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  i สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

คํานํา 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ที่เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางของสถาบัน และนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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. ๒๕๖๐  ส่วนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ในรอบปีบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ 
 

กองแผนงาน 
         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 

 



  ii                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  
 

สารบัญ 
 หน้า 
 คาํนาํ I 
 สารบญั II 
 สารบญัแผนภาพ III 
 ส่วนที่ ๑ บทนํา  

 ๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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 ๒๑ 
 งบประมาณรายจ่ายเงินทุนคณะ/สํานัก  เงนิกองทุนและเงนิอื่นๆ จําแนกตามยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาสถาบันฯ 
๒๓ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและนานาชาติ จําแนกตามยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาสถาบันฯ 

๒๕ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ  จําแนก
ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ 

๒๖ 

 งบประมาณรายจ่ายเงินภาคพิเศษ  จําแนกตามยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ ๒๙ 
 งบประมาณรายจ่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการ  จําแนกตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันฯ ๓๑ 

 ส่วนที่ ๓ ยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน – โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 
และตัวชี้วัดของสถาบันที่สถาบันจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลกได้ 

๓๒ 

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

๓๔ 

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

๓๙ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวจิัย และการบรกิาร
วิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การ
เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 

๔๕ 

 ส่วนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ปฏิทินการตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๖๕ 

 



  iii                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  
 

สารบัญแผนภาพ 
 หน้า 
 แผนภาพที่ ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐ 
 แผนภาพที่ ๒ แสดงความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๑ 

 แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล 

๑๒ 

 แผนภาพที่ ๔ NIDA Strategy Map ๑๓ 
 



 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
 
 
 



  ๑                                สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการสถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน 
  สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเป็น
ระบบครบวงจร ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เป็นกรอบในการดําเนินงาน ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบัน มีการกําหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผล
การดําเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน  

สถาบันได้นํานโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แผนพัฒนาระยะยาว 
๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย สํารวจ และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก มาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 
 
  



  ๒                                สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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 
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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) 



  ๔                                สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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 
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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 
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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 คือให้การศึกษาวิชาการบริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง 
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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 
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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 (Take Action)  
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 
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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 
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แผนภาพที ่๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 (Take Action)  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  



  ๑๑                                สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 

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. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของสถาบัน   

แผนปฏิบัติราชการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

EdPEx, ISO, TQA  etc.) 

แผนกลยุทธ์ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  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. ๒๕๖๐ 

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

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

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สํานัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

จัดทํารายงานประจําปี ๒๕๕๙ 
(Good University Report) 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินภายในสถาบัน 

ประเมินทุกปี 

ประเมินในรอบ ๕ ป ี

ทคอ. สถาบัน ร่วมพิจารณา 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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 1.1 ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการประเมินตามเกณฑ์ระดับสากล KPI 2.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
KPI 2.2 จํานวนผลงานวิจัย/กรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

KPI 3.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
            ในระดับชาติ/นานาชาติ (Think Tank)

KPI 1.2 จํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองระดับสากล (AUN-QA, AACSB, EQUIS  
          TedQual  etc.)

KPI 2.3 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
KPI 2.4 Citations per Faculty

KPI 3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ
           ต่างประเทศ ที่ใช้บริการของสถาบัน

KPI 1.3 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ KPI 2.5 Citations per Paper KPI 3.3 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 6.1 ได้รับ ISO 27001 KPI 7.1 อัตรากําลังของสายวิชาการ : สายสนับสนุน (Workforce Capacity)

KPI 7.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด 
KPI 7.3 ร้อยละของอาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ 
KPI 7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามที่เสนอขอ 
KPI 7.5 ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (ตําแหน่งบริหาร/หัวหน้างาน) 
           เข้าสู่ตําแหน่งได้ในระยะเวลาที่กําหนด

KPI 8.1 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่นําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม/วิจัยเชิงนวัตกรรม 
           (R2R Practice)

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

แผนภาพที ๔ NIDA Strategy Map

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

KPI 4.1 คะแนนประเมิน EdPEx (ปี พ.ศ. 2561 ได้ 200 คะแนน,  ปี พ.ศ. 2565 ได้ 350 คะแนน)
KPI 4.2 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการรับรองระดับสากล (ISO, TQA, TQC, etc.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน

KPI 5.1 การสร้างความสมดุลของสัดส่วนรายได้จากการสอน วิจัย  บริการ และทรัพย์สิน (Financial Growth Rate)
KPI 5.2 จํานวนเงินบริจาค
KPI 5.3 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 :  
“สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้ เพื่อการเปล่ียนแปลงในระดับสากล” 

 

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. ๒๕๖๐ 
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 ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน/กลยุทธ์/แผนงาน – โครงการ/

ผู้รับผิดชอบ และตัวชีว้ัดของสถาบันที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑  สร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ไมเกรนหายได้ ไม่พึ่งยา" ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสนับสนุนงานวิจัยสําหรับเจ้าหน้าที่ ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมของบุคลากร 
สํานักสิริพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๙๐,๐๐๐ เงินทุนฝึกอบรม สํานักสิริพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย เก่งบริการ เก่งโครงการ)

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการทํางานคุณภาพ เป็นแนวทางการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) 
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑ KPI ๑/๑ : อัตรากําลังของสายวิชาการ :
 สายสนับสนุน (Workforce Capacity)

