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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓1 มีนาคม ๒๕๖3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2563  
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 



๒ 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

 
 ตามที่  ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติ 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ลงสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงาน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี/ ผู้อ านวยการส านัก/ ผู้อ านวยการศูนย์/ ผู้อ านวยการกอง/ 
ส านักงาน นั้น 
 สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผลตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) จากระบบบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System : SMS) ซึ่งตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จ านวน ๗7 ตัวชี้วัด สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้”  จ านวน ๑5 ตัวชี้วัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒  “เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value”  จ านวน ๒๙ ตัวชี้วัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”   จ านวน ๒๑ ตัวชีว้ัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “ทรัพยากรที่เป็นเลิศ”    จ านวน ๑๒ ตัวชีว้ัด
   

 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) จ านวน ๗7 ตัวช้ีวัดในภาพรวม ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 20 ตัวชี้วัด    
คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

- ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย     จ านวน 37 ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 48.06 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย    จ านวน 20 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
 

 หากจ าแนก ๔ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้” จ านวน ๑5 ตัวชี้วัด  

  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย         จ านวน 4 ตัวชี้วัด    
คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย        จ านวน 4 ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย        จ านวน 7 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 46.66 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 



๓ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “เพิ่มช่ือเสียง การยอมรับ Brand Value” จ านวน ๒๙ ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 12 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 41.38 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒  

- ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย      จ านวน 9 ตัวชี้ วัด  
คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย     จ านวน 8 ตัวชี้ วัด  
คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย      จ านวน 20 ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย     จ านวน 1 ตัวชี้ วัด  
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ทรัพยากรที่เป็นเลิศ” จ านวน 12 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย       จ านวน 4 ตัวชี้ วัด    
คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

- ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย      จ านวน 4 ตัวชี้ วัด    
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย     จ านวน 4 ตัวชี้ วัด    
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร�

ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$

๑ O-RG ๑.๑ ผลการศึกษาแรงขับเคล่ือนคุณค�า (Value Drivers)
 ของกลุ�มเป,าหมายผู0ใช0บริการกลุ�มต�างๆ ของ
สถาบัน

๑ ผลการศึกษา 
(ภายในไตรมาส 2)

๑ ผลการศึกษา

2 O-RG ๑.๕ จํานวนหลักสูตรใหม�ที่มีคุณค�าสูงต�อนายจ0างและ ๒ หลักสูตร 4 หลักสูตร  - คณะ บธ. 1 หลักสูตร (MS. FIRM ไทย)/ คณะ สป. 1 หลักสูตร/

รายงาน ตัวช้ีวัดและเป�าหมายตัวช้ีวัดประจําป, จําแนกตามยุทธศาสตร� ตามป,งบประมาณ

ยุทธศาสตร�ท่ี ๑: เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได$ (Revenue Generation)

กลยุทธ�ท่ี ๑.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ�สู�ผลิตภัณฑ�คุณค�าสูง (High Value Product)

ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ
ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดและค�าเป�าหมายตัวช้ีวัด ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามยุทธศาสตร�

2 O-RG ๑.๕ จํานวนหลักสูตรใหม�ที่มีคุณค�าสูงต�อนายจ0างและ
ผู0เรียนเพิ่มข้ึน

๒ หลักสูตร 4 หลักสูตร  - คณะ บธ. 1 หลักสูตร (MS. FIRM ไทย)/ คณะ สป. 1 หลักสูตร/
 วช. 2 หลักสูตร

3 O-RG ๑.๖ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของหลักสูตรฝPกอบรมใหม�ที่มี
คุณค�าสูงต�อองคQกรและผู0เข0ารับการอบรมและ
แตกต�างจากคู�แข�ง

เพิ่มข้ึนร0อยละ ๑๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - คณะ นต. เพ่ิมข้ึนร0อยละ 50

๔ O-RG ๑.๗ ร0อยละของหลักสูตรได0มีการปรับปรุงให0มีคุณค�า
สูงข้ึนต�อปX

ร0อยละ ๑๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - คณะ รศ. ร0อยละ 25/ คณะ บธ. ร0อยละ 20/ คณะ นต. ร0อยละ
 66.67/ คณะ ทท. ร0อยละ 25/ คณะ สว. ร0อยละ 10

กลยุทธ�ท่ี ๑.๒ การเพ่ิมจํานวนผู$รับบริการ
๕ K-RG ๒.๑ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของนักศึกษาภาคพิเศษ เพิ่มข้ึนร0อยละ ๕  - ร0อยละ 58.90  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) มีนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 

707 คน และปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน
 1,720 คน

๖ K-RG ๒.๔ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของนักศึกษาต�างชาติ เพิ่มข้ึนร0อยละ ๒๐  - ร0อยละ 33.04  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) มีนักศึกษาต�างชาติ  จํานวน 
229 คน และปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักศึกษาต�างชาติ  จํานวน 
342 คน
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ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$
ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ

ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ�ท่ี ๑.๒ การเพ่ิมจํานวนผู$รับบริการ (ต�อ)
๗ K-RG ๒.๕/

K-RG ๔.๒
ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของหน�วยงานรับบริการฝPกอบรม
รายใหม�

เพิ่มข้ึนร0อยละ ๕  - ร0อยละ 77.78  - ปXงบประมาณ 2563 หน�วยงานรับบริการฝPกอบรมรายใหม� จํานวน 
10 หน�วยงาน และปXงบประมาณ 2562 หน�วยงานรับบริการฝPกอบรม
รายใหม� จํานวน 45 หน�วยงาน

๘ K-RG ๒.๖ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของหน�วยงานรับบริการวิชาการ
รายใหม�

เพิ่มข้ึนร0อยละ ๕  - ร0อยละ 82.14  - ปXงบประมาณ 2563 หน�วยงานรับบริการวิชาการรายใหม� 
จํานวน 5 หน�วยงาน และปXงบประมาณ 2562 หน�วยงานรับ
บริการวิชาการรายใหม� จํานวน 28 หน�วยงาน

๙ K-RG ๒.๗ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของผู0บริจาคเงินให0สถาบัน เพิ่มข้ึนร0อยละ ๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๑.๓ การเพ่ิมแหล�งรายได$
๑๐ O-RG ๓.๒ จํานวนหลักสูตรฝPกอบรมออนไลนQ ๒ หลักสูตร อยู�ระหว�างดําเนินการ  - สถาบันส�งเสริมให0มีการจัดอบรมออนไลนQ

๑๑ O-RG ๓.๕ จํานวนหลักสูตรใหม�ที่บูรณาการรายวิชาระหว�าง
คณะ

๑ หลักสูตร 2 หลักสูตร  - คณะ รศ. 1 หลักสูตร/ คณะ สป. 1 หลักสูตร

๑๒ O-RG ๓.๖ จํานวนหลักสูตรฝPกอบรมที่สามารถเรียน
ร�วมกับนักศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ/ ภาคปกติ

๑๒ หลักสูตร 4 หลักสูตร  - คณะ สป. 1 หลักสูตร/ คณะ นต. 2 หลักสูตร/ คณะ ทท. 1 
หลักสูตร

๑๓ K-RG ๔.๑ ร0อยละที่เพิ่มข้ึนของผู0ใช0บริการฝPกอบรมรายใหม� เพิ่มข้ึนร0อยละ ๑๐  - ร0อยละ 54.98  - ปXงบประมาณ 2563 ผู0ใช0บริการฝPกอบรมรายใหม� จํานวน 
1,111 คน และปXงบประมาณ 2562 ผู0ใช0บริการฝPกอบรมรายใหม�
 จํานวน 2,468 คน

๑๔ K-RG ๕.๒ จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่สร0างรายได0จาก
เงินบริจาค

๔ โครงการ/ กิจกรรม 4 โครงการ/ กิจกรรม

๑๕ K-RG ๖.๒ โครงการ/ กิจกรรมที่สร0างรายได0จากทรัพยQสินของ
สถาบัน

๒ โครงการ/ กิจกรรม อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๑.๓ การเพ่ิมแหล�งรายได$

4



ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$
ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ

ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

๑๖ K-RP ๑.๒ สัดส�วนหลักสูตรได0รับการรับรองมาตรฐานสากล ร0อยละ 4๐ ร0อยละ 39.54  - หลักสูตรท่ีได0รับการรับรองมาตรฐานสากล จํานวน 17 หลักสูตร
 จากหลักสูตรท้ังหมด 43 หลักสูตร

๑๗ O-RP ๑.๕ สถาบันมีแผนการเข0าสู�การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล

๑ แผน 1 แผน

๑๘ K-RP ๑.๖ สัดส�วนหน�วยงานสนับสนุนในสถาบันได0รับการ
รับรองมาตรฐานที่มีความน�าเช่ือถือ

ร0อยละ ๕๐ 
(กองและสํานัก)

ร0อยละ 45.46 หน�วยงานสนับสนุนได0รับการรับรองมาตรฐาน จํานวน 5 หน�วยงาน
 จากท้ังหมด 11 หน�วยงาน

ยุทธศาสตร�ท่ี ๒: เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)
กลยุทธ�ท่ี ๒.๑ การได$รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

กลยุทธ�ท่ี ๒.๒ การมีชื่อเสียงเปTนท่ียอมรับระดับประเทศและสากล
๑๙ O-RP ๒.๑ ผลการศึกษาแนวทางการสร0างช่ือเสียงและความ

น�าเช่ือถือ (Trust Drivers)

๑ ผลการศึกษา 1 ผลการศึกษา

๒๐ O-RP ๒.๒ หลักสูตรฝPกอบรมที่พัฒนาข้ึนเพื่อสร0างช่ือเสียงและ
ความน�าเช่ือถือให0กับสถาบัน

๑ หลักสูตร 20 หลักสูตร  - คณะ รศ. 4 หลักสูตร/ คณะ พศ. 5 หลักสูตร/ คณะ สป. 1 
หลักสูตร/ คณะ ภส. 5 หลักสูตร/ คณะ นต. 3 หลักสูตร/ คณะ 
นน. 1 หลักสูตร/ คณะ สว. 1 หลักสูตร

๒๑ O-RP ๒.๓ งานวิจัยที่พัฒนาข้ึนเพื่อสร0างช่ือเสียงและความ
น�าเช่ือถือให0กับสถาบัน

๓ เรื่อง 12 เรื่อง  - คณะ พศ. 4 เร่ือง/ คณะ พค. 7 เร่ือง/ คณะ พม. 1 เร่ือง

๒๒ O-RP ๒.๔ เครื่องมือและกลไกการสํารวจการรับรู0ช่ือเสียงของ
นิด0า

๑ เครื่องมือและกลไก 1 เครื่องมือและกลไก 

๒๓ K-RP ๒.๕ จํานวนนักศึกษาที่ได0รับรางวัลระดับนานาชาติหรือ
ระดับชาติ

๔0 คน 18 คน  - คณะ รศ. 3 คน/ คณะ บธ. 10 คน/ คณะ พศ. 1 คน/ คณะ 
พค. 3 คน/ คณะ นน. 1 คน

๒๔ K-RP ๓.๒ จํานวนศิษยQเก�าที่ประสบความสําเร็จและสร0าง
ช่ือเสียงให0กับสถาบัน

๒0 คน 68 คน  - คณะ รศ. 61 คน/ คณะ บธ. 1 คน/ คณะ พศ. 2 คน/ คณะ 
พค. 1 คน/ คณะ พม. 2 คน/ คณะ นน. 1 คน

กลยุทธ�ท่ี ๒.๒ การมีชื่อเสียงเปTนท่ียอมรับระดับประเทศและสากล
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๒๕ K-RP ๔.๑ จํานวนผลงานวิจัยที่ได0รับการตีพิมพQหรือเผยแพร�
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๑๑๐ ช้ิน 49 ช้ิน  - คณะ บธ. 26 ช้ิน/ คณะ พค. 3 ช้ิน/ คณะ พม. 4 ช้ิน/ คณ นน.
 3 ช้ิน/ คณะ สว. 4 ช้ิน/ วช. 9 ช้ิน

๒๖ K-RP ๔.๒  จํานวนผลงานวิจัยที่ได0รับการตีพิมพQระดับ
นานาชาติในฐานข0อมูลระดับ Top Rank

๗๐ ช้ิน 42 ช้ิน  - คณะ บธ. 18 ช้ิน/ คณะ พศ. 4 ช้ิน/ คณะ พค. 6 ช้ิน/ คณะ 
พม. 2 ช้ิน/ คณ นน. 1 ช้ิน/ คณะ สว. 2 ช้ิน/ วช. 9 ช้ิน

๒๗ K-RP ๔.๓ จํานวนผลงานวิจัยที่ได0รับรางวัลหรือการยกย�อง
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๓๐ ช้ิน 2 ช้ิน  - คณะ บธ. 1 ช้ิน/ คณะ พศ. 1 ช้ิน

