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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 

- 30 กันยายน 2565) 

 

แผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยยุทธศาสตร จำนวน 4 ยุทธศาสตร และ

โครงการท้ังหมด จำนวน 117 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแตละยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑและความสอดคลองท่ีเปนเลิศ] 

มีโครงการท้ังหมด จำนวน 32 โครงการ 

2) ยุทธศาสตรที ่ 2 “Academic Excellence” [ความเปนเลิศทางวิชาการ] มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 45 โครงการ 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 “Operation and Services Excellences” [การดำเนินงานและการบริการท่ี

เปนเลิศ] มีโครงการท้ังหมด จำนวน 15 โครงการ 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเปนเลิศดานทรัพยากร

และโครงสรางพ้ืนฐาน] มีโครงการท้ังหมด จำนวน 25 โครงการ 

บัดนี้ สิ ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว สถาบันมอบหมายใหกองยุทธศาสตรและแผนงาน กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ซึ่งกองยุทธศาสตรและแผนงานไดกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนดังกลาว สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในภาพรวม จำนวน 117 โครงการ ดังนี้ 

     - โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 100 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.47 ของโครงการ

ท้ังหมด 

     - โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.13 ของโครงการทั้งหมด 

ซึ่งเปนโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการวิจัย เนื่องจากขอขยายระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนมีนาคม 2566 

(2) โครงการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล จำนวน 2 โครงการ เนื่องจากเจาหนาท่ี

ของ THE-ICE ตองเขามาตรวจสอบสถานท่ีจริงท่ีสถาบัน และคณะจำเปนตองเขียนรายงานการประเมินตนเองของ 

2 หลักสูตร กอนนำมาแปลเปนภาษาอังกฤษ (3) โครงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เนื่องจากตองนำผลงานวิจัย

มาสังเคราะหในรูปแบบคลิปวีดิโอ และเผยแพรผานชองทางตางๆ (4) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผูรับจางออกแบบงานปรับปรุงหองคอมพิวเตอร และผูรับจางเหมาบริการ
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สงเสริม Digital Marketing ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ และ (5) โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับ

สำหรับเจาหนาท่ี เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอยูระหวางจัดทำผลงานวิจัย 

     - โครงการท่ีไมไดดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.40 ของโครงการทั้งหมด ซ่ึง

เปนโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการเปดหลักสูตรใหม/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก  

เนื่องจากคณะภาษาและการสื่อสารมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมและเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564  

(2) โครงการเอกสารและตำรา เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจในการผลิตตำรา (3) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ

เผยแพรงานวิจัย เนื่องจากบุคลากรของสำนักวิจัยมีภาระงานเพ่ิมข้ึน (4) โครงการการเปนนานาชาติ (5) โครงการ

สงเสริมการอานและบริการชุมชน (6) โครงการเกี่ยวกับพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา จำนวน 3 

โครงการ และ (7) โครงการท่ีมีลักษณะการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากตองมีการ

รวมกลุมของคนท่ีเขารวมกิจกรรม 

 หากจำแนกตามยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑและความสอดคลองท่ีเปน

เลิศ] มีโครงการท้ังหมด จำนวน 32 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.25 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 1 

  - โครงการท่ีไมไดดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.75 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตรท่ี 1 ไดแก (1) โครงการเปดหลักสูตรใหม/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ภส.) 

เนื่องจากคณะภาษาและการสื่อสารมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมและเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564  

(2) โครงการการเปนนานาชาติ (บธ.) (3) โครงการสงเสริมการอานและบริการชุมชน (บส.) (4) โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ (พค.) (5) โครงการฝกงานสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รศ.) และ (6) โครงการเสริมสรางประสบการณ

ความรูทางวิชาการ (รศ.) เนื่องจากตองมีการรวมกลุมของคนท่ีเขารวมกิจกรรม 

 ปญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตรท่ี 1 ดังนี้ 

  - ขาดชองทางการประชาสัมพันธในตางประเทศเพ่ือสรางภาพลักษณ และความเปนนานาชาติ 

  - นักศึกษาขาดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริง และไมมีการจัดกิจกรรมสรางความผูกพัน/ 

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

  - การพัฒนาผลิตภัณฑไมสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

 ขอเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 1 ดังนี้ 

  - เพิ ่มรูปแบบและชองทางการประชาสัมพันธในตางประเทศใหหลากหลายและตรงกับ

กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะเปนการสรางภาพลักษณ และการเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ 

  - เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจริง (Project-base Management Learning) ใหแกนักศึกษา 

และสรางความผูกพัน/ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน 
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  - พัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีความแตกตาง และนาเชื่อถือ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

  - เพ่ิมชองทางการเผยแพรผลงานวิชาการสูสังคม 
 

2) ยุทธศาสตรที ่ 2 “Academic Excellence” [ความเปนเลิศทางวิชาการ] มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 45 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.11 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 2 

  - โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.67 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 2 ไดแก (1) โครงการ “การพัฒนาและประยุกตใช Active Ageing Index (AAI) เพ่ือการ

ออกแบบระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares : LTCs)” (พศ.) เนื่องจากขอขยายระยะเวลา

ดำเนินการถึงเดือนมีนาคม 2566 (2) โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐานระดับสากล THE-ICE (ทท.) เนื่องจาก

เจาหนาที่ของ THE-ICE ตองเขามาตรวจสอบสถานที่จริงที่สถาบัน และ (3) โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐาน

ระดับสากล UNWTO (ทท.) เนื่องจากคณะจำเปนตองเขียนรายงานการประเมินตนเองของ 2 หลักสูตร กอนนำมา

แปลเปนภาษาอังกฤษ 

  - โครงการท่ีไมไดดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.22 ของโครงการท้ังหมดใน

ยุทธศาสตรท่ี 2 คือ โครงการเอกสารและตำรานิติศาสตร (นต.) เนื่องจากขาดแรงบันดาลใจในการผลิตตำรา 

 ปญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตรท่ี 2 ดังนี้ 

  - บุคลากรสายวิชาการขาดแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อสรางคุณคาทาง

วิชาการ  

 ขอเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 2 ดังนี้ 

  - จูงใจใหบุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางคุณคาทางวิชาการ 

  - พัฒนาวารสารทางวิชาการใหเขาสูฐานขอมูล TCI กลุม 1 และฐานขอมูลนานาชาติ เพื่อเปนท่ี

ยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 

3) ยุทธศาสตรที่ 3 “Operation and Services Excellences” [การดำเนินงานและการบริการท่ี

เปนเลิศ] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ ซึ่งดำเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 

ของโครงการท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 3 

 ปญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตรท่ี 3 ดังนี้ 

- การเขาถึงความตองการของผูรับบริการที่ไมตรงกลุมเปาหมาย จะสงผลใหไมทราบความ

ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ 

 ขอเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 3 ดังนี้ 
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  - สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการทันทีหลังการใชบริการ ในทุกกระบวนการใหบริการของ

สถาบัน เพ่ือการบริการและการดำเนินงานของสถาบันท่ีเปนเลิศ 
 

4) ยุทธศาสตรที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเปนเลิศดานทรัพยากร

และโครงสรางพ้ืนฐาน] มีโครงการท้ังหมด จำนวน 25 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 72.00 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 4 

  - โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.00 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตรท่ี 4 ไดแก (1) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบัน (ทส.) เนื่องจากผูรับจางออกแบบงานปรับปรุงหองคอมพิวเตอร และผูรับจางเหมาบริการสงเสริม Digital 

Marketing ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ (2) โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสำหรับเจาหนาท่ี (สป.) 

เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอยูระหวางจัดทำผลงานวิจัย และ (3) โครงการครบรอบ 30 ป คณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย (พม.) เนื่องจากตองนำผลงานวิจัยมาสังเคราะหในรูปแบบคลิปวีดิโอ และเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ 

  - โครงการท่ีไมไดดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.00 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตรที่ 4 ไดแก (1) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย (วจ.) เนื่องจากบุคลากรของ

สำนักวิจัยมีภาระงานเพิ่มขึ้น (2) โครงการ GSPA NIDA Forum 2022 (รศ.) (3) โครงการ Home Coming Day 

(พค.) และ (4) โครงการสานสัมพันธนิติพัฒน (นต.) เนื่องจากตองมีการรวมกลุมของคนท่ีเขารวมกิจกรรม 

 ปญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตรท่ี 4 ดังนี้ 

  - ภาระงานที่รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมาก ทำใหไมมีเวลาทำผลงานเพื่อขอ

ตำแหนงท่ีสูงข้ึน  

  - สัญญานอินเตอรเน็ตภายในสถาบันยังไมเสถียร สงผลตอภาพลักษณของสถาบัน 

 ขอเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตรท่ี 4 ดังนี้ 

  - ปรับกฎระเบียบในการขอตำแหนงที่สูงขึ้น ใหเอื้อตอภาระหนาที่ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

  - ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2566 - 

2568 ใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา/ อุปสรรค และขอเสนอแนะของการ

ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 -  

30 กันยายน 2565) จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1  - โครงการประชาสัมพันธ์

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

ของคณะและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และข้อมูลหลักสูตร

ของคณะ และ (2) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และความส าเร็จในการผลิตบัณฑิต

ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาช้ันน าด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดสัมมนาให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความ

สอดคล้องกับช่วงเวลาการรับสมัครของสถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

การศึกษากับศิษย์เก่าท่ีเป็นอาจารย์ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท้ังในกรุงเทพและ

ต่างจังหวัด

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและให้ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเด็นร่วม

สมัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จ านวน 35 คน และผ่าน Facebook Live จ านวน 68 คน

 โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่คณะและสถาบันในฐานะ

หน่วยงานการศึกษาช้ันน าของประเทศ และท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

ระหว่างศิษย์เก่าท่ีเป็นอาจารย์ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้แน่นแฟ้นข้ึน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาปริญญาตรีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ

โครงการได้รับความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านการสัมมนาของอาจารย์ท่ีเป็นศิษย์เก่า

คณะท่ีปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 15,000 บาท (2) ค่าด าเนินงาน จ านวน 3,270 

บาท และ (3) ค่าใช้สอย จ านวน 1,730 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

2  - โครงการเปิดหลักสูตร

ใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท/ 

ปริญญาเอก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

 - แผนการด าเนินงาน : จัดส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาท่ีทันสมัย

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

มากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากคณะมีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 

จึงยังไม่ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องท่ีเป็นเลิศ]

กลยุทธ์ท่ี 1.1 “เพ่ิมการเติบโต” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

3  - โครงการประเมิน 

พัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การเรียนการสอนคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

(Edventure/ Student 

Journey)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร และ (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจท่ัวไปเกิดความ

ตระหนัก ความเข้าใจ และความรู้สึกท่ีดีต่อหลักสูตรและคณะ และจ านวนนักศึกษา 

จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 790,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ผ่าน Social Media และ  

Microsoft Teams

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีช่องทางและ Content ในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ท าให้กิจกรรม PR ท่ีคณะวางแผนจัด Road Show ท้ังในและต่างประเทศไม่สามารถ

จัดข้ึนได้ จึงยังไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ท้ังน้ี หากสถานการณ์คล่ีคลายจะ

เดินหน้ากิจกรรม Road Show ต่อไป นอกจากน้ีบางกิจกรรมได้เปล่ียนมาจัดในรูปแบบ

ออนไลน์ และ (2) นักศึกษามีความต้องการท่ีแตกต่างกันจึงท าให้ต้องมาจัดกลุ่มของความ

ต้องการ เพ่ือท่ีหลักสูตรจะได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

การประชาสัมพันธ์ในภาพรวม และจัดท าเป็นแผน SHRD-Blueprint

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 88,609.44 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 1.2 “กระจายท่ีมารายได้”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

4  - โครงการ GSPA NIDA -

 Future Leaders Camp 

(FLC)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการให้มี

ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้น า

ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงต่อไปได้ใน

อนาคต และ (3) เพ่ือเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคมของคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน (นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี) ในช่วงเวลาการรับสมัคร คร้ังท่ี 2/2565 ของสถาบัน และจัดกิจกรรม GSPA 

NIDA - Future Leaders Camp (FLC) ประมาณกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565  

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับ

ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเตรียม

ความพร้อมและสร้างภาวะผู้น าให้ตนเอง และ (3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อเยาวชนและ

สังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มีนาคม 

2565 ผ่านระบบออนไลน์ มีกิจกรรมหลัก ดังน้ี (1) Career Counselling (2) บรรยายพิเศษและ

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและเช่ือมความสัมพันธ์ (3) การเสวนาวิชาการในประเด็นการบริหารงาน

ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (4) พัฒนาทักษะ 6 ด้าน เพ่ือสร้างความพร้อมในการเป็นผู้น าและการ

บริหารภาครัฐในอนาคต ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการจัดการท้องถ่ิน ด้านการจัดการองค์การ ด้าน

งานยุติธรรมและกฎหมาย ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการวางแผนและนโยบาย มี

ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จ านวน 60 คน และมีผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คะแนนเต็ม 5) ในภาพรวม ดังน้ี ระดับความพอใจกับกิจกรรมท่ี

คณะจัดในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 คิดเป็น 4.69 คะแนน ระดับความพอใจกับกิจกรรมท่ีคณะจัดใน

วันท่ี 18 มีนาคม 2565 คิดเป็น 4.71 คะแนน และระดับความพอใจในด้านต่างๆ สูงกว่า 4.27 

คะแนนทุกด้าน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับการเรียน

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของ

ตนเอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังต้องการให้มีกิจกรรมเช่นน้ีอีกในปีถัดไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 คณะจึงปรับเปล่ียนรูปแบบจากในท่ีต้ัง เป็นแบบ Hybrid

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : - 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 37,366.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.38 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 16,000 บาท (2) ค่าด าเนินงาน จ านวน 1,875 บาท 

และ (3) ค่าใช้สอย จ านวน 19,491.20 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 1.3 “สร้างความแตกต่าง/ ความน่าเช่ือถือ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

5  - โครงการ GSPA - 

Youth Digital 

Hackathon

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐ

ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(2) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านธรร

มาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความย่ังยืน และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล

 และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดกิจกรรมในไตรมาสท่ี

 2 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 จ านวน 1 คร้ัง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา บุคลากรภาคเอกชน และ

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการเสนอแนว

ทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์

ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือ

ความย่ังยืน และ (3) เปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสน

ศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 55,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม GSPA-Youth Digital Hackathon “แพลตฟอร์มในฝันของการให้บริการ

ภาครัฐท่ีอยากให้เป็น” เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2565 ณ สถาบัน มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน

 10 คน ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นพ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความรู้ความสามารถ นอกจากน้ียังมีการ

น าเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านการส่งเสริมกรอบความคิดด้านธรรมาภิบาล

ดิจิทัลเพ่ือความย่ังยืน โดยคณาจารย์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเผยแพร่การบริหารงาน

ภาครัฐในยุคดิจิทัลมาอย่างต่อเน่ือง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาได้แสดงความเห็นต่อการพัฒนาการบริหาร

จัดการยุคดิจิทัลอย่างกว้างขวางภายใต้กรอบความคิดการบริหารงานยุคดิจิทัลอย่างย่ังยืน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้มี

ผู้เข้าร่วมจ านวนน้อย

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วม

เห็นว่ารูปแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจ แต่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากข้ึน

 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมากกว่าเดิม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 34,665.60 บาท (คิดเป็นร้อยละ 63.03 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 10,000 บาท (2) ค่าด าเนินงาน จ านวน 

15,990 บาท และ (3) ค่าใช้สอย จ านวน 3,675.60 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

6  - โครงการ HROD TALK

 ร่วมกับส่ือ (Theory and

 Application Linking 

Knowledge)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้เป็นแหล่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

การพัฒนาองค์การ เพ่ือเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเช่ือมโยง

ความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ผ่าน 

Facebook live : Shrd Nida

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน

องค์ความรู้ของคณะ จัดท าหนังสือหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปส่ือ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ HRODTALK เผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd Nida 

จ านวน 11 คร้ัง ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 133 เร่ือง “HR@คนพันธ์ุดิจิทัล (Homo Digitalis) เม่ือวันท่ี

 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้าร่วม จ านวน 102 คน (2) คร้ังท่ี 134 เร่ือง “การบริหารผล

การปฏิบัติงานยุคดิจิทัล (DPM : Digital Performance Management)” เม่ือวันท่ี 2 

ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วม จ านวน 280 คน (3) คร้ังท่ี 135 เร่ือง “Becoming Resilient 

HROD” เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 22 คน (4) คร้ังท่ี 136 เร่ือง “การ

เรียนรู้และพัฒนาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 

ผู้เข้าร่วม จ านวน 86 คน (5) คร้ังท่ี 137 เร่ือง “ถอดรหัสสภาวะผู้น าร่วมสมัย” เม่ือวันท่ี 17

 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 59 คน (6) คร้ังท่ี 138 เร่ือง “แนวทางการสร้าง HRD 

Platforms” เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 95 คน (7) คร้ังท่ี 139 เร่ือง “สติ

 และสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล” เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 28 คน (8) 

คร้ังท่ี 140 เร่ือง “ความมูใน ComMUnication” เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 ผู้เข้าร่วม 

จ านวน 219 คน (9) คร้ังท่ี 141 เร่ือง “เท่ียวทิพย์งาน SHRM Annual Conference & 

Expo 2022" เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 224 คน (10) คร้ังท่ี 142 

เร่ือง “เศรษฐกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มกับทรัพยากรมนุษย์ประเทศจีน” เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 

2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 44 คน และ (11) คร้ังท่ี 143 เร่ือง “การออกแบบวัฒนธรรม

องค์การในยุคดิจิทัล" เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2565 ผู้เข้าร่วม จ านวน 138 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ

พัฒนาองค์การได้รับการเผยแพร่ เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและ

ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ รวมท้ังเพ่ือ

เผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สัญญาณเครือข่ายและสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในท าให้การ

ท างานสะดุดไม่ต่อเน่ือง

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 5,543.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.52 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

7  - โครงการ tourism 

close up

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการ

ท่องเท่ียว และความรู้ท่ีเก่ียวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา

 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผู้สนใจท่ัวไป (2) เพ่ือแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ (3) 

เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไปยังผู้สนใจในวงกว้าง 

ผ่านส่ือออนไลน์ และ (4) เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะการจัดการการเท่ียว

 ส่งผลต่อช่ือเสียงของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์และ

ความรู้ด้านการท่องเท่ียว และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ

ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ และมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง

ผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน และ (2) คณะการจัดการการท่องเท่ียวมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักใน

วงกว้างมากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเท่ียวและความรู้ท่ีเก่ียวข้อง มา

ถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และ

ผู้สนใจท่ัวไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ รายวิชา ทท 8900 "การศึกษาตามแนว

แนะ"

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการ

ท่องเท่ียวและความรู้ท่ีเก่ียวข้องจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมงานด้วยกันเอง และ 

(2) คณะเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ต้องจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

การประชาสัมพันธ์โครงการบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับ

ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

8  - โครงการจัดท า 

Newsletter เทิดเท่ียวไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ

การจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง

กว้างขวาง ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Newsletter ท้ังรูปแบบ

กระดาษและ E-Newsletter (2) เพ่ือให้ความรู้ทางการท่องเท่ียวไทย โดย

ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านการ

ท่องเท่ียวและนโยบายการท่องเท่ียว และ (3) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่

แนวคิด นโยบายทางการท่องเท่ียว ไปสู่กลุ่มคนอย่างกว้างขวาง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูล/ ถ่ายภาพ เขียนและขัดเกลาบทความ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (2) ออกแบบรูปเล่ม/ จัดพิมพ์

รูปเล่ม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 และ (3) เผยแพร่ 

Newsletter ในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน์ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเท่ียว รู้จัก

และสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะการจัดการ

การท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และ (2) ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ทางการท่องเท่ียว

มากย่ิงข้ึน และเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย น าไปประยุกต์ใช้กับการ

เดินทางของตนเองได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดพิมพ์วารสารเทิดเท่ียวไทย ฉบับเดือนมีนาคม 2565 พร้อมส่งวารสารไปยัง

มหาวิทยาลัยท่ีมีการเปิดสอนสาขาวิชาการท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวนท้ังหมด 80 

มหาวิทยาลัย

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ทางการ

ท่องเท่ียวมากข้ึน รวมท้ังรู้จักคณะมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการประสานกับผู้ออกแบบวารสารและแก้ไขรายละเอียดหลายคร้ัง 

ท าให้การจัดพิมพ์วารสารล่าช้า และโรงพิมพ์มีการเพ่ิมค่าจัดพิมพ์วารสารจากราคาเดิมท่ี

เคยจัดพิมพ์ ท าให้จัดพิมพ์จ านวนวารสารได้น้อยลงจากเดิม

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรขอ

ไฟล์วารสารจากผู้ออกแบบวารสารมาแก้ไขในรายละเอียดเล็กน้อยท่ีสามารถแก้ไขเองได้ 

เพ่ือลดจ านวนคร้ังในการประสานงานแก้ไขงานออกแบบ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับ) แบ่งเป็น 

(1) ค่าจ้างออกแบบ จ านวน 2,000 บาท และ (2) ค่าจัดพิมพ์วารสาร จ านวน 3,000 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

9  - โครงการเดินทางไป

เจรจาความร่วมมือและ

ประชาสัมพันธ์แนะน า

หลักสูตรการศึกษาและ

งานแสดงนิทรรศการ

การศึกษาในต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันและ

ข้อมูลหลักสูตรให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง (2) เพ่ือให้สถาบันสามารถสร้าง

มาตรฐานของบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล และ (3) เพ่ือให้สถาบันสามารถมี

บทบาททางวิชาการมากข้ึนท้ังในระดับอาเซียนและระดับสากล

 - แผนการด าเนินงาน : ร่วมมือกับบริษัท โซบอน เอ็ดดูเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด

 จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร Online Eduction Fair ณ มณฑลกวางสี 

และมณฑลใกล้เคียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ผ่าน

ช่องทางการประชุมและส่ือสังคมอิเล็กทรอนิกส์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ภาพลักษณ์สถาบันและข้อมูลหลักสูตร 

เป็นท่ีรู้จักได้อย่างกว้างขวางในระดับสากล (2) นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ

สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน

มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และ (3) สถาบันมีบทบาททางวิชาการมากข้ึนได้ในระดับสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัด Info session แนะน าหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ

คณะภาษาและการส่ือสาร ณ Banking Institute, Laos PDR. เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

 ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 30 คน ผ่านช่องทางออนไลน์ Microsoft Teams

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะและหลักสูตรของสถาบันได้ประสัมพันธ์ให้เป็นท่ี

รู้จักอย่างกว้างขวางไปยังกลุ่มเป้าหมายท้ังเจ้าหน้าท่ี และผู้สนใจจากเครือข่าย Banking 

Institute, Laos PDR.