๑ : ๒.๗๗ ๑ : ๒.๗๘ ๑ : ๒.๗๗ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๒ KPI ๑/๒ : ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่
กําหนด

N/A N/A N/A ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๓ KPI ๑/๓ : ร้อยละของอาจารย์ได้
ตําแหน่งทางวิชาการ

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

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๔ KPI ๑/๔ : ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งตามที่เสนอขอ

N/A N/A N/A ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานัก ๔ สํานัก และ
ผู้อํานวยการกองและ
สํานักงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๕ KPI ๑/๕ : ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุน (ตําแหน่ง
บริหาร/หัวหน้างาน) เข้าสู่ตําแหน่งได้
ในระยะเวลาที่กําหนด

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๖ KPI ๑/๖ : จํานวนหน่วยงานสนับสนุน
ที่นําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม/วิจัยเชิง
นวัตกรรม (R2R Practice)

N/A N/A N/A ๒๔ หน่วยงาน ๑๒ หน่วยงาน ๒๔ หน่วยงาน ๒๔ หน่วยงาน ๒๔ หน่วยงาน คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานัก ๔ สํานัก และ
ผู้อํานวยการกองและ
สํานักงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๗ อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ ๙๐.๐๗ ร้อยละ ๙๑.๙๐ ร้อยละ ๙๑.๘๓ ร้อยละ ๙๑ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๘๙ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๑ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๘ อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ ๔๕.๒๘
(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

ร้อยละ ๘๑.๑๙ ร้อยละ ๘๓.๑๑ ร้อยละ ๘๒.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๕๐ ร้อยละ ๘๑.๐๐ ร้อยละ ๘๑.๕๐ ร้อยละ ๘๒.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

ผู้กํากับ/ติดตาม
ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ
ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
กลยุทธ์ ๑.๑ สร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน
กลยุทธ์ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย เก่งบริการ เก่งโครงการ)
กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนา
กลยุทธ์ ๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการทํางานคุณภาพ เป็นแนวทางการดําเนินงาน



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑/๔.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for Change เพื่อระดมเงินบริจาค
  - โครงการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าจากพี่สู่น้อง ๑๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
  - โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา ๘๐๑,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

กองงานผู้บริหาร
  - โครงการจัดงาน Home Coming Day ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการ Home Coming Day ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนเป็นรายวิชา

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ เพิ่มฐานงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ สร้าง Synergy การใช้และหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  - โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินกองทุน

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักบรรณสารการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน

กลยุทธ์ที่ ๒.๖ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นต้นทุนในการหารายได้

กลยุทธ์ที่ ๒.๗ ส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได้ Public-Private Partnership

กลยุทธ์ที่ ๒.๘/๘.๑ พัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ 
  - โครงการของศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์สํารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
  - โครงการของศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
  - โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

KPI ๒/๑ : การสร้างความสมดุลของ
สัดส่วนรายได้จากการสอน วิจัย  บริการ
 และทรัพย์สิน (Financial Growth 
Rate)

ผู้อํานวยการกองคลัง
และพัสดุ

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
เรียนการสอน

(ร้อยละ ๔.๙๖) (ร้อยละ ๙.๑๔) (ร้อยละ ๔.๒๒) เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆ (วิจัย
และบริการ)

(ร้อยละ ๑๒.๘๓) ร้อยละ ๑๒.๑๕ (ร้อยละ ๘.๐๗) ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย/ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา และ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ทรัพย์สิน

N/A N/A (ร้อยละ ๑๐.๑๑) ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ผู้อํานวยการกองกลาง

๑๐ KPI ๒/๒ : จํานวนเงินบริจาค ๑๐,๘๖๗,๔๑๑ ๔,๗๒๓,๑๐๑ ๔,๕๖๕,๔๓๑ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐
 บาท

ผู้อํานวยการกองงาน
ผู้บริหาร/ ผู้อํานวยการ
กองคลังและพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/ รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผน

๑๑ KPI ๒/๓ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคต่อเงินรายได้ของสถาบัน

ร้อยละ ๑๙.๕๙ ร้อยละ ๒๒.๗๘ ร้อยละ ๒๓.๙๓ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๓ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๑ ร้อยละ ๒๐ ผู้อํานวยการกองกลาง/ 
ผู้อํานวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๙ รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร/รอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ/ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์ ๒.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for Change เพื่อระดมเงินบริจาค (ซ้ํากลยุทธ์ ๔.๑)
กลยุทธ์ ๒.๒ เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนเป็นรายวิชา
กลยุทธ์ ๒.๓ เพิ่มฐานงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้ 
กลยุทธ์ ๒.๔ สร้าง Synergy การใช้และหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
กลยุทธ์ ๒.๕ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๒.๖ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นต้นทุนในการหารายได้ 
กลยุทธ์ ๒.๗ ส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได้ Public-Private Partnership
กลยุทธ์ ๒.๘ พัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ (ซ้ํากลยุทธ์ ๘.๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ ๔.๑ สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย WISDOM for Change เพื่อระดมเงินบริจาค (ซ้ํากลยุทธ์ ๒.๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน
กลยุทธ์ ๘.๑ พัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ให้เป็น Excellence Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้ (ซ้ํากลยุทธ์ ๒.๘)