๒๘ K-RP ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของนายจ0าง ร0อยละ ๘๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายจ0างมีความพึงพอใจ ร0อยละ 

กลยุทธ�ท่ี ๒.๒ การมีชื่อเสียงเปTนท่ียอมรับระดับประเทศและสากล (ต�อ)

กลยุทธ�ท่ี ๒.๓ การมีผลผลิตท่ีสร$างผลกระทบสูงต�อสังคม
๒๘ K-RP ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของนายจ0าง ร0อยละ ๘๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายจ0างมีความพึงพอใจ ร0อยละ 

84.20

๒๙ K-RP ๕.๒  ระดับความพึงพอใจของนายจ0างต�อสมรรถนะและ
ทักษะของบัณฑิต

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายจ0างมีความพึงพอใจต�อ
สมรรถนะและทักษะของบัณฑิต ร0อยละ 84.40

๓๐ O-RP ๖.๑ จํานวนเน้ือหาส่ือเผยแพร�องคQความรู0จาก
ผลงานวิจัยของสถาบันสู�สาธารณะ

36 ช้ิน 32 ช้ิน  - คณะ รศ. 1 ช้ิน/ คณะ บธ. 1 ช้ิน/ คณะ สป. 2 ช้ิน/ คณะ พค.
 1 ช้ิน/ คณ นน. 26 ช้ิน/ คณะ สว. 1 ช้ิน

๓๑ O-RP ๖.๒ จํานวนครั้งในการเผยแพร�องคQความรู0ของบุคลากร
สถาบันเพื่อเสนอเปnนทางออกสําหรับแก0ไขปoญหา
สังคม

๖ ครั้ง 56 ครั้ง  - คณะ รศ. 19 คร้ัง/ คณะ บธ. 12 คร้ัง/ คณะ พศ. 6 คร้ัง/ คณะ
 พค. 6 คร้ัง/ คณะ นน. 6 คร้ัง/ คณะ สว. 1 คร้ัง/ กห. 6 คร้ัง

๓๒ O-RP ๖.๓ จํานวนผลงานบริการวิชาการที่สร0างช่ือเสียง
ระดับสูง (High Impact) ให0กับสถาบัน

12 ผลงาน 8 ผลงาน  - คณะ บธ. 1 ผลงาน/ คณะ พศ. 4 ผลงาน/ คณะ สป. 1 
ผลงาน/ คณะ พค. 1 ผลงาน/ คณะ สว. 1 ผลงาน

๓๓
O-RP ๖.๔ จํานวนงานวิจัยที่มีผลกระทบต�อสังคมสูง 6 เรื่อง 12 เรื่อง  - คณะ พศ. 4 เร่ือง/ คณะ สป. 1 เร่ือง/ คณะ พค. 7 เร่ือง
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๓๔
O-RP ๖.๕ จํานวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงาน

วิชาการรับใช0สังคม
๑๐๐ โครงการวิจัย 52 โครงการวิจัย  - คณะ บธ. 26 โครงการวิจัย/ คณะ พศ. 4 โครงการวิจัย/ คณะ 

พค. 7 โครงการวิจัย/ คณะ นน. 3 โครงการวิจัย/ คณะ สว. 3 
โครงการวิจัย/ วช. 9 โครงการวิจัย

๓๕
K-RP ๖.๖ จํานวนชุมชน/ องคQกรที่สถาบันได0นําองคQความรู0ไป

พัฒนา/ ยกระดับชุมชน/ องคQกร
๑๔ ชุมชน/ องคQกร ๑๕ ชุมชน/ องคQกร  - คณะ บธ. 2 องคQกร/ คณะ พศ. 1  องคQกร/ คณะ พม. 1  

องคQกร/ คณะ นน. 6  องคQกร/ คณะ สว. 5  องคQกร

๓๖
K-RP ๗.๑ อัตราการถูกอ0างอิงในบทความวิจัย/ บทความ

วิชาการ
สัดส�วน ๒ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข0อมูล reinventing 1 : 8.13

๓๗
K-RP ๘.๑ ร0อยละของผู0สําเร็จการศึกษาได0งานทําภายใน ๑ ปX ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู0สําเร็จการศึกษาได0งานทําภายใน ๑

 ปX ร0อยละ 94.18

กลยุทธ�ท่ี ๒.๓ การมีผลผลิตท่ีสร$างผลกระทบสูงต�อสังคม (ต�อ)

๓๗  คณะ  ปX ร0อยละ 94.18

๓๘
K-RP ๘.๒ ร0อยละของอัตราเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนของบัณฑิตหลัง

สําเร็จการศึกษา
ร0อยละ ๑๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 อัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของบัณฑิต

หลังสําเร็จการศึกษา ร0อยละ 16.17

๓๙ O-RP ๙.๑ ผลการศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อสร0างและ
รักษาภาพลักษณQของสถาบัน

๑ เรื่อง ๑ เรื่อง

๔๐ O-RP ๙.๒ จํานวนเน้ือหาที่สามารถสร0างและรักษาภาพลักษณQ
ของสถาบัน

๒๔ เรื่อง 51 เรื่อง  - คณะ รศ. 19 เร่ือง/ คณะ บธ. 3 เร่ือง/ คณะ พศ. 5 เร่ือง/ 
คณะ สป. 2 เร่ือง/ คณะ พค. 2 เร่ือง/ คณะ นน. 20 เร่ือง

๔๑ O-RP ๑๐.๑ ผลการพัฒนาเครื่องมือวัดและผลสํารวจการเปnนที่
รู0จักของสถาบัน

เพิ่มข้ึนร0อยละ ๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๔๒ K-RP ๑๑.๑ อัตราการเพิ่มข้ึนของการเข0าชมส่ือออนไลนQช�อง
ต�างๆ ของสถาบัน

ร0อยละ ๑๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๒.๔ การสื่อสารเพ่ือบริหารภาพลักษณ�ท่ีมีประสิทธิผล
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๔๓ K-RP ๑๒.๒ ร0อยละของหน�วยงานผู0ใช0บริการเดิมในรอบ ๒ ปXที่
กลับมาใช0บริการวิชาการซ้ํา

ร0อยละ ๑๐ ร0อยละ 26.32  - ปXงบประมาณ 2563 หน�วยงานผู0ใช0บริการเดิมในรอบ ๒ ปXที่กลับมา
ใช0บริการวิชาการซ้ํา จํานวน 10 หน�วยงาน และปXงบประมาณ 2562 
หน�วยงานผู0ใช0บริการเดิมในรอบ ๒ ปXที่กลับมาใช0บริการวิชาการซ้ํา 
จํานวน 38 หน�วยงาน

๔๔ K-RP ๑๒.๓ ร0อยละของผู0เข0าอบรมเดิมในรอบ ๒ ปXที่กลับมาใช0
บริการฝPกอบรมซ้ํา

ร0อยละ ๑๐ ร0อยละ 7.68  - ปXงบประมาณ 2563 ผู0เข0าอบรมเดิมในรอบ ๒ ปXที่กลับมาใช0บริการ
ฝPกอบรมซ้ํา จํานวน 289 คน และปXงบประมาณ 2562 ผู0เข0าอบรม
เดิมในรอบ ๒ ปXที่กลับมาใช0บริการฝPกอบรมซ้ํา จํานวน 3,762 คน

กลยุทธ�ท่ี ๒.๕ ผู$ใช$บริการมีความประทับใจสูง

ยุทธศาสตร�ท่ี ๓: การปฏิบัติการท่ีเปTนเลิศ (Excellent Operation)
กลยุทธ�ท่ี ๓.๑ การเพ่ิมความพึงพอใจของผู$รับบริการ

๔๕ K-OP ๑.๒ ความพึงพอใจของบัณฑิต ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตมีความพึงพอใจ ร0อยละ 
82.20

๔๖ K-OP ๑.๓ ความพึงพอใจของผู0รับการฝPกอบรม ร0อยละ ๘๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู0รับการฝPกอบรมมีความพึงพอใจ 
ร0อยละ 91.18

๔๗ K-OP ๑.๔ ความพึงพอใจของหน�วยงานผู0รับบริการการบริการ
วิชาการ

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๔๘ K-OP ๑.๕ ความพึงพอใจของอาจารยQผู0รับบริการการบริการ
วิชาการ

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๔๙ K-OP ๑.๖ ความพึงพอใจต�อการบริจาคเงินของผู0บริจาค ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๐ K-OP ๑.๗ ความพึงพอใจของผู0ใช0บริการ (ผู0จัดงาน 
ผู0เช�าพื้นที่) ต�อคุณภาพของสถานที่

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๑ K-OP ๑.๘ ความพึงพอใจของผู0ใช0บริการ (ผู0มาร�วมงาน) ต�อ
คุณภาพของสถานที่

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๓.๑ การเพ่ิมความพึงพอใจของผู$รับบริการ
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๕๒ O-OP ๒.๑ มีแผนลดข้ันตอน/ระยะเวลาดําเนินงานของ
กระบวนงานสําคัญ (Important Critical Core 
Processes)

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๓ O-OP ๒.๒ มีการพัฒนาเครื่องมือวัด/ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและค�าเป,าหมายของกระบวนงานที่มี
ผลกระทบสูง

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๔ O-OP ๒.๓ มีการกําหนดค�าเป,าหมายจากการเทียบเคียง
องคQกรที่มีความเปnนเลิศในการปฏิบัติการด0านน้ันๆ

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๓.๒ มีระบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติการ 

๕๕ O-OP ๒.๔ ผลการดําเนินงานของกระบวนงานผ�านเกณฑQ
เป,าหมายที่กําหนด

4 กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๖ K-OP ๓.๑ ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตรเพิ่มข้ึนกว�า
รอบปXที่ผ�านมา

ร0อยละ ๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตร 
ร0อยละ 1.20

๕๗ OP ๓.๓  มีการจัดการความรู0เพื่อมุ�งสู�ความเปnนเลิศของ
กระบวนการหลัก

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๘ K-OP ๓.๔  จํานวนกระบวนงานที่นําผลการวิจัย R๒R มา
พัฒนาเพิ่มความเปnนเลิศในการปฏิบัติงานของ
องคQกร

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป,าหมายของสถาบัน

อยู�ระหว�างดําเนินการ

๕๙ O-OP ๔.๑ ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม PIs, OKRs,
 และ KPIs

๑ ระบบ อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๓.๓ มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ือง
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ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$
ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ

ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

๖๐ K-OP ๔.๒ ความพึงพอใจของผู0ใช0ระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ร0อยละ ๗๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจของผู0ใช0ระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ร0อยละ 77

๖๑ O-OP ๕.๒ จํานวน Agile Project ที่เพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวของสถาบัน

๕ โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๖๒ O-OP ๕.๓ จํานวนงานบริการที่ผู0รับบริการสามารถรับหรือใช0
บริการผ�านดิจิตอลได0 ๑๐๐%

๔ กระบวนการหลัก อยู�ระหว�างดําเนินการ

๖๓ O-OP ๕.๔ จํานวนกระบวนงานที่ทําผ�านระบบดิจิตอลไม�น0อย ๔ กระบวนการหลัก อยู�ระหว�างดําเนินการ

กลยุทธ�ท่ี ๓.๓ มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ือง (ต�อ)

กลยุทธ�ท่ี ๓.๔ มีแผนพัฒนาสู�องค�กรท่ีมีความคล�องตัว

กว�าร0อยละ ๘๐

๖๔ K-OP ๖.๑ ผลการประเมินความโปร�งใส (ITA) ของสถาบัน ร0อยละ ๘๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได0ร0อยละ 89.17

๖๕ O-OP ๖.๒ มีแผนการพัฒนาสู�องคQกรแห�งคุณธรรม ๑ แผน อยู�ระหว�างดําเนินการ

๖๖ K-RE ๑.๑ สัดส�วนคณาจารยQที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร0อยละ ๙๐ ร0อยละ 94.66  - อาจารยQประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 195 คน 
 - อาจารยQประจําท้ังหมด จํานวน 206 คน 
คิดเปnนร0อยละ 94.66

๖๗ K-RE ๑.๒ สัดส�วนคณาจารยQที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ร0อยละ ๘๐  ร0อยละ 83.01  - อาจารยQประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ จํานวน 171 คน 
 - อาจารยQประจําท้ังหมด จํานวน 206 คน 
คิดเปnนร0อยละ 83.01

กลยุทธ�ท่ี ๔.๑ รักษาและเพ่ิมความโดดเด�นของอาจารย�ประจํา

กลยุทธ�ท่ี ๓.๕ เสริมสร$างธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร�ท่ี ๔: ทรัพยากรท่ีเปTนเลิศ (Excellent Resources)  
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ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$
ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ

ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

๖๘ K-RE ๑.๓ ความพึงพอใจของนักศึกษาต�ออาจารยQผู0สอน ร0อยละ ๙๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจนักศึกษาต�ออาจารยQ
ผู0สอน ร0อยละ 90.80

๖๙ K-RE ๑.๔ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน�ง
กรรมการในองคQกรระดับประเทศ

๑๕๐ คน 63 คน  - คณะ รศ. 9 คน/ คณะ บธ. 21 คน/ คณะ พศ. 2 คน/ คณะ 
สป. 2 คน/ คณะ พค. 7 คน/ คณะ ภส. 5 คน/ คณะ พม. 3 คน/
 คณะ นน. 9 คน/ คณะ สว. 5 คน

๗๐ O-RE ๒.๑ ร0อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได0รับการ
พัฒนาทักษะสู�ความเปnนเลิศ (upskill)

ร0อยละ ๕๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ

๗๑ K-RE ๒.๒ ความพึงพอใจของผู0รับบริการต�อบุคลากรสาย ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจของผู0รับบริการต�อ

กลยุทธ�ท่ี ๔.๒ พัฒนาบุคลากรสู�ความเปTนมืออาชีพ

กลยุทธ�ท่ี ๔.๑ รักษาและเพ่ิมความโดดเด�นของอาจารย�ประจํา (ต�อ)

๗๑ K-RE ๒.๒ ความพึงพอใจของผู0รับบริการต�อบุคลากรสาย
สนับสนุน

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจของผู0รับบริการต�อ
บุคลากรสายสนับสนุน ร0อยละ 77

๗๒ K-RE ๓.๑ จํานวนโครงการภายใต0ความร�วมมือทั้ง
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่เพิ่มข้ึน

๑๐ โครงการ 9 โครงการ  - คณะ รศ. 3 โครงการ/ คณะ บธ. 2 โครงการ/ คณะ นน. 3 
โครงการ/ คณะ สว. 1 โครงการ

๗๓ K-RE ๔.๑ ความพึงพอใจของผู0บริหารต�อระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผู0บริหาร

ร0อยละ ๘๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจของผู0บริหารต�อระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ร0อยละ 72.80

๗๔ K-RE ๔.๒ ความพึงพอใจของผู0ใช0งานต�อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน

ร0อยละ ๗๕ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความพึงพอใจของผู0ใช0งานต�อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ร0อยละ 68.16

กลยุทธ�ท่ี ๔.๓ เพ่ิมความเข$มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ

กลยุทธ�ท่ี ๔.๔ พัฒนาระบบข$อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเปTนเลิศในการปฏิบัติงาน

11



ค�าเป�าหมาย ผลท่ีได$
ตัวชี้วัด หมายเหตุลําดับ

ค�าเป�าหมายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2563

๗๕ K-RE ๕.๑ ร0อยละของบัณฑิตที่มีความผูกพันต�อสถาบัน ร0อยละ ๕๐ อยู�ระหว�างดําเนินการ  - ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตท่ีมีความผูกพันต�อสถาบัน 
ร0อยละ 83.77

๗๖ K-RE ๕.๒ ความผูกพันของบุคลากรต�อนิด0า ร0อยละ ๘๐ ร0อยละ 85.34 ปXงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรนิด0ามีความอยู�ดีมีสุขและ
ความผูกพันนะดับสูง ร0อยละ 85.34 (สํารวจปXเว0นปX)

๗๗ O-RE ๕.๓ จํานวนโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร0างวัฒนธรรม
องคQกรในด0านที่มีผลกระทบต�อองคQกรสูง

๒ โครงการ/ กิจกรรม 22 โครงการ/ กิจกรรม  - คณะ รศ. 19 โครงการ/ คณะ พศ. 2 โครงการ/ คณะ พม. 
1 โครงการ

กลยุทธ�ท่ี ๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการออกแบบคลาสแบบออนไลน์  - อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบคลาสแบบออนไลน์เพือ่พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนของคณะบริหารธุรกจิ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะบริหารธุรกิจ

2 โครงการประเมินผลหลักสูตร  - ยงัไม่ได้ด าเนินการประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและ
การส่ือสาร

 -  - คณะภาษาและการส่ือสาร

3 โครงการหลักสูตรในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (นานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (Doctor of Philosophy 
Program in Logistics Management International 
Program)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
(Doctor of Philosophy Program in Logistics Management 
International Program) โดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ใน
ภาคการศึกษา 1/2564 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะสถิติประยุกต์

4 โครงการหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความเส่ียงความ
มัน่คงทางไซเบอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (Master of 
Science Cybersecurity Risk Management)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความเส่ียงความมัน่คงทางไซเบอร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563 (Master of Science Cybersecurity Risk Management) 
โดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ในภาคการศึกษา 2/2563 ทัง้นี ้
ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะสถิติประยุกต์

5 โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท/ ปริญญาเอก

 - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกภาษาและการส่ือสาร 
คณะภาษาและการส่ือสาร ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ AUN-QA และเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้มีการจดัประชมุระดมสมองทุกวัน
จนัทร์ที ่3 ของเดือน มีผู้เขา้ร่วมคร้ังละ 22 คน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะภาษาและการส่ือสาร

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประเมินผล
หลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 "เพ่ิมขดีความสามารถในการหารายได"้
กลยุทธท์ี่ 1.1 "การพัฒนาผลิตภณัฑ์สูผ่ลิตภณัฑ์คุณค่าสูง (High Value Product)"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการศึกษาความต้องการหลักสูตรระยะส้ันควบกบัการ
เรียนการสอนทีจ่งัหวัดระยอง

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการศึกษาความต้องการหลักสูตรระยะส้ันควบกบัการเรียน
การสอนทีจ่งัหวัดระยอง

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดัประชมุสัมมนาคณาจารยภ์ายในคณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ และจดัวิพากษ์ร่างหลักสูตรปรับปรุง
ของคณะ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนเิทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

10 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ
สอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Edventure/ 
Student Journey)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดักจิกรรมในรูปแบบของการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทัง้นี้
 ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์

11 โครงการ Citizenship and Professionalism  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาทีก่ าลัง
จะส าเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง โดยได้มีการจดัการบรรยายหัวขอ้ 
“การขบัเคล่ือนการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษยด้์วยนวัตกรรม” และ
การเสวนาให้ความรู้หัวขอ้ “HRD Wisdom for Change : ศาสตร์พัฒนา
มนุษยสู่์ภูมิปัญญาเปล่ียนโลก” เมือ่วันที ่14 ธันวาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน
 145 คน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 20,000 บาท

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์

12 โครงการสร้างหลักสูตรใหม่ เชน่ หลักสูตรผู้จดัการ
ส่ิงแวดล้อม/ หลักสูตรพลังงาน/ การเสวนาหัวขอ้ที่
น่าสนใจ

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัอบรมหลักสูตรผู้จดัการส่ิงแวดล้อม เมือ่วันที ่
23 พฤศจกิายน 2562 มีผู้เขา้อบรม จ านวน 59 คน โดยผู้เขา้อบรมมีความพึง
พอใจในระดับดี

 - เกดิความผิดพลาดเล็กน้อยในการ
ติดต่อประสานงาน แต่สามารถแกไ้ขได้

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

13 โครงการให้บริการส ารวจความคิดเห็นเชงิธุรกจิ (โพลธุรกจิ)  - อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเชงิธุรกจิ (โพลธุรกจิ) ซ่ึงเป็นการ
ส ารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และภาคสนามเป็นหลัก 
โดยได้มีการส ารวจความคิดเห็นเชงิธุรกจิ (โพลธุรกจิ) แล้ว จ านวน 5 โครงการ 
ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน จ านวน 1,305,593 บาท

 -  - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

กลยุทธท์ี่ 1.2 "การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ"

กลยุทธท์ี่ 1.3 "การเพ่ิมแหล่งรายได"้
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14 โครงการการบริหารเงินเพือ่การลงทุน และการจดัอบรม
หลักสูตรระยะส้ันเพือ่หารายได้เขา้คณะ

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัอบรม “กา้วทันกฎหมายส่ิงแวดล้อมในยคุ
ประเทศไทย 4.0” เมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2562 มีผู้เขา้อบรม จ านวน 71 คน 
ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 16,075 บาท

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

15 โครงการพัฒนาสังคมร่วมกบัสมาคมศิษยเ์กา่ คณะพัฒนา
สังคม

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมพัฒนาสังคมร่วมกบัสมาคมศิษยเ์กา่ คณะ
พัฒนาสังคม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

16 โครงการอบรมทางด้านนิเทศศาสตร์  - อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาจดัหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกบันวัตกรรมนิเทศ
ศาสตร์ต่างๆ เชน่ การส่ือสารการตลาด การส่ือสารแบรนด์ การส่ือสารดิจทิัล 
การส่ือสารอยา่งยั่งยนื การส่ือสารองค์กร และการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์ 
ให้แกห่น่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

17 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  - อยู่ระหว่างด าเนินกจิกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ
บริหารธุรกจิ เชน่ จา่ยค่าสมาชกิขององค์กรทีใ่ห้การรับรอง ส่งคณาจารยเ์ขา้
ร่วมสัมมนาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาสากล รวมถงึจดัการฝึกอบรมให้
บุคลากรของคณะ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 742,057.33 บาท

 -  - คณะบริหารธุรกจิ

18 โครงการสนับสนุนการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้สู่สากล  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้สู่การรับรอง
มาตรฐานสากล ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ

 -  - กองแผนงาน

19 โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับสากล

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดักจิกรรมสนับสนุนหลักสูตร และ
คณะ/ วิทยาลัย ในการเขา้สู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองแผนงาน

20 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่มุง่สู่การรับรองคุณภาพระดับสากล ทัง้นี ้ยงั
ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 "เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)"
กลยุทธท์ี่ 2.1 "การไดร้ับรองมาตรฐานระดบัชาตแิละระดบัสากล"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

21 โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ของ
คณะการจดัการการท่องเทีย่ว และเชญิผู้ประเมินจาก UNWTO มาตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ TedQual ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ จ านวน 290,000 บาท

 -  - คณะการจดัการการ
ท่องเทีย่ว

22 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรระดับปริญญาโท 
เพือ่ขอรับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของเครือขา่ย
การประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) ปรับปรุงกระบวนการส าคัญของหลักสูตร
ปริญญาโท และการตรวจประเมินเสมือนจริงหลักสูตรการจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ตามหลักเกณฑ์ของ AUN-QA (2) แปลเอกสาร
ประกอบรายงาน (SAR) ของหลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต เพือ่ขอรับรองคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ AUN-QA และ 
(3) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศส าหรับสนับสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา ทัง้นี้
 มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 500 บาท

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ท าให้แผนการด าเนินงานคลาดเคล่ือน 
ซ่ึงอยู่ระหว่างการรอเสนออนุมัติการ
ปรับแกไ้ขโครงการใหม่

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

23 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมการประกนัคุณภาพ AUN-QA ของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

24 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่สากล  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดัประชมุ สัมมนา และรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

25 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์ EPAS

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมความพร้อมของวิทยาลัยนานาชาติ เพือ่รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EPAS ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ

 -  - วิทยาลัยนานาชาติ

26 โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 - ยงัไม่ได้ด าเนินกจิกรรมเพือ่การรับรองมาตรฐานสากลของคณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษา
และการส่ือสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA โดยได้มีการจดัประชมุทุกวัน
จนัทร์ที ่3 ของเดือน มีผู้เขา้ร่วมคร้ังละ 22 คน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะภาษาและการส่ือสาร

28 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ EdPEx/AUN-QA

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่สนับสนุนการพัฒนาประกนัคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ของคณะนิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

29 โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

30 โครงการประชมุทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA 
คร้ังที ่65

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดัประชมุทางวิชาการระดับนานาชาติ 
EROPA คร้ังที ่65 ซ่ึงคาดว่าจะจดังานในเดือนตุลาคม 2563 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ จ านวน 68,895 บาท

 -  - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

31 โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบนโยบายและแผน
ด้วยหลักการออกแบบบริการ (Policy Lab and Service
 Lab) ขององค์กรภาครัฐ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Future Skillset 
เพือ่เพิม่ทักษะด้านหลักการออกแบบบริการ (Service Design/ Design 
Thinking) และจดัท าเนือ้หาการอบรม รวมถงึจดักจิกรรมฝึกอบรมผ่านทาง 
e-Learning เพือ่เพิม่ทักษะส าหรับการก าหนดยทุธศาสตร์เชงินโยบาย (Policy
 Design) ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ค่อนขา้งล่าชา้ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 จงึเป็นขอ้จ ากดัส าคัญใน
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามทีไ่ด้
วางแผนไว้

 - กองแผนงาน

กลยุทธท์ี่ 2.2 "การมชีือ่เสียงเป็นที่ยอมรับระดบัประเทศและสากล"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