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

มีผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินโครงการ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

ประสานงานกับคณะ/ วิทยาลัย เพ่ือหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน และรูปแบบของ

การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้น่าดึงดูด เพ่ือกระตุ้นการจัดโครงการให้น่าสนใจ และมี

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาให้ได้มากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กลุ่มงาน

กิจการ

นานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 1.4 “เพ่ิมความเป็นนานาชาติ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

10  - โครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตร

ฝึกอบรมนานาชาติโดย

ภาพรวมของสถาบัน 

(NIDA IP)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบัน (2) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักแก่นานาประเทศ 

และ (3) เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพ่ิมจ านวน

นักศึกษานานาชาติภายใต้ภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA

 - แผนการด าเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี ไตรมาสท่ี 1 

มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศท่ีแยกออกจากอดีตสหภาพโซเวียต ไตรมาสท่ี 2 

สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมีนักศึกษาเข้าศึกษา ณ สถาบัน และ

มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอเมริกากลาง ไตรมาสท่ี 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวง

การต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศแอฟริกา และไตรมาสท่ี 4 

มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา ผู้สนใจ และสถาบัน ได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับสถาบันและหลักสูตรของสถาบันเพ่ิมมากข้ึน (2) สถาบันเป็นท่ีรู้จัก

ในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน และ (3) สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของ

สถาบันในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization

 of NIDA

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ดังน้ี (1) ประชาสัมพันธ์ไป

ยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศท่ีแยกออกจากอดีตสหภาพโซเวียต จ านวน 132 แห่ง กลุ่ม

ประเทศอเมริกากลาง จ านวน 60 แห่ง กลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน 100 แห่ง ประเทศจีน

และประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 140 แห่ง สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมีนักศึกษาเข้า

ศึกษา ณ สถาบัน จ านวน 30 แห่ง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน

 16 หน่วยงาน (2) ประสานงานกับบริษัทโซบอน เอ็ดดูเคช่ัน เพ่ือจัดส่งข้อมูลต่างๆ เช่น 

เกณฑ์การตีพิมพ์บทความ ข้อมูลหลักสูตร (3) ประสานงานกับบริษัท Art Global Group 

เก่ียวกับข้อเสนอท่ีบริษัทจะจัดหานักศึกษาชาวจีน เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ 

สถาบัน (4) จัดท าเอกสารแนะน าหลักสูตรนานาชาติฉบับใหม่ พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ

 ภายในสถาบันใช้ในการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ี มีผู้สนใจเข้าศึกษาท่ีสถาบันท้ังส้ิน จ านวน 10 

คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลของสถาบันและ

หลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันได้อย่างกว้างขวางและ

เพ่ิมข้ึน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินโครงการ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังประสานงานกับบริษัทตัวแทนรับสมัครอย่างต่อเน่ืองและ

ใกล้ชิด เพ่ือเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาต่อไป

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 218,280 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.66 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าจัดท าโบรชัวร์ของสถาบัน จ านวน 127,330 บาท และ (2) ค่า

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน 

(NIDA IP) จ านวน 90,950 บาท

 - กลุ่มงาน

กิจการ

นานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

11  - โครงการการเป็น

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจสามารถน าแผนสู่ความเป็นนานาชาติไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพคณะบริหารธุรกิจอย่างเป็น

ระบบสู่ความเป็นนานาชาติ

 - แผนการด าเนินงาน : วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็น

นานาชาติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และ (2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือท่ีลงสู่

การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 คณะจึง

ชะลอการด าเนินโครงการ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

12  - โครงการของศูนย์

ส ารวจความคิดเห็น "นิด้า

โพล"

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อ

ค้นพบเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานหรือต่อนโยบาย

ของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การส ารวจความคิดเห็นในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม (3) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคมเพ่ือให้สถาบัน

เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

 - แผนการด าเนินงาน : ส ารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดย

การสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) หรือส ารวจด้วย

วิธีการอ่ืนๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์/ ภาคสนาม ประมวลผล และ

รายงานผลการส ารวจผ่านส่ือต่างๆ หรือไม่น้อยกว่า 70 เร่ืองต่อปี และรวบรวม

มูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการเผยแพร่โพลสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 

150,000,000 บาทต่อปี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ศูนย์ได้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบ

เก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานหรือต่อนโยบายของ

หน่วยงานภาครัฐ และ (2) ศูนย์เผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคม

เพ่ือให้สถาบันเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

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

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 63 เร่ือง จ าแนกเป็น (1) โพลสาธารณะ จ านวน 

57 เร่ือง มูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการเผยแพร่ จ านวน 556,605,648 บาท (2) โพลร่วมกับคณะใน

สถาบัน จ านวน 4 เร่ือง ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ และ (3) โพลความร่วมมือ UN จ านวน 2 เร่ือง 

ไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากน้ียังได้ปรับปรุงและเพ่ิมขนาดตัวอย่างหลัก

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการท าโพลสู่

สาธารณะและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากข้ึน

 - ปัญหา/อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้

ศูนย์ไม่สามารถส ารวจความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้มี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ศูนย์ต้อง

ปรับเปล่ียนวิธีการท างาน ตลอดจนปรับปรุงระบบการท างานให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 6,278,351.64 บาท (คิดเป็นร้อยละ 104.64 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจโพลสาธารณะ จ านวน 2,089,770.01 บาท (2) 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมขนาดตัวอย่างหลัก จ านวน 430,350 บาท (3) ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานส่วนกลางของศูนย์ จ านวน 3,758,231.63 บาท ท้ังน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเกินจาก

งบประมาณท่ีได้รับ ศูนย์เบิกจ่ายจากเงินรายได้โครงการโพลธุรกิจ

 - ศูนย์ส ารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด้าโพล"

กลยุทธ์ท่ี 1.5 “สร้างผลลัพธ์ให้กับสังคม”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

13  - โครงการของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืน

และเศรษฐกิจพอเพียง

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจ้างบุคลากรปฏิบัติงานประจ าศูนย์ และเพ่ือ

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ 2565

 - แผนการด าเนินงาน : การเบิกจ่ายค่าจ้างและประกันสังคมให้กับพนักงานศูนย์ 

จ านวน 8 อัตรา ค่าสมนาคุณผู้อ านวยการศูนย์ 1 อัตรา ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ านวน 1 

อัตรา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

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

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี

   1) โครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีได้รับการจัดสรรจาก สป.อว. (สถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง) 3 โครงการ ได้แก่ (1.1) โครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model 

(ระยะท่ี 1) (1.2) โครงการพัฒนาคลังความรู้การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์ และ (1.3) โครงการบริหารจัดการเครือข่ายเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบบูรณาการ

   2) โครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ เพ่ือสร้างผลลัพธ์ให้กับสังคม

   3) โครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับส านักสิริพัฒนา 1 โครงการ ได้แก่

 การอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ” (นบร.) รุ่นท่ี 10

   4) โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for

 BCG)

   5) โครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรจากส านักวิจัย 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลไกการขยายผลศาสตรพระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ

บูรณาการและการทดลองเชิงปฏิบัติการ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ 

   6) โครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model (ระยะท่ี 2)

   7) โครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรจาก SCG 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับโรงเรียน CONNEXT ED

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้ด าเนินการโครงการวิจัยและบริการ

วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 3,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนและ

เศรษฐกิจ

พอเพียง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

14  - โครงการของศูนย์

ประสานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ให้แก่บุคลากรของสถาบันและบุคคลภายนอก (3) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ

ด าเนินการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนและประชาชน

ท่ัวไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการวิจัยใน

มนุษย์ และ (4) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ และสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์บนเว็บไซต์ของศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 ท้ังในรูปแบบของเอกสารและวิดีโอ และ (2) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์จัดอบรมร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

(FERCIT)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเส่ียง

และคุณประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติ

ท่ีดีในการท าวิจัย รวมท้ังวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล และ (2) เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

(Capacity Building) ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเร่ืองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ 

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

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดฝึกอบรม เร่ือง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณาทบทวน

โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00

 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 150 คน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดีมาก

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเส่ียงและ

คุณประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมของผู้เข้าร่วมการ

วิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติท่ีดีในการท าวิจัย 

รวมท้ังวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีถูกต้องตามหลัก

จริยธรรมสากล และ (2) ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacity Building)

 ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลว่าด้วยเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากผู้เข้าอบรมบางคนไม่สามารถเข้าระบบ Microsoft Teams 

ได้ จึงต้องเปล่ียนเป็นการอบรมทางโปรแกรม ZOOM

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีแสดงถึงข้ันตอนการขอจริยธรรมให้มนุษย์ เพ่ือให้เห็นภาพรวม

และข้ันตอนท่ีชัดเจนมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 33,185.57 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ

 - ศูนย์

ประสาน

คณะกรรมการ

จริยธรรมการ

วิจัยในมนษุย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

15  - โครงการของศูนย์คลัง

ปัญญาและสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และเป็น

คลังข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศในด้านต่างๆ ท่ีน าไปสู่การสร้างนโยบายและแนว

ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารและการพัฒนา (2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณา

การการวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถาบัน 

และสนับสนุนคณาจารย์ของสถาบันในด้านการวิเคราะห์และการสร้างงานวิจัยเชิง

นโยบาย (3) เพ่ือสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์การ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนในด้านต่างๆ อันจะ

น าไปสู่การขยายฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และน าเสนอนโยบายและแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และ (4) 

เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การ นักวิชาการ 

นักศึกษา และประชาชน ในด้านคลังข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนด าเนิน

กิจกรรมทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การวิจัย การอบรม การ

เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินงานตามแผนโครงการท่ีก าหนดไว้ตามปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565 เพ่ือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังศูนย์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : น าข้อมูลท่ีน่าสนใจพ่ือท าการวิเคราะห์ 

ประมวลผลส าหรับให้ผู้บริหารหรือบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

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

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ

ด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารหรือบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถาบันน าไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมท้ังบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ นอกจากน้ียัง

ได้ด าเนินการบริหารจัดการการเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแผนโครงการการศึกษาการสูงวัยใน

ระยะยาวเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย : การส ารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณ

ในประเทศไทย [Longitudinal Study on Aging for the Well-being of Thai Older 

Persons: Panel Survey on Health, Aging, and Retirement in Thailand (HART)] ของ

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ โดยพัฒนาเคร่ืองมือในการส ารวจ และน าข้ึนระบบ CAPI เพ่ือใช้ในการ

ส ารวจปี 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีฐานข้อมูลผลการส ารวจการศึกษาการสูงวัยใน

ระยะยาวเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย : การส ารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณ

ในประเทศไทยปี 2565 และรายงานสถานการณ์การสูงอายุของประเทศไทย ประจ าปี 2565 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท า

ให้การนัดสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า รวมถึงสถานการณ์น้ าท่วมในบางพ้ืนท่ี ส่งผลให้ไม่

สามารถเข้าไปเก็บข้อมูได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : งบประมาณท่ี

ไม่ต่อเน่ืองท าให้การวางแผนในการด าเนินการเป็นไปอย่างไม่คล่องตัว เน่ืองจากเป็นการเก็บ

ข้อมูลระยะยาว 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 995,015 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

16  - โครงการประชารวมใจ

คืนความสดใสให้คลอง

แสนแสบ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมในการรณรงค์สร้างจิตส านึก รักษา

ส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับคลองแสนแสบ และส่งเสริม

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ร่วมประชุมหารือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 

ประสบการณ์เพ่ือก าหนดแนวทางเก่ียวกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองในพ้ืนท่ี 

ตลอดท้ังการใช้น้ า และการจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า (2) สนับสนุน และเช่ือม

ประสานให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู คลองของชุมชนริม

คลองและคลองซอย (3) อบรมเพ่ือสร้างวิทยากรในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองใน

พ้ืนท่ี และส่งเสริมและให้ค าแนะน ากับองค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม 

โรงพยาบาล อาคารส านักงาน ฯลฯ และ (4) จัดสัมมนาและส่งเสริมให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่ายเก่ียวกับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู 

คลอง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน หน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยรอบสถาบัน และ

ชุมชนได้รับการพัฒนา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึก รักษาส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับ

คลองแสนแสบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน ดังน้ี (1) 

ประชุมสร้างเครือข่าย 15 คร้ัง (2) อบรมให้ความรู้ 8 คร้ัง และ (3) รณรงค์สร้างจิตส านึก 5 คร้ัง

 นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สถาบันกลับชุมชนใกล้เคียงท้ังในกรุงเทพและศูนย์ต่างจังหวัด ดังน้ี (1) ประชุมสร้างเครือข่าย 8

 คร้ัง (2) อบรม/ บรรยายให้ความรู้ 1 คร้ัง และ (3) การรณรงค์สร้างจิตส านึก 3 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน โรงเรียน 

เครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยรอบสถาบัน นอกจากน้ีชุมชนยังได้พัฒนาในด้านต่างๆ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ส่งผลท าให้การจัดกิจกรรม การประชุม การรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดกิจกรรมท า

ได้ยาก จึงต้องมีการปรับเปล่ียนการจัดกิจกรรมท่ีเน้นกลุ่มย่อย และลดเวลาท ากิจกรรมลง 

นอกจากน้ันการติดต่อประสานงานต้องปรับเป็นช่องทางออนไลน์ และโทรศัพท์

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ควรมุ่งเน้นท่ีจะช่วยเหลือ

ด้านสุขอนามัยเป็นหลักมากกว่าการจัดการส่ิงแวดล้อม น้ าเสีย 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 545,140 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.86 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ จ านวน 534,450 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุม/ อบรม /รณรงค์ ด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน 10,690 บาท

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรม

เพ่ือสังคม กอง

งานผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

17  - โครงการ NIDA USR 

สร้างจิตส านึกช่วยเหลือ

สังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและหน้าท่ีด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน เพ่ือสร้างสร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคมให้แก่

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน เพ่ือบริจาคเงินและส่ิงของเคร่ือง

อุปโภค บริโภค ช่วยเหลือสังคม เพ่ือแสดงพลังและการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน 

ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - แผนการด าเนินงาน : ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ

 จัดกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนา/ อบรมระหว่างสถาบัน ชุมชน หน่วยงานภาคี

เครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) 

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ 

ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม NIDA USR สร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคม จ านวน 3 แห่ง ดังน้ี (1) มูลนิธิ

อุทกพัฒน์ (2) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจ่ัน และ (3) โรงพยาบาลสงฆ์ 

นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมประชุม/ อบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมสู่การ

พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน จ านวน 6 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีได้มีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) สถาบันมี

เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และ

แก้ไขปัญหาสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 75,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของบประมาณท่ีได้รับ) แบ่งเป็น 

(1) ค่าจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคม จ านวน 25,000 บาท และ (2) ค่าจัด

กิจกรรมสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน จ านวน 50,000 

บาท

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรม

เพ่ือสังคม กอง

งานผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

18  - โครงการส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้าง

ภาพลักษณ์และช่ือเสียงให้คณะเป็นท่ีรู้จัก

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ (3) ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และ (4) สรุปผลการจัด

กิจกรรม และประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว้

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ท้ังคณาจารย์

 เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบและการช่วยเหลือ

สังคมมากข้ึน เป็นการเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปลูกฝังทักษะทางด้านภาษาให้กับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และ

เล้ียงอาหารกลางวันนักเรียน เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้

เสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมกันท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ (2) นักเรียน

โรงเรียนบ้านหุบกะพงได้ความรู้และทักษะท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรน า

องค์ความรู้ทักษะทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน มาประยุกต์กับกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพ่ือน าไป

เผยแพร่ให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

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

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

19  - โครงการสถิติประยุกต์

เพ่ือสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ โครงการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมของคณะสถิติประยุกต์

 - แผนการด าเนินงาน : มีการจัดกิจกรรมและโครงการ อย่างน้อย 1 คร้ัง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะให้เป็นท่ีรู้จักต่อสังคมท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ดังน้ี (1) โครงการกิจกรรมพิเศษนักศึกษา ITM17 นักศึกษาสาขา

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 17 โครงการปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง ณ จังหวัด

ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 20 - 21 สิงหาคม 2565 (2) โครงการเก็บขยะ ปลูกป่า บ้านคลองเก่า 

นักศึกษาสาขาการจัดการระบบสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 24 ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง

วันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 2565 (3) โครงการ ITM14 ส่ิงดีๆ ท่ีมอบให้เพ่ือสังคม นักศึกษา

สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 14 กิจกรรม CSR เก็บขยะ ณ จังหวัด

ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2565 และ (4) โครงการ ITM15 ช่วยเหลือน้องๆ 

มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 15 ณ

 มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาของคณะได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณเงินทุนคณะ แต่ใช้งบประมาณจากงบ

กิจกรรมพิเศษ จ านวน 239,900 บาท

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

20  - โครงการส่งเสริมการ

อ่านและบริการชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมี

นิสัยรักการอ่าน (2) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน บริเวณรอบ

สถาบัน (3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถาบันให้เป็นท่ีรับรู้แก่สังคมภายนอก (4) 

เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันท่ีมีต่อสังคม (5) เพ่ือ

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในท้องถ่ิน และ (6) เพ่ือเผยแพร่และ

กระจายองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน

 - แผนการด าเนินงาน : ขออนุมัติโครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี ติดต่อประสานงานครู

โรงเรียนจัดเตรียมรถตู้ห้องสมุดเคล่ือนท่ี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

(2) สถาบันเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (3) สถาบันมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน และ (4) สถาบันได้

เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

คณะท างานโครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน จึงเห็นสมควรชะลอการด าเนินงาน

ออกไปก่อน อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคล่ีคลายลงและหน่วยงานต่างๆ ได้

กลับมาปฏิบัติงานปกติ (On Site) ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 แต่คณะท างานฯ

 ขอเฝ้าระวังสถานการณ์อีกระยะหน่ึง เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนท่ีจะเข้าร่วม

โครงการ

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

21  - โครงการเรียนรู้

วัฒนธรรมไทยเบ้ืองต้น 

และการส่ือสารข้าม

วัฒนธรรมส าหรับ

นักศึกษาต่างชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรม

ไทยเพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และ

มารยาททางสังคม (2) เพ่ือรับทราบถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย

 และ (3) เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันกับคนไทยได้

อย่างเหมาะสม

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินกิจกรรมปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมกราคม 2565 และ

เดือนสิงหาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทยเพ่ิมมากข้ึน (2)

 นักศึกษาต่างชาติสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันกับคน

ไทยได้อย่างเหมาะสม และ (3) สร้างความเช่ือถือและความเข้าใจระหว่างกันได้เป็น

อย่างดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับคนไทยและสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทย

อย่างมีความสุข

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบ้ืองต้น และการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี (1) วันท่ี 20 - 21 มกราคม 2565 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียน

หลักสูตรภาษาจีน และวันท่ี 26 - 27 มกราคม 2565 ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมี

นักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 78 คน จาก 3 ประเทศ คือ จีน เยอรมัน และไทย มีความพึงพอใจ

เฉล่ียร้อยละ 97.36 และ (2) วันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2565 ส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียน

หลักสูตรอังกฤษ และวันท่ี 1 - 2 กันยายน 2565 ส าหรับหลักสูตรภาษาจีน โดยมีนักศึกษาเข้า

ร่วม จ านวน 162 คน จาก 11 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ จีน 

อินเดีย เนปาล โดมินิกัน ไนจีเรีย และไทย ความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 95.83

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม

 ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบส่ือสารข้ามวัฒนธรรม และ

เข้าใจความต่างของคนในสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินโครงการ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรเพ่ิม

กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย การฝึกภาษาไทย ควบคู่กับการบรรยาย เพ่ือ

กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเพ่ิมกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ทัศนศึกษา

สถานท่ีส าคัญของประเทศไทย รวมท้ังเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 70,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - กลุ่มงาน

กิจการ

นานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 1.6 “ความผูกพันของผู้รับบริการ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

22  - โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ 

คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (2) เพ่ือให้

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา และ (3) เพ่ือเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างคณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ 

คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (2) พบปะ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ผ่านกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา และ (3) เสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

และนักศึกษา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

23  - โครงการกีฬาสาน

สัมพันธ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรคณะนิติศาสตร์

 นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกีฬาสานสัมพันธ์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายความสามัคคีให้กับบุคลากรคณะ

 นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม "ฟุตบอลกระชับมิตร นิตินิด้า" เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน 

ได้รู้จักกัน และมีกิจกรรมเพ่ือเช่ือมความรักสามัคคี

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

24  - โครงการเตรียมความ

พร้อม และพัฒนา

บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนา

ความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการท างาน (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา

ความรู้และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในด้านการบริหารงานท่ีดี (3) เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับคณาจารย์ 

วิทยากร รุ่นพ่ี และเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และ (4) เพ่ือให้นักศึกษารู้

เทคนิคในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมคณะท างาน และจัดท าข้อมูลกิจกรรม (2) 

เสนอขออนุมัติจัดโครงการในท่ีประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ 

(อธิการบดี) (4) จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม (5) ประเมินผลการจัด

โครงการ และ (6) ประชุมสรุปผลการด าเนินการ/ เสนอผลการด าเนินงานแก่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ 

บุคลิกลักษณะท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา

ความรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและการด ารงชีวิต

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และ

หลักสูตร Master of Public Administration (English Program) ภาคปกติ รุ่น 2562 

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การ

เตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคต” และกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ท างานของศิษย์เก่าคณะ วิทยากร คณาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 34 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาท่ีเข้าร่วมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ

การแลกเปล่ียนความเห็นในการท างานกับวิทยากรท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนา

ตนเองให้มีความพร้อมในการท างานหลังส าเร็จการศึกษา

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ส่งผลให้ต้องปรับงานเป็นแบบออนไลน์ ซ่ึงกระทบกับการใช้งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 1.7 “สร้างผลลัพธ์ให้ผู้รับบริการ”

26



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

25  - โครงการฝึกงานส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ 

ประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพอ่ืน (2) เพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้

ในการท างานจริง และ (4) เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการท างานให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอน ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 

2565 ดังน้ี (1) ประชุมกับเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเพ่ือก าหนดหน่วยงานท่ีจะเข้า

ฝึกงาน (2) เขียนโครงการเสนอ (3) เสนออนุมัติโครงการ (4) ด าเนินการฝึกงาน (5)

 ประเมินผลการฝึกงาน (6) การประชุมสรุปผลการฝึกงาน และ (7) เสนอผลการ

ด าเนินงานแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานให้

นักศึกษา (2) การน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานไปพัฒนาตนเอง การ

พัฒนาความคิด และการพัฒนาทักษะการท างานของนักศึกษาในโอกาสต่อไป และ 

(3) การด าเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี

คุณภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงไม่

สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนงานโครงการ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

26  - โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ความรู้ทาง

วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา 

เป็นการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการท่ีแตกต่างกัน (2) 

เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาและการเรียน และการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตของตนให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุด (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หรือท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับคณะ และ/ หรือสถาบัน (MOU)

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - พฤษภาคม

 2565 ดังน้ี (1) เสนอขออนุมัติโครงการท่ีประชุมภาคปกติ (2) จัดท าข้อมูลประกอบการ

ประชาสัมพันธ์ (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ (4) ประชุมคณะท างานโครงการ และ

ประสานงานโครงการ (5) ขออนุมัติเดินทางและอนุมัติจัดกิจกรรม (6) เดินทางศึกษาดูงาน

 และ (7) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอท่ีประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเปิด

โลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ (2) นักศึกษาสามารถน าความรู้

และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน

อนาคต (3) มีกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมี

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ 

และ/ หรือสถาบัน (MOU) อย่างเป็นรูปธรรม และ (4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัด

การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงไม่

สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนงานโครงการ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

27  - โครงการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เร่ืองการวิจัย 

กระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

 - แผนการด าเนินงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีระบบติดตามวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า

อิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดอบรมทักษะการท าวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา ผ่านระบบ MS. 

Teams 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการท า

วิจัยท่ีเพ่ิมมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : นักศึกษาต้องการให้จัดกิจกรรมในสถานท่ี

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 4,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 18 ของงบประมาณท่ีได้รับ) เพ่ือ

เป็นค่าตอบแทนวิทยากร

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

28  - โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซ่ึง

ประกอบไปด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ

โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร

 - แผนการด าเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดสัมมนาประเมินผลหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (กรุงเทพ 

และจังหวัดยะลา) และสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 

2565 ผ่านระบบ MS Teams

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีผลสรุปการสัมมนาประเมินของทุกหลักสูตร 

เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการ และแผนการปฏิบัติการให้ดีย่ิงข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : หลักสูตรปริญญาโทต้องการให้จัดกิจกรรมในสถานท่ี

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

29  - โครงการปรับปรุง

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรผ่านท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : รายละเอียดของหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาการบริหารพัฒนาสังคม 

จ านวน 6 คร้ัง ดังน้ี คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือ

วันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 คร้ัง

ท่ี 4/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564 คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 

กุมภาพันธ์ 2565 และคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นการ

ประชุมออนไลน์ผ่าน MS TEAMS

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีเล่มหลักสูตรปริญญาเอก/ ปริญญาโท สาขา

การบริหารการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) จ านวน 2 หลักสูตร

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 8,134 บาท (ร้อยละ 81.34 ของงบประมาณท่ีได้รับ) แบ่งเป็น 

(1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการภายนอก) จ านวน 8,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย 

จ านวน 134 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

30



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

30  - โครงการประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และน า

ผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของ

คณะ ซ่ึงหลักสูตรท้ังหมดของคณะมีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA 

Version 4.0 และผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ.

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีหลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : คณะ

สามารถน าแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินมาเรียนรู้

และปรับใช้ในการด าเนินงานได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 19,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38 ของงบประมาณท่ีได้รับ) เพ่ือ

เป็นค่าจ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา (ตรวจประเมินภายใน)

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

31  - โครงการ Citizenship 

and Professionalism

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือค้นหานิสิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการ

และมีความสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา

เหล่าน้ันได้เรียนรู้หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านประสบการณ์ตรง 

จากการฝึกงานกับโครงการของคณะ น าไปสู่ความสนใจในการเรียนต่อและสมัคร

เข้าเรียนกับคณะ รวมถึงเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนเข้าเรียนจริง

ในหลักสูตร และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาในการ

ไปปฏิบัติงานจริง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) กิจกรรม HRD Inception Camp ก าหนดจัดในเดือน

มกราคม และเดือนสิงหาคม 2565 (2) กิจกรรม HRD Professional Camp 

ก าหนดจัดในเดือนมกราคม 2565 และ (3) กิจกรรม NIDA HROD Academy 

Camp ก าหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนใจสมัครเรียนต่อท่ีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และคณะเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึนในหมู่ผู้ท่ีสนใจด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร และมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานจริง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังน้ี (1) กิจกรรม HRD Inception Camp ระหว่างวันท่ี 6 - 7 

มกราคม 2565 และ (2) กิจกรรม HRD Professional Camp เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษารับรู้ถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน

การเข้าเรียน และน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการท างาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ท าให้การท างานมีกระบวนการท่ีซับซ้อน จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ รวมท้ังนักศึกษาเข้า

ร่วมงานน้อยลง

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 20,922.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

32  - โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการ

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (2) เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ภายในคณะ (2) จัด

วิพากษ์ร่างหลักสูตรปรับปรุง (3) จัดท าเอกสารเล่มหลักสูตร และ (4) ประเมินผล

โครงการ และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รับ (KM)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงาน

ด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน (2) ข้อมูลสถานการณ์เก่ียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรม และ (3) ข้อมูลความต้องการบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า

และผู้ใช้บัณฑิต

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมสัมมนาการเรียนการสอน การจัดโครงการ/ กิจกรรมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า

ของคณะในปีท่ีผ่านมาและจัดท าแผนในปีถัดไป เพ่ือการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่

การปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 และระหว่างวันท่ี 5 - 7 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัด

เชียงราย

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ระยะ 5 ปี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 58,011.97 บาท (คิดเป็นร้อยละ 58 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

33  - โครงการ“การพัฒนา

และประยุกต์ใช้ Active 

Ageing Index (AAI) เพ่ือ

การออกแบบระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

(Long Term Cares : 

LTCs)”

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ  : (1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการสร้างดัชนี Active 

Ageing Index (AAI) ของประเทศไทย (2) เพ่ือใช้ค่าดัชนี AAI ในการก าหนดนโยบาย

เพ่ือการส่งเสริมศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามช่วงวัย เพศ เศรษฐานะ 

และพ้ืนท่ี และ (3) เพ่ือใช้ค่าดัชนี AAI ในการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะ

ยาว (LTCs) ท้ังในด้าน ADLs และ IDLs และประมาณการภาระทางการคลังหาก

รัฐบาลจะจัดสรรระบบ LTCs ตามรูปแบบท่ีก าหนดข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : ส ารวจฐานข้อมูลการส ารวจผู้สูงอายุในระดับประเทศของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบ

ประเภทข้อมูลท่ียังขาดอยู่เพ่ือการพัฒนาดัชนี AAI ท่ีทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้อง

กับบริบทของประเทศไทย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ  : (1) มีการจัดประชุม/ สัมมนาเพ่ือน าเสนอผล

การศึกษาสู่สาธารณชน และมีการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับ

หน่วยงานผู้เก่ียวข้อง (2) หน่วยงานผู้เก่ียวข้องได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในด้านผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ

ม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

สังคมเพ่ิมข้ึน (3) มีบทความท่ีได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังในรูปแบบ

วารสารวิชาการ และ (4) ชุมชนท่ีสนใจได้รับข้อเสนอแนะในการจัดโครงการน าร่อง 

เพ่ือดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน (ปีท่ี 2 ของโครงการ)  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,777,500 บาท (เงินแผ่นดิน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมฐานข้อมูลการ

ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีส าคัญๆ ได้แก่ ข้อมูลการส ารวจการมีงานท า การ

ส ารวจผู้สูงอายุ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีมี

อยู่กับดัชนีช้ีวัด Active Ageing ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

 ด้วยแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ Active Ageing ใน 4 มิติ คือ (1) การ

มีงานท า (2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (3) ความสามารถพ่ีงตนเองในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน และสุขภาพร่างกาย (4) ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุ อาทิ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต สุขภาพจิต และอ่ืนๆ 

ท้ังน้ี ขอขยายระยะเวลาด าเนินการถึงเดือนมีนาคม 2566 

 - ปัญหา/อุปสรรค : เน่ืองจากได้รับข้อมูลการส ารวจผู้สูงอายุปี 2564 ของส านักงานสถิติ

ล่าช้า โดยได้รับข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565 ทีมวิจัยต้องท าการคลีนข้อมูลก่อนน ามาใช้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 1,427,291 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.30 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “Academic Excellence” [ความเป็นเลิศทางวิชาการ]

กลยุทธ์ท่ี 2.1 “สร้างคุณค่าทางวิชาการ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

34  - โครงการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่องค์ความรู้

ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ให้แก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะ

มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการวิจัยและการบริหารเพ่ือการพัฒนา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดซ้ือส่ือโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และ

หนังสือพิมพ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกล

ยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : องค์ความรู้ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ในด้าน

ต่างๆ ของนิด้า ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมในวงกว้าง 

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

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรม

เพ่ือสังคม กอง

งานผู้บริหาร

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ดังน้ี (1) หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส และส่ือในเครือ (เผยแพร่

เดือนพฤศจิกายน 2564) (2) หนังสือพิมพ์มติชน จ านวน 3 คร้ัง (3) หนังสือ “วันนักข่าว 

2565” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ฉบับเดือนมีนาคม) (4) MCOT HD

 งานแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย (เดือนธันวาคม 2564) (5) 

NATION Group : กรุงเทพธุรกิจ (เร่ิมเดือนกุมภาพันธ์ 2565) (6) มติชน : แรลล่ี ครบรอบ 

27 ปี เส้นทางเศรษฐี (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) และ (7) MCOT HD (Packgage : มีนาคม - 

เมษายน 2565 และกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้ ช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ไปสู่สังคมในวงกว้าง 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,972,484.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

35  - โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เครือข่ายพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหาร

ศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา (2) เพ่ือส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) เพ่ือเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จัก และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และ (4) เพ่ือสร้างเครือข่ายผลงานวิชาการ

ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : (1) แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย (2) ก าหนดหลักเกณฑ์

ในการประกวดวิทยานิพนธ์ (3) ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ (4) รับ

ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีส่งเข้าประกวด (5) ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงาน (6) 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและสรุปผลการพิจารณา และ (7) น าเสนอผลงาน/ 

ประกาศผลรางวัล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการ

เผยแพร่ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายด้านท่ีเก่ียวข้อง 

อาทิ การบริหารภาครัฐการบริหารธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม เป็นต้น 

(2) สร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

และ (3) นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใน

ขอบข่ายของวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว

ไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย จัดการประชุมคณะกรรมการประกวดวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวดวิทยานิพนธ์ เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 และจัดงาน

ประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรมระบบ

ออนไลน์ Ms.Teams 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้เผยแพร่ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 

และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 491,504 บาท (คิดเป็นรัอยละ 81.92 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการประกวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 20,030 บาท (2) ค่า

สมนาคุณอ่านบทความ (Reader) จ านวน 248,000 บาท (3) ค่าผู้วิจารณ์และเสนอแนะ 

จ านวน 11,000 บาท (4) ค่าด าเนินงาน จ านวน 208,000 บาท และ (5) ค่าใช้สอย จ านวน 

4,424 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

36  - โครงการอบรมให้

ความรู้ เร่ือง "ข้อควร

ระวังการคัดลอก

วิทยานิพนธ์ส าหรับการ

เขียนรายงานทางวิชาการ"

 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ือง

การคัดลอกผลงาน (2) เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถ

เขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และ (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึง

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - แผนการด าเนินงาน : ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ และ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรม 

สามารถพึงระวังในการคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้

อย่างถูกต้อง และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดอบรมให้ความรู้เร่ือง “การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังท่ีไม่ก่อให้เกิด

ความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ" เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 

น. ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ Ms.Teams มีผู้เข้าร่วม จ านวน 470 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ในเร่ืองการคัดลอก

ผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง รวมท้ัง ทราบถึงบทลงโทษทาง

วินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : - 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 15,000 บาท (คิดเป็นรัอยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จ านวน 13,500 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน

 1,500 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) Be a platform that brings together researchers, 

academics, professionals, scholars and university students, national or 

international, to exchange their views and share their insights on the SDGs and 

BCG Models. (2) Promote the production and dissemination of research works in 

various fields relating to development administration. (3) Provide a public stage 

where academic, professional and student participants can present their research

 at the international level. (4) Promote the growth of research and development, 

and teaching and policy suggestions in the economic, social and governance 

realms.

 - แผนการด าเนินงาน : ระยะเวลาท้ังส้ิน 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

โดยมีก าหนดวันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 และวัน

ศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์จากภายในและภายนอกสถาบัน ได้น าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ (2) มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) เกิดเวทีการประชุมทางวิชาการท่ีเป็น

ท่ียอมรับในระดับชาติ  (4) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน (5) 

นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (6) เกิด

การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

เศรษฐกิจและสังคม (7) เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการ

สอน (8) เป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็น World Class University ของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จัก

และได้รับการยอมรับในระดับสากลมากข้ึน (9) เกิดการเพ่ิมพูนทักษะในการจัดท ากรณีศึกษา

ให้กับอาจารย์สถาบันและส่งเสริมให้ทุกคณะจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ

น าไปสู่การเผยแพร่ผลงานกรณีศึกษา (Case Study) ออกสู่สาธารณะในระดับนานาชาติ (10) 

เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายงานกรณีศึกษา (Case Study) ท้ังในสถาบันและระหว่างสถาบัน

กับหน่วยงานภายนอก

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) โดยรวมงบประมาณจาก 3 

โครงการ คือ (1) โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1,200,000 บาท (2) โครงการ

การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) จ านวน 600,000 บาท และ (3) โครงการ

จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) จ านวน 200,000 บาท

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติ ประจ าปี 2565 (The 2022 National 

and International Conference of The National Institute of Development 

Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเร่ือง “Turning Challenges into Opportunities 

toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy" ระหว่างวันท่ี 18 - 19

 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบงาน Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom/ ถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook Page : NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยมีผู้บรรยายรวมท้ังส้ิน

 จ านวน 22 ท่าน มีผลงานระดับชาติท่ีร่วมน าเสนอ จ านวน 59 เร่ือง และระดับนานาชาติ จ านวน 

75 เร่ือง และมีผู้เข้าร่วมงานทางระบบออนไลน์รวมท้ังส้ิน จ านวน 1,388 คน 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันได้น าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ (2) สถาบันมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีมีเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของประเทศ (3) การประชุมทางวิชาการของสถาบันเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

 และ (4) สถาบันได้เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การประสานงานกับ Speaker ชาวต่างชาติ ต้องใช้อีเมลเป็นหลัก ท าให้

ล่าช้าและไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ในบางคร้ัง (2) มีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันท าให้ทีมงานบริหาร

จัดการได้ไม่ครอบคลุม (3) เกณฑ์การสนับสนุนการเขียนบทความเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อน ท าให้

เกิดความสับสน บางคณะไม่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการจัดงานได้ทัน

ตามก าหนด

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : (1) ควรมีการ

ก าหนด TOR ให้ชัดเจน และเตรียมการจ้างงาน การจัดเตรียมงานในระยะเวลาท่ีสามารถ

ตรวจสอบงานและแก้ไขงาน (2) ควรก าหนดระยะเวลาการส่งผลงานท่ีชัดเจน และมอบหมายให้

ผู้แทนคณะแจ้งต่อผู้เขียน และเน้นย้ าเร่ืองการเปล่ียนแปลงข้อมูล (3) ควรแบ่งกลุ่มย่อยและแบ่ง

ผู้รับผิดชอบในการประสานงานให้ชัดเจน และมีการติดตามข้อมูลเป็นระยะ (4) ควรมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือกระจายข้อมูลไปยังผู้ท่ีมาช่วยงานแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพ และ (5) ควร

เพ่ิมจ านวนบุคลากรเพ่ือช่วยดูแลในข้ันตอน/ กระบวนการท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนให้การท างานมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,662,619.66 บาท (คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

37  - โครงการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ (The 

2022 National and 

International 

Conference of The 

National Institute of 

Development 

Administration)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

38  - โครงการสร้างความ

เข้มแข็งด้านงานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์สถาบัน และ (2) เพ่ือขับเคล่ือนงานวิจัยของสถาบันเพ่ือน าไปสู่การ

สืบค้นและการอ้างอิง (Citation) ซ่ึงเป็นแนวทางขับเคล่ือนสถาบันไปสู่

สถาบันการศึกษาระดับสากล 

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการทางสังคมและประเทศ และ (2) สถาบันมีความเข้มแข็งทางด้าน

งานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมสร้างเวทีเครือข่ายและการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติให้กับ

กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ีมีความสนใจ รวมถึงเช่ือมโยง

ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับผลงานวิจัย และประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้เช่ือมต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และแหล่งทุนในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป้าหมายในการร่วมการวิจัยกับศูนย์วิจัย

จ านวน 10 ศูนย์ และเปิดเวทีให้มีการแลกเปล่ียนและน าเสนอประเด็นการวิจัยท่ีมี

ความส าคัญ และท้าทายในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย

หน่วยงานร่วมพูดคุย และเสนอแนะการวิจัย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรูปแบบ

การน าเสนอ รวมถึงความน่าสนใจของวิธีการน าเสนอของแต่ละศูนย์วิจัย

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

น าเสนอเน้ือหาท่ีมีรูปแบบการด าเนินงานให้มีความหลากหลาย ปรับใช้เทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และการน าเสนอเร่ืองราวให้มีความแตกต่างกับผลงานวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความ

จูงใจ และการน าเสนอท่ีมีความแปลกใหม่

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 146,335.71 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

39  - โครงการ NIDA 

Research Excellence 

Forum

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยท่ีดีของ

คณาจารย์ในสถาบัน (2) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของ

คณาจารย์สถาบัน เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ

 ภูมิภาค และสังคมโลก และ (3) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าวิจัยและการ

เขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์ เพ่ือเป็นประโยชน์และมีผลกระทบท่ีดีต่อสังคมโลก

โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCimago และ

มีค่า Impact factor

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัด NIDA Research Excellence Forum 

จ านวน 4 คร้ัง/ปี 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนใน

ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไข

ปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (2) มีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 

ISI, SCImago และมีค่า Impact factor เพ่ิมข้ึน และ (3) เสริมสร้างบทบาททาง

วิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยช้ีน าทางความคิดให้แก่สังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัด NIDA Research Excellence Forum จ านวน 5 คร้ัง ดังน้ี คร้ังท่ี 1 หัวข้อเร่ือง 

“สังคมของผู้สูงอายุไทย: คร่ึงทศวรรษความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย” เม่ือวันท่ี 16 

ธันวาคม 2564 คร้ังท่ี 2 หัวข้อเร่ือง "การสร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจต่อแรงงานท่ี

เคล่ือนย้ายกลับสู่ท้องถ่ินในภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง” เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 คร้ังท่ี 3 หัวข้อเร่ือง “แนวคิดการปรับโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตน้ ามันเช้ือเพลิงบนพ้ืนฐานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เม่ือวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2565 คร้ังท่ี 4 หัวข้อเร่ือง “Travel tech and the future of smart 

tourism” “โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมและระบบนิเวศเมืองด้วยการใช้

สมาร์ทเทคโนโลยีในการขับเคล่ือนการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวอัจฉริยะเพ่ือ

ยกระดับประสบการณ์รูปแบบการท่องเท่ียววิถีใหม่ในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”

 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 และคร้ังท่ี 5 ECON NIDA Working Paper Series 2022 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณาจารย์ภายในสถาบันได้น าเสนอผลงานทาง

วิชาการ (2) สถาบันมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองสังคม และการเมืองของประเทศ และ (3) สถาบันได้เสริมสร้างบทบาท

ทางวิชาการและทางสังคมโดยการช้ีน าทางความคิดให้แก่สังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) บุคลากรยังมีความรู้ไม่เพียงพอเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัด

ประชุม หรือการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรมบางชนิด เช่น สตรีมมิง OBS และ (2) อุปกรณ์

ทางด้านภาพและเสียง พบปัญหาการไม่ชัดเจนเวลาจัดกิจกรรม

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรขยาย

เวลาในการเสวนาบางหัวข้อเป็นเต็มวัน และเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาหารือร่วมกัน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 17,056.35 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.11 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

40  - โครงการเผยแพร่

งานวิจัยร่วมกับส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือน าผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม และ 

(2) เพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมท้ังการก าหนดนโยบายท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการให้คณะ/ ส านัก/ ศูนย์ภายในสถาบันทราบ (2) คัดเลือกผลงานท่ีจะเผยแพร่

โดยคณะกรรมการ (3) ด าเนินการจัดผลิตส่ือเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย และ (4) จัด

นักวิชาการเพ่ือเป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่วิจัยประจ าสถานท่ีจัดงานและจัด

นิทรรศการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพ่ือ

ก่อให้เกิดการน าความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และ (2) สร้าง

ช่ือเสียงให้อาจารย์ และนักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เผยแพร่บทความวิจัย และบทความเชิงวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ และจัดการประชุม

ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังจัดท าชุดข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ในเอกสาร

ออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้รับทราบ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : ข้อมูลการวิจัย ผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา

ภายในและภายนอกสถาบัน ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

น าเสนอผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ และมีความหลากหลาย เพ่ือสร้างความน่าสนใจในผลงานวิจัย

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 19,899 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

41  - โครงการสัมมนา

วิชาการระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของคณะ คณาจารย์ และสถาบัน พร้อมท้ัง

ยังเป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ

 และยังเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับนานาชาติ

 ซ่ึงจะสามารถใช้ในการสร้างช่ือเสียงทางด้านวิชาการให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างช่ือเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะ

บริหารธุรกิจ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ

มากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงาน Doctoral and Faculty Consortium เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 โดยมี

หัวข้อบรรยายและเสวนา ดังน้ี (1) Developing Your Academic Brand (2) The Art 

and Science of Completing Your Dissertation and Beyond และ (3) Enhancing 

Our Academic Productivity (…and Surviving the ‘System’) มีวิทยากรและผู้ร่วม

เสวนาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันและคณะได้เพ่ิมช่ือเสียงทางด้านวิชาการ และ

เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงต้องเล่ือนการจัดโครงการสัมมนาหลายคร้ัง

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณเงินทุนคณะ แต่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากภายนอก โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังส้ิน จ านวน 361,701.70 บาท

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

42  - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคล

ท่ัวไป

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณาจารย์และนักศึกษาให้เข้าร่วมเผยแพร่

ผลงาน และ (3) เผยแพร่บทความทางวิชาการผ่านการจัดประชุมร่วมกัย

มหาวิทยาลัยความร่วมมือ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคล

ท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 15 (The 15th National 

Conferrence of Economic and The Graduate Conference in Economic 

"ADAPTATION OF ECONOMICS IN THE NEXT NORMAL") เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 

2565 โดยมีนักศึกษาของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ และมีนักศึกษาได้รับรางวัล จ านวน 1 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณะมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทาง

เศรษฐศาสตร์ท้ัง 9 สถาบัน (2) คณะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ประชาชน

ท่ัวไปท่ีสนใจ และ (3) นักศึกษาของคณะได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงต้องจัดการประชุมในรูปแบบ Online

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นซ่ึงเป็นเจ้าภาพในปีน้ีมีความพร้อมและเทคโนโลยีในการจัดงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นอย่างย่ิง คณะพัฒนาการเศรษฐกิจควรน าแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการจัดงานในคร้ังต่อไป

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 100,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

43



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

43  - โครงการเผยแพร่

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

ผ่านส่ือโทรทัศน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) ด าเนินการจัดท า

 Clip/ VDO เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ของคณะ และ (3) เผยแพร่ Clip/ 

VDO ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับเปล่ียนรูปแบบการเผยแพร่ผลงานผ่านส่ือโทรทัศน์ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทาง

เศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือในรูปแบบของ Podcast รายการ "คือเร่ืองมันเป็นแบบน้ี" เผยแพร่ทุก

วันศุกร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน จ านวน 20 Ep

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้รับองค์ความรู้ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

44  - โครงการประชุม

วิชาการการบริหารพัฒนา

สังคมและยุทธศาสตร์การ

บริหารระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน

วิชาการด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารสู่สาธารณะ (2) เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการเคล่ือนไหวทางวิชาการในสถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ และ (3) เพ่ือแลกเปล่ียน

ความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมเพ่ือเตรียมการ/ เขียนโครงการ/ ขออนุมัติ

โครงการ (2) ก าหนดหัวข้อการประชุม รวมท้ังก าหนดขอบเขตของบทความ 

รวมท้ังก าหนดเวลาท่ีส าคัญๆ และ (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ ก าหนดการส่ง

บทความ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) กระตุ้นและเสริมสร้างความพึงพอใจให้เกิด

การพัฒนางานบทความวิชาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน (2) น าเสนอและ

เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ และ (3) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ

ท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการระดับชาติการบริหารการพัฒนาและยุทธศาสตร์การบริหาร หัวข้อ

 “Re-Inventing Development : พลิกโฉมการพัฒนาสู่การสร้างโอกาสและความเท่า

เทียมทางสังคม” เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2565 ผ่านระบบ ZOOM มีผู้ส่งผลงานวิชาการ และ

เข้าร่วมงานจ านวนมากกว่า 100 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะได้พัฒนาบทความวิชาการให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีสูงข้ึน รวมท้ังเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ และแลกเปล่ียนทางวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากมีจ านวนผู้เข้าร่วมงานมากเกินท่ี Package ของ ZOOM 

ก าหนด จึงท าให้ติดขัดเล็กน้อย

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรให้

ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าและประเมินสถานการณ์จ านวนผู้เข้าร่วม เพ่ือปรับ 

Package ของ ZOOM ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ท่ีต้องการเข้าร่วม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 46,462.89 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.44 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนองค์ปาฐก 5,000 บาท (2) ค่าตอบแทนผู้ร่วมอภิปราย 

9,000 บาท (3) ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ 1,000 บาท (4) ค่าตอบแทนผู้ประเมิน

บทความ/ ผู้วิพากษ์ 18,000 บาท (5) ค่าตอบแทนผู้เขียนสารัตถะโครงการ 3,000 บาท (6)

 ค่าด าเนินงาน 9,397.89 บาท และ (7) ค่าใช้สอย 1,065 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบ Online รวมท้ังการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบ 

Microsoft Teams ซ่ึงมีผลงานท่ีได้รับการน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อยอด จ านวน 

91 ช้ิน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณะได้แสดงนวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร์

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรมไปสู่

สายตาคนท่ัวไป และ (2) ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

และผ่อนคลาย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) นักศึกษาท่ีน าเสนอผลงานอัพโหลดข้อมูลบทความ และ Power 

Point ลงในระบบ Microsoft Teams เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานล่วงหน้า ไม่เป็นไปตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด (2) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านยังขาดความเช่ียวชาญในการใช้ Microsoft 

Teams และ (3) การท า IS ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน IS ภาค 2 เสร็จไม่

ทันเวลา จึงท าให้การน าเสนอผลงาน IS เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ต้องมี

การก ากับติดตามนักศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือน าเสนอผลงาน IS ให้เสร็จทันเวลาตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 108,335 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.33 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้

ใหม่ๆ ในหลักสูตรท่ีคณะเปิดการเรียนการสอนระดับช้ันปริญญาโท คือสาขาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม และเผยแพร่

นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) 

เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายท้ังทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และสาขาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพ่ือเป็น

เวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (4) เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของ

ชุมชนนักวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากร

มนุษย์ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และ (7) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ 

ความคิดเห็น และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษท่ีมาจากท้ังภายนอกและภายในสถาบัน โดยด าเนินการพิจารณา

กล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในเร่ือง

น้ันๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubline review ท้ังน้ี การตีพิมพ์วารสารใน

แต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 7-8 บทความ ซ่ึงเป็นบทความ

ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

 Thaijo

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) 

คณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ 

และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

การบริหาร 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

45  - โครงการ HRD 

Intelligence and HRD 

Research Day
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

46  - โครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ 

นักวิชาการ และนักศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : ก าหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

เดือนสิงหาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ 

สามารถน าไปต่อยอดสร้างสรรค์งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 

2565 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนท่ัวไป ได้รับองค์

ความรู้จากกิจกรรมเสวนาวิชาการ และ (2) มีการจัดท ารายงานสืบเน่ืองการประชุม

เผยแพร่บทความวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจ านวนมาก แต่มาเข้าร่วมจริงเพียงคร่ึง

เดียว ซ่ึงกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การท่ีมี

ผู้เข้าร่วมน าเสนอบทความจ านวนน้อย เน่ืองจากไม่สามารถน าผลงานไปขอต าแหน่งทาง

วิชาการได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 60,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

47  - โครงการอาศรมวิชาการ

 (NIDA Law Forum)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย 4 สาขาวิชา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยมีก าหนดกิจกรรมจัดต้ังแต่เดือน

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ สามารถ

น าไปต่อยอดสร้างสรรค์งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงาน NIDA Law Forum จ านวน 5 คร้ัง ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 15 "ภูมิทัศน์การเมืองใหม่สู่

รัฐธรรมนูญไทย" เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 (2) คร้ังท่ี 16 "ป.ป.ช. จังหวัดกับความ

ยุติธรรมของกระบวนการช้ีมูลความผิด" เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2565 (3) คร้ังท่ี 17 "A 

Comparative Examination of the Criminal Code of Western Australia and 

Thialand" เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2565 (4) คร้ังท่ี 18 "GDPR & PDPA" เม่ือวันท่ี 14 

กันยายน 2565 และ (5) คร้ังท่ี 19 "กฎหมายทะเลแห่งบูรพาทิศ" เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 

2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการเสวนาวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : งานได้รับ

ความสนใจมากเน่ืองจากหัวข้อเสวนาร่วมสมัยและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม รวมท้ังคณะ

พยายามจัดเสวนาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 23,080 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.47 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

48  - โครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ 

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น 

ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านอนาคตของการท่องเท่ียวและการบริการ ระหว่าง

นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป (2)

 เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทุกระดับ

การศึกษา รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจประเด็น

ร่วมสมัยในมิติต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของการท่องเท่ียวและบริการ (3) เพ่ือให้เกิด

การขับเคล่ือนงานวิชาการด้านการท่องเท่ียวและบริการอย่างพลวัต (4) เพ่ือให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวและบริการ รวมท้ังผู้ประกอบการทางการท่องเท่ียว และ (5) เพ่ือเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยสู่สาธารณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนส่งบทความเพ่ือน าเสนอระหว่าง

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 (2) พิจารณาบทคัดย่อระหว่างเดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2565 (3) ประกาศผลการพิจารณาในเดือนสิงหาคม 2565 (4) วันจัดงานประชุม

 / น าเสนอผลงาน ในเดือนสิงหาคม 2565 (5) จัดเตรียม Proceedings ในเดือนกันยายน

 2565 และ (6) เผยแพร่ Proceedings ในเดือนตุลาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจได้มีพ้ืนท่ีในการส า

เสนอผลงานวิชาการทางด้านการท่องเท่ียว และประชาสัมพันธ์คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 

เวลา 13.00 - 17.30 น. ภายใต้หัวข้อ “Turning Challenges into the Tourism and 

Hospitality Industry toward sustainable development goals and 

Bio-Circular-Green Economy (BCG) in the Post-COVID-19 World.” ในรูปแบบ

ออนไลน์

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) เกิดการแลกเปล่ียนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

จากอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการภายนอก ภายใต้ผลงานเก่ียวกับการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวและบริการท่ีย่ังยืนเพ่ือสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (SDG) และ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 และ (2) ผลงานท่ีน าเสนอในการประชุม

วิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ฉบับปีท่ี 18 ฉบับพิเศษ 

(กันยายน 2565)

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ต้องจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การ

ด าเนินงาน การหาข้อมูล และการติดต่อประสานงานค่อนข้างซับซ้อน ซ่ึงการจัดโครงการ

คร้ังถัดไปควรวางแผนข้ันตอนการประสานงานระหว่างคณะและส านักวิจัยให้ชัดเจน เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ เน่ืองจากจัดโครงการร่วมกับสถาบัน

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

49  - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ/

นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ในสาขาส่ิงแวดล้อมของนักวิชาการท้ังจากต่างประเทศ และในประเทศ (2) เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคล่ือนไหว และแนวโน้มทางวิชาการ

ด้านการบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

นักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน

และการวิจัย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการและก าหนดหน้าท่ี

รับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

(3) ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ในโครงการตามข้ันตอนการด าเนินงาน (4) จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม และ (5) 

ประเมินผลการจัดโครงการ น าผลการจัดโครงการเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการคณะ

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับปีถัดไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความ

เคล่ือนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้าน การบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และได้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม (2) ได้รวบรวมผลงาน

ทางวิชาการในสาขาส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป และ (3) เกิดการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อเร่ือง "The Nexus between Environment and 

Sustainability for the Next Decade" เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ผ่าน MS Teams

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ผู้เข้าร่วมรับทราบความก้าวหน้า ความเคล่ือนไหว

 แนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม (2) เกิดการรวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

ใช้ในการอ้างอิง และ (3) มีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ต้องปรับเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การจัด

ประชุมวิชาการมีการจัดต่อเน่ืองทุกปี โดยการจัดในปี 2565 วันจัดงานตรงกับวันหยุด

ต่อเน่ือง 3 วัน ท าให้มีผู้ส่งบทความและเข้าร่วมงานค่อนข้างน้อยกว่าทุกปี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 14,926 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.93 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ/ ผู้บรรยาย Keynote Speakers/ 

ล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานและพนักงานขับรถ จ านวน 9,100 บาท (2) ค่าสมนาคุณผู้

ด าเนินรายการ จ านวน 3,200 บาท (3) ค่าด าเนินงาน จ านวน 2,299 บาท และ (4) ค่าใช้

สอย จ านวน 327 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

50  - โครงการการศึกษา

นานาชาติและเจรจา

ธุรกิจของคณะ/ส านัก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบันมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ และ (2) เพ่ือสร้าง

ภาพลักษณ์และเผยแพร่ช่ือเสียงของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักแก่นานาประเทศ  

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อความ และเอกสาร

ประกอบความประสงค์ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของ

คณาจารย์จากคณะ/ ส านักต่างๆ และจัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารในการพิจารณา

อนุมัติ และด าเนินการส่งคืนเร่ืองท่ีผู้บริหารอนุมัติกลับไปยังคณะ/ ส านัก ท่ีเสนอขอ

งบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในวารสารช้ันน าระดับนานาชาติ มีผลงาน

ทางวิชาการท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง และ (2) สถาบันได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลและเป็นท่ีรู้จักแก่นักวิชาการจากต่างประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ตรวจสอบข้อมูล และจัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิชาการใน

ต่างประเทศ แบบเสนอผลงานท้ัง Onsite และ Online ให้แก่คณาจารย์ของสถาบัน จ านวน

 16 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณาจารย์ของสถาบันได้น าเสนอผลงานวิชาการให้

เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล และสถาบันเป็นท่ีรู้จักแก่นักวิชาการจาก

ต่างประเทศ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินโครงการ และ (2) มีการย่ืนเอกสารในระยะเวลาท่ีกระช้ัน

ชิดเกินไป รวมท้ังบางหน่วยงานไม่รู้เกณฑ์การขอรับการสนับสนุน และไม่มีหนังสือขออนุมัติ

บุคคล

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

การท า KM การบริหารจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้เรียนรู้งาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 278,509.99 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.70 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - กลุ่มงาน

กิจการ

นานาชาติ กอง

งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 2.2 “เพ่ิมความเป็นนานาชาติ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

51  - โครงการพัฒนา

เครือข่ายต่างประเทศและ

การประชุมนานาชาติของ

ผู้บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

สถาบันให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (2) เพ่ือแสวงหาเครือข่ายและขยาย

ความร่วมมือใหม่ๆ กับสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน และ (3) เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา

เครือข่ายพันธมิตรให้มีความแน่นแฟ้นย่ิงข้ึน และให้เกิดการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างกันให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ติดต่อประสานงานไปยังสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ๆ ท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตร นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมถึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การระหว่างประเทศ และสถานทูตท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ เป็นต้น (2) ติดต่อประสานงานไปยังสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตร 

เพ่ือน าเสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดข้ึนระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง และ (3)

 มีการสรุปผลและติดตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในทุกๆ เดือน หลังจากการ

ด าเนินงาน รวมถึงการระดมความคิดในการหากลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานเชิงรุก

ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันสามารถเพ่ิมและแสดงถึงศักยภาพผลการ

ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (2) สถาบันสามารถ

เพ่ิมจ านวนสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตร อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมจ านวนข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/ MOA/ Agreement) และ (3) สถาบันสามารถรักษา

ความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตร ท าให้เพ่ิมจ านวนกิจกรรมความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันตามมาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ผู้บริหารสถาบันเดินทางเข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศและการประชุม

นานาชาติ รวมท้ังด าเนินการจัดท า MOU รวมท้ังส้ินจ านวน 31 คร้ัง นอกจากน้ี ยังได้เข้า

ร่วมโครงการแลกเปล่ียน RANEPA และโครงการแลกเปล่ียน NCCU เพ่ือแลกเปล่ียน

นักศึกษา

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศในเครือข่ายพันธมิตร องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานด้านต่างประเทศ

อ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างในระดับสากล และเกิดโครงการ/ 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน เพ่ือ

ขับเคล่ือนนโยบายด้านต่างประเทศของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายของ

สถาบันต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเดินทางได้ กิจกรรมบางส่วนต้องเล่ือนด าเนินการ มีความ