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๑๒ จัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน ติดตาม 
และประเมินผลลัพธ์

 -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ์สถาบัน ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

ผู้อํานวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๑๓ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์สถาบัน  ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๑๔ กํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
คณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
 บุคลากร การจัดการเรียนการสอน

 -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ์สถาบัน ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

ผู้อํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๑๕ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑)

ร้อยละ ๕๒.๗๑ ร้อยละ ๗๕.๔๑ ร้อยละ ๕๓.๘๙ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๗ ผู้อํานวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๑๖ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 
๑๒ เดือน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

ร้อยละ ๙๒.๗๑ ร้อยละ ๙๖.๓๙ ร้อยละ ๙๑.๐๐ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๖ ผู้อํานวยการกองคลัง
และพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๑๗ การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่
 ๓)

๓.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ์ 
ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒ คะแนน ตามเกณฑ์ 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.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ผู้อํานวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๑๘ การประหยัดน้ํา (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๔)  -  - ๕ คะแนน ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ผู้อํานวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๑๙ จํานวนโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

 -  -  - ๔๘โครงการ ๑๒ โครงการ ๑๒ โครงการ ๑๒ โครงการ ๑๒ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๒๐ จํานวนข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  (ยังมี
ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง)

๗๐ ข้อตกลง ๘๘ ข้อตกลง ๑๑๔ ข้อตกลง ๙๕ ข้อตกลง ๘๐ ข้อตกลง ๘๕ ข้อตกลง ๙๐ ข้อตกลง ๙๕ ข้อตกลง คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานัก ๔ สํานักและ
ผู้อํานวยการกองงาน
ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๒๑ จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ 
กับศิษย์เก่า

๒๖ กิจกรรม/โครงการ ๒๗ กิจกรรม/โครงการ ๕๑ กิจกรรม/โครงการ ๑๓๒ กิจกรรม/
โครงการ

๓๐ กิจกรรม/
โครงการ

๓๒ กิจกรรม/
โครงการ

๓๔ กิจกรรม/
โครงการ

๓๖ กิจกรรม/
โครงการ

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองงาน
ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๒๒ ร้อยละของรายได้/เงินสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
ของศูนย์พัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ

N/A N/A ร้อยละ ๖.๑๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ/คณบดี
คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ/คณบดีคณะ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม/คณบดี
คณะภาษาและการ
สื่อสาร/คณบดีคณะ
นิติศาสตร์/ผู้อํานวยการ
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง/ผู้อํานวยการ
ศูนย์อาเซียนและเอเซีย
ศึกษา/ ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตาม AUN-QA
  - โครงการ NIDA SAR Award ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๘,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual
  - โครงการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยืน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน
  - โครงการขับเคลื่อนสถาบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ๗,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน
  - โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ EdPEx/AUN - QA

๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ (Corporate Governance)
  - โครงการสภาสถาบันพบประชาคม ๔๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักงานสภาสถาบัน
  - โครงการความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารของสถาบัน ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สภาคณาจารย์
  - โครงการ "เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย" ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักงานตรวจสอบภายใน
  - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสําหรับสถาบันการศึกษา ๙๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ ๔๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความซ้ําซ้อนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓.๕/๕.๑ ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก
  - โครงการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม ๕,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะนําหลักสูตรการศึกษา และงานแสดง
นิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศ

๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน 
(NIDA IP)

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการแนะนําหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Open House ๒๐๑๗) ๔๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา
  - โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักบรรณสารการพัฒนา
  - โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักวิจัย
  - โครงการ NIDA Research Excellence Forum ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักวิจัย
  - โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และโครงการประกวด
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๐

๗๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักวิจัย

  - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดทําบทวิเคราะห์ประเด็นความรู้ทางเศรษฐกิจเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านสื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดทําวารสารวิชาการของคณะ ๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๑๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการ USR คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ๙,๖๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่

  - โครงการประชุมวิชาการทางพัฒนาสังคม ๑๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการจัดทําวารสารคณะ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
  - โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" (NIDA Human Resources and 
Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  - โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - โครงการจัดทําวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
  - โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการจัดทําวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ
  - โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ๔๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ
  - โครงการตําราและเอกสารวิชาการ (วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม) ๓๒๙,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบัน ๕,๔๘๘,๗๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓.๕/๕.๑ ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก (ต่อ)



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย (ต่อ)
  - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลสําหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักบรรณสารการพัฒนา
  - โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสํานักวิจัย ๓๐,๐๐๐ เงินทุนสํานัก สํานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ ๓.๗ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการบนฐานข้อมูล (Management by Fact)
  - โครงการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สพบ. ๒๐๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
  - โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ (KM) ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการจัดการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๘๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - โครงการสัมมนาแผนประจําปี ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ ๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow)
  - โครงการแปลระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารงานบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๒๓ KPI ๓/๑ : คะแนนประเมิน EdPEx N/A N/A EdPEx 
ระดับสถาบัน

