กลยุทธ์ ๖.๑๐ พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมที่เปน็ที่ตอ้งการของสงัคม  
 กลยุทธ์ ๖.๑๑ ส่งเสริมใหม้กีารบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc.  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์ ๗-๖.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย (ซ ้ำกลยุทธ์ ๖.๘) 
กลยุทธ์ ๗-๖.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นทีรู่้จัก (ซ ้ำกลยุทธ์ ๖.๙) 
กลยุทธ์ ๗-๖.๓ พัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมที่เปน็ที่ตอ้งการของสงัคม (ซ ำ้กลยุทธ์ ๖.๑๐) 
กลยุทธ์ ๗-๖.๔ ส่งเสริมใหม้ีการบริการวชิาการในรปูแบบใหม ่เชน่ TED Talk, Certifying Body, Audit etc. (ซ ้ำกลยุทธ์ ๖.๑๑) 
 
 
 
 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๓๓ KPI ๖/๑ : ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการประเมิน
ตามเกณฑ์ระดับสากล 

N/A  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๓๔ KPI ๖/๒ : จ านวนหลักสูตร ทีไ่ด้รับการรับรอง
ระดับสากล (AUN-QA, AACSB, EQUIS, 
TedQual etc.) 

๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๗ หลักสูตร คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๓๕ KPI ๖/๑๑ : จ านวนนักศึกษาตา่งชาติ ๒๐๓ คน  ๒๖๔ คน ๓๖๐ คน ๒๐๐ คน คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๓๖ KPI ๖/๓ : ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานวจิัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

N/A  N/A ร้อยละ ๕๗.๓๐ ร้อยละ ๔๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๓๗ KPI ๖/๔ : จ านวนผลงานวิจัย/กรณีศึกษา  
เพื่อการพัฒนาประเทศ/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

N/A  N/A ๖๙ ชิ้น ๗๗ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๓๘ KPI ๖/๕ : จ านวนผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

๙๔ ชิ้น  N/A ๑๖๗ ชิ้น ๖๐ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๓๙ KPI ๖/๖ : จ านวนเฉลี่ยของผลงานวชิาการที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ต่อจ านวนคณาจารย์ 
(Citations per Faculty) 

N/A  N/A ๑.๒๖ ๒ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๔๐ KPI ๖/๗ : จ านวนคร้ังเฉลี่ยของการอ้างอิง 
(Citation) ผลงานวชิาการต่อชิน้  
(Citations per Paper) 

N/A  N/A ๑.๘๗ ๑.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๔๑ KPI ๖/๘ : ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับชาต/ินานาชาติ  
(Think Tank) 

N/A  N/A ร้อยละ ๙๔.๐๕ 
 (๑๗๔/๑๘๕) 

ร้อยละ ๘๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการศูนย ์
บริการวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๔๒ KPI ๖/๙ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์การภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ที่ใช้บริการของสถาบัน 

N/A  ๒๑ หน่วยงาน ร้อยละ ๑๓.๐๓ ร้อยละ ๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
ผู้อ านวยการ 
ส านักสิริพฒันา และ 
ผู้อ านวยการศูนย ์
บริการวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๔๓ KPI ๖/๑๐ : ร้อยละของการเป็นที่รู้จัก 
 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

N/A  ร้อยละ ๓๒.๙๑ 
 
 

 
 

ร้อยละ ๙๒.๑๔ 

 
 

ร้อยละ ๗๕ 

คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย 
ผู้อ านวยการ 
ส านักสิริพฒันา 
ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์
ส ารวจความคิดเห็น
“นิด้าโพล” และ
ผู้อ านวยการกองงาน 
ผู้บริหาร 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

- นักศึกษาระดับปริญญาตร ี   ร้อยละ ๓๕.๘๓ ร้อยละ ๖๕ 

๔๔ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ร้อยละ ๖๘.๘๒  ร้อยละ ๕๘.๕๔ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

๔๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท า (ตัวชี วัด
แผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

ร้อยละ ๘๑.๓๒  ร้อยละ ๘๘.๖๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๔๖ ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
สิ่งประดษิฐ์ ได้รบัการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (ตัวชี วดั
แผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) (เฉพำะเงินงบประมำณ
แผ่นดิน) 

N/A N/A N/A ร้อยละ ๖๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ผู้อ านวย- 
การส านักวิจัย 
 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 



 

ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๔๗ ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (ตัวชี วัด 
แผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) (เฉพำะเงินงบประมำณ
แผ่นดิน) 