ล่าช้า หรือปรับเป็นการประชุมออนไลน์ (2) เกิดความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

และระยะเวลาการประชุมผ่านระบบ ZOOM มีเวลาจ ากัด และ (3) การประชุมออนไลน์ ท า

ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุมน้อยกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบพบหน้ากัน 

รวมท้ังอาจมีความคลาดเคล่ือนของข้อมูล 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

วางแผนเชิงรุกร่วมกันเพ่ือพัฒนาเครือข่ายท้ังในตลาดใหม่ๆ และกระชับความสัมพันธ์

เครือข่ายเดิม รวมถึงคณะ/ วิทยาลัย/ ส านัก ต้องให้ความร่วมมือในการสร้างกิจกรรมกับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศในเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันด้วย เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของ

เครือข่ายพันธมิตรและจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดกิจกรรม

ความร่วมมือเป็นรูปธรรม และมีกิจกรรมร่วมกันให้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 11,931 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - กลุ่มงาน

กิจการ

นานาชาติ กอง

งานผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

52  - โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือทางวิชาการใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการในมุมมอง

นักวิชาการจากต่างประเทศ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยมีก าหนดจัด

กิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ 

สามารถน าไปต่อยอดสร้างสรรค์งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย และ

มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันท่ี 21 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะได้จัดท าร่างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ศาล

รัฐธรรมนูญ แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : สถาบัน

ควรมีกลไกในการสนับสนุนคณะเพ่ือสร้างความร่วมมือ เช่น การช่วยยกร่าง MOU เป็น

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 594,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 297 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

ท้ังน้ี ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินทุนคณะนิติศาสตร์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

53  - โครงการพัฒนา

เครือข่ายงานห้องสมุด

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ (2) เพ่ือการแลกเปล่ียนและท าส าเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (3) เพ่ือ

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ และ (4) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุด

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เข้าร่วมเป็นคณะท างานความร่วมมือ (2) เข้าร่วม

ประชุมคณะท างานความร่วมมือ (3) ร่วมก าหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุด และ (4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือร่วมกัน

แก้ไขปัญหา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ด าเนินการ ดังน้ี (1) เข้าร่วมเป็นคณะท างานและเข้าร่วมประชุมคณะท างานเครือข่าย

ความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ประชุมท้ังรูปแบบ Online ผ่านทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และประชุม On Site) ดังน้ี ประชุมคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ จ านวน 1 คร้ัง ประชุมคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 4

 คร้ัง ประชุมคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ จ านวน 3 คร้ัง ประชุมคณะท างานฝ่าย

วารสารและเอกสาร จ านวน 2 คร้ัง ประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ จ านวน 2 

คร้ัง (2) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกฎหมาย การเมือง และการปกครอง จ านวน 1 คร้ัง และ 

(3) แลกเปล่ียนดรรนีวารสาร 429 รายการ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ส านักมีเครือข่ายความร่วมมือและแบ่งปันการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และ (2) สมาชิกเครือข่ายได้แลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การเข้า

ร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครองเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สถาบัน

ได้รับการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรนอกเหนือจากสาขาพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

54  - โครงการ NIDA 

Quality Award ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัยพัฒนาระบบ

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (2) เพ่ือยกย่องและสร้างส่ิงจูงใจให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จ โดยมีรางวัลเป็นส่ือกลาง และ (3)

 เพ่ือให้คณะ/ วิทยาลัยท่ีได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอด

และกระตุ้นให้เกิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานให้กับคณะ/ วิทยาลัย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) คณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Quality Award

 พิจารณาก าหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล (2) เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ

สถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล รับทราบเกณฑ์การตัดสินรางวัล (3) จัดส่ง

ข้อมูลเกณฑ์การตัดสินรางวัลให้คณะ/ วิทยาลัยด าเนินการ (4) คณะ/ วิทยาลัย 

ด าเนินการจัดท าผลงานเข้าร่วมโครงการ (5) คณะ/ วิทยาลัยจัดส่งผลงานให้กับกอง

แผนงาน (6) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและคัดเลือกหน่วยงานท่ีได้รับ

รางวัล (7) แจ้งผลการพิจารณาต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันด้านการ

วางแผนและประเมินผล และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือทราบ และ

 (8) มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน ผ่านงานสถาปนาสถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรน าแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx/ 

TQA มาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) ยกระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 160,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Quality Award ได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะ/ วิทยาลัยจัดท ากระบวนการ หมวด 3 ลูกค้า 

(เฉพาะด้านการเรียนการสอน) ตามแนวทางของเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award: TQA) โดยมีท้ังหมด 5 ข้อย่อย ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีได้รางวัล ดังน้ี 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ 

คณะสถิติประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเท่ียว

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะ/ วิทยาลัยน าแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx/ TQA

 มาประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างถูกต้อง สามารถยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บุคลากรยังมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : แนวทางการพิจารณาให้คะแนน A-D-L-I ของเกณฑ์การประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยาก และไม่เป็นรูปธรรม

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรพิจารณาก าหนดแนวทางการให้คะแนน 

A-D-L-I ให้เป็นรูปธรรมตามบริบทของสถาบัน และสอดคล้องกับแนวทางของเกณฑ์ TQA

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 134,280 บาท (ร้อยละ 83.93 ของงบประมาณท่ีได้รับ) เพ่ือ

เป็นค่าด าเนินงาน

 - กองแผนงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.3 “รักษามาตรฐานทางวิชาการระดับสากล”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

55  - โครงการพัฒนาสถาบัน

สู่การรับรองมาตรฐาน

การศึกษาในระดับสากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ  : (1) เพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน/ คณะ/ หลักสูตร มีการ

พัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการบริหารจัดการของสถาบัน / คณะ/ ส านัก/ หลักสูตร ให้มีมาตรฐานระดับ

สากล (3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนคุณภาพสู่สากล และ (4) เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบัน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) สนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเป็นขวัญ

ก าลังใจให้บุคลากรของหน่วยงานท่ีได้รับรองคุณภาพสากล และ (2) เตรียมความพร้อม

และการตรวจประเมินระดับหลักสูตร / ระดับหน่วยงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน )

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังน้ี (1) 

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย ค่าสมาชิกรายปี AUN-QA 

Associate Member ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน AUN-QA (slot5) 3 หลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมการตรวจ AUN Application fee (slot6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม

และในวันตรวจประเมิน AUN (slot5) (2) ค่าจ้างตรวจประเมิน ISO ประกอบด้วย ค่าจ้าง

ตรวจ ISO9001:2015 และ ISO/IEC27001:2013 ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

(3) สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย AUN slot5 จ านวน 3 หลักสูตร 

(หลักสูตรปริญญาเอกของคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คณะภาษาและการ

ส่ือสาร และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ) ISO9001:2015 (ด้านบริหารงาน

คุณภาพ) (ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ กองบริการการศึกษา และกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) ISO/IEC 27001:2013 (ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ) (ส านัก

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ) (4) ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อ

สถาบัน และ (5) อบรมเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่การจัดอันดับ The Times

 Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบัน คณะ และหลักสูตรได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ (ในกรณีท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ) : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,207,581.05 บาท (คิดเป็นร้อยละ 69 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - กองแผนงาน
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

56  - โครงการวารสารทาง

วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ให้แก่บุคคลท่ัวไป (2) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะแนวคิดด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ และ (3) เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับ

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีละ 4 ฉบับ (วารสารละ 2 ฉบับ) และ (2) ประเมิน

คุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเพ่ือให้วารสารรัฐประศาสน

ศาสตร์และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการประเมินเพ่ือปรับ

ฐานคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 (เดือนมกราคม 2565)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มีท่ีเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการ ดังน้ี (1) วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 

2 และปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 และ (2) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 

2 และปีท่ี 29 ฉบับท่ี 1

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการปรับปรุง

ให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ท าให้วารสารมีคุณภาพ สร้างช่ือเสียง

และความน่าเช่ือถือให้ผู้ประสงค์ส่งผลงานวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารคณะ และ 

(2) อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ: -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 200,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินการเพ่ือการจัดพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 100,000 

บาท และ (2) ค่าด าเนินการเพ่ือการจัดพิมพ์วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

จ านวน 100,000 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

57  - โครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรม กระบวนการท างาน

ของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลส าเร็จ

ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังในระดับหลักสูตรและคณะ

ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ (2) เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทท่ีได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ไปพร้อม

กัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 4 ช่วง ดังน้ี (1) ช่วงเตรียม

ท าแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ

สถาบันและคณะ (2) ช่วงด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม เช่น การปรับปรุง

กระบวนการท างาน การจัดท ารายงาน เป็นต้น (3) ช่วงการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษา และ (4) ช่วงการปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ และส่งรายงานฉบับผ่านการประเมินให้สถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะ และสามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาท่ีสถาบันก าหนด (2) 

ผลส าเร็จท่ีเกิดจากการจัดโครงการส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

ระดับสถาบัน และคณะ และ (3) การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเน่ืองทุกปี จะช่วยให้มีความพร้อมในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์สากล โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท เช่น AUN-QA ใน

รอบการประเมินคร้ังต่อไป เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้สถาบันและคณะอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร 

ได้แก่ (1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความย่ังยืน เม่ือ

วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 (2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม

 2565 และ (3) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เม่ือวันท่ี 31 

สิงหาคม 2565 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 และ (2) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) เม่ือ

วันท่ี 9 กันยายน 2565 ซ่ึงการตรวจประเมินแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสถาบันก าหนด

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : หลักสูตรต่างๆ พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกปี จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล ซ่ึงจะ

เป็นการสร้างช่ือเสียงให้สถาบันและคณะอย่างต่อเน่ือง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ความไม่ชัดเจนเร่ืองนโยบายการตรวจประเมินกรณีหลักสูตรการ

จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความย่ังยืน ซ่ึงยังไม่มีการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2564 คณะจึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่เน่ืองจากคร้ังน้ีเป็น

การตรวจประเมินออนไลน์จึงส่งผลกระทบไม่มาก หากเป็นการตรวจประเมินในสถานท่ี

อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท่ีต้ังไว้ในโครงการ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรต้ัง

งบประมาณรายจ่ายส าหรับการตรวจประเมินไว้ล่วงหน้าให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรเพ่ือลด

ความเส่ียงเก่ียวกับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภายนอกคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 38,235.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวม 5 

หลักสูตร จ านวน 26,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 12,235.50 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

58  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล

 AACSB เพ่ือคงความเป็นผู้น าทางการศึกษาบริหารธุรกิจ และพัฒนากลไกการ

ท างานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard 

Accreditation)

 - แผนการด าเนินงาน : (1) การรักษาสถานภาพสมาชิก AACSB (2) การส่ง

คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3) จัดโครงการ

ฝึกอบรมให้บุคลากรของคณะ และ (4) การเตรียมความพร้อมตรวจและรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ในปี 2565 (Continuous 

Improvement Review)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เป็นท่ียอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขา

บริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้น าในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก

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

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เตรียมความพร้อมและจัดเตรียมข้อมูลในการท ารายงาน CONTINUOUS 

IMPROVEMENT REVIEW (CIR) เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน AACSB - Peer Review 

Team ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะเป็นท่ียอมรับในด้านคุณภาพการศึกษาในสาขา

บริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้น าในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้แผนงานท่ีวางไว้คลาดเคล่ือน และเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินงาน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การ

พัฒนา/ ปรังปรุงกระบวนการท างานตามมาตรฐานสากล ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมท้ัง

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,489,295.32 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

59  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ : (1) เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ (2) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และ 

(3) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ

 - แผนการด าเนิน : จัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) 

ซ่ึงเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยมีก าหนดเผยแพร่อย่าง

ต่อเน่ือง ปีละ 2 ฉบับ (เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน) 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปสามารถน าความรู้

วิชาการด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน การท างาน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (2) เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจส าหรับ

สถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) อาจารย์และนักวิชาการ

สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี

 29 เดือนพฤศจิกายน 2564 และฉบับท่ี 30 เดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากน้ียังอยู่

ระหว่างด าเนินการจัดท า ฉบับท่ี 31 เดือนพฤศจิกายน 2565 ท้ังน้ี วารสารวิชาการ

ระดับชาติดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 และวารสารสามารถออกตามก าหนดอย่าง

ต่อเน่ือง ปีละ 2 ฉบับ (พฤษภาคม และพฤศจิกายน)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปมีการน าความรู้วิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน การท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (2) 

สถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบันมีแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และ 

(3) อาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 วารสารจึงมี

ภาระงานเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากต้องหา Reviewers 3 คนท่ีมาจากต่างหน่วยงาน ท าให้ใช้

เวลานานข้ึนในกระบวนการ Peer Review และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินเพ่ิมข้ึน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : โครงการ

วารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มีการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน และพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ TCI

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 199,930 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 เพ่ือสนับสนุนการจัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

60  - โครงการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรประกัน

คุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์ AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ

หลักสูตร และการตรวจประเมินจริงของหลักสูตรน าร่องเพ่ือให้ได้รับการรับรอง

คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน :  (1) จัดท ารายงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (2) 

ด าเนินการตรวจประเมิน (Mock Up) และ (3) ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรของคณะได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA ปีการศึกษา 

2564 (ฉบับภาษาไทย) ของหลักสูตรท้ังหมด 6 หลักสูตรของคณะ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษา AUN-QA ปีการศึกษา 2564 และมีความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ยังไม่ได้แปลเล่มรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : หลักสูตร

ได้เตรียมความพร้อมและเรียนรู้การพัฒนาเล่มรายงานประเมินตนเองจากหลักสูตรท่ีผ่าน

เกณฑ์การรับรองคุณภาพแล้ว

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

61  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนวารสารวิชาการของคณะสถิติประยุกต์

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าวารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ( E-journal) ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564) 

และ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) และ (2) จัดท าวารสารสถิติ

ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์  E-journal) ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2

 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564) และ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 

2565) 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติจ านวน 2

 วารสาร โดยเผยแพร่วารสารละ 2 ฉบับต่อปี และ (2) เกิดความร่วมมือกับ

เครือข่ายการวิจัยด าเนินงานในระดับประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) วารสารสถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Vol. 6 no.2 และ Vol.7 no. 1 และ (2) วารสารไทยการวิจัย

ด าเนินงาน Vol.9 no.2 และ Vol. 10 no. 1

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่ง

รวบรวมความรู้ และเผยแพร่ให้คนท่ัวไปได้รับความรู้จากวารสารได้

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 106,210 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.11 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 106,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 210 บาท

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

62  - โครงการพัฒนา

คุณภาพสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และน าความรู้มาใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดมาตรฐานสากล

 - แผนการด าเนินงาน : จัดการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการพัฒนาสังคมได้รับการตรวจประเมิน AUN-QA Slot5 และบุคลากรคณะ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้รับความรู้และความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และน า

ความรู้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา

การบริหารการพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระหว่างวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจาก AUN-QA  

รวมท้ังบุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA มากข้ึน และมีการเรียนรู้แลกเปล่ียนถอด

บทเรียนวิธีการท างานร่วมกันในคณะและนอกคณะ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 93,705.65 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 71,914.45 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 

21,791.20 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

61



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

63  - โครงการวารสารและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย 

และประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ครอบครัว 

องค์การ ชุมชนและสังคม รวมท้ังการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิง

พัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ

บทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจท่ีเป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เช่ียวชาญ 

ภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม

 ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ

น าเสนอบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีท่ีนักวิจัยหรือผู้ท่ี

สนใจสามารถนาไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารการพัฒนาสังคม VOL23 NO2 (ตุลาคม 2564) และ VOL24 NO1 

(เมษายน 2565) ในรูปแบบ Online

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เช่ียวชาญ ภายในและ

ภายนอกได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ และน าเสนอบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพท่ี

แสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีท่ีนักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้

ใหม่

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 89,897 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าสมนาคุณในการจัดท าวารสาร จ านวน 36,000 บาท (2) เงินอุดหนุนผู้

ประเมินวารสาร จ านวน 42,400 บาท (3) ค่าใช้สอย จ านวน 797 บาท และ (4) 

ค่าลงทะเบียนส าหรับค่าบริการวารสารออนไลน์ จ านวน 10,700 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

64  - โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และ (2) เพ่ือให้คณะมี

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรของคณะเกิดความรู้ความเข้าใจและได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ัง 4 หลักสูตรของคณะ

เรียบร้อยแล้ว

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการประเมิน รวมท้ัง

บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจ และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : - 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,773 บาท (คิดเป็นร้อยละ 71.82 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

62



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

65  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะให้ดีย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : เข้ารับการฝึกอบรมและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรในคณะมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA Version 4.0 ใน

รูปแบบออนไลน์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตร

นานาชาติ) รวมท้ังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ 

(V.4.0) ของเกณฑ์ AUN-QA" ให้แก่บุคลากรของคณะ เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ใน

รูปแบบออนไลน์ นอกจากน้ีบุคลากรของคณะยังได้เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน EdPEx 

ตามท่ีสถาบันจัด

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านการรับรอง AUN-QA และ (2) บุคลากรมี

ความเข้าใจภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 และมีแนวทางในการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

 - ปัญหา/ อุปสรรค : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตร

นานาชาติ) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองในระหว่างท่ีรอรับการตรวจประเมิน ซ่ึง

ปัจจุบันมีการเปล่ียนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

และการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานชาติ) แต่ช่ือหลักสูตรท่ีผ่านการรับรอง

มาตรฐานสากลเป็นช่ือหลักสูตรเดิม

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : คณะ

สามารถน าข้อเสนอแนะจากวิทยากรมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตร

และการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ ให้มีแบบแผนและกระบวนการท่ีเป็นระบบมากข้ึน 

รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 62,974.45 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.19 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าจ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

63



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

66  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือมีวารสารด้านภาษาและการส่ือสารใน

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าวารสารฉบับปกติและฉบับออนไลน์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาฐานะวารสารไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารออนไลน์ NIDA Journal of Language and Communication Volume 

26 Issue 40 July 2021 - December 2021 และ Volume 27 Issue 41 January 2022

 - June 2022.