32 โครงการการพัฒนาทักษะผู้น าส าหรับโลกอนาคต ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (Upskill Executive Leader for 
Future Leadership)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ให้ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กร
ต่างๆ ได้รับการเสริมสร้างทักษะผู้น าส าหรับโลกอนาคต ทัง้การวิเคราะห์ภาพ
อนาคต (Foresight) การวางยทุธศาสตร์ส าหรับภาพอนาคต (Strategic 
Foresight) และการเปล่ียนผ่านองค์กร (Transformation) ส าหรับวางกรอบ
นโยบายและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน เพือ่ให้องค์กรมีความคล่องตัว (Agile 
Organization) สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ค่อนขา้งล่าชา้ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 จงึเป็นขอ้จ ากดัส าคัญใน
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามทีไ่ด้
วางแผนไว้

 - กองแผนงาน

33 โครงการการพัฒนาศักยภาพขา้ราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัอบรมในรูปแบบออนไลน์เพือ่ให้ความรู้
ในด้านต่างๆ แกข่า้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) คาดว่าจะจดัระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - ชะลอการจดัโครงการชั่วคราว 
เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - กองงานผู้บริหาร

34 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักบริหารยทุธศาสตร์  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัอบรมเชงิปฏิบัติการแกข่า้ราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกจิ และเอกชน ทีด่ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทัง้นี ้
ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - ชะลอการจดัโครงการชั่วคราว 
เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - กองงานผู้บริหาร

35 โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการฝึกอบรม
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills-4Cs)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาขอ้มูลการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าในยคุปัจจบุัน
ให้มีภูมิคุ้มกนัทีดี่พร้อมรับผลกระทบทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิ
รัฐศาสตร์โลก จดัชดุเวทีเสวนาต่อเนือ่งทีส่ร้างความตระหนักรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้น า ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก และจดัค่าย 
Soft Skills 4C แกก่ลุ่มผู้น าเยาวชน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ศูนยศึ์กษาการพัฒนาที่
ยั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

36 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยท างานให้มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้หลัก เพือ่การ
ด ารงชวีิตในศตวรรษที ่21

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกจิ ธุรกจิและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพือ่เพิม่ผลิตภาพแรงงาน และมีพืน้ฐานของการเป็น
ผู้ประกอบการยคุใหม่ โดยจะจดัอบรมหลักสูตรละ 45 ชั่วโมง ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึ
ต้องหยดุการอบรม

 - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37 โครงการค่ายพัฒนา Soft Skill ให้แกแ่รงงาน
ภาคอตุสาหกรรม

 - อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบหลักสูตรการพัฒนา Soft Skill เพือ่เตรียม
ความพร้อมให้กบัแรงงานภาคอตุสาหกรรมในการรับมือต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที ่21 และจดัอบรมเพือ่พัฒนา Soft Skill ให้กบัแรงงาน
ภาคอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

38 โครงการนิด้าพัฒนาผู้น า  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดักจิกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า คร้ังที ่7 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน แกน่ักศึกษาระดับปริญญาตรีทัว่ประเทศ เพือ่ให้ความรู้
เชงิวิชาการและลงพืน้ทีช่มุชนในการบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สาธารณะ คาดว่าจะ
จดักจิกรรมในเดือนมิถนุายน 2563 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ท าให้ยงัไม่สามารถด าเนินโครงการต่อได้

 - กองงานผู้บริหาร

39 โครงการการพัฒนาพีอาร์ดิจทิัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจดัอบรมให้แกเ่จา้หน้าทีรั่ฐในระดับต่างๆ ทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพือ่พัฒนาความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ดิจทิัล รวมถงึเพิม่พูนศักยภาพ ทักษะความสามารถ และความ
ช านาญในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ดิจทิัล ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

40 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดังานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกจิ 
ในปี 2563

 - ทีป่ระชมุคณะ/ กรรมการประจ า
คณะบริหารธุรกจิ คร้ังที ่12/2562 เมือ่
วันที ่11 พฤศจกิายน 2562 มีมติอนุมัติ
ให้ชะลอการจดังานสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกจิ ในปี
 2563 เนือ่งจากนโยบายของสถาบันยงั
ไม่ชดัเจน ซ่ึงสถาบันอยู่ระหว่างหาแนว
ทางการจดังานสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ

 - คณะบริหารธุรกจิ

41 โครงการการจดัประชมุวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัการประชมุวิชาการระดับชาติ เนือ่งในโอกาส
ครบรอบปีที ่54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 
2563 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 689,156.65 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึต้องเล่ือนการจดังานออกไปกอ่น

 - ส านักวิจยั
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

42 โครงการการจดังานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาติ โดยคาดว่า
จะปรับเปล่ียนรูปแบบมาเป็นกจิกรรมออนไลน์ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 9,434.28 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 และกสถาบันประกาศปิดท าการ
ชั่วคราว ท าให้ยงัก าหนดวันจดังาน
น าเสนอผลงานไม่ได้

 - ส านักวิจยั

43 โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
เครือขา่ยพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
เครือขา่ยพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีก าหนดจดั
งานในวันพฤหัสบดีที ่3 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
จ านวน 34,421 บาท

 -  - กองบริการการศึกษา

44 โครงการการจดัประชมุสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัการประชมุสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
 โดยคาดว่าจะจดังานในวันที ่3 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 5,000.50 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึท าให้ต้องเล่ือนการจดังานออกไป
จากวันที ่27 กรกฏาคม 2563 เป็นวันที่
 3 กนัยายน 2563

 - ส านักวิจยั

45 โครงการสัมมนาวิชาการ The 14th International 
Conference (Regional Innovation and 
Cooperation in Asia (RICA))

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัสัมมนาวิชาการ The 14th International 
Conference (Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)) 
โดยมีการประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารยค์ณะพัฒนาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กบั
คณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุน่ Pusan
 National University ประเทศเกาหลีใต้ และ Jinan University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่างวันที ่21 - 23 พฤศจกิายน 2562 มีผู้เขา้ร่วม 
จ านวน 100 คน นอกจากนีย้งัจดัท า PROCEEDINGS การสัมมนาวิชาการ
ดังกล่าว ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 372,181.45 บาท

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

46 โครงการจดัท าวารสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารสถติิประยกุต์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ Vol 5 No 1 นอกจากนี ้ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร
ไทยการวิจยัด าเนินงาน Vol 7 No 2 และวารสารสถติิประยกุต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ Vol 4 No 2 แล้ว

 -  - คณะสถติิประยกุต์

47 โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพือ่กา้วสู่ความเป็นสากล  - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนางานวิจยัในรูปแบบกรณีศึกษา เพือ่การผลิต
บัณฑิตทีม่ีความรู้ความเขา้ใจในบริบทของปัญหาทีธุ่รกจิต้องเผชญิการตัดสินใจ
อยา่งแท้จริง และพร้อมส าหรับการท างานภายใต้ความเปล่ียนแปลงเพือ่สร้าง
ความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้บัณฑิตมีศักยภาพในการคิดเพือ่ชว่ยขบัเคล่ือนองค์กรของ
ตนให้เจริญกา้วหน้าต่อไป ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะบริหารธุรกจิ

48 โครงการการพัฒนาผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา  - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัอบรมให้แกน่ักเรียนระดับชั้นมัธยมในเร่ือง
ระเบียบจราจร โทษของยาเสพติด และการทุจริตคอรัปชั่น โดยคาดว่าจะ
จดัการอบรมได้ในเดือนเดือนสิงหาคม 2563 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 - มีการเล่ือนการเปิดภาคเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และมี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019

 - ส านักสิริพัฒนา

49 โครงการการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - อยู่ระหว่างด าเนินเตรียมการจดัอบรม จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก ่(1) การ
อบรมนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 
หลักสูตร “การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น” มีก าหนดจดัอบรมใน
เดือนสิงหาคม 2563 (2) การอบรมเด็กและเยาวชนหลักสูตร “รู้เท่าทันส่ือ
สังคมออนไลน์ใชเ้ล่นอยา่งสร้างสรรค์” คร้ังที ่1 และ (3) การอบรมเด็กและ
เยาวชนหลักสูตร “รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ใชเ้ล่นอยา่งสร้างสรรค์” คร้ังที ่2 
ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - ไม่สามารถจดัอบรมตามแผนการ
ด าเนินงานทีว่างแผนไว้ได้ เนือ่งจาก
การจดัสรรงบประมาณล่าชา้ และ
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

50 โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ฉบับที ่16.1 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 92,899 บาท

 - มีบทความทางวิชาการน้อยมาก และ
การติดต่อผู้ประเมินเป็นไปได้อยาก
เนือ่งจากมีการปิดสถาบันชั่วคราว

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

51 โครงการวารสารทางวิชาการ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ และ
วารสารการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

52 โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกจิ นิด้า (NIDA 
Business Journal) ฉบับที ่26 เดือนพฤษภาคม 2563 นอกจากนี ้ได้
ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกจิ นิด้า (NIDA Business 
Journal) ฉบับที ่25 เดือนพฤศจกิายน 2562 แล้ว ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 199,330 บาท

 -  - คณะบริหารธุรกจิ

53 โครงการจดัท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์การ" (NIDA Human Resource and 
Organizational Development Journal หรือ NIDA 
HROD Journal)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ" (NIDA Human Resource and Organizational 
Development Journal หรือ NIDA HROD Journal) ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 9,4038 บาท

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

54 โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาสังคม ทัง้นี ้ยงั
ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

55 โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาการเศรษฐกจิปริทรรศน์ ฉบับ
เดือนกรกฏาคม 2563 โดยได้ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาการ
เศรษฐกจิปริทรรศน์ ฉบับเดือนมกราคม 2563 แล้ว

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

56 โครงการอดุหนุนกจิกรรมวิชาการ  - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้จดัเตรียมงบประมาณส าหรับสนับสนุนกจิกรรม
ทางวิชาการของคณะสถติิประยกุต์ทีม่ีงบประมาณไม่เพียงพอ ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึยงัไม่มีการจดั
กจิกรรมวิชาการ

 - คณะสถติิประยกุต์

57 โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัการประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ของคณะ
การจดัการการท่องเทีย่ว

 -  - คณะการจดัการการ
ท่องเทีย่ว

58 โครงการจดัท าวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติด้านการ
พัฒนาและการจดัการการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 6,000 บาท

 -  - คณะการจดัการการ
ท่องเทีย่ว
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

59 โครงการจดัท าวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
 นิด้า ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

60 โครงการจดัประชมุวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัประชมุวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 มหาวิทยาลัยเจา้ภาพจงึยงัไม่ได้
ก าหนดวันจดังาน

 - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

61 โครงการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้าน
ส่ิงแวดล้อม

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาติด้าน

ส่ิงแวดล้อมในหัวขอ้เร่ือง The 3rd International Conference on 
Environmental Development Administration 2020 “Environmental 
Struggles and the Way Forward” โดยได้ด าเนินการประชมุวางแผนงาน
โครงการ และก าหนดหน้าทีรั่บผิดชอบ รวมทัง้วางแนวทางการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบแล้ว ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 - เกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

62 โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการทัง้แบบรูปเล่มและ
ออนไลน์ และเป็นภาษาองักฤษ 1 ฉบับ และภาษาไทย 1 ฉบับ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ จ านวน 80,000 บาท

 - ในการเปิดรับบทความเพือ่ตีพิมพ์ใน
วารสารแต่ละคร้ังมีผู้สนใจส่งผลงาน
จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการ
ประเมิน เนือ่งจากผลงานดังกล่าวไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร

 - คณะภาษาและการส่ือสาร

63 โครงการประชมุวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและ
ยทุธศาสตร์การบริหารระดับชาติ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัการประชมุวิชาการการบริหารพัฒนา
สังคมและยทุธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

64 โครงการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ของ
คณะนิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

65 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเพือ่ได้รับรางวัล  - ยงัไม่ได้ด าเนินการส่งนักศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์เขา้ร่วมการ
แขง่ขนัต่างๆ

 - เกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอปุสรรคต่อ
รูปแบบการจดักจิกรรมการแขง่ขนัทาง
วิชาการของนักศึกษา ซ่ึงจะต้องมีการ
ติดตามสถานการณ์อกีคร้ังถงึชว่งเวลาที่
จะสามารถจดักจิกรรมหรือส่งนักศึกษา
เขา้แขง่ขนัในรายการต่างๆ ได้

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

66 โครงการประกวดการวางแผนเพือ่อนาคตประเทศไทย  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมการประกวดการวางแผนเพือ่อนาคตประเทศ
ไทย

 - เกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอปุสรรคต่อ
รูปแบบการจดักจิกรรมการแขง่ขนัทาง
วิชาการของนักศึกษา ซ่ึงจะต้องมีการ
ติดตามสถานการณ์อกีคร้ังถงึชว่งเวลาที่
จะสามารถจดักจิกรรมหรือส่งนักศึกษา
เขา้แขง่ขนัในรายการต่างๆ ได้

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

67 โครงการจดัท าวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสาร
บัณฑิต

 - อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

68 โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัการประชมุวิชาการระดับชาติ ของคณะ
นิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

24



ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

69 โครงการ NIDA Research Excellence Forum  - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพือ่ก าหนด
หัวขอ้การวิจยัและแนวทางการวิจยัใหม่ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นเลิศใน
แต่ละสาขาวิชา (2) ระดมความคิดเพือ่สนับสนุนการวิจยัเชงินโยบาย เพือ่ศึกษา
ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม และชี้แนะ
รูปแบบทีเ่หมาะสมของการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ และ (3) จดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเขยีนผลงานวิจยัเพือ่การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ISI และมีค่า Impact factor ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ จ านวน 4,628 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึต้องเล่ือนการจดังานออกไปกอ่น

 - ส านักวิจยั

70 โครงการสานสัมพันธ์นิติพัฒน์  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดักจิกรรมสานสัมพันธ์นิติพัฒน์ ทัง้นี ้ยงัไม่
มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

71 โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพือ่ประโยชน์
สาธารณะ (โพลสาธารณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการสุ่มตัวอยา่งจากฐานขอ้มูลตัวอยา่งหลัก (Master
 Sample) หรือส ารวจด้วยวิธีการอื่นๆ เชน่ การตอบแบบสอบถามทาง
ออนไลน/์ ภาคสนาม น าขอ้มูลทีไ่ด้มาประมวลผล เขยีนรายงานผลการส ารวจ 
และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านส่ือต่างๆ โดยได้ด าเนินการเผยแพร่ผลการส ารวจสู่
สาธารณะแล้ว จ านวน 33 เร่ือง มีมูลค่าส่ือ จ านวน 75,082,287 บาท ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 908,008.25 บาท

 - เนือ่งจากเกดิการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผล
กระทบให้ไม่สามารถเผยแพร่ผลการ
ส ารวจสู่สาธารณะเป็นการชั่วคราว

 - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

72 โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ (social lab) 
เพือ่ตอบโจทยท์้าทายการพัฒนาประเทศ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ  -  - ศูนยค์ลังปัญญาและ
สารสนเทศ

73 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 ระดับปริญญา
เอก

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัสรรทุนการศึกษาประเภทที ่1 แกน่ักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก โดยมีผู้ได้รับทุนแล้ว จ านวน 14 ราย ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 840,000 บาท

 -  - กองบริการการศึกษา

กลยทุธ์ที ่2.3 "การมีผลผลติทีส่ร้างผลกระทบสงูตอ่สงัคม"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

74 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 ระดับปริญญา
โท

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัสรรทุนการศึกษาประเภทที ่1 แกน่ักศึกษาระดับ
ปริญญาโท โดยมีผู้ได้รับทุนแล้ว จ านวน 17 ราย ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 1,020,000 บาท

 -  - กองบริการการศึกษา

75 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัสรรทุนการศึกษาแกน่ักศึกษาต่างชาติ โดยมีผู้ได้รับ
ทุนแล้ว จ านวน 10 ราย ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ 600,000 บาท

 -  - กองบริการการศึกษา

76 โครงการศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิ
พอเพียง

 - อยู่ระหว่างด าเนินการวิจยักรณีศึกษาสหวิทยาการ จ านวน 7 บทความ 
นอกจากนีย้งัมีแผนจะด าเนินการจดัสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงกบัเส้นทางสู่การพัฒนาทีย่ั่งยนืของประเทศไทย" รวมถงึ
จดัท าส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออเิลคทรอนิคส์ เพือ่เผยแพร่ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใชเ้พือ่ให้เกดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื ทัง้นี ้ยงั
ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ศูนยศึ์กษาการพัฒนาที่
ยั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

77 โครงการการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการท าวิทยานิพนธ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัสรรทุนแกน่ักศึกษาเพือ่สร้างผลงานวิจยัทีม่ีคุณภาพ
 ได้เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้สามารถ
น าไปประยกุต์ใชเ้พือ่สร้างนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แกสั่งคม โดยมีผู้ได้รับทุน
แล้ว จ านวน 42 คน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 1,260,000 บาท

 -  - กองบริการการศึกษา

78 โครงการการเสริมสร้างหลักคิดเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ชวีิต
สมดุลยั่งยนื ส าหรับบุคลากรภาครัฐ ผู้น าชมุชน และ
ประชาชนทัว่ไป

 - อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนวรรณกรรมการเงินพอเพียง หนีค้รัวเรือนไทย 
และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และอบรมเพือ่จดัท าหลักสูตรวิชาการเงิน
พอเพียงเพือ่ชวีิต ส าหรับการศึกษานอกระบบทัง้ขั้นพืน้ฐานและต่อเนือ่ง ทัง้นี ้
มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 90,000 บาท

 -  - ศูนยศึ์กษาการพัฒนาที่
ยั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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79 โครงการการฝึกอบรมผู้สูงอาย ุ"หลักสูตรเสริมสร้างทักษะ
ทีห่ลากหลายของผู้สูงอาย"ุ (Senior Empowerment 
Program : SEP)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจดัฝึกอบรมผู้สูงอาย ุ“หลักสูตรเสริมสร้าง
ทักษะทีห่ลากหลายของผู้สูงอาย”ุ โดยจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
บริหารโครงการ และจดัท าคู่มือการฝึกอบรม เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของคนไทยได้อยา่งยั่งยนื ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
 จ านวน 139,000 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึต้องลดจ านวนผู้เขา้อบรมจาก 2 รุ่น
 รุ่นละ 40 คน รวม 80 คน เหลือ 1 รุ่น
 รวม 40 คน และหากเดือนกรกฎาคม
สถานการณ์ยงัไม่เขา้สู่ภาวะปกติ คณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะปรับเปล่ียน
รูปแบบการฝึกอบรมเป็นออนไลน์

 - ส านักวิจยั

80 โครงการการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้
ให้กบัเยาวชนในการลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองทาง
อากาศและแนวทางในการป้องกนัสุขภาพ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ให้กบั
เยาวชนในการลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองทางอากาศและแนวทางในการป้องกนั
สุขภาพ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินาร

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

81 โครงการการแบ่งปันความรู้ด้านการจดัการขยะชมุชนจาก
ใจวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้จดัอบรมด้านการจดัการขยะมูลฝอยให้กบั
ผู้สูงอายแุละเด็กในชมุชนแล้ว จ านวน 8 คร้ัง ณ จงัหวัดอา่งทอง จงัหวัด
ปทุมธานี จงัหวัดชลบุรี จงัหวัดนนทบุรี จงัหวัดขอนแกน่ จงัหวัดเลย จงัหวัด
ภูเกต็ และจงัหวัดพังงา ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 160,511 
บาท

 - ไม่ได้พืน้ทีเ่ป้าหมายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 - การส่ือสารและการรับความรู้จาก
ผู้สูงอายถุงึเด็กยงัไม่ตรงตามเป้าหมาย
 - จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

82 โครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคอตุสาหกรรม เพือ่
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออกอยา่ง
ยั่งยนื

 - อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาขอ้มูลของชมุชนต้นแบบ และวางแผนการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ์ (แผ่นพับ/ โปสเตอร์) และส่ือมัลติมีเดีย (VDO) เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท

 - เกดิการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึยงัไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ได้ 
ซ่ึงอาจส่งผลให้แผนงานเกดิความล่าชา้ 
โดยเฉพาะการลงพืน้ทีเ่พือ่ศึกษาขอ้มูล
เกี่ยวกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

83 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
และน าทิง้อยา่งรู้คุณค่า เพือ่พัฒนาบึงกระเทียมและสวน
น้ าร่มไทร เป็นแหล่งอาหารทีย่ั่งยนืตามศาสตร์พระราชา

 - ยงัไม่ได้ด าเนินกจิกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะและ
น าทิง้อยา่งรู้คุณค่า เพือ่พัฒนาบึงกระเทียมและสวนน้ าร่มไทร เป็นแหล่งอาหาร
ทีย่ั่งยนืตามศาสตร์พระราชา

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

84 โครงการพยากรณ์และวิเคราะห์เศรษฐกจิ  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแบบจ าลองมหเศรษฐศาสตร์ รวมถงึการ
พยากรณ์เศรษฐกจิมหภาค รวมถงึวิเคราะห์ผลกระทบเชงินโยบายต่างๆ ทัง้นี ้
ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

85 โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดังาน HRD Intelligence and HRD Research Day  -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

86 โครงการจดัท าบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าบทความทางเศรษฐศาสตร์เพือ่เผยแพร่ในส่ือ
ต่างๆ เชน่ หนังสือพิมพ์ Post Today หรือ Facebook : econ nida fanpage
 เป็นต้น ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

87 โครงการ HROD TALK ร่วมกบัส่ือ Theory and 
Application Linked Knowledge

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเสวนาทางวิชาการ HROD TALK  (Theory
 and Application Linking Knowledge) รวมทัง้จดัท าหนังสือ/ การเผยแพร่
ผลงานในรูปส่ือ infographic ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
12,823 บาท

 - เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

88 โครงการเตรียมความพร้อมกาย วาจา ใจ และพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมเตรียมความพร้อมกาย วาจา ใจ และพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาภาคปกติคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น
อปุสรรคต่อการก าหนดรูปแบบการจดั
งาน ซ่ึงจะต้องรอดูสถานการณ์อกีคร้ังใน
เดือนพฤษภาคม 2563

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

89 โครงการฝึกงานส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  - ยงัไม่ได้ด าเนินการส่งนักศึกษาภาคปกติของคณะรัฐประศาสนศาสตร์เขา้รับ
การฝึกงานกบัหน่วยงานต่างๆ

 - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น
อปุสรรคต่อการฝึกงาน เนือ่งจาก
สถาบันและหน่วยงานภายนอกต่างๆ 
ปิดท าการชั่วคราว/ ท างานจากทีบ่้าน

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที ่21  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัการบรรยายเชงิวิชาการ และกจิกรรมกลุ่ม
การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที ่21 เร่ือง "ภาวะผู้น าส าหรับ
การท างานในโลกยคุดิจตัิล (Leadership in the Digitalized World of 
Work)" เมือ่วันที ่21 กมุภาพันธ์ 2563 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขา้ร่วม 
จ านวน 99 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉล่ีย เท่ากบั ร้อยละ 96.12
 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 43,936.10 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

91 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจยั  - ยงัไม่ได้ด าเนินการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2563  -  - ส านักวิจยั

92 โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง "ขอ้ควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับการเขยีนรายงานทางวิชาการ" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้ เร่ือง "ขอ้ควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับการเขยีนรายงานทางวิชาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

 - เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการจดั
โครงการทัง้ทางตรงและทางออ้ม

 - กองบริการการศึกษา

93 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์  - อยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ทีสั่งคมสนใจผ่านส่ือโทรทัศน์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

94 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตรวรรษที ่21  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับ
ศตรวรรษที ่21 แกน่ักศึกษาของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

95 โครงการจดัท า Newsletter เทิดเทีย่วไทย  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าจดหมายขา่วเทิดเทีย่วไทย ส าหรับเผยแพร่สู่
สาธารณะ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 4,500 บาท

 -  - คณะการจดัการการ
ท่องเทีย่ว

96 โครงการหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย ทัง้นี ้ยงัไม่
มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

97 โครงการเผยแพร่งานวิจยัร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดังานเผยแพร่งานวิจยัร่วมกบัส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ท้งนี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังาน
 ซ่ึงอาจส่งผลกบัการประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารยท์ีส่นใจ

 - ส านักวิจยั

98 โครงการค่ายนักกฎหมายวิถไีทย วิถธีรรม  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดักจิกรรมค่ายนักกฎหมายวิถไีทย วิธีธรรม
 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

99 โครงการอาศรมวิชาการ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดังานอาศรมวิชาการ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

100 โครงการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์สู่สังคม

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซ้ือส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และส่ือ
ออนไลน์ รวมถงึการผลิตส่ือ PR ในรูปแบบต่างๆ ให้ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมาย
ตามสถานการณ์และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท า
ให้การด าเนินการจดัซ้ือส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ถกูชะลอออกไป 
และจะด าเนินการต่อในสถานการณ์
และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม

 - กองงานผู้บริหาร

101 โครงการค่ายเยาวชน  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมค่ายเยาวชนแกน่ักศึกษาต่างชาติ  - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึ
อาจมีการปรับรูปแบบโครงการ