จัดทํา OP/แผนพัฒนา

TQA/EdPEx 
ระดับ

สถาบัน/คณะ
๓๕๐ คะแนน

TQA/EdPEx 
ระดับ

สถาบัน/คณะ
๑๕๐ คะแนน

TQA/EdPEx 
ระดับ

สถาบัน/คณะ
๒๐๐ คะแนน

TQA/EdPEx 
ระดับ

สถาบัน/คณะ
๓๐๐ คะแนน

TQA/EdPEx 
ระดับ

สถาบัน/คณะ
๓๕๐ คะแนน

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานัก ๔ สํานัก และ
ผู้อํานวยการกองและ
สํานักงาน

รองอธิการบดฝี่าย
วางแผน

๒๔ KPI ๓/๒ : จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่
ได้รับการรับรองระดับสากล (ISO, 
TQA, TQC, etc.)

N/A N/A ๑ หน่วยงาน ๗ หน่วยงาน ๑ หน่วยงาน ๓ หน่วยงาน ๕ หน่วยงาน ๗ หน่วยงาน ผู้อํานวยการสํานัก ๔ 
สํานัก และผู้อํานวยการ
กองที่ให้บริการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๒๕ การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และแผนปฏิบัติการประจําปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

 -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ์สถาบัน ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

ผู้อํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๒๖ การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

ผู้อํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ ๓.๑ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตาม AUN-QA
กลยุทธ์ ๓.๒ ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual
กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ (Corporate Governance)
กลยุทธ์ ๓.๔ ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความซ้ําซ้อนการดําเนินงาน
กลยุทธ์ ๓.๕ ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก (ซ้ํากลยุทธ์ ๕.๑)
กลยุทธ์ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
กลยุทธ์ ๓.๗ สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการบนฐานข้อมูล (Management by Fact)
กลยุทธ์ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่
กลยุทธ์ ๕.๑ ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก (ซ้ํากลยุทธ์ ๓.๕)



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๒๗ การรายงานบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ 
ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน

 -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ์สถาบัน ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

หัวหน้าสํานักงานสภา
สถาบัน

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

๒๘ การดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบของสถาบัน

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานัก ๔ สํานัก และ
ผู้อํานวยการกองและ
สํานักงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๒๙ การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๓๐ การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๓๑ การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบัน
กําหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

 -  -  ๕ คะแนนตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

 ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สถาบัน

ผู้อํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๓๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ (EdPEx) ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดที่ ๑)

 -  - ๕ คะแนน ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๒ คะแนนตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๓ คะแนนตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๔ คะแนนตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ผู้อํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๓๓ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๕)

 -  - ๔ คะแนน ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร.

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร.

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร.

๔ คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

ก.พ.ร.

ผู้อํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ผู้อํานวยการกองงาน
ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ
กองคลังและพัสดุ และ 
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ รับนักศึกษาเชิงรุก
  - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarships) ระดับปริญญาเอก กองบริการการศึกษา
  - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarships) ระดับปริญญาโท กองบริการการศึกษา
  - โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ กองบริการการศึกษา
  - โครงการ Citizenship and Professionalism ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มีความเป็นสากล
  - โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  - โครงการการเป็นนานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
  - โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ

๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย์
  - โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
๒๔๒,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตํารา ๔๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา ๙๖๖,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ ๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  - โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย)

๓๔๐,๖๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา

  - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ๔๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในสภาวะฉุกเฉิน ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ)
  - โครงการฝึกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการปรับปรุงหลักสูตร ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร
  - โครงการเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๖๓,๐๐๐ เงินกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๕๐,๐๐๐ เงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการการใช้บริการระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ๓๕๐,๐๐๐ เงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยตามความถนัด
  - โครงการ Research Day ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย
สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๓๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการขอจดสิทธบัตรและอนุสิทธิบัตร ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยตามความถนัด (ต่อ)
  - ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย
สํานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ ๖.๖ สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา
  - โครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา
  - โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยในเวทีอาเซียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการปัจจัยพยากรณ์ความสําเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : 
กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๔๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการการศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน

๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการผลกระทบจากการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน
และปริมาณผลผลิตข้าว

๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  - โครงการผลของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศไทย ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการอาเซียน : กรณีศึกษาบทบาทและวาทกรรมของสื่อสารในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
ระยะที่ ๒

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะภาษาและการสื่อสาร



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๖ สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา (ต่อ)
  - โครงการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และความรักษาความสงบเรียบร้อยของกระทรวงมหาดไทยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
การกระจายอํานาจ ฉบับที่ ๑ - ๒

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐในอาเซียน (Governance and Public Management 
in ASEAN)

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการความต้องการแรงงานฝีมือจากประเทศในกลุ่ม AEC ของบริษัทต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในประเทศไทย

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย

  - โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน
การศึกษาของประเทศไทย กรณีศึกษา นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการผลกระทบต่อปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมของไทยจาก
การเปิดประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการศึกษาการเตรียมความพร้อมและศักยภาพของกรุงเทพมหานครและเมืองหลวงอื่นๆ 
ของประเทศในกลุ่ม ASEAN ในการพัฒนาให้เป็นนครหลวงที่มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะของเมืองในอาเซียน ๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศไทยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการพัฒนาโครงการวิจัยแบบประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ และเทคนิคการนําเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาการ

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา

  - โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๖ สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา (ต่อ)
  - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักวิจัย
  - โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สํานักวิจัย
  - โครงการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของคณะ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดําเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน
ข้อมูลสากล ISI

๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๒,๑๗๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเผยแพร่บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

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

สํานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม
  - โครงการระบบการเลือกตั้งกับการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น (Local Electoral System : 
Democratization at the Local Level in Thailand)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการการวิเคราะห์ผู้รับประโยชน์ของรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ๑,๘๕๑,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย
ของประเทศไทย

๑,๕๑๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ต่อ)
  - โครงการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน ๗๓๑,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการเอกลักษณ์และความเป็นสากลในวรรณกรรมไทยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน : การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขยายพื้นที่วรรณกรรมไทย
ออกสู่ประชาคมอาเซียน

๗๕๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility : CSR)

๑,๙๐๒,๗๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการบําบัดชิ้นส่วนซากรถยนต์
ของประเทศไทย (ระยะที่ ๒)

๓,๐๐๐,๗๐๐ เงินแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการผลของการแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตรจากแหล่งเกษตรกรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศแม่น้ํา กรณีศึกษาแม่น้ําท่าจีน

๑,๘๓๕,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟรางคู่สายอีสาน ๔๖๕,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการศักยภาพของชุมชนกับการปรับตัวในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑,๗๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรทางการตลาด
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักในภูมิภาคอาเซียนสําหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพสูงอายุชาวญี่ปุ่นที่ต้องการพํานักระยะยาว

๒,๔๖๖,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการบทบาทของจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : บริบทด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
(ต่อเนื่อง ๒ ปี)

๑,๙๔๘,๗๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา

  - โครงการธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ๙๔๒,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ต่อ)
  - โครงการอิทธิพลของปัจจัยจิตสํานึกและการปฏิบัติตนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคุณภาพชีวิต
และความสุขของประชาชนไทย

๑,๒๒๐,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการลดพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประชากรวัยแรงงานด้วยการใช้
กิจกรรมสอดแทรกโมบายเทคโนโลยี

๗๑๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ

  - โครงการการกระจายความมั่งคั่งและนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ๒,๘๓๒,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อภาคเกษตรของไทย ๑,๘๕๗,๕๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย
  - โครงการความเหลื่อมล้ําของโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย : การวิเคราะห์
การเข้าถึงการศึกษาและการเลือกสาขาวิชาของผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

๓,๑๖๔,๙๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการคาดการณ์โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย ชุมชนเมือง การใช้ที่ดิน และระบบพลังงาน
ระยะเวลา ๒๐ ปี

๕๓๗,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  - โครงการเศรษฐกิจของระบบการจัดการสวนปาล์ม กรณีศึกษา วัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ํามัน
ต่อการใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างครบวงจร

๘๘๒,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการรายรับเพื่อวางยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวของคลัสเตอร์การท่องเที่ยว

๘,๐๕๐,๒๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการการประเมินความเสี่ยงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้างของสาร Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) ในดินที่เกิดจากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง

๑,๘๗๗,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

๑,๓๑๐,๔๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการพัฒนาดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติของไทย ๖,๕๐๐,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม (ต่อ)
  - โครงการความสุขของคนไทย ในพื้นที่รอยตะเข็บ AEC (CLM) ๔,๐๙๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย
  - โครงการการวิจัยเพื่อสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือวัดจิตพลังจริยธรรมตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

๖,๗๘๐,๑๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  - โครงการการวิจัยเพื่อสร้างและหาคุณสมบัติของเครื่องมือวัดจิตและประสิทธิภาพในการพัฒนาจิต
พลังจริยธรรมแก่ผู้เรียนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

๙,๔๒๘,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อสร้างชุดฝึกอบรมอาจารย์ในการพัฒนาจิต ๙,๗๒๑,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

การจัดการ
  - โครงการแนวทางการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการทําสัญญาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Guideline for the Amendment of Law to the Protection of Consumer Rights 
in E-Commerce Contracts)

๒,๑๒๕,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิติศาสตร์

  - โครงการวิจัยด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย
สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ ๖.๘/๗.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย
  - โครงการพยากรณ์และวิเคราะห์เศรษฐกิจ ๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔,๕๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๘/๗.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย (ต่อ)
  - โครงการการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ๒,๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิติศาสตร์
  - โครงการแนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในมิติของการพัฒนามาตรฐาน
และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย

๒,๑๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิติศาสตร์

  - โครงการปลูกจิตสํานึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเยาวชน

๔,๗๑๘,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการวางแผนการปรับกรุงเทพมหานครให้สู่ความเป็นนครหลวงแห่งความยั่งยืน ๕,๑๙๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๖.๙/๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
  - โครงการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย
  - โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย
  - โครงการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักวิจัย
  - โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นําสู่อาเซียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการค่ายเยาวชนไทยรอบรู้เท่าทันพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา
  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
  - โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักบรรณสารการพัฒนา
  - โครงการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศและการประชุมนานาชาติของผู้บริหารสถาบัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๙/๗.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก (ต่อ)
  - โครงการ NIDA USR สร้างจิตสํานึกช่วยเหลือสังคม ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ๔๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 
(International Collaboration Project)