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีวารสารท่ีมีคุณภาพตาม TCI กลุ่ม 1 และ

สามารถออกวารสารได้ตรงตามเวลา

 - ปัญหา/ อุปสรรค : บทความท่ีส่งเข้ามาเพ่ือตีพิมพ์ยังมีจ านวนไม่มาก

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 62,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าต าราและเอกสารวิชาการของคณะ V. 26 จ านวน 36,000 

บาท และ V. 27 จ านวน 26,000 บาท

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

64



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ตีพิมพ์เล่มวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (NIDA Human Resource and

 Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal) จ านวน 2 เล่ม มี

บทความรวม 16 บทความ ได้แก่ ฉบับท่ี 2/2564 จ านวน 8 บทความ และฉบับท่ี 1/2565 

จ านวน 8 บทความ โดยวารสารสามารถออกได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน

วิชาการของตนสู่สาธารณะ (2) คณะท าหน้าท่ีขยายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในองค์ความรู้ด้านน้ี อีกท้ัง ยังเป็นการ

สะท้อนถึงความรับผิดชอบของคณะท่ีมีต่อสังคม และ (3) เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนา ท้ังใน

ระดับส่วนบุคคล องค์กร และสังคม ในหมู่นักวิชาการ นักปฏิบัติ (นักทรัพยากรมนุษย์) และ

บุคคลท่ัวไป จากการน าองค์ความรู้และแนวปฏิบัติจากการวิจัยท่ีวารสารเผยแพร่ไปด าเนินการ

ต่อหรือต่อยอดองค์ความรู้

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) แนวทางและทิศทางของวารสารในบางประเด็นควรท าให้ชัดเจน เช่น 

การแปลรายการเอกสารอ้างอิงไทยเป็นอังกฤษ (2) การตรวจรายละเอียดของบทความใช้เวลา

ค่อนข้างมาก ท าให้ผู้ปฏิบัติงานละเลยงานเชิงพัฒนาวารสาร

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : (1) ควรมี

พนักงานประจ าและแผนในอนาคตท่ีชัดเจน เพ่ือยกระดับวารสารให้อยู่ในระดับสากล (2) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านวารสารควรเพ่ิมองค์ความรู้เร่ืองการอ้างอิงแบบ APA7th หลักในการท าวิจัย

และการเขียนบทความ และภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าผู้แต่ง

และท างานวารสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (3) ความละเอียด และการใส่ใจของผู้แต่งใน

เร่ือง Format ของบทความ การอ้างอิงท่ีถูกต้อง และรายละเอียดเล็กน้อย เป็นส่ิงหน่ึงท่ี

คาดการณ์ได้ว่าบทความช้ินน้ันมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพ และ (4) ควรออกวารสารฉบับ

ออนไลน์ก่อนก าหนด เพ่ือให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ก่อนท่ีจะมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 191,932 บาท (คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าสมนาคุณผู้ประเมินบทความ จ านวน 49,600 บาท (2) ค่าสมนาคุณกอง

บรรณาธิการและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 70,000 บาท (3) ค่าตีพิมพ์เล่มวารสาร จ านวน 61,632 

บาท และ (4) ค่าระบบ Thaijo จ านวน 10,700 บาท

67  - โครงการจัดท า 

"วารสารการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ" (NIDA Human

 Resource and 

Organizational 

Development Journal

 หรือ NIDA HROD 

Journal)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัย

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและสร้างเสริม

มาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยวารสารน้ีจะเป็นเคร่ืองมือผลักดัน

ให้อาจารย์ร่วมกันท างานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ใน

วารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีจะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมาจากท้ังภายนอกและภายในสถาบัน โดยด าเนินการ

พิจารณากล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubline Review 

ท้ังน้ี การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 

7-8 บทความ ซ่ึงเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทาง

รูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและน าไปใช้ในการ

พัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาและ

เสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารในการปฏิบัติงานจริง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

68  - โครงการเอกสารและ

ต ารานิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการคณะ

นิติศาสตร์ ผลิตผลงานวิชาการประเภทต่างๆ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าเอกสารและต าราระหว่งเดือนตุลาคม 

2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผลงานวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 156,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากขาดการสร้างแรงบันดาลใจให้บุลากรผลิตต ารา

 - คณะ

นิติศาสตร์

69  - โครงการจัดท าวารสาร 

เอกสารทางวิชาการ และ

วารสารบัณฑิต

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการทางนิติศาสตร์ของคณาจารย์ ท้ังในและนอกคณะ ตลอดจนนักวิชาการ

อิสระ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (2) เพ่ือเช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ 

และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

(3) เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ และ (4) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์

ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้มากข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าและเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ จ านวน 2 เล่มต่อปี 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : วารสารนิติพัฒน์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

จ านวน 2 เล่ม ต่อปี

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารนิติพัฒน์ นิด้า ฉบับท่ี 2/2564 และฉบับท่ี 1/2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาได้เผยแพร่

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ เช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ

ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : สถาบัน

ควรสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการด้านวารสารวิชาการ เพ่ือให้วารสารอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 45,402.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.81 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

70  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือความเป็นเลิศ 

EdPEx/AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนของคณะร่วมกันระหว่างอาจารย์ภายในกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน EdPEx (2) เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรของคณะให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในเร่ืองการจัดการคุณภาพ

การศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ EdPEx/ 

AUN-QA (3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และน าข้อมูลท่ีได้มาประกอบการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ AUN-QA และ (4) เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน EdPEx/ AUN-QA  

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรรับรู้ และเข้าใจ การปรับปรุงหลักสูตร

เพ่ือรองรับคุณภาพมาตรฐาน EdPEx/ AUN-QA  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ

เรียบร้อยแล้ว

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะและหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

เผยแพร่เอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ ให้รับทราบเป็นการท่ัวไป เพ่ือให้

คณะอ่ืนๆ เรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 15,529 บาท (คิดเป็นร้อยละ 51.76 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2,578 บาท หลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 8,331 บาท และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 4,620 

บาท

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

71  - โครงการรับรอง

หลักสูตรสู่มาตรฐาน

ระดับสากล THE-ICE

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้หลักสูตรของคณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

THE-ICE (2) เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการ

การท่องเท่ียวให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล 

(3) เพ่ือส่งเสริมให้คณะการจัดการการท่องเท่ียวมีบทบาทและมีความร่วมมือ

ร่วมกับองค์กรระดับสากลมากข้ึน และ (4) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้

เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินขอรับการรับรองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล THE-ICE ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรของคณะการจัดการการท่องเท่ียว

ได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE และ

ได้รับการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) ได้รับการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการท่องเท่ียวให้มีความ

ทัดเทียมกับนานาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (3) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลเพ่ิมมากข้ึน และ 

(4) เป็นช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวาง

กับทุกภาคส่วน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ส่งใบสมัครไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมา Inspection 

สถาบัน

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

 ท าให้ระยะเวลาและข้ันตอนในการนัดหมายเพ่ือเข้ามา Inspection สถาบันล่าช้า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

72  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติด้านการ

พัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ และ (2) เพ่ือรวบรวม 

กล่ันกรอง และจัดพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติปีละไม่น้อยกว่า 20 บทความ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ/ วิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 

2564 - พฤษภาคม 2565 (2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ระหว่างเดือน

มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (3) ให้ผู้เสนอบทความแก้ไข ระหว่างเดือนมิถุนายน - 

กรกฎาคม 2565 (4) จัดท ารูปเล่ม จัดพิมพ์ และลงส่ือออนไลน์ ระหว่างเดือน

สิงหาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาของคณะมีช่องทางการตีพิมพ์ใน

ระดับชาติเพ่ิมข้ึน (2) คณาจารย์ของคณะและสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ใน

ระดับชาติเพ่ิมข้ึน (3) คณะการจัดการการท่องเท่ียวมีเครือข่ายความร่วมมือกับ

คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ท้ังใน

กลุ่มของผู้ส่งบทความและกลุ่มผู้พิจารณาบทความ (4) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาการจัดการ

การท่องเท่ียวของ ศทท. ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคท่ีดีข้ึน อันจะส่งผลต่อการ

ยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการท่องเท่ียว และความสนใจท่ีจะ

เข้าศึกษาต่อ และ (5) คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบัน และประเทศไทยมี

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน อัน

จะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารท่องเท่ียวไทยนานาชาติ 3 เล่ม คือ (1) วารสารปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม

 - ธันวาคม 2564) (2) วารสารฉบับปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) และ (3) 

วารสารฉบับปีท่ี 18 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2565)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะมีช่องทาง

ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติเพ่ิมข้ึน (2) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และ

นักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และ (3) วารสารเป็นท่ีรู้จัก

ในเครือข่ายวิชาการนานาชาติ และมีฐานการอ้างอิง (Citation) มากข้ึน ซ่ึงเป็นการเตรียม

วารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : วารสารท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ยังอยู่ในกระบวนการเพ่ือปรับข้ึนเป็น

 TCI 1 โดยต้องแก้ไข ดังน้ี (1) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Review)

 จากหลากหลายสถาบัน (2) ควรมีการด าเนินการข้ันตอนต่างๆ ผ่านระบบ ThaiJo โดยให้มี

การเช่ือมโยงระบบ ThaiJo กับ Website ของกองวารสารฯ และ (3) ยังไม่มีเลข ISSN 

Online จึงท าให้คุณสมบัติของวารสารยังไม่สมบูรณ์

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ศูนย์ TCI

 มีบันทึกแจ้งเร่ืองการประชุมและการอบรมต่างๆ ส่งมาทางคณะ แต่ทีมวารสารไม่ได้รับ

ข่าวสาร จึงควรมีการประสานงาน การเก็บเอกสารส าคัญ และการรับทราบข้อมูล เพ่ือแจ้ง

แก่ผู้แต่งในกรณีผู้แต่งสอบถามท่ีส่วนกลางของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 118,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 78.80 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนพิจารณาบทความ จ านวน 27,500 บาท (2) ค่าผู้ประสานงาน

โครงการ จ านวน 60,000 บาท และ (3) ค่าด าเนินงาน จ านวน 30,700 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

73  - โครงการรับรอง

หลักสูตรสู่มาตรฐาน

ระดับสากล UNWTO

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากลของคณะ

การจัดการการท่องเท่ียวให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการท่องเท่ียวโลก UNWTO 

เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และ (2) เพ่ือสานต่อและกระตุ้นความเข้าใจใน

ด้านจริยธรรมการท่องเท่ียวโลก เพ่ือให้สอดรับกับคุณภาพการศึกษาของ

มาตรฐานสากลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตร

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมหารือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (2) วาง

แผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนสมัครสมาชิก ระหว่างเดือนมีนาคม - 

กรกฎาคม 2565 และ (3) สมัครสมาชิกและรอผลการพิจารณา ระหว่างเดือน

สิงหาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียว 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - วางแผนจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางในการต่อยอดกิจกรรมการเรียน

การสอน เพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐาน UNWTO.TedQual ซ่ึงอยู่ในช่วงการตรวจสอบและ

ประเมินความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ในการจัดอบรมในรูปแบบ on-site รวมท้ังเขียนตอบค าถามการประเมินตนเองของ 2 

หลักสูตร รวบรวมเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม ท้ังน้ี คณะได้เข้ารับการตรวจ

ประเมิน (Inspection) จาก UNWTO เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

TedQual ต่อเป็นระยะเวลา 4 ปี ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2567 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีไม่มีเวลาเอ้ือเพียงพอต่อการร่วมกัน

ด าเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เน่ืองจากมีภารกิจหลักท่ี

ต้องปฏิบัติ และ (2) เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ของคณะและสถาบันเป็นภาษาไทย เม่ือ

รวบรวมได้ตามเกณฑ์ท่ีทาง UNWTO TedQual ก าหนดแล้ว ต้องส่งเอกสารท้ังหมดแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้ระยะเวลาด าเนินการมากข้ึน รวมถึงงบประมาณมีค่าใช้จ่ายในการ

แปล

 - ข้อเสนอแนะ/การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : จัดอบรม 

สัมมนา เพ่ือเตรียมความพร้อม โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ เน่ืองจากไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบ 

on-site ตลอดจนอยู่ในช่วงรวบรวมเอกสารและการเขียนประเมินตนเอง

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

74  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับคณะและสถาบัน (2) เพ่ือให้

บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ 

(3) เพ่ือสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมาย

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามต าแหน่งงานในก ากับดูแลตัวบ่งช้ีให้

เป็นไปตามเป้าหมาย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมคณะ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 

คร้ังท่ี 1 (2) ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์

 AUN-QA ณ ห้องประชุมคณะ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ คร้ังท่ี 2 (3) จัดจ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เช่ียวชาญภายนอกตรวจประเมินรับรองคุณภาพ เตรียมความพร้อม

ในการตรวจประเมินจริงในปี พ.ศ. 2565 และ (4) ค่าแปลรายงานประเมินตนเอง 

(ภาษาอังกฤษ) ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA 

และร่วมกันขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล พ.ศ. 2558 - 2565 และ (2) 

บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และ

จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากลของคณะ ดังน้ี (1) ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA Slot 5) 

ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Online Meeting (2) 

แปลรายงานประเมินตนเอง (ภาษาอังกฤษ) และ (3) เชิญผู้เช่ียวชาญตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี ระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 วันท่ี 2

 กันยายน 2565 และวันท่ี 13 กันยายน 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์และนวัตกรรม ผ่านการรับรอง AUN-QA แล้ว (2) บุคลากรของคณะ มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA 

และร่วมกันขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : บุคลากร

ของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ 

AUN-QA

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 154,481.07 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

75  - โครงการจัดท าวารสาร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงาน

ทางวิชาการของคณาจารย์ ท้ังในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพ่ือ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ การส่ือสารและนวัตกรรม ให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ

ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดต้ังคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 

(2) ด าเนินการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้ส่งบทความเข้า

ร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กอง

บรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพ่ือพิจารณาบทความพร้อมส่ง

บทความ เม่ือได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความท่ีแก้ไข

แล้วจากผู้เขียน และ (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจ าของคณะได้มีโอกาสลง

เผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2) นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไปได้รับ

ความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากข้ึนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และ (3) นักศึกษา

ของคณะสามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพ่ือน าไปต่อยอดด้าน

วิชาการจากท่ีเรียน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าวารสารวิชาการของคณะ ดังน้ี (1) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีท่ี 8 

ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) และปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) 

และ (2) วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิด้า (E-JOURNAL) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน

 - ธันวาคม 2564) และปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : อาจารย์ประจ าและนักศึกษาของคณะ รวมท้ัง

นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป ได้มีโอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัย 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรของคณะท่ีดูแลเร่ืองวารสารลาออก และบุคลากรท่ีคณะ

รับเข้าใหม่ยังไม่มีเช่ียวชาญในการจัดท าวารสาร 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : วารสาร

ของคณะสามารถรักษาระดับการรับรองคุณภาพและคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ให้เป็น

วารสารกลุ่มท่ี 2 และมุ่งยกระดับสู่ฐานข้อมูล TCI  ให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี 1

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 70,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

76  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ

นักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการ (2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

นักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และ (3) เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการ

เรียนการสอนและการวิจัย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ก าหนดออกเผยแพร่วารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 

ฉบับ) ฉบับท่ี 1 ต้ังแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับท่ี 2 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม

 - ธันวาคม (2) ด าเนินการโดย submission, review และ editor decision บน

เว็บไซต์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) และ (3) มีบทความ 7 

บทความ ต่อ 1 ฉบับ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมให้ศึกษา

 และ (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการส าหรับนักวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าและเผยแพร่วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม (Journal of Environmental 

Management) ฉบับท่ี 18.1 ปี 2565 ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าฉบับท่ี 18.2

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ผู้สนใจมีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมให้

ศึกษา และ (2) นักวิชาการมีแหล่งเผยแพร่งานวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีบทความทางวิชาการน้อยมาก และการควบคุมระยะเวลาการ

ประเมินของผู้ประเมินเป็นไปได้อยาก

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : งาน

โครงการวารสารและเอกสารวิชาการ มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 เพ่ือปรับลดค่าใช้จ่ายและท าให้วารสารมีบทความท่ีจะน ามาตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึน เช่น ยกเลิก

การตีพิมพ์เล่มวารสาร และพัฒนาวารสารให้กลับมาอยู่ในฐาน TCI 1

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 182,037 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.02 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนบรรณาธิการ/ ผู้ประเมินบทความ จ านวน 55,180 บาท (2) 

ค่าจ้างงานผู้ประสานงานวารสาร จ านวน 84,000 บาท และ (3) ค่าด าเนินงาน จ านวน 

42,857 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

77  - โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ

หลักสูตรและเพ่ือให้หลักสูตรปริญญาเอกได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ 

AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN-QA และส่งให้กรรมการตรวจประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2565 และ

 (2) เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกผ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการสัมภาษณ์

ในกระบวนการตรวจประเมิน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ์ AUN-QA บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้รับการพัฒนาเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาสากลตามแนวทาง AUN-QA ท่ีสามารถน ามาพัฒนาท างานของวิทยาลัย

ให้มีคุณภาพสู่สากลต่อไป

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง จัดส่งรายช่ือกรรมการตรวจประเมินให้สถาบันจัดท า

ค าส่ังแต่งต้ัง และจัดการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) หลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตร ผ่านการตรวจประเมิน

ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ (2) วิทยาลัยได้ทราบผลและ

ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักสูตรของวิทยาลัยเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

78  - โครงการประเมินผล

การด าเนินงาน เพ่ือ

คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น 

สพบ. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนา

และปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของ

สถาบันอย่างต่อเน่ือง และ (2) เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน รวมท้ังยกย่องชมเชยหน่วยงานของสถาบันท่ีมีผลการปฏิบัติงาน

และการบริหารจัดการดีเด่น

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินงานท่ีก าหนดตามโครงการ

ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังน้ี (1) คณะกรรมการฯ ก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) เสนอ (ร่าง) โครงการฯ ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผน

และประเมินผล เพ่ือทราบ (3) เสนอ (ร่าง) โครงการฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน เพ่ือทราบ (4) เผยแพร่โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงาน

ดีเด่น สพบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5) คณะกรรมการฯ ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ (6) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและคัดเลือก

หน่วยงานดีเด่น (7) เสนอผลคะแนนให้หน่วยงานรับทราบเพ่ือเปิดโอกาสในการอุทธรณ์

ผลคะแนน และเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนน (8) เสนอผลคะแนนต่อท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล เพ่ือทราบ (9) 

เสนอผลคะแนนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือทราบ และ (10)  แจ้งผล

การตัดสิน และมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถาบันอย่างต่อเน่ือง (2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 230,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นได้ก าหนดแนว

ทางการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ซ่ึงผลรางวัล ดังน้ี (1) "รางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับ

คณะ วิทยาลัย" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รางวัล

รองชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 ได้แก่ คณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ และรางวัลชมเชยอันดับท่ี 2 ได้แก่ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์

การบริหาร และ (2) "รางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับส านัก กอง" รางวัลชนะเลิศ ท้ังน้ี 

เน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีมีผลคะแนนสูงสุดเท่ากัน 6 หน่วยงาน จึงใช้เกณฑ์การตัดสินท่ีว่า

หากหน่วยงานท าคะแนนรวมสูงสุดได้เท่ากันในแต่ละประเภทให้หน่วยงานได้รับรางวัล

ร่วมกันโดยแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลเท่ากัน ได้แก่ ส านักวิจัย ส านักบริการการศึกษาและ

บรรณสาร ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ กองบริการการศึกษา กองแผนงาน และ

ส านักงานตรวจสอบภายใน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถาบันอย่างต่อเน่ือง (2) หน่วยงานได้ยกระดับมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) บุคลากรและ

หน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 226,264 บาท (ร้อยละ 98.38 ของงบประมาณท่ีได้รับ) เพ่ือ

เป็นค่าด าเนินงาน

 - กองแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3“Operation and Services Excellences” [การด าเนินงานและการบริการท่ีเป็นเลิศ]

กลยุทธ์ท่ี 3.1 “รักษาคุณภาพการปฏิบัติการ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

79  - โครงการพัฒนางาน

เว็บไซต์และโซเซียลมิเดีย

 ประจ าปีการศึกษา 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล เช่น AUN-QA และ (2) เพ่ือพัฒนาวิธีการ 

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมแผนการพัฒนาเว็บไซต์และ Facebook (2) 

การส ารวจความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์ (3) การจัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน หรือจัดซ้ือจัดจ้างบุคคลภายนอกช่วยออกแบบ (4) การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์หลังการปรับปรุงในรอบปีงบประมาณ และ (5) การสรุปผล

เสนอผู้บริหารคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และ (2) บุคลากรได้เรียนรู้

การพัฒนาเว็บไซต์ท่ีเน้นการท างานเชิงรุก และมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดจ้างบุคลากรผู้เช่ียวชาญภายนอกมาด าเนินการช่วยดูแลเว็บไซต์ และจะได้มอบหมาย

ให้ผู้เช่ียวชาญดังกล่าวเป็นผู้ร่วมทีมปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ และ

ประเมินผลการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากไม่สามารถหาผู้เช่ียวชาญมาออกแบบเว็บไซต์ได้ตามแผนงาน

 จึงท าให้กิจกรรมอ่ืนๆ ต้องเล่ือนด าเนินการออกไป

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การ

วางแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ควรต้ังงบประมาณให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินการ 

และควรจัดจ้างผู้ด าเนินการท่ีมีความพร้อม และการจัดจ้างควรท าข้อตกลงคร้ังเดียว ไม่ควร

ท าเป็นเฟส เน่ืองจากมีความเส่ียงเร่ืองความไม่แน่นอนของทีมผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลกระทบต่อ

แผนการด าเนินงานของโครงการท้ังเร่ืองเวลาและค่าใช้จ่าย

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 8,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณท่ีได้รับ) เพ่ือเป็น

ค่าจัดจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกดูแลเว็บไซต์ 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2565)

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 3.2 “เพ่ิมประสิทธิผลการส่ือสาร”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

80  - โครงการ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะไป

ยังกลุ่มเป้าหมาย และ (2) เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และความเช่ือม่ันต่อ

ภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการเป็นผู้น าด้านการศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมคณะท างานและประสานงานโครงการ (2) ขอ

อนุมัติจัดกิจกรรม (3) ประสานการจัดซ้ือจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ (4) ด าเนินกิจกรรม (5)

 ประชุมคณะท างาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ และ (6) สรุปรายงานผล

การศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอท่ีประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ (3) เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์การเป็นผู้น าองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เผยแพร่โฆษณาผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆ ซ่ึงจากการด าเนินกิจกรรมใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าให้มีอัตราการเข้าชมส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรม

ต่างๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (views) จ านวน 156,183 คร้ัง และมีการน าส่ือของ

โครงการไปเผยแพร่ต่อ (shares) จ านวน 1,800 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) กลุ่มเป้าหมายของคณะรับรู้ถึงข้อมูลและข่าวสาร

ต่างๆ ของคณะ และ (2) คณะได้เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น าองค์ความรู้ทางด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

จัดท าแบบส ารวจการเข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการปรับเปล่ียน

รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในอนาคต

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบระมาณท่ีได้รับ) เพ่ือ

เป็นค่าจ้างเผยแพร่โฆษณาผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

81  - โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และฐานข้อมูล

งานวิจัยของส านักวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักวิจัยให้น่าสนใจ