N/A N/A N/A ร้อยละ ๖๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/
ผู้อ านวยการ 
ส านักวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๔๘ จ านวนโครงการวิจัย (ตัวชี วดัแผนปฏบิัติรำชกำร 
๔ ปี) 

๓๗๙ โครงการ  ๘๓๕ โครงการ (๙๔๔ โครงการ) ๑๔๓ โครงการ  รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 - เงินงบประมำณแผ่นดนิ (๒๐ โครงการ)  (๔๙ โครงการ) (๔๙ โครงการ) (๓๑ โครงการ) คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ผู้อ านวย- 
การส านักวิจัย 

 

 - เงินนอกงบประมำณ (๓๕๙ โครงการ)  (๗๘๖ โครงการ) (๘๙๕ โครงการ) (๑๑๒ โครงการ) คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ผู้อ านวย- 
การส านักวิจัย/
ผู้อ านวยการ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 

๔๙ จ านวนผลงานวิจัยเปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) (เฉพำะเงนิ
งบประมำณแผน่ดิน) 

๒๐ โครงการ  ๔๑ โครงการ ๒๔ โครงการ ๓๑ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/
ผู้อ านวยการ 
ส านักวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๕๐ จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (ตัวชี วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี)  
(เฉพำะเงินงบประมำณแผน่ดิน) 

๒๐ โครงการ  ๔๑ โครงการ ๒๔ โครงการ ๓๑ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ผู้อ านวย- 
การส านักวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๕๑ จ านวนที่ปรึกษาผา่นศูนย์บริการวิชาการ ๙๘ โครงการ  ๙๐ โครงการ ๘๕ โครงการ ๙๐ โครงการ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการ 
ส านักสิริพฒันา/
ผู้อ านวยการ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๕๒ เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ๔.๗๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

 

๔.๙๐ คะแนน 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

N/A ๔.๕๐ คะแนน 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย 
และผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

๕๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

N/A N/A N/A ร้อยละ ๑ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย  

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

๕๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
ที่ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน ๑ ป ี
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

ร้อยละ ๘๗.๐๒  ร้อยละ ๙๒.๙๙ ร้อยละ ๘๓.๙๘ ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๑ คณะ/ 
วิทยาลัย (ยกเว้น
คณะสถิติประยุกต์)/ 
ผู้อ านวยการกอง
แผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๕๑.๙๗  ร้อยละ ๗๙.๘๖ ร้อยละ ๖๙.๖๖ 
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๙๗.๕๖  ร้อยละ ๙๗.๓๖ ร้อยละ ๙๘.๒๙ 

๕๕ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

๒,๗๐๖ คน  ๒,๖๓๒ คน ๒,๒๒๘ คน ๒,๓๕๔ คน 
 

คณบดี ๑๑ คณะ/ 
วิทยาลัย (ยกเว้น
คณะสถิติประยุกต์)/ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

 - นักศึกษำภำคปกต ิ ๖๕๔ คน  ๒,๔๙๗ คน ๖๖๔ คน ๖๖๖ คน 
 

 

 - นักศึกษำภำคพิเศษ ๒,๐๕๒ คน  ๗,๒๒๙ คน ๑,๕๖๔ คน ๑,๖๘๘ คน  



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๕๖ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

    
 

 

คณบดี ๑๑ คณะ/ 
วิทยาลัย (ยกเว้น
คณะสถิติประยุกต์)/ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  
จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

  ร้อยละ ๘๓.๐๓ ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๑ คณะ/ 
วิทยาลัย (ยกเว้น
คณะสถิติประยุกต์)/ 
ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๙๑.๗๔  ร้อยละ ๗๘.๙๔  
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๗๗.๓๙  ร้อยละ ๙๓.๑๖  

๕๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน ๑ ปี (ตัวชี วดั
แผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

ร้อยละ ๘๑.๔๐  ร้อยละ ๙๐.๖๓ ร้อยละ ๘๐.๙๐  ร้อยละ ๘๐ คณบดีคณะสถิต ิ
ประยุกต์/
ผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๖๙.๓๙  ร้อยละ ๘๐.๐๐  
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๙๗.๓๐  ร้อยละ ๙๙.๐๗  

๕๙ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ตัวชี วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ป)ี 

๓๑๑ คน  ๒๘๖ คน ๑๖๒ คน ๒๔๑ คน คณบดีคณะสถิต ิ
ประยุกต์/
ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

 - นักศึกษำภำคปกต ิ ๑๑๐ คน  ๙๕ คน ๕๖ คน ๑๐๑ คน 
 - นักศึกษำภำคพิเศษ ๒๐๑ คน  ๑๙๑ คน ๑๐๖ คน ๑๔๐ คน 