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

  - โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการสถิติประยุกต์เพื่อชุมชน ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  - โครงการค่ายนักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของสังคม
  - โครงการพัฒนาผู้นําเยาวชน ๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักสิริพัฒนา
  - โครงการการเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java Script ๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการการสร้างเว็บเพจด้วย HTML & CSS สําหรับผู้เริ่มต้น ๒๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์
  - โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การเรียนการสอน สําหรับครู-อาจารย์ ผู้สอนวิชาสถิติ
ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์

  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวะศึกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของสังคม (ต่อ)
  - โครงการพัฒนาสรรพทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทางการศึกษา ๔๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะภาษาและการสื่อสาร
  - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและน้ําทิ้ง ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนคลองแสนแสบ ๒,๑๔๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  - โครงการปลูกภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ๑๑,๕๔๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  - โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - โครงการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ๓,๗๗๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๕,๖๙๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

๑,๙๙๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการท่องเที่ยว

  - โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
บนฐานคุณธรรมอย่างยั่งยืน

๑,๙๙๕,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการปลูกฝังจิตสํานึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อการสร้าง
ประสบการณ์ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่

๓,๕๙๑,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  - โครงการพัฒนาระบบการศึกษาภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ๓,๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงดิจิทัล ๑,๔๒๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะทรัพยากรมนุษย์



กลยุทธ์/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ ๖.๑๐/๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของสังคม (ต่อ)
  - โครงการพัฒนาเมืองรองอัจฉริยะ (Smart Secondary City) เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital 
Economy) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕๗๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  - โครงการฝึกอบรมด้านพัฒนาสังคมและการเมือง ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๖.๑๑/๗.๔ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc.
  - โครงการ "คลับส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ โดยคณะสถิติประยุกต์ นิด้า" "Tech Startup Club by 
GSAS NIDA"

๑,๑๗๑,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์

  - โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ๘๐๒,๕๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
  - โครงการ HROD TALK ร่วมกับสื่อ Theory and Application Linked Knowledge ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๓๔ KPI ๖/๑ : ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการ
ประเมินตามเกณฑ์ระดับสากล

N/A N/A ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๓๕ KPI ๖/๒ : จํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการ
รับรองระดับสากล (AUN-QA  AACSB 
 EQUIS TedQual  etc.)

๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๑๕ 
หลักสูตร

๔ 
หลักสูตร

๗ 
หลักสูตร

๑๑ 
หลักสูตร

๑๕ 
หลักสูตร

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๓๖ KPI ๖/๑๑ : จํานวนนักศึกษาต่างชาติ ๑๖๙ คน ๒๐๓ คน ๒๖๔ คน ๘๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๓๗ KPI ๖/๓ : ร้อยละของคณาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ/ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

N/A N/A N/A ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๓๘ KPI ๖/๔ : จํานวนผลงานวิจัย/
กรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ/ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

N/A N/A N/A ๓๑๘ ชิ้น ๖๙ ชิ้น ๗๗ ชิ้น ๘๖ ชิ้น ๘๖ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ ๖.๑ รับนักศึกษาเชิงรุก
กลยุทธ์ ๖.๒ ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มีความเป็นสากล
กลยุทธ์ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย์
กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลยุทธ์ ๖.๕ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยตามความถนัด
กลยุทธ์ ๖.๖ สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา
กลยุทธ์ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์สังคม
กลยุทธ์ ๖.๘ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๑)
กลยุทธ์ ๖.๙ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๒)
กลยุทธ์ ๖.๑๐ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของสังคม (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๓)
กลยุทธ์ ๖.๑๑ ส่งเสริมให้มกีารบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc. (ซ้ํากลยุทธ์ ๗.๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ ๗-๖.๑ ส่งเสริม NIDA ให้เป็น Think Tank ของสังคมไทย (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๘)
กลยุทธ์ ๗-๖.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๙)
กลยุทธ์ ๗-๖.๓ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่ต้องการของสังคม (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๑๐)
กลยุทธ์ ๗-๖.๔ ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc. (ซ้ํากลยุทธ์ ๖.๑๑)



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๓๙ KPI ๖/๕ : จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ

๑๐๓ ชิ้น ๙๔ ชิ้น N/A ๒๕๐ ชิ้น ๕๒ ชิ้น ๖๐ ชิ้น ๖๙ ชิ้น ๖๙ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๐ KPI ๖/๖ : จํานวนเฉลี่ยของผลงาน
วิชาการที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ต่อจํานวนคณาจารย์ (Citations per 
Faculty)

N/A N/A N/A ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๑ KPI ๖/๗ : จํานวนครั้งเฉลี่ยของการ
อ้างอิง (Citation) ผลงานวิชาการต่อชิ้น
 (Citations per Paper)

N/A N/A N/A ๑.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๒ KPI ๖/๘ : ร้อยละของคณาจารย์ที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (Think Tank)

N/A N/A N/A ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๓ KPI ๖/๙ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ใช้บริการของสถาบัน

๑๖ หน่วยงาน N/A ๒๑ หน่วยงาน คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา และ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

KPI ๖/๑๐ : ร้อยละของการเป็นที่รู้จัก N/A N/A ร้อยละ ๓๒.๙๑

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
- นักศึกษาระดับปริญาตรี ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕

๔๕ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)