และทันสมัย และ (2) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของส านักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลด้านงานวิจัย งานวิชาการท่ีมีประโยชน์ และ

มีความทันสมัยมากข้ึน จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์มากข้ึน ความพึงพอใจของผู้

เย่ียมชมเว็บไซต์มากข้ึน และมีผู้เข้ารับบริการและสืบค้นข้อมูลข่าวสารมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนส านัก)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักวิจัยเสร็จส้ินตามขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว 

โดยบริษัทภูเก็ต เว็บ โซลูซันส จ ากัด (Phuket Web Solution Co.,Ltd)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน เข้าถึงข้อมูล

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ข้อมูลด้านการวิจัย และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ หรือรูปภาพงานเสวนา อบรม บรรยายต่างๆ ของส านักวิจัย

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ยังต้องมีการปรับเปล่ียนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันตามยุคสมัยใน

ปัจจุบัน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

น าเสนอผลงานหรือข้อมูลในรูปแบบท่ีความหลากหลาย และมีจุดเด่น เพ่ือสร้างความ

น่าสนใจของเว็บไซต์ส านักวิจัย

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

82  -  โครงการขับเคล่ือนการ

เปล่ียนสถานภาพสู่การ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ก ากับของรัฐ ระยะท่ี 7 

สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้การด าเนินการและขับเคล่ือนการเปล่ียน

สถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ระยะท่ี 7 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะท างานซ่ึงสถาบันหรือคณะกรรมการแต่งต้ังเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์

แห่งการขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน

ก ากับของรัฐ (2) ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ รับฟังความเห็น สัมมนา เสวนา 

ศึกษาดูงาน หรืออบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพ

สถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ซ่ึงมิได้ขออนุมัติด าเนินการไว้

เป็นการเฉพาะ (3) จัดหรือเข้าร่วมสัมมนา เสวนา ศึกษาดูงาน หรืออบรมต่างๆ และ

 (4) ด าเนินการเพ่ือตรากฎหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท้ังน้ีกิจกรรมท่ี 

1 - 4 คาดว่าจะด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : การขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่

การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 450,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศแล้วเสร็จ จ านวน 8 ฉบับ ดังน้ี (1) ข้อบังคับสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสงวนต าแหน่ง และการ

บรรจุและแต่งต้ัง ผู้เคยเป็นพนักงานสถาบันกลับเข้าปฏิบัติงาน พ .ศ. 2565 (2) ข้อบังคับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ .ศ. 2565 (3) ข้อบังคับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2565 (4) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งต้ังบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 

2565 (5) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 (6) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 (7) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง และการแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการกอง พ.ศ. 2565 และ (8) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ

คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วน พ .ศ. 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันจัดท าระบบงานและข้อบังคับด้านต่างๆ ใหม่ท่ี

สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และขับเคล่ือนสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 299,231.67 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.50 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3.3 “รักษาคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

83  - โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระยะยาวของ

สถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้สถาบันมีทิศทางการด าเนินงานของสถาบัน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ และก าหนด

เป้าหมาย/ ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคตของสถาบัน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมข้อมูลสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาระยะยาว (2) จัดประชุมคณะท างาน

จัดท าแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (3) จัดท า Framework เพ่ือให้แต่ละส่วน

งานระดมความคิด เป้าหมายในอนาคต ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต (4) สังเคราะห์

ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนงานต่างๆ (5) จัด Workshop เพ่ือก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ 

และโครงการส าคัญ (6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนา

ระยะยาวของสถาบัน (7) เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน ต่อท่ี

ประชุมต่างๆ ของสถาบัน และ (8) เผยแพร่แผนพัฒนาระยะยาว

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีแผนพัฒนาระยะยาวท่ีเป็นทิศ

ทางการด าเนินงานของสถาบัน (2) บุคลากรของสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

ส่วนร่วม และเข้าใจแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยแต่งต้ัง

คณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อม

จัดการประชุมคณะท างานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 

Microsoft Teams อีกท้ัง ได้ด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้

ประกอบการจัดท าแผนฯ และส ารวจความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน จ านวน 6 

กลุ่ม ประกอบด้วย (1) นักศึกษาของสถาบัน (2) นายจ้าง (3) ผู้รับบริการ (4) ศิษย์เก่า (5) 

บุคลากรของสถาบัน และ (6) นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 - 4 นอกจากน้ีได้จัดประชุมการ

จัดท าแผนฯ และประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนฯ จ านวน 6 คร้ัง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 

Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน จ านวน 852 คน ซ่ึงท่ีประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

   นอกจากน้ี สถาบันยังได้เผยแพร่แผนดังกล่าว่ในรูปแบบ Data Story และ e-Book 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนแผนดังกล่าว ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีทิศทางในการขับเคล่ือนสถาบันในอนาคต 5

 ปีข้างหน้า และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การจัดกิจกรรมการจัดท าแผนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ท าให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นน้อย และ (2) เกิดปัญหาความไม่เสถียรของสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การจัด

กิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรจัดในรูปแบบ onsite จะเหมาะสมกว่าแบบ online 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 399,788 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน จ านวน 193,746 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายในการ

ถ่ายทอดแผน จ านวน 206,042 บาท

 - กองแผนงาน
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

84  - โครงการการวิเคราะห์

ความรู้สึกจากผู้รับบริการ

ท่ีมีต่อหน่วยงานใน สพบ.

 ผ่านกระบวนการ 

Sentiment Analysis 

ระบบ REG

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาตัวแบบวิเคราะห์ความรู้สึก 

(Sentimental Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลความรู้สึกของนักเรียนนักศึกษาจาก

ข้อความหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อวิชา (Class) และรายวิชา (Course) ท่ีถูกจัดเก็บอยู่

ในระบบ REG หรือเรียกว่าตัวแบบจัดกลุ่มความรู้สึก (Sentimental classification

 model) ประกอบไปด้วย (1) การสร้างหรือรวบรวมคลังค าศัพท์บอกความรู้สึก 

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มความรู้สึก คืออารมณ์ในทางบวก (Positive) อารมณ์

ในทางลบ (Negative) และอารมณ์ท่ีเป็นกลาง (Neutral) (2) การสร้างตัวแบบ

จ าแนกกลุ่มความรู้สึก โดยการจ าแนกประโยคแสดงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน

นักศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ ของการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักร (Machine learning) 

หรืออาศัยวิธีการหาส่วนร่วมของบริบทภาษา (Context coherency) เป็นต้น และ 

(3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ และปรับปรุงตัวแบบให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : น าข้อมูลท่ีได้จากระบบ REG มา Cleaning Data 

เพ่ือท่ีจะจัดกลุ่มค า และสร้างตัวแบบต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : น าความคิดเห็นท่ีได้จากระบบรับฟังความ

คิดเห็นของนักศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบ Text มาปรับให้เป็นกลุ่มความรู้สึกเพ่ือใช้ใน

การวัดผลความพึงพอใจ และน าข้อมูลท่ีได้เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ข้อมูลเพ่ือ

การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 5000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าตัวแบบวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentimental Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลความรู้สึก

ของนักเรียนนักศึกษาจากข้อความหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อวิชา (Class) และรายวิชา 

(Course) ท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ REG หรือเรียกว่าตัวแบบจัดกลุ่มความรู้สึก 

(Sentimental Classification Model) 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : Dashboard Sentimental Analysis ความรู้สึก

ของนักศึกษาท่ีมีต่อวิชาและรายวิชาท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ REG

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ข้อมูลท่ีใช้ท าเป็นตัวต้นแบบความรู้สึกยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ท่ีจะท าให้ความแม่นย าของตัวแบบมีความแม่นย ามากท่ีสุด

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรเก็บ

ข้อมูลในปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาให้ตัวแบบมีความแม่นย ามากท่ีสุด

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 482,555 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.51 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 450,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 32,555 บาท

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

85  - โครงการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อความของวิชา

 หลักสูตร และงานวิจัย ท่ี

เปิดสอนหรือเป็นงาน

บริการวิชาการ งานวิจัย 

ภายใน สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อความของวิชา 

หลักสูตร และงานวิจัย ท่ีเปิดสอนหรือเป็นงานบริการวิชาการ งานวิจัยภายใน

สถาบัน จัดท าตัวแบบในการวิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบ Dashboard 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดเน้ือหา

ทางวิชาการ ประกอบด้วย ข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนและค าอธิบายรายวิชา ข้อมูล

งานวิจัยของบุคลากรภายในสถาบันฯ ข้อมูลงานบริการวิชาการ และข้อมูลงาน

ฝึกอบรม ท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลภายในสถาบัน (2) จัดท าโครงสร้างในการจัดเก็บ

ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดเน้ือหาทางวิชาการ (3) วิเคราะห์และน าเสนอผลการ

วิเคราะห์เบ้ืองต้นในรูปแบบ Dashboard

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลวิชา หลักสูตร 

และงานวิจัย ท่ีเปิดสอนหรือเป็นงานบริการวิชาการ งานวิจัยภายในสถาบันใน

รูปแบบ Dashboard

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าระบบรองรับไว้ส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อความของวิชา หลักสูตร และ

งานวิจัย ท่ีเปิดสอนหรือเป็นงานบริการวิชาการ งานวิจัย ภายในสถาบัน เพ่ือวิเคราะห์และ

น าเสนอในรูปแบบ Dashboard

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล

งานวิจัยของสถาบัน ข้อมูลงานบริการวิชาการ และข้อมูลการฝึกอบรม ในรูปแบบ 

Dashboard

 - ปัญหา/ อุปสรรค : การหาข้อมูลให้ครบถ้วนต้องใช้ระยะเวลานาน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

การหารือกันเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลจากการรวบรวมวิชา หลักสูตร และงานวิจัยให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 477,770 บาท (คิดเป็นร้อยละ 95.54 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 450,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 27,770 บาท

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

86  - โครงการพัฒนา

คุณภาพการด าเนินงาน

คณะพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ (2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพท้ัง

ในระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร ให้สามารถช่วยขับเคล่ือนคณะเข้าสู่กระบวนการ 

ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน

การท างานและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคล่ือนไปสู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน (Sustainable Development) (4) เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy 

Workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน ลดความตึง

เครียดจากการท างาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (5) เพ่ือการรับรอง

มาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx หมวดท่ี 5 การมุ่นเน้น

บุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมการในการท างาน: วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนบุคลากร และ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร) และ (6) 

เพ่ือท่ีจะสามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบท่ีดีได้ในอนาคต

 - แผนการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนใจสมัครเรียนต่อท่ีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึนในหมู่ผู้ท่ีสนใจด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร และมีความพร้อมใน

การปฏิบัติงานจริง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 390,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2564 จ านวน 4 หลักสูตร รวมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ เพ่ือส่งเสริม

สุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมโยคะในทุกวันจันทร์และวัน

พฤหัสบดีท้ังแบบ Online และ Onsite ให้กับบุคลากรของคณะ การบรรยายหัวข้อการ

รักษาสุขภาพองค์รวม และตรวจสุขภาพ (หมอแม๊ะ) เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 นอกจากน้ี

ยังได้สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ AUN-QA 

รวมท้ังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารงานของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -  

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 191,932 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.21 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

87  - โครงการสัมมนาแผน

ประจ าปี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงการ

จัดท าแผนการด าเนินงานในปีถัดไป

 - แผนการด าเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการสัมมนาแผนประจ าปีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2565 ณ 

ห้องประชุมนวัตสิกขาลัย ช้ัน 5 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ และรูปแบบ Online ผ่าน 

Microsoft Teams

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสัมมนาแผนเพ่ิมเติมได้ รวมท้ังบางกิจกรรมได้เปล่ียนมาจัดใน

รูปแบบออนไลน์ ท้ังน้ีในอนาคตยังวางแผนท่ีจะเดินหน้ากิจกรรมดังกล่าวหากสถานการณ์

คล่ีคลาย

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

จัดท าระบบติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีข้อมูลพร้อมใช้งาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 8,830 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาแผนประจ าปี

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

88  - โครงการสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรของคณะเกิดความตระหนักใน

เร่ืองการจัดการคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ EdPEx/ AUN-QA (2) เพ่ือให้บุคลากรของคณะสามารถปรับและ

เช่ือมโยงข้อก าหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ EdPEx/ 

AUN-QA กับกระบวนการท างานของคณะได้ (3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน EdPEx/ AUN-QA และ (4) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็น

เลิศ AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประชุมระดมสมอง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม

วิพากษ์หลักสูตร มีก าหนดจัด 1 วัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ AUN-QA

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ในเร่ือง

การจัดการคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

EdPEx/ AUN-QA

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : บุคลากรของคณะทราบความส าคัญในเร่ืองการ

จัดการคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

EdPEx/ AUN-QA

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

การจัดสัมนากลุ่มย่อยก่อนสัมมนาจริง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

89  - โครงการศึกษา

ออกแบบการปรับ

โครงสร้างองค์การและ

กรอบอัตราก าลัง ระยะท่ี 

2 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการน าโครงสร้าง

องค์การไปปรับใช้ (Implementation Plan) (2) เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการ

ส่ือสาร (Communication Plan) เร่ืองการน าโครงสร้างองค์การไปปรับใช้ และ (3) เพ่ือ

วิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

งาน (Job Specification) ค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง (Job Description)

 และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้สอดคล้องและ

ครอบคลุมตามบริบท ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูลและจัดท าแนวทางส าหรับการคัดเลือกและ

จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการ (Project Management Office) ระหว่างเดือน

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 (2) ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน เพ่ือศึกษา

ข้อจ ากัดของการน าโครงสร้างองค์การไปปรับใช้ รวมถึงการศึกษาถึงข้อจ ากัดของขอบเขต

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 

2565 (3) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) เพ่ือจัดท าแผนการส่ือสาร 

ในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (4) ประเมิน

ความพร้อมของหน่วยงานในการจัดสรรอัตราก าลังคนระดับหน่วยงานตามความพร้อม

และความเหมาะของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 (5) 

ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังคนลงหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์การใหม่ 

ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565 และ (6) ติดตามการด าเนินงานภายหลังการ

ปรับใช้โครงสร้างองค์การใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันสามารถปรับใช้ (Implementation) 

โครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน (2) สถาบันสามารถส่ือสารสร้างความเข้าใจใน

เป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสถาบันได้ และ (3) สถาบันมี

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้า

ในสายอาชีพท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์การใหม่

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 450,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 -— จัดต้ังส่วนงานของสถาบัน พร้อมแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของสถาบัน ก าหนด

ต าแหน่งและจัดสรรบุคลากรของแต่ละส่วนงาน ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

เป็นต้นไป

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีโครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติ

ภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน รวมท้ัง

มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้า

ในสายอาชีพท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์การใหม่

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 195,250 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.39 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

กลยุทธ์ท่ี 3.4 “เพ่ิมคุณภาพการบริการภายใน” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

90  - โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ (2) เพ่ือจัดเตรียม

ความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมช้ีแจงการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - 

เมษายน 2565 (2) จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างเดือนธันวาคม 

2564 - กันยายน 2565 (3) ประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม

 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 5 : 

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ 4 คือ มี

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมคณะกรรมการท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ภาครัฐ สพบ. จ านวน 7 คร้ัง ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2565 (2) คร้ังท่ี

 2/2565 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 (3) คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2565 (4)

 คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 (5) คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2565 (6) 

คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 และ (7) คร้ังท่ี 7/2565 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2565 

เพ่ือขับเคล่ือน ก ากับ และติดตามให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด

ของโรคโควิด 19 (ฉบับท่ี 9 - 15)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันได้รับผลคะแนนการประเมินโครงการ

คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ระดับ AA (ร้อยละ 95.29)

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ เน่ืองจากด าเนินการจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3.5 “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

91  - โครงการศึกษาธรรมาภิ

บาลและความพึงพอใจ

ต่อผลงานของผู้บริหาร

สถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) เพ่ือให้ได้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมินการ

บริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) ได้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิ

บาล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2565 เพ่ือประเมินความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันแยก

รายบุคคล โดยหลักธรรมาภิบาลท่ีท าการประเมิน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : บุคลากรของสถาบันมีความเห็นต่อการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด้าน คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 4.29 - 

4.41 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรตอบแบบส ารวจความคิดเห็นจ านวนน้อย (182 ราย)

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรเพ่ิม

ช่องทางและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 100,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการบรรณาธิการข้อมูลและประมวลผล จ านวน 70,000 บาท และ

 (2) ค่าจัดพิมพ์เอกสารและจัดท ารูปเล่ม จ านวน 30,000 บาท

 - สภาคณาจารย์

 -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 3.6 “พัฒนาระบบบริหารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ”

กลยุทธ์ท่ี 3.7 “เพ่ิมนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

92  - โครงการปรับปรุง

ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับ

การใช้ Digigtal 

Signature และรับ-ส่ง

เอกสาร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานระบบโดยสามารถใช้

ลายซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบได้ (2) เพ่ือลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานด้านเอกสารก่อนและหลังลงนามด้วย Digital Signature และ (3) เพ่ือให้

สามารถเช่ือมต่อและรับ - ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ตามโครงการ

สนับสนุนการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

 - แผนการด าเนินงาน : ท าการปรับปรุงในส่วนของ Digital Signature เพ่ือลดข้ันตอน

การดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสาร และท าการปรับปรุงในส่วนของการเช่ือมโยงกับ

หน่วยงานภาครัฐ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ 

และมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองการ

ด าเนินงานด้านการบริหารงานของสถาบัน และสามารถเปล่ียนผ่านไปสู่การท างานด้วย

ดิจิทัลได้ (2) สถาบันมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมต่อและรับ - ส่ง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแนวทาง

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 480,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เข้าร่วมการใช้งาน Digital Signature กับ Thai University Consortium Root CA โดย

ได้ด าเนินการด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว และได้มีการน า Digital Signature มาใช้งานใน

ระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรม/ สัมมนา (TMS) 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ และมี

ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ปัญหา/อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - ส านัก

เทคโนโลยี

ดิจิทัลและ

สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3.8 “เปล่ียนผ่านสู่การท างานด้วยดิจิทัล”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

93  - โครงการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอย่างประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีความเสถียร

มากย่ิงข้ึน และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันให้สามารถสนับสนุนภารกิจ

ต่างๆ ของสถาบันอย่างราบร่ืน

 - แผนการด าเนินงาน : เป็นไปตามนโยบายและภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายจาก

สถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สถาบันมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร และพร้อมใช้งาน 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 9,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - จัดซ้ือซอฟต์แวร์ Microsoft Power BI จ านวน 10 Licenses และซอฟต์แวร์ Microsoft

 365 A3 จ านวน 2 Licenses ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้อง

คอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพ่ือรองรับการเรียนรู้ของชุมชน และจัดจ้างเหมาบริการส่งเสริม 

Digital Marketing ของสถาบันด้วย Search Engine Optimization (SEO)

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 704,335 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.83 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านัก

เทคโนโลยี

ดิจิทัลและ

สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน]

กลยุทธ์ท่ี 4.1 “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติการและบริหารท่ีเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

94  - โครงการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ทันสมัย พอเพียง สร้างความพึงพอใจ

และสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ

สถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร ส่ือ

โสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์) โดยพิจารณาเน้ือหาท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการท่ีมี

คุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้มีส่วนร่วม

ในการเสนอแนะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการ

ข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของ

ผู้ใช้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,200,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) หนังสือ จ านวน 1,116 ช่ือเร่ือง (2) 

วารสาร/ ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 19 ช่ือเร่ือง (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จ านวน 5 

ชุด (266 ช่ือเร่ือง) และ (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 16 ฐานข้อมูล ได้แก่ (4.1) 

CJFD (4.2) Communication & Mass Media Complete (4.3) Emerald Premier 

Plus (4.4) EndNote (4.5) Hospitality & Tourism Complete (4.6) JSTOR (4.7) 

Morningstar Direct (4.8) NewsCenter และ IQNewsClip (4.9) Yamidas Rekishikan 

(4.10) Wiley E-Journals (4.11) Taylor & Francis : Social Science & Humanities 

Library (4.12) PsycARTICLES (4.13) UNWTO Library (4.14) HeinOnline 

International Core Collection (4.15) Lexis Advance และ (4.16) ProQuest 

Dissertation & Theses Global

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูล

เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) ผู้ใช้บริการได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย 

และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ได้ยกเลิกการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางฐาน

ให้กับทุกมหาวิทยาลัย ท าให้สถาบันต้องจัดหาฐานข้อมูลเอง

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ในอนาคต

 กระทรวง อว. อาจมีการยกเลิกการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังน้ัน

สถาบันจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณท่ีอาจจะเพ่ิมสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 9,621,060.48 บาท (ร้อยละ 94.32 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าหนังสือ จ านวน 1,549,264.40 บาท (2) ค่าวารสาร/ ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 

40,846 บาท (3) ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จ านวน 959,124.68 บาท และ (4) 