 - กองงานผู้บริหาร

102 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันต่อกลุ่มเป้าหมาย  - อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการวิจยัและเสนอให้กรรมการพิจารณาตรวจรับ
 จ านวน 2 เร่ือง ดังนี ้(1) คุณค่าการรับรู้พฤติกรรมของผู้รับบริการด้านการ
เรียนการสอนและแนวทางการสร้างชื่อเสียงการเป็นทีรู้่จกัของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ (2) คุณค่าการรับรู้พฤติกรรมของผู้รับบริการ
ด้านบริการทางวิชาการและแนวทางการสร้างชื่อเสียงการเป็นทีรู้่จกัของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
570,000 บาท

 - เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท า
ให้การตรวจรับโครงการวิจยัล่าชา้

 - กองแผนงาน

กลยทุธ์ที ่2.4 "การสือ่สารเพ่ือบริหารภาพลกัษณ์ทีม่ีประสทิธิผล"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

103 โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกจิของคณะ/ 
ส านัก

 - อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนคณาจารยข์องสถาบันในการเดินทางไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ โดยมีคณาจารยข์องสถาบันเดินทาง
ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศแล้ว จ านวน 16 ราย ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ  จ านวน 110,508.34 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

104 โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษา

 - อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารยข์องสถาบันในการ
เดินทางไปเจรจาสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน า
หลักสูตรการศึกษากบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีการเดินทางไปเจรจา
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษากบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว ดังนี ้(1) ระหว่างวันที ่16 - 17 ตุลาคม 2562
 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) ระหว่างวันที ่17 - 18 ตุลาคม 
2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี (3) ระหว่างวันที ่21 - 27 พฤศจกิายน 
2562 ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และ (4) ระหว่างวันที ่10 - 14 ธันวาคม 2562 ณ
 สาธารณรัฐประชาชนจนี ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
122,886.41 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

105 โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ  - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) ประชมุหารือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็น ประสบการณ์เพือ่ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการฟืน้ฟูและอนุรักษ์คู 
คลองในพืน้ที ่ตลอดทัง้การใชน้้ า และการจดัการขยะอยา่งรู้คุณค่า (2) 
สนับสนุนและเชื่อมประสานให้เกดิกลุ่มและเครือขา่ยเฝ้าระวัง ฟืน้ฟู และ
อนุรักษ์คู คลองของชมุชนริมคลองและคลองซอย (3) จดัอบรมเพือ่สร้าง
วิทยากรในการฟืน้ฟูและอนุรักษ์คู คลองในพืน้ที ่และส่งเสริมและให้ค าแนะน า
กบัองค์กรต่างๆ เชน่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านักงาน 
ฯลฯ และ (4) จดัสัมมนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและ
ระหว่างเครือขา่ยเกี่ยวกบัการฟืน้ฟู และอนุรักษ์คู คลอง ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ จ านวน 289,075 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

106 โครงการจดังาน Home Coming Day  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดังาน Home Coming Day คณะ
บริหารธุรกจิ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - ชะลอการจดังาน เนือ่งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะบริหารธุรกจิ

107 โครงการ Thank You Gift  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มอบของทีร่ะลึกแกส่ื่อมวลชน จ านวน 20 แห่ง 
ส่งมอบของทีร่ะลึกแกตั่วอยา่งหลัก จ านวน 800 หน่วยตัวอยา่ง และส่งขอ้ความ
 (SMS) ขอบคุณ/ สวัสดีปีใหม่แกตั่วอยา่งหลัก จ านวน 50,000 หน่วยตัวอยา่ง 
ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 113,628 บาท

 -  - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

108 โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบัขบวนการเสรีไทยและ
การร าลึกเสรีไทย

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรม ดังนี ้(1) กจิกรรมสร้างความร่วมมือ
เกี่ยวกบัเสรีไทยทีจ่งัหวัดแพร่ มีก าหนดการจดักจิกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 
(2) กจิกรรมสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบัเสรีไทยทีจ่งัหวัดแพร่ โดยมีก าหนดจดั
กจิกรรมประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษา และประกวดบทความใน
ระดับอดุมศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2563 และก าหนดจดั
กจิกรรมร าลึกเสรีไทยในเดือนกนัยายน 2563 นอกจากนี ้ได้ด าเนินการจดั
ประชมุคณะท างานแล้ว จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที ่1/2563 เมือ่วันที ่19 
พฤศจกิายน 2562 และคร้ังที ่2/2563 เมือ่วันที ่24 กมุภาพันธ์ 2563 ทัง้นี ้ยงั
ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ส านักบรรณสารการพัฒนา

109 โครงการเสวนาวิชาการและการแถลงขา่ว  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมเสวนาทางวิชาการรวมทัง้การแถลงขา่ว  - เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจดังานหรือ
กจิกรรมทีจ่ะต้องมีการรวมตัวกนัของ
กลุ่มคนจ านวนมากได้

 - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

110 โครงการพัฒนาเว็บไซต์  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์งวดงานที ่2 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 214,000 บาท

 -  - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

111 โครงการการเป็นนานาชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการ เพือ่พัฒนาความเป็นนานาชาติของคณะบริหารธุรกจิ 
ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - ชะลอโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะบริหารธุรกจิ

112 โครงการนิด้าจติอาสา  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรม Focus Group ค้นหาประเด็นเพือ่การ
พัฒนาทีต่รงตามความต้องการของชมุชน ส ารวจพืน้ทีใ่นการจดักจิกรรมเพือ่น า
ขอ้มูลมาออกแบบการจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบับริบทของพืน้ที ่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างเครือขา่ยร่วมกบัภาคประชาสังคมในการจดั
กจิกรรมพัฒนาชมุชน สังคม อยา่งยั่งยนื ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึ
ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ทัง้นี ้จะ
เร่ิมด าเนินการต่อเมือ่สถานการณ์เขา้สู่
ภาวะปกติ

 - กองงานผู้บริหาร

113 โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก  - อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ผ่านส่ือ
ออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 14,784.78
 บาท

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

114 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเบือ้งต้น และการส่ือสารขา้ม
วัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการกจิกรรมแกน่ักศึกษาต่างชาติ โดยได้มีการจดัการ
บรรยาย - ถามตอบแลกเปล่ียน และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ แก่
นักศึกษาต่างชาติ จ านวน 112 คน ระหว่างวันที ่16 - 17 มกราคม 2563 โดย
นักศึกษาต่างชาติทีเ่ขา้ร่วมมีความพึงพอใจ เท่ากบั ร้อยละ 95.89 ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 62,275 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

115 โครงการ Home Coming Day  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดังาน Home Coming Day คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกบัศิษยเ์กา่ ศิษยป์ัจจบุัน โดยมีกจิกรรมท าบุญ แขง่กฬีา
 และกจิกรรมภาคเยน็ เมือ่วันที ่23 พฤศจกิายน 2562 มีผู้เขา้ร่วมงาน จ านวน 
300 คน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 47,818.5 บาท

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

116 โครงการประชาสัมพันธ์วันสถาปนาคณะ  - ยงัไม่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์วันสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

 - เล่ือนการจดังานวันสถาปนาคณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

117 โครงการสร้างเครือขา่ยกจิกรรมเพือ่สังคมสู่การพัฒนา
ชมุชนอยา่งยั่งยนื

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัประชมุท าขอ้มูลเครือขา่ย จดัเวทีสมัชชาจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาชมุชนระดับเขต รวมถงึจดัประชมุ/อบรมอื่นๆ แกแ่กน
น าชมุชนจ านวน 50 เขตในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - กองงานผู้บริหาร

118 โครงการ NIDA USR สร้างจติส านึกชว่ยเหลือสังคม  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเกา่ 
นักศึกษาปัจจบุัน อาจารย ์เจา้หน้าที ่เพือ่ชว่ยเหลือเด็กก าพร้า ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ โดยได้มีการด าเนินการเพือ่ชว่ยเหลือ
สังคมแล้ว ดังนี ้(1) มอบเงินบริจาคให้กบัหน่วยงานทีข่าดแคลน 3 แห่ง ได้แก ่
โรงพยาบาลแม่สะเรียง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านอา่งเตย จงัหวัด
ฉะเชงิเทรา และมูลนิธิศูนยม์ะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกยีรติ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร (2) มอบเงินสนับสนุนกจิกรรมกฬีาสีให้แกโ่รงเรียนบางกะปิ 
และ (3) มอบเงินบริจาคสมทบทุนชว่ยเหลือผู้ป่วยจติเวชยากไร้ มูลนิธิ
โรงพยาบาลศรีธัญญา ในงาน “9 ทศวรรษ วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย”
 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

119 โครงการกจิกรรมนันทนาการให้แกน่ักศึกษาต่างชาติ  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมให้แกน่ักศึกษาต่างชาติในรูปแบบต่างๆ โดย
ได้มีการจดักจิกรรมการเรียนภาษาไทยพืน้ฐานส าหรับนักศึกษาต่างชาติแล้ว 
จ านวน 7 คร้ัง ระหว่างวันที ่23 มกราคม - 19 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการ จ านวน 6,352 บาท

 - ชะลอการจดักจิกรรมชั่วคราว 
เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
โดยอาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
กจิกรรมต่างๆ ในภายหลัง

 - กองงานผู้บริหาร

120 โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์  - อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น
อปุสรรคต่อการจดัท าโครงการ ส่งผลให้
ต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
โครงการ เพือ่การประชาสัมพันธ์เขา้ถงึ
เป้าหมาย

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

121 โครงการสถติิประยกุต์เพือ่สังคม  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัอบรมวิธีการใชโ้ปรแกรม Autodesk 3dsMax
 ในการสร้างงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและตัวละครเบือ้งต้น การน า 
3D Models ทีไ่ด้ไปใชใ้นการแสดงผลงาน รวมถงึวิธีการใชโ้ปรแกรม 
Substance Painter ในการสร้างพืน้ผิววัสดุให้มีความสมจริง เพือ่น าไฟล์ PBR 
Textures ไปท าการใส่ให้แก ่3D Models ส าหรับงานสถาปัตยกรรม เกมส์ 
งานแสดงสินค้า และภาพยนตร์ ระหว่างวันที ่5 ตุลาคม - วันที ่14 ธันวาคม 
2562 มีผู้เขา้อบรม จ านวน 21 คน ผลการประเมินโครงการ ดังนี ้(1) ผู้เขา้
อบรมบรรลุวัตถปุระสงค์และได้ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเขา้ร่วมกจิกรรม 
เท่ากบั 4.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (ระดับมากทีสุ่ด) (2) ผู้เขา้อบรมได้รับ
ความรู้หลังจากอบรมในระดับที ่"มาก" กอ่นอบรม เท่ากบั 2.46 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 (ระดับน้อย) หลังอบรม เท่ากบั 4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
(ระดับมากทีสุ่ด) และ (3) ความพึงพอใจโดยรวมของกจิกรรมนี ้เท่ากบั 4.92 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (พึงพอใจมากทีสุ่ด) ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 35,600 บาท

 - เนือ่งจากเป็นการอบรมทีเ่กบ็มี
ค่าใชจ้า่ยจงึมีผู้สมัครเขา้อบรมบางท่าน
ยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมแต่วันจริงไม่มา
อบรม ท าให้เสียสิทธิของคนอื่นในการ
เขา้อบรม

 - คณะสถติิประยกุต์

122 โครงการ Home Coming Day  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดังาน Home Coming Day ของ
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

123 โครงการส่งเสริมการอา่นและบริการชมุชน  - ยงัไม่ได้ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการอา่นและบริการชมุชนแกเ่ด็กและเยาวชน  - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 คณะท างานโครงการ
ส่งเสริมการอา่นและบริการชมุชน 
ส านักบรรณสารการพัฒนา จงึ
เห็นสมควรให้ชะลอการด าเนินงาน
ออกไปกอ่นเพือ่ความปลอดภัยของเด็ก
และเยาวชน

 - ส านักบรรณสารการพัฒนา
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

124 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) จดัพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติเพิม่เติม จ านวน 500 เล่ม (2) จดัส่ง
ขอ้มูลเพือ่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบ E-brochure ไปยงักลุ่มประเทศ
อาเซียน จ านวน 64 แห่ง และ (3) ติดต่อประสานงานกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่รับ
สมัครนักศึกษาต่างชาติ รวบรวมเอกสารเสนอคณะต่างๆ และผู้บริหารพิจารณา
 โดยมีผู้สนใจสมัครเขา้ศึกษาต่อทีส่ถาบันแล้ว จ านวน 9 ราย ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองงานผู้บริหาร