- ร้อยละ ๖๘.๘๒ ร้อยละ ๕๘.๕๔ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๔๔ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา 
ผู้อํานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ ผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษา 
ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจ
ความคิดเห็น “นิด้า
โพล” และผู้อํานวยการ
กองงานผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๔๖ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ร้อยละ ๘๙.๗๐ ร้อยละ ๘๑.๓๒ ร้อยละ ๘๘.๖๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๘๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๔๗ จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงินงบประมาณ
แผ่นดิน)

๔ โครงการ ๓ โครงการ ๒๖ โครงการ  ๔๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๘ จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)

๔ โครงการ ๗ โครงการ ๓๐ โครงการ  ๔๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลยั/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

จํานวนโครงการวิจัย (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

๔๐๘ โครงการ ๓๗๙ โครงการ ๘๓๕ โครงการ  ๕๕๖ โครงการ ๑๓๖ โครงการ ๑๓๘ โครงการ ๑๔๐ โครงการ ๑๔๒ โครงการ

        - เงินงบประมาณแผ่นดิน (๑๗ โครงการ) (๒๐ โครงการ) (๔๙ โครงการ) (๑๐๘ โครงการ) (๒๔ โครงการ) (๒๖ โครงการ) (๒๘ โครงการ) (๓๐ โครงการ) คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย

        - เงินนอกงบประมาณ (๓๙๑ โครงการ) (๓๕๙ โครงการ) (๗๘๖ โครงการ) (๔๔๘ โครงการ) (๑๑๒ 
โครงการ)

(๑๑๒ 
โครงการ)

(๑๑๒ 
โครงการ)

(๑๑๒ 
โครงการ)

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย/ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

๕๐ จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔
 ปี) (เฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน)

๑๗ โครงการ ๒๐ โครงการ ๔๑ โครงการ ๓๐ โครงการ ๒๔ โครงการ ๒๖ โครงการ ๒๘ โครงการ ๓๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๕๑ จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)

๑๗ โครงการ ๒๐ โครงการ ๔๑ โครงการ ๓๐ โครงการ ๒๔ โครงการ ๒๖ โครงการ ๒๘ โครงการ ๓๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๔๙



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

๕๒ จํานวนที่ปรึกษาผ่านศูนย์บริการวิชาการ ๙๘ โครงการ ๙๐ โครงการ ๙๕ โครงการ ๓๕๕ โครงการ ๘๕ โครงการ ๙๐ โครงการ ๙๐ โครงการ ๙๐ โครงการ ผู้อํานวยการสํานักวิจัย/
ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๕๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  - ๔.๗๔ คะแนน ตามเกณฑ์ 
สกอ.

๔.๙๐ คะแนน ตามเกณฑ์ 
สกอ.

๔.๕๐ คะแนน
ตามเกณฑ์ สกอ.

๔.๕๐ 
คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

๔.๕๐ 
คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

๔.๕๐ 
คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

๔.๕๐ 
คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 
และผู้อํานวยการกอง
แผนงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ที่ได้งานทําตรงสาขา 
(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

ร้อยละ ๘๘.๕๒ ร้อยละ ๙๒.๓๑ ร้อยละ ๙๒.๔๒ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๘๕.๖๐ ร้อยละ ๘๕.๕๙ ร้อยละ ๘๗.๑๒
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๘๙.๐๖ ร้อยละ ๙๓.๑๘ ร้อยละ ๙๓.๕๗
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ ที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี)

ร้อยละ ๙๑.๑๕ ร้อยละ ๘๗.๐๒ ร้อยละ ๙๒.๙๙ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๖๙.๒๕ ร้อยละ ๕๑.๙๗ ร้อยละ ๗๙.๘๖
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๙๗.๗๕ ร้อยละ ๙๗.๕๖ ร้อยละ ๙๗.๓๖
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี)

๒,๕๔๐ คน ๒,๗๐๖ คน ๒,๖๓๒คน ๙,๗๒๖ คน ๒,๓๗๐ คน ๒,๔๐๘ คน ๒,๔๔๙ คน ๒,๔๙๙ คน

    - นักศึกษาภาคปกติ ๕๔๐ คน ๖๕๔ คน ๒,๔๙๗ คน ๖๔๖ คน ๖๔๖ คน ๖๑๑ คน ๖๑๙ คน ๖๒๑ คน
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ๒,๐๐๐ คน ๒,๐๕๒ คน ๗,๒๒๙ คน ๑,๗๒๔ คน ๑,๗๒๔ คน ๑,๗๙๗ คน ๑,๘๓๐ คน ๑,๘๗๘ คน
ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี)

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

คณบดี ๑๑ คณะ/
วิทยาลัย (ยกเว้นคณะ
สถิติประยุกต์)/
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๕๗

๕๕

๕๖

คณบดี ๑๑ คณะ/
วิทยาลัย (ยกเว้นคณะ
สถิติประยุกต์)/
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

คณบดี ๑๑ คณะ/
วิทยาลัย (ยกเว้นคณะ
สถิติประยุกต์)/
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

คณบดี ๑๑ คณะ/
วิทยาลัย (ยกเว้นคณะ
สถิติประยุกต์)/
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

๕๔



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ จบการศึกษาตามหลักสูตร
ในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๘๖.๔๘ ร้อยละ ๙๑.๗๔ ร้อยละ ๗๘.๙๔
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๙๒.๗๐ ร้อยละ ๗๗.๓๙ ร้อยละ ๙๓.๑๖
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้งานทํา
ตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี)

ร้อยละ ๘๘.๒๔ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๗๕

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๘๓.๓๓ ร้อยละ ๘๙.๓๓ ร้อยละ ๗๕.๖๔
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๙๐.๙๙ ร้อยละ ๘๙.๐๘ ร้อยละ ๙๔.๓๘
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้งานทํา
 ศกึษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

ร้อยละ ๘๘.๗๓ ร้อยละ ๘๑.๔๐ ร้อยละ ๙๐.๖๓ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๘๔.๐๐ ร้อยละ ๖๙.๓๙ ร้อยละ ๘๐.๐๐
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๙๔.๐๓ ร้อยละ ๙๗.๓๐ ร้อยละ ๙๙.๐๗
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

๒๔๐ คน ๓๑๑ คน ๒๘๖ คน ๘๖๒คน ๒๑๗ คน ๒๑๕ คน ๒๑๖ คน ๒๑๔ คน

    - นักศึกษาภาคปกติ ๑๑๐ คน ๑๑๐ คน ๙๕ คน ๓๑๗ คน ๗๗ คน ๘๐ คน ๘๑ คน ๗๙ คน
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ๑๓๐ คน ๒๐๑ คน ๑๙๑ คน ๕๔๕ คน ๑๔๐ คน ๑๓๕ คน ๑๓๕ คน ๑๓๕ คน
ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

คณบดีคณะสถิติ
ประยุกต์/ผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๖๑

๖๒

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

๕๙

คณบดีคณะสถิติ
ประยุกต์/ผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๕๘

คณบดีคณะสถิติ
ประยุกต์/ผู้อํานวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

คณบดีคณะสถิติ
ประยุกต์/ผู้อํานวยการ
กองแผนงาน

คณบดี ๑๑ คณะ/
วิทยาลัย (ยกเว้นคณะ
สถิติประยุกต์)/
ผู้อํานวยการกองบริการ
การศึกษา

๖๐



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบ
การศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่
กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี)

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐

    - นักศึกษาภาคปกติ ร้อยละ ๗๕.๔๕ ร้อยละ ๘๕.๔๖ ร้อยละ ๘๐.๐๐
    - นักศึกษาภาคพิเศษ ร้อยละ ๗๔.๖๒ ร้อยละ ๘๓.๕๘ ร้อยละ ๘๑.๖๘

๖๔ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบัน

ร้อยละ ๘๔.๘๖
(๔.๙๗๒๐ คะแนน ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร.)

ร้อยละ ๘๓.๙๙
(๔.๗๙๘๐ คะแนน ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร.)

ร้อยละ ๘๘.๙๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน

ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐

   - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริ
พัฒนา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองงานผู้บริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

ร้อยละ ๘๗.๘๒ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กองงาน
ผู้บริหาร

   - โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุก
โครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี)

ร้อยละ ๘๘.๔๘ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ร้อยละ ๘๖.๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
ต่อประโยชน์จากการบริการ

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕

   - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริ
พัฒนา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองงานผู้บริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

ร้อยละ ๘๙.๓๕ ร้อยละ ๘๗.๘๒ ร้อยละ ๘๗.๘๒ ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กองงาน
ผู้บริหาร

   - โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุก
โครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี)

ร้อยละ ๘๙.๖๑ ร้อยละ ๘๘.๔๘ ร้อยละ ๘๘.๔๘ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๖๓ รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

๖๕

๖๖ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

คณบดีคณะสถิติ
ประยุกต์/ผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษา



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ผู้กํากับ/ติดตาม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

จํานวนผู้เข้ารับบริการ (ตัวชี้วัด สงป.)
   - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริ
พัฒนา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองงานผู้บริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

๓,๖๖๑ คน ๒,๕๙๐ คน ๓,๗๔๐ คน ๗,๖๐๐ คน ๑,๙๐๐ คน ๑,๙๐๐ คน ๑,๙๐๐ คน ๑,๙๐๐ คน ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กองงาน
ผู้บริหาร

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕

   - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริ
พัฒนา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองงานผู้บริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

ร้อยละ ๙๑.๕๕ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กองงาน
ผู้บริหาร

   - โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุก
โครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ปี

ร้อยละ ๘๙.๔๖ ร้อยละ ๘๖.๑๕ ร้อยละ ๘๖.๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
ํ ั ิ ิ ัร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕

   - เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริ
พัฒนา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองงานผู้บริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ผู้อํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา/ผู้อํานวยการ
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กองงาน
ผู้บริหาร

   - โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุก
โครงการ (ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี)

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย/ผู้อํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา

๖๙

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

๖๗

๖๘



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔  
ปฏิทินการติดตามและประเมิน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
กําหนดการ กิจกรรม 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ กองแผนงานแจ้งหน่วยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ หน่วยงานจัดส่งผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ให้กองแผนงาน 

เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) เสนอทีป่ระชุม ทคอ. การ
วางแผนและประเมินผล 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กองแผนงานแจ้งหน่วยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานจัดส่งผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ให้กองแผนงาน 

เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
การวางแผนและประเมินผล 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองแผนงานวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) นําเสนอที่ประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมสภาสถาบัน 
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