ค่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7,071,825.40 บาท

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

95  - โครงการจัดท าระบบ

สืบค้นและฐานข้อมูล 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของ สพบ. ช่วงท่ี

 2

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไว้ในระบบสืบค้นและ

ฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในสถาบัน และ (2) เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 - แผนการด าเนินงาน : ปรับปรุงระบบ และน าเข้าข้อมูลของข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรภายในสถาบันสามารถค้นหาข้อมูล

เก่ียวก้บ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายอ่ืนๆ ของสถาบันได้สะดวก

รวดเร็วมากข้ึน จากเดิมท่ีเป็นในรูปแบบ Hard Copies

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 486,600 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - ปรับปรุงระบบสืบค้นและฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ สพบ. ช่วงท่ี 2 โดย

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ิมเติมส าหรับส่วนค าส่ังและประกาศ

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : สถาบันรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ของสถาบัน ไว้ในระบบสืบค้นและฐานข้อมูลภายในสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ปัจจุบันการเข้าถึงระบบยังไม่สามารถเปิดเป็น Public ได้เน่ืองจากมี

บันทึก ค าส่ังบางส่วนท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และในการเลือกข้อมูลดังกล่าว จ าเป็นท่ีฝ่าย

กฎหมายควรเป็นผู้ด าเนินการพิจารณารายละเอียดข้อมูลต่อไป

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรมี

ฝ่ายกฎหมายด าเนินการร่วมกันมากข้ึน เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดเผย

ข้อมูลในส่วนท่ีไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 484,690 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 450,000 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 34,690 บาท

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - พัฒนาระบบสารสนเทศ 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ของคณะ และ (2) ระบบ e-learning ซ่ึงเป็นระบบท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการท่ัวไป สามารถลดการใช้ทรัพยากร ระยะเวลา 

และต้นทุนในการด าเนินงาน ยกระดับการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) ฐานข้อมูลวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ 

เป็นฐานข้อมูลท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ภายในคณะ ส าหรับรวมรวมข้อมูลวิทยากร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ ซ่ึงบุคลากรในแต่ละฝ่ายได้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน สามารถลดระยะเวลา

 และเพ่ิมความสะดวกเม่ือต้องการใช้ข้อมูลประกอบการท างานต่างๆ และ (2) ระบบ 

e-learning จัดท าข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาคณะ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาการด้วยตนเอง โดย

นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามความสะดวก

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ฐานข้อมูลวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ มีข้อมูลท่ีซ้ าซ้อน

เป็นจ านวนมาก และเก็บรวบรวมไว้ท่ีบุคลากรหลายคน ท าให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุง

ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ (2) ระบบ e-learning มีข้อจ ากัดในระบบบาง

ประการ เช่น การดูวิดีโอไม่สามารถดูต่อเน่ืองจากการดูคร้ังท่ีผ่านมาได้ ซ่ึงนักศึกษาต้องจ า

ว่าตนเองเรียนถึงบทเรียนท่ีเท่าไหร่

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : (1) 

ฐานข้อมูลวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในท่ีประชุม

บุคลากรของคณะ ท าให้ได้ข้อแนะน าในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

และ (2) บทเรียนในระบบ e-learning ยังมีจ านวนน้อย สามารถพัฒนาบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน

 รวมท้ังสามารถใช้ในการอบรม หรือหลักสูตรระยะส้ันได้อีก 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 130,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานของ

คณะ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความ

พึงพอใจแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนา

ระบบคุณภาพและมาตรฐานในการท างานของหน่วยงาน (3) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรในการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้

เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) เพ่ือส่งเสริม

และกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในคณะ รวมท้ังให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษา

เรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก 

 - แผนการด าเนินงาน : ประกอบด้วยกิจกรรมใน 3 ส่วนหลัก ดังน้ี (1) กิจกรรมระดม

สมอง (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (3) กิจกรรมการ

ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการท่ัวไป (2) คณะสามารถลดการ

ใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการด าเนินงาน เป็นผลการยกระดับการ

ปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน และ (3) บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการ

ท างานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน และก่อให้เกิด

วัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ 

หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

96  - โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

97  - โครงการพัฒนา

ห้องสมุดเพ่ือความเป็น

เลิศทางการศึกษาในยุค

ดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหา

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ

วิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการเป็นสถาบัน

บัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนวหน้า และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณา

เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้

มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการ

ข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของ

ผู้ใช้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

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

   ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 ฐาน ได้แก่ (1) CEIC (2) Eikon for University

 (3) Business Source Ultimate (4) Passport (5) Turnitin (6) Emerald Emerging 

Markets Case Studies

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและ

ผู้ใช้บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูล

เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย (2) ผู้ใช้บริการได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย

ของผู้ใช้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 4,499,658.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 4.2 “พัฒนาคุณภาพสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

98  - โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการเผยแพร่

งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ และงานสนับสนุน

วิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมได้น าผลมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงข้ึน และ (2)

 สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือผลิตส่ือในการ

เผยแพร่งานวิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีส านักวิจัยมีภารกิจเพ่ิมข้ึน จึงไม่สามารถจัดโครงการท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัยได้

 - ส านักวิจัย

99  - โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ Micro Level โดย

ใช้หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of Competitiveness ของ 

Professor Michale Porter

 - แผนการด าเนิน : การพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 

Microeconomics of Competitiveness

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจได้รับการ

พัฒนา และมีเครือข่ายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - สนับสนุนให้บุคคลกรของคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาซ่ึงจัดโดย Harvard Business 

School อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี (1) การสัมมนาวิชาการ 2564 (Online) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (คณบดี) รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล (รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ) และ รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล (ผอ.โครงการ EMBA, YMBA) และ (2) การสัมมนา

วิชาการ 2022 ระหว่างวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2565 ณ Harvard Business School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (คณบดี) รศ.ดร.

จงสวัสด์ิ จงวัฒน์ผล (ผอ.โครงการ Flexible MBA และโครงการภาคปกติ) และ รศ.พ.ต.ต.

ดร.ดนุวศิน เจริญ (ผอ.ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ)

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา 

และมีเครือข่ายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงมีการชะลอการด าเนินการ

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 200,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

กลยุทธ์ท่ี 4.3 “รักษาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

100  - โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการเผยแพร่

งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย ร่วมกับโครงการของสหภาพ

ยุโรป (European Union)

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมงานเพ่ือเข้าร่วมใน workshop ท่ีจะจัดข้ึนท่ี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันท่ี 7 - 11 สิงหาคม 2565 และ (2) จัดท า

ผลงานวิจัยหลังเสร็จส้ินการสัมมนา ในระหว่างวันท่ี 12 สิงหาคม - 11 กันยายน 

2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ด าเนินโครงการพัฒนาการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยร่วมกับโครงการของสหภาพยุโรป (European 

Union) ให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด และท าให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติและนักวิจัยภายนอกได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและ

น าเสนอบทความวิจัยในงานสัมมนาประจ าปีของสถาบัน จ านวน 3 บทความ ซ่ึงมีการ

วิพากษ์บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ทักษะการท าวิจัยกับนักวิจัยภายนอกและการเผยแพร่ผลงาน ก่อให้เกิดการวิพากษ์ผลงาน

เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานวิจัยในโอกาสต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - วิทยาลัย

นานาชาติ

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 4.4 “รักษาความผูกผันของบุคลากรต่อสถาบัน”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

101  - โครงการพัฒนา

ศักยภาพคนในทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ และส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของ

การศึกษา (2) เพ่ือให้นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท่ีเข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความรู้ความเข้าใจในส่ิงใหม่ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) เพ่ือให้

นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และ

ทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาชีพการงานและก้าวทันต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าหลักสูตรการอบรม ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 

และวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและเอกสารการขออนุมัติโครงการ จัด

ฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด และประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึง

ทักษะข้ันพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้รับน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน อาชีพการงานได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 96,600 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น"  ให้แก่

นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระหว่างวันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม 

จ านวน 57 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษา กศน. ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด

ระยะเวลาของการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้

 - ปัญหา/ อุปสรรค : .-

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : .-

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 81,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.58 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านัก

เทคโนโลยี

ดิจิทัลและ

สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 4.5 “พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

102  - โครงการรางวัล

ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

วิชาการดีเด่น

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ี

สภาพนักงานมอบให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 

2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ี

ทรงคุณค่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ (2) บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาร่างแผนการ

ด าเนินการ ร่างประกาศ การรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น พิจารณาใบสมัคร/ เสนอช่ือ รวมถึงการสัมภาษณ์

ผู้สมัคร/ เสนอช่ือ และพิจารณาผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าคะแนนข้ึนไป และมีคะแนนสูงสุด ดังน้ี (1) 

ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ นายคณาธิศ รตโนภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สังกัด

ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และ (2) ประเภทท่ัวไป ได้แก่ นางสาวสุจิตราภา ชัย

นุศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีผลงานโดดเด่น

 มีอัตลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของสถาบัน ได้รับการยกย่องและ

ประกาศเกียรติคุณ และ (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : .-

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 38,794 บาท (คิดเป็นร้อยละ 193.97 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 เพ่ือเป็นค่าด าเนินงาน ท้ังน้ี ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินรายได้ของสถาบัน

 - สภาพนักงาน
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

103  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ 

(KM)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรได้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และ (2) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนางานของตนและท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดทีมด าเนินการ (2) ก าหนดวัน เวลา การจัดท า

กิจกรรม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ (3) ด าเนินการจัดกิจกรรม/ ลงมือปฏิบัติ/ และ

เผยแพร่บน Workplace by facebook (Econ Group) และ (4) จัดเก็บความรู้  

(Knowledge Storage) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมและ INFOGRAPHIC

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรได้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และ (2) บุคลากรได้พัฒนางานของตนและท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรม KM โดยได้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน 

และศิษย์เก่า ผ่านโครงการ Econ Chatbot และได้น าเสนอในการจัดกิจกรรม KM ของ

สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) คณะได้พัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้าใหม่ 

นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของคณะ และ (2) คณะได้พัฒนาระบบ Econ Chatbot

 - ปัญหา/ อุปสรรค : Chatbot ในระยะแรกยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร จ าเป็นต้อง

เก็บข้อมูลค าถาม เพ่ือให้ Chatbot ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : การ

พัฒนากระบวนการเก็บข้อมูล (Collect Data) ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า นักศึกษาปัจจุบัน

 ศิษย์เก่า มีผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนงานต่างๆ เป็นอย่างสูง ต่อการน ามาใช้

ประโยชน์ในบริบทต่างๆ ในการท างานของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

104  - โครงการสนับสนุน

ผลงานการเล่ือนระดับ

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการส าหรับการ

เล่ือนระดับของเจ้าหน้าท่ีคณะสถิติประยุกต์

 - แผนการด าเนินงาน : เจ้าหน้าท่ี ขอสนับสนุนการท างานวิจัย จ านวน 2 ราย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เจ้าหน้าท่ีมีทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

ในการท าวิจัย และ (2) คณะมีผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท างาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าผลงาน จ านวน 2 

ผลงาน ซ่ึงคาดว่างานวิจัยจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้ังน้ี เม่ือจัดท า

โครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อย บุคลากรของคณะจะมีผลงานวิจัยท่ีสามารถเสนอเป็นผลงาน

ประกอบการพิจารณาเพ่ือเล่ือนต าแหน่งได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานไปสู่ระบบงานเพ่ือลดปัญหา

การซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึง

พอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือน าผลลัพธ์ท่ีได้จากโจทย์การท าวิจัยมาตอบสนองนโยบายของ

สถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการท างานสู่ความส าเร็จของ

หน่วยงาน (3) เพ่ือสนับสนุนการมีคู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของคณะอย่าง

เป็นระบบ และกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยระบบคู่มือการปฏิบัติงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการท างาน

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะสู่การจัดท า

งานวิจัย ท่ีมาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบุคลากรในคณะ รวมท้ังให้เกิดแนว

ปฎิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และ

หน่วยงานภายนอก และ (6) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาใน

งานและการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและสถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : การด าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมใน 5 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) 

กิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (2) กิจกรรมการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานออกแบบมาเป็นคู่มือการปฏิบัติแบบดิจิทัล (3) กิจกรรมการเสนอ

แนวคิดการจัดท าคู่มือหรืองานวิจัยของแต่ละบุคคลในท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ี (4) กิจกรรมการ

รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานในกิจกรรม และ (5) การติดตามและประเมินผลจาก

ผู้บริหารหน่วยงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนเพ่ิมข้ึน (2) คณะสามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการด าเนินงาน

 เป็นผลการยกระดับการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิม

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน (3) บุคลากรของคณะมีแรงจูงใจในการท างานด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ (4) 

บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วยคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

และมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับและเผยแพร่องค์ความรู้ให้ชุมชนสังคมของผู้ปฏิบัติงานสาย

สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายคลึงใกล้เคียงกันสามารถใช้ประโยชน์ได้ และ

ระบบงานของบุคลากรในคณะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็น

ต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

105  - โครงการเงินทุน

สนับสนุนการจัดท า

งานวิจัยหรือคู่มือการ

ปฏิบัติงานส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมระดมสมอง และแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการ

ท างานทดแทนกันได้

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ภาระงานท่ีค่อนข้างมากท าให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการล่าช้ากว่า

เป้าหมายท่ีต้ังไว้

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

น ามาปรับใช้เป็นตัวช้ีวัดเพ่ือขับเคล่ือนผลการปฎิบัติงานประจ าปี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 5,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

99



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

106  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการ

แสวงหา แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สามารถน าความรู้น้ันมาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์กรไป

สู้เป้าหมายท่ีก าหนด

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดการความรู้ภายในคณะ ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรได้รับองค์ความรู้ท่ีสามารถน ามาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดท าคลิปวีดีโอแนะน าให้ความรู้เก่ียวกับ PDPA พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : ผู้สนใจได้รับความรู้เก่ียวกับ PDPA

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควร

ทบทวนการท า KM โดยสถาบันอย่างต่อเน่ือง และควรท า KM ข้ามคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

107  - โครงการ GSPA NIDA 

Forum 2022 (ช่ือเดิม

โครงการ Dinner Talk)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร (2) เพ่ือ

สร้างความเช่ือถือ และความเช่ือม่ันต่อภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (3) 

เพ่ือสร้างเครือข่ายและระหว่างคณะและศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมงาน (4) เพ่ือถ่ายทอด

และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 -

มิถุนายน 2565 ดังน้ี (1) วางแผนโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ (2) 

ด าเนินการจัดโครงการ (3) ประเมินผลการจัดโครงการ และ (4) สรุปผลการ

ด าเนินงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้ทางวิชาการและ

สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพในการท างาน (2) ได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ

คณะสู่สังคม (3) เปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ (4) เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

  - งบประมาณท่ีได้รับ : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ   

 - มีการปรับโครงการจากโครงการ Dinner Talk เป็นโครงการ GSPA NIDA Forum 2022

 และได้ปรับงบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะ

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคปกติเพ่ือมาด าเนินกิจกรรมของโครงการน้ี โดยได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการเงินทุน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ คร้ังท่ี 7/2564

 และอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงไม่มีการด าเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 4.6 “เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาเก่าต่อสถาบัน”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

108  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่า

 ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะ (2) เพ่ือให้ศิษย์เก่า และศิษย์

ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) เพ่ือให้ศิษย์เก่า และ

ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีจะสร้าง

ประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคี

ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะ (2) ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) ศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีจะสร้างประโยชน์

ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้

จัดงาน Home Coming Day ของคณะ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

109  - โครงการครบรอบวัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ (2) 

เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และ (3) 

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเช่ือมโยงเครือข่ายของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 

12.00 น.

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สืบสานวัฒนธรรมองค์การและท านุบ ารุง

ศิลปะ ศาสนา และประเพณีอันดีงามของไทย และ (2) เสริมสร้างความสามัคคี การ

มีส่วนร่วม และการเช่ือมโยงเครือข่ายของคณะ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานภายใน

สถาบัน อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส บุคลากรของคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์

ปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมพิธีทาง

ศาสนาพุทธและอิสลาม กิจกรรมกีฬาระหว่างนักศึกษาแต่ละหลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมโต้วาที

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการเช่ือมโยง

เครือข่ายของคณะ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 49,512.25 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จ านวน 5,000 บาท (2) ค่า

สมมนาคุณ จ านวน 2,500 บาท (3) ค่าด าเนินงาน จ านวน 24,976.25 บาท และ (4) ค่าใช้

สอย จ านวน 17,036 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

110  - โครงการพัฒนาสังคม

ร่วมกับสมาคมนักศึกษา

เก่า คณะพัฒนาสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักศึกษา

เก่าคณะพัฒนาสังคม คณาจารย์คณะ นักศึกษาปัจจุบันของคณะ (2) เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ทางวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพัฒนาสังคมและการเมือง

และยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะและสมาคมนักศึกษา

เก่าคณะพัฒนาสังคม ผ่านโครงการ/ กิจกรรม

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 

15.00 น.

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

ระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และคณะพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล้อม (2) เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ และได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และ (3) คณะและ

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร 

โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล รวมถึงการให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนซ่ึงกันและกันได้อย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมเสวนากัญชา เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้รับความรู้

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 9,896 บาท (คิดเป็นร้อยละ 49.48 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3,600 บาท และ (2) ค่าด าเนินงาน จ านวน 

6,296 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตลอดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

วิชาการของคณาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างคณาจารย์ องค์การภาครัฐ เอกชน และแวดวงวิชาการทางด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (4) เพ่ือระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการพัฒนาคณะและสนับสนุน

กิจกรรมการศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร

ต่างๆ ของคณะ และ (5) เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและ

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเงินทุนคณะ 

และ (2) จัดต้ังคณะท างานในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแห่งการสถาปนาคณะครบรอบ 30

 ปี การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือของคณาจารย์ การ

จัดว่ิงเพ่ือสุขภาพ การจัดงานสานสัมพันธ์ การท าบุญคณะและกิจกรรมอ่ืนๆ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เชิงวิชาการ 1.1 เป็นการสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการของนักวิจัยในหน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ท่ีได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้ (2) เชิงนโยบาย : ข้อสรุป

และข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลงานวิชาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถน าไปเป็น

แนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนแผนงานโครงการด้านทรัพยากร

มนุษย์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ก าหนด นโยบายเพ่ือการพัฒนาองค์กร สังคม และ

ประเทศชาติให้มีความย่ังยืนต่อไป และ (3) อ่ืนๆ : เป็นการสร้างภาพลักษณ์และการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะและสถาบันมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบท่ีเข้าใจและเข้าถึงง่าย โดย

แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี (1) HR Innovation Award Case Studies (44 cases) ปัจจุบัน

ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานผู้เก่ียวข้องท่ีได้รับรางวัล หลังจากน้ีจะ

เข้าสู่ข้ันตอนการรวบรวมผล ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบและรายงาน

ผลการด าเนินงานออกมาเป็นรายงานผลการวิจัย เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิจัยประจ า

คณะพิจารณา คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ (2) HROD Research

 WISDOM/ STORIES [Prompt Skill] ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายท าคลิปวิดีโอ

งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และหลังจากน้ีจะเป็นข้ันตอนการน ามาตัดต่อและจัดท าในรูปแบบ

ส่ือผสมผสานเพ่ือเตรียมเผยแพร่ คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จและสามารถน าเสนอผลงาน

ออกมาในรูปคลิปวิดีโอผ่านช่องทางต่างๆ ในแบบออนไลน์ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ได้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้ี

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : เกิดความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัย 

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร สังคม

 และประเทศชาติให้มีความย่ังยืนต่อไป นอกจากน้ียังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะและสถาบันมากข้ึน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 200,035 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

111  - โครงการครบรอบ 30 ปี

 คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

112  - โครงการสานสัมพันธ์

นิติพัฒน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าคณะ

นิติศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

(รอดูสถานการณ์ COVID)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีเครือข่ายนักศึกษาเก่าท่ีสามัคคีและ

เข้มแข็งร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมและนักศึกษารุ่นต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 X ไม่ได้ด าเนินการ

 - เน่ืองจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

พ่ึงจะคล่ีคลาย ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามก าหนดเวลา

 - คณะ

นิติศาสตร์

113  -  โครงการความร่วมมือ

กับสมาคมศิษย์เก่า

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าคณะ

นิติศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีเครือข่ายนักศึกษาเก่า ท่ีสามัคคีและ

เข้มแข็งร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมและนักศึกษารุ่นต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เม่ือวันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะมีเครือข่ายนักศึกษาเก่าท่ีสามัคคีและเข้มแข็ง

ร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมและนักศึกษารุ่นต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ขาดการ

ท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และขาดการติดต่อในรูปแบบจดหมายข่าวท่ีส่