125 โครงการ NIDA Team Forum  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดังาน NIDA Team Forum เพือ่ให้คณาจารยร่์วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ทีม่ีความส าคัญในปัจจบุัน และเป็น
ประโยชน์ต่อคณาจารยภ์ายในสถาบัน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึ
ท าให้ต้องเล่ือนก าหนดระยะเวลาการจดั
โครงการ ทัง้นี ้กรรมการสภาคณาจารย์
จะประชมุเพือ่ก าหนดระยะเวลาการจดั
โครงการอกีคร้ังในการประชมุเดือน
พฤษภาคม 2563

 - สภาคณาจารย์

126 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ขอรับบริจาคทุนทรัพยแ์ละอปุกรณ์กนัหนาวที่
เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน และได้น ารองเท้านักเรียน และอปุกรณ์กนัหนาว
ไปบริจาคให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านผาฮ้ี จงัหวัดเชยีงราย ระหว่างวันที ่5 - 7
 มกราคม 2563

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

127 โครงการความร่วมมือกบัสมาคมศิษยเ์กา่  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมร่วมกบัสมาคมศิษยเ์กา่คณะนิติศาสตร์ ทัง้นี้
 ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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128 โครงการเกบ็ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการ
สุ่มตัวอยา่งหลัก

 - อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที ่2 โดยได้ด าเนินการจดัหาผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการเขยีนโปรแกรม และจดัจา้งให้ด าเนินการเขยีนโปรแกรม
การจดัเกบ็ฐานขอ้มูลตัวอยา่งหลัก และการสุ่มตัวอยา่งหลัก ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ จ านวน 360,000 บาท

 -  - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

129 โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพือ่คัดเลือกหน่วยงาน
ดีเด่น สพบ. ปี 2562

 - อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศผลรางวัลหน่วยงานดีเด่นปี 2562 และมอบ
รางวัล โดยผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สรุปได้ดังนี ้(1) รางวัล "หน่วยงาน
ดีเด่นระดับคณะ" เนือ่งจากหลักเกณฑ์การตัดสินก าหนดให้คะแนนของ
หน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่
ปรากฎว่าไม่มีคณะใดทีม่ีคะแนนถงึร้อยละ 80 ดังนัน้ จงึไม่มีคณะทีไ่ด้รับรางวัล
 ทัง้นี ้คณะทีไ่ด้คะแนนการประเมินสูงสุด 4 อนัดับ ได้แก ่1. คณะสถติิประยกุต์
 2. วิทยาลัยนานาชาติ 3. คณะการจดัการการท่องเทีย่ว และ 4. คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม และ (2) รางวัล "หน่วยงานดีเด่นระดับส านักและระดับ
กอง" 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่ส านักบรรณสารการพัฒนา 2. รางวัลรอง
ชนะเลิศ อนัดับ 1 ได้แก ่ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 3. รางวัลรองชนะเลิศ 
อนัดับ 2 ได้แก ่กองบริการการศึกษา และ 4. รางวัลชมเชย ได้แก ่ส านักสิริ
พัฒนา ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 5,628 บาท

 - ยงัไม่สามารถด าเนินโครงการได้
ครบถว้น คงเหลือขั้นตอนการมอบ
รางวัลหน่วยงานดีเด่น ซ่ึงจะด าเนินการ
ได้เมือ่สถาบันกลับเขา้สู่สถานการณ์ปกติ

 - กองแผนงาน

130 โครงการ NIDA Quality Award ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัเตรียม/ รวบรวมผลการด าเนินงานของคณะ/ 
วิทยาลัย ภายในสถาบัน เพือ่ประเมินผลรางวัล NIDA Quality Award 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองแผนงาน

กลยทุธ์ที ่2.5 "ผู้ใชบ้ริการมีความประทับใจสงู"

ยทุธศาสตร์ที ่3 "การปฏิบัตกิารทีเ่ป็นเลศิ (Excellent Operation)"

กลยทุธ์ที ่3.1 "การเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ"

กลยทุธ์ที ่3.2 "มีระบบการวดั เปรียบเทียบ และประเมินผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบัตกิาร"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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131 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ การจดัท าคู่มือ/ รายงาน 
และการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการรับรองมาตรฐาน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานเพือ่พิจารณาจดัท าโครงการที่
เหมาะสม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองแผนงาน

132 โครงการการน าผลงานวิจยั (R2R) มาพัฒนาเพือ่เพิม่ความ
เป็นเลิศในกระบวนงานส าคัญ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน แกค่ณะท างาน 5 กลุ่มระบบงาน ได้แก ่(1) ระบบการให้บริการ
นักศึกษาต่างชาติ (2) ระบบบริหารจดัการโครงการ (3) ระบบงานบริหาร
ทรัพยากร (4) ระบบงานสารบัญดิจทิัล และ (5) ระบบงานรักษาความปลอดภัย
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

133 โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมอบรม ประชมุ สัมมนา รวมทัง้ตรวจ
ประเมินเพือ่การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 133,877.80 บาท

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

134 โครงการการจดัการความรู้เพือ่มุง่สู่ความเป็นเลิศ  - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการใชก้ารส่ือสารออนไลน์ เพือ่ติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้มีการปรับรูปแบบการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกบัขอ้จ ากดัและสถานการณ์ในปัจจบุัน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ

 - ได้รับการจดัสรรงบประมาณล่าชา้
 - เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึมี
การปิดสถาบันชั่วคราว
 - ความพร้อมของเทคโนโลยใีนการ
ส่ือสารประสานงาน จงึมีความล่าชา้ใน
การติดต่อส่ือสาร

 - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

135 โครงการเพิม่ขนาดและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลตัวอยา่งหลัก 
(Master Sample) ส าหรับการส ารวจความคิดเห็น

 - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลของตัวอยา่งหลักทีม่ีอยู่เดิมให้เป็น
ปัจจบุัน และเพิม่ขนาดตัวอยา่งหลักด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยได้
ด าเนินการเพิม่ขนาดตัวอยา่งหลักแล้ว จ านวน 9,820 หน่วยตัวอยา่ง ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 166,400 บาท

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเพิม่ขนาด
ตัวอยา่งหลักได้เป็นการชั่วคราว

 - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

136 โครงการเพิม่ผลิตภาพของคณะฯ  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่เพิม่ผลิตภาพของคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลยทุธ์ที ่3.3 "มีการปรับปรุงผลการปฏิบัตงิานอยา่งตอ่เน่ือง"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

137 โครงการจดัการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดักจิกรรมการจดัการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

138 โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางมาตรฐานสากล

 - อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง
 (SAR) ตามเกณฑ์สากล ด้วยการแลกเปล่ียนความรู้เพือ่สร้างแนวปฏิบัติทีดี่ใน
การท างาน และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

139 โครงการพัฒนากระบวนการภายในของสภาคณาจารย์
เพือ่ตอบสนองนโยบายของสถาบัน

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการน าผลจากการด าเนินโครงการ NIDA Team Forum มา
จดัท าสรุปเนือ้หาสาระเป็น Infographic เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จงึต้องเล่ือนก าหนดระยะเวลาในการ
จดัโครงการ NIDA Team Forum ออกไปกอ่น

 -  - สภาคณาจารย์

140 โครงการบริหารจดัการความรู้ภายในองค์การ (KM)  - ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัการความรู้ของคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ โดยจะเร่ิม
ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

 -  - คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

141 โครงการบริหารจดัการความรู้ภายในองค์การ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดักจิกรรมการจดัการความรู้ของคณะ
นิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

142 โครงการเพิม่ขดีความสามารถและประสิทธิภาพของ
สถาบัน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เพิม่ขดีความสามารถและประสิทธิภาพของสถาบัน
ให้มีความเป็นเลิศ และมุง่สู่องค์กรทีม่ีความคล่องตัวทางด้านต่างๆ รวมทัง้การ
จดักจิกรรมประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ และการจดัประชมุสัมมนา
กรณีศึกษาระดับนานาชาติ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
28,252.78 บาท

 - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น
ขอ้จ ากดัส าคัญ ท าให้ต้องปรับ/ เล่ือน
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามทีไ่ด้
วางแผนไว้

 - กองแผนงาน

143 โครงการ NIDA Transformation  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่สร้างหลักสูตรให้มีความยดืหยุ่น ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเทคนิคและวิธีการเรียนการสอน และขยายฐานกลุ่ม
ผู้เรียนให้ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Lifelong learning) ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองงานผู้บริหาร

กลยทุธ์ที ่3.4 "มีแผนพัฒนาสูอ่งค์กรทีม่ีความคลอ่งตวั"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

144 โครงการขบัเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสู่การเป็น
สถาบันอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐระยะที ่5 สพบ.

 - อยู่ระหว่างด าเนินการขบัเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การเป็น
สถาบันอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการ
จดัประชมุคณะกรรมการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัการประชาพิจารณ์ ชี้แจงรับฟัง
ความคิดเห็น รวมถงึจดั workshop ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน
 615,134.32 บาท

 -  - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

145 โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้างองค์การและ
กรอบอตัราก าลัง สพบ.

 - อยู่ระหว่างด าเนินการร่างแผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตและหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน (Functional 
Description) พร้อมค่างานของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน และ
กรอบอตัราก าลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 270,618.54 บาท

 -  - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

146 โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงาน
ของผู้บริหารสถาบัน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดี และรองอธิการบดี) ทัง้นี้
 ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - สภาคณาจารย์

147 โครงการสภาสถาบันพบประชาคม  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดังานสภาสถาบันพบประชาคม โดย
ผู้บริหารได้หารือร่วมกบัสภาสถาบันเกี่ยวกบัการจดังานดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะ
จดังานในเดือนกนัยายน 2563 ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ส านักงานสภาสถาบัน

148 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน สพบ.

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) โดยได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการท างานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ สพบ. แล้ว ท้งนี ้
ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยทุธ์ที ่3.5 "เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

149 โครงการการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั  - อยู่ระหว่างด าเนินการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจยัแกค่ณาจารยภ์ายใน
สถาบัน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 6,000,000 บาท

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ท าให้โครงการวิจยัยงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้

 - ส านักวิจยั

150 โครงการสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้สรรหาคณาจารยใ์หม่ของคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ จ านวน 2 ราย ได้แก ่(1) อาจารย ์ดร.ธีรติร์ บันเทิง บรรจุ
เมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2562 และ (2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ 
อยธุยา บรรจเุมือ่วันที ่2 ธันวาคม 2562

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

151 โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้านงานวิจยั  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่ให้ภารกจิด้านการวิจยัมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมุง่เน้นการท าวิจยัเชงิรุกเพือ่การพัฒนาประเทศและสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์สถาบัน และขบัเคล่ือนงานวิจยัของสถาบันเพือ่น าไปสู่การสืบค้น
และการอา้งองิ (Citation) ซ่ึงเป็นแนวทางขบัเคล่ือนสถาบันไปสู่
สถาบันการศึกษาระดับสากล ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
133,350 บาท

 -  - ส านักวิจยั

152 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจยั  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการอบรมหลักสูตรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการวิจยัแกบุ่คลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบัน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 จงึยงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบ และ
หัวขอ้ในการจดัอบรมทีเ่หมาะสมได้

 - ส านักวิจยั

ยทุธศาสตรที ่4 "ทรัพยากรทีเ่ป็นเลศิ (Excellent Resources)"

กลยทุธ์ที ่4.1 "รักษาและเพ่ิมความโดดเดน่ของอาจารยป์ระจ า"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

153 โครงการสัมมนาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ฝึกอบรม  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัสัมมนาเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ฝึกอบรม
ของบุคลากรส านักสิริพัฒนา โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านการ
บริหารจดัการการพัฒนาบุคลากร การจดัฝึกอบรม และการบริหารจดัการ
ภายในหน่วยงาน มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 26 คน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
 จ านวน 745,000 บาท

 -  - ส านักสิริพัฒนา

154 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจดัสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เพือ่เสริมสร้าง
ทีมงานสู่มาตรฐานสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ ระหว่างวันที ่20 - 21 พฤศจกิายน 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 22 คน คะแนนความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม เท่ากบั 4.49 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 24,868 
บาท

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

155 โครงการสัมมนาแผนประจ าปี  - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการจดัสัมมนาร่วมกนัระหว่างอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีค่ณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงการจดัท าแผนการด าเนินงานในปีถดัไป เมือ่วันที ่9 มีนาคม 2563 
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 34 คน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

156 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมจดัการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะนิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

157 โครงการสนับสนุนผลงานการเล่ือนระดับส าหรับเจา้หน้าที่  - อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนการจดัท าผลงานวิชาการเพือ่น าไปใชข้อ
ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถติิประยกุต์ ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะสถติิประยกุต์

กลยทุธ์ที ่4.2 "พัฒนาบุคลากรสูค่วามเป็นมืออาชพี"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