 

 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๖๐ ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร ๔ ปี) 

    คณบดีคณะสถิต ิ
ประยุกต์/ผู้อ านวยการ 
กองบริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๖๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จบการศึกษาตามหลักสูตรใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวชี วัดแผนปฏิบัติรำชกำร 
๔ ปี) 

  ร้อยละ ๗๙.๐๑ ร้อยละ ๗๐ คณบดีคณะสถิต ิ
ประยุกต์/ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ 

- นักศึกษำภำคปกต ิ ร้อยละ ๘๕.๔๖  ร้อยละ ๘๐.๐๐  
- นักศึกษำภำคพิเศษ ร้อยละ ๘๓.๕๘  ร้อยละ ๘๑.๖๘  

๖๒ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบนั ร้อยละ ๘๓.๙๙ 
(๔.๗๙๘๐คะแนน 
ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.) 

ร้อยละ ๘๘.๙๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย และ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วางแผน 

๖๓ จ านวนผู้เข้ารับบริการ (ตัวชี วัด สงป.) 
- เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดนิ

และที่ด าเนินการโดยส านักสิริพฒันา  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองงาน
ผู้บริหาร (ตัวชี วัด สงป.) 

 
๒,๕๙๐ คน  

 
๓,๗๔๐ คน 

 
๓,๖๘๐ คน 

 
๗,๑๘๕ คน 

 
คณบดี ๘ คณะ (ยกเว้น คณะ
สถิติประยุกต์ คณะภำษำและ
กำรสื่อสำร และคณะ
นิติศำสตร์) ผู้อ านวยการส านัก
สิริพัฒนา/ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ/ผู้อ านวยการศูนย์
อาเซียนและเอเซียศึกษา/
ผู้อ านวยการกองงานผูบ้ริหาร 

รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ 

 



ล าดับ
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI)/ 
ตัวช้ีวัดงานประจ า (PI) 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ติดตาม 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๖๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

  ร้อยละ 
๙๕.๗๐ 

ร้อยละ ๘๕  รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดนิ

และที่ด าเนินการโดยส านักสิริพฒันา ส านัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และกองงานผู้บริหาร 
(ตัวชี วัด สงป.) 

ร้อยละ 
๘๖.๑๕  

ร้อยละ 
๘๖.๑๕ 

 คณบดี ๘ คณะ (ยกเว้น คณะสถิติ
ประยุกต์ คณะภำษำและกำรสื่อสำร 
และคณะนิตศิำสตร์) ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพฒันา/ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ/ผู้อ านวยการศูนย์
อาเซียนและเอเซียศึกษา/
ผู้อ านวยการกองงานผูบ้ริหาร 

 

- โครงกำรฝึกอบรมของสถำบันทุกโครงกำร 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร) 

 

ร้อยละ 
๘๖.๑๕  

 

ร้อยละ 
๘๖.๑๕ 

 

 
 

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/ 
อ านวยการกองงานผูบ้ริหาร 

๖๕ ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

   ร้อยละ ๙๕  รองอธิการบดีฝ่าย 
วิจัยและบริการ 
วิชาการ - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดนิ

และที่ด าเนินการโดยส านักสิริพฒันา  
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองงานผู้บริหาร 
(ตัวชี วัด สงป.) 

ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๘ คณะ (ยกเว้น คณะสถิติ
ประยุกต์ คณะภำษำและกำรสื่อสำร 
และคณะนิตศิำสตร์) ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพฒันา/ผู้อ านวยการ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนและ
เอเซียศึกษา/ผู้อ านวยการกองงาน
ผู้บริหาร 

 

- โครงกำรฝึกอบรมของสถำบันทุกโครงกำร 
(ตัวชี วัดแผนปฏบิัติรำชกำร 

 

ร้อยละ ๑๐๐  
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔  
ปฏิทินการติดตามและประเมิน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
กําหนดการ กิจกรรม 

เดือนเมษายน ๒๕๖๑ กองแผนงานแจ้งหน่วยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  

เดือนเมษายน ๒๕๖๑ หน่วยงานจัดส่งผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ให้กองแผนงาน 

เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เสนอทีป่ระชุม ทคอ. การ
วางแผนและประเมินผล 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ กองแผนงานแจ้งหน่วยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานจัดส่งผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ให้กองแผนงาน 

เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
การวางแผนและประเมินผล 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมสภาสถาบัน 
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