158 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการส่งบุคลากรของส านักงานตรวจสอบภายในของสถาบัน
เขา้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และ
หลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยได้ส่งนางสาวเพไนย
  โชคชยัพัฒนา เขา้รับการอบรมหลักสูตร Intermediate ด้าน Financial 
Compliance ระหว่างวันที ่14 - 23 กมุภาพันธ์ 2563 ซ่ึงผู้เขา้อบรมได้ผ่าน
การทดสอบแล้ว ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 6,200 บาท

 - เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 กรมบัญชกีลางได้เล่ือนการจดัฝึกอบรม
และทดสอบโครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ (CGIA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน

159 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก 3Es (Efficiency & 
Effectiveness/ Engagement/ Enjoy)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษแกบุ่คลากรของคณะบริหาร
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการประชมุวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
ทักษะการใชภ้าษาองักฤษขั้นพืน้ฐาน และจดัการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 
2563 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 6 คน ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - เกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท าให้
ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของ
กจิกรรม

 - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

160 โครงการพัฒนาเครือขา่ยต่างประเทศและการประชมุ
นานาชาติของผู้บริหารสถาบัน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนผู้บริหารสถาบันในการเดินทางไปสร้างความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยได้เดินทางไปสร้างความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว ดังนี ้(1) ระหว่างวันที ่17 - 18 ตุลาคม 2562
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี (2) ระหว่างวันที ่21 - 27 พฤศจกิายน 2562 ณ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส (3) ระหว่างวันที ่11 - 15 กมุภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และ (4) ระหว่างวันที ่19 - 23 มีนาคม 2563 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 574,454.23 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

161 โครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั  - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเครือขา่ยของงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
Microeconomics of Competitiveness ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 - ชะลอการด าเนินการ เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - คณะบริหารธุรกจิ

162 โครงการสนับสนุนกจิกรรมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย
อนิเดียน่า

 - ยงัไม่ได้ด าเนินกจิกรรมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยอนิเดียน่า  - เกดิสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 - กองงานผู้บริหาร

กลยทุธ์ที ่4.3 "เพ่ิมความเขม้แขง็เครือขา่ยความร่วมมือ"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

163 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้นี้
 ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

164 โครงการพัฒนาเครือขา่ยงานห้องสมุด  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมความร่วมมือเครือขา่ยงานห้องสมุด โดยได้
มีการประชมุความร่วมมือกบัห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษาแล้ว ดังนี ้(1) 
คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 1 คร้ัง (2) คณะท างาน
กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 2 คร้ัง (3) คณะท างานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ จ านวน 1 คร้ัง (4) คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร จ านวน 1 
คร้ัง (5) คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยสีารนิเทศ จ านวน 1 คร้ัง และ (6) 
เครือขา่ยความร่วมมือห้องสมุดด้านประกนัคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 คร้ัง 
รวมถงึด าเนินการแลกเปล่ียนดรรนีวารสาร ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - ส านักบรรณสารการพัฒนา

165 โครงการการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและเครือขา่ย
ด้านส่ิงแวดล้อมกบัต่างประเทศ

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและเครือขา่ยด้านส่ิงแวดล้อม
กบัต่างประเทศ

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

166 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลดิจทิัลส าหรับห้องสมุด
อเิล็กทรอนิกส์

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหาฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาเนือ้หาที่
สอดคล้องกบัหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกจิ สังคม 
เทคโนโลยแีละการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทาง
วิชาการทีม่ีคุณภาพ ทันสมัย เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ส านักบรรณสารการพัฒนา

167 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันและระบบ
ชว่ยในการตัดสินใจแบบอจัฉริยะ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) จดัจา้งบ ารุงรักษาระบบฐานขอ้มูลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) (2) จดัจา้งภาระงานโหลดเพิม่เติมระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และ (3) จดัซ้ือโปรแกรม SAS 
ส าหรับการเรียนการสอนของสถาบัน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน
 1,375,673.95 บาท

 -  - ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลยทุธ์ที ่4.4 "พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลศิในการปฏิบัตงิาน"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

168 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ์ (หนังสือ 
วารสาร) ส่ือโสตทัศน์ โดยพิจารณาเนือ้หาทีส่อดคล้องกบัหลักสูตรการเรียนการ
สอนของสถาบัน เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีและการเมืองของประเทศต่างๆ 
และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการทีม่ีคุณภาพ ทันสมัย เป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ส านักบรรณสารการพัฒนา

169 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
บริหารงานและการเรียนการสอนของสถาบัน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี ้(1) จดัจา้งงานบ ารุงรักษาอปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 
(San Storage) และอปุกรณ์กระจายสัญญาน (San Switch) (2) จดัจา้งงาน
บริการดูแลระบบโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ (3) จดัจา้งงานจา้ง
บ ารุงรักษาระบบวิทยานิพนธ์อเิล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) และ (4) จดัหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พืน้ฐานส าหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Office) โดย
การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธี e-bidding ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 
2,585,566.07 บาท

 - เนือ่งจากได้รับงบประมาณแผ่นดิน
ล่าชา้ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมี
การขอใชง้บประมาณเงินรายได้ของ
สถาบันจดัจา้งส ารองงบประมาณใน
ส่วนทีส่ามารถส ารองได้ไปกอ่น

 - ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

170 โครงการจดัต้ังห้อง Multimedia Studio & Co-Working
 Space

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งปรับปรุงห้องสตูดิโอและจดัซ้ือครุภัณฑ์ 
ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 1,971,135 บาท

 - ยงัไม่สามารถเบิกจา่ยเงินงวดสุดท้าย 
เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ท าให้ผู้รับจา้งไม่สามารถ
เขา้มาลงนามเอกสารได้

 - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

171 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพือ่ตอบกลุ่ม
ผู้เรียนทุกชว่งวัย (Life Long Learning)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพือ่ตอบกลุ่มผู้เรียนทุก
ชว่งวัย (Life Long Learning) ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ศูนยค์ลังปัญญาและ
สารสนเทศ

172 โครงการพัฒนาระบบและการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้
สู่สากลในระดับสถาบัน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรม ดังนี ้(1) การประกนัคุณภาพการศึกษา (2)
 การขบัเคล่ือนการด าเนินการ ISO ของกองบริการการศึกษา และกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - กองแผนงาน

173 โครงการระบบสารสนเทศคณะฯ  - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทัง้นี ้ยงัไม่มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 - อาจจะต้องมีการปรับกจิกรรมบาง
กจิกรรมให้มีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์

 - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

174 โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
แนวทางมาตรฐานสากล

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

 - ร้านค้าทีม่ีผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
พัฒนา Facebook ค่อนขา้งหายาก

 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์

175 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  - อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจดัการ เพือ่ให้ขอ้มูลในเว็บไซต์มีความทันสมัยและเป็นปัจจบุัน โดยการ
จดัจา้งบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

176 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานขอ้มูลงานวิจยัของ
ส านักวิจยั

 - ยงัไม่ได้ด าเนินการ โดยมีแผนทีจ่ะด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานขอ้มูล
งานวิจยัของส านักวิจยัระหว่างเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2563

 - เนือ่งจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 และสถาบันประกาศปิดท าการชั่วคราว
 จงึต้องปรับแผนการด าเนินงานใหม่ให้
สอดรับกบัสถานการณ์

 - ส านักวิจยั

177 โครงการการเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายรุาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งบุคลากรทีจ่ะเกษียณอายรุาชการ จ านวน 2 คน 
เขา้ร่วมโครงการสัมมนากบัหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที ่4 - 8 มีนาคม 
2563 ณ ศูนยสุ์ขภาพมิชชั่น จงัหวัดสระบุรี โดยบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการมี
ความสุขในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่จา้ภาพจดัและมีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมโครงการระดับมาก

 -  - กองบริหารทรัพยากรบุคคล

178 โครงการแขง่ขนักฬีาสานสัมพันธ์ผูกพันเพือ่ผองเรา  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัการแขง่ขนักฬีาระหว่างนักศึกษาเมือ่วันที ่19 
ตุลาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 230 คน ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
จ านวน 13,912 บาท

 - มีการเล่ือนวันจดัการแขง่ขนัเนือ่งจาก
 ต้องตรวจสอบกจิกรรมของแต่ละคณะ 
เพือ่ให้ได้วันทีน่ักศึกษาสามารถเขา้ร่วม
ได้มากทีสุ่ด
 - มีการเปล่ียนชนิดของกฬีา เพือ่ลด
การปะทะกนัของนักกฬีา และเพิม่
ความปลอดภัยในการแขง่ขนั
 - มีการปรับรูปแบบการแขง่ขนั จาก
แบบพบกนัหมด เป็นการแบ่งสาย

 - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลยทุธ์ที ่4.5 "เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร"
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

179 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาและการประกวด
เชยีร์ลีดเดอร์ เพือ่สร้างเครือขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย ์และ
เจา้หน้าที ่เมือ่วันที ่19 ตุลาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 270 คน ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 12,300 บาท

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

180 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัการแขง่ขนักฬีาระหว่างนักศึกษาเมือ่วันที ่19 
ตุลาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 230 คน

 -  - คณะนิติศาสตร์

181 โครงการจดัต้ังชมรมนักศึกษาเกา่  - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ด าเนินการจดัต้ังชมรมนักศึกษาเกา่ คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนัดีในกลุ่ม
นักศึกษาคณะและสถาบัน

 -  - คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

182 โครงการคืนสู่เหยา้คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม/ 
ราชพฤกษ์คืนถิ่น

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจดักจิกรรมท าบุญ แขง่กฬีา และกจิกรรมภาค
เยน็ของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกบัศิษยเ์กา่ ศิษยป์ัจจบุัน เมือ่
วันที2่3 พฤศจกิายน 2562 มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 300 คน ทัง้นี ้มี
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 47,818.5 บาท

 -  - คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

183 โครงการของศูนยส์ ารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้า
โพล"

 - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการด าเนินประจ าปีงบประมาณ เพือ่
สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน และมีหน้าทีใ่นการส ารวจความคิดเห็น
ต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ รวมทัง้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ กจิกรรม หรือผลงานของ
สถาบันออกสู่สังคมให้สถาบันเป็นทีรู้่จกัมากขึ้น ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ จ านวน 5,354,626.22 บาท

 -  - ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 
"นิด้าโพล"

184 โครงการของศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิ
พอเพียง

 - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมของศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและ
เศรษฐกจิพอเพียง ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ศูนยศึ์กษาการพัฒนาที่
ยั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

สนับสนุนภารกิจของสถาบัน
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ที่ โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ปัญหา/ อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

185 โครงการของศูนยป์ระสานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในมนุษย์

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์อง
โครงการวิจยัซ่ึงด าเนินการโดยคณาจารย ์นักวิจยั บุคลากร และนักศึกษาของ
สถาบัน โดยมีผู้ยื่นเสนอโครงการวิจยัให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษยพ์ิจารณาแล้ว จ านวน 66 โครงการ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ 
จ านวน 102,499.10 บาท

 - มีโครงการวิจยัทีย่ื่นเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาจ านวนน้อย 
เนือ่งจากการอนุมัติงบประมาณด้าน
การวิจยัจากส านักงานวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) มีความล่าชา้ และศูนยฯ์ รับ
งานวิจยัเฉพาะของคณาจารย ์นักวิจยั 
บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
เท่านัน้

 - ศูนยป์ระสาน
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในมนุษย์

186 โครงการของศูนยค์ลังปัญญาและสารสนเทศ  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมของศูนยค์ลังปัญญาและสารสนเทศ ทัง้นี ้
ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - ศูนยค์ลังปัญญาและ
สารสนเทศ

187 โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่เตรียมการจดังานครบรวมวันสถาปนาคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

188 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  - อยู่ระหว่างด าเนินการเพือ่จดักจิกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ของคณะ
นิติศาสตร์ ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์

189 โครงการบริจาคโลหิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้จดักจิกรรมบริจาคโลหิตแล้ว จ านวน 2 คร้ัง 
คร้ังที ่1 เมือ่วันที ่19 ธันวาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 47 คน ระดับความ
พึงพอใจเฉล่ีย เท่ากบั ร้อยละ 92.75 (4.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) และ
คะแนนตามเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก และคร้ังที ่2 เมือ่วันที ่19 
มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างรอรับยอดสรุปจากสภากาชาดไทย และรวบรวมผล
ความพึงพอใจ ทัง้นี ้มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท

 -  - กองงานผู้บริหาร

190 โครงการวันรพี  - อยู่ระหว่างด าเนินการจดักจิกรรมวางพวงมาลา ทัง้นี ้ยงัไม่มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ

 -  - คณะนิติศาสตร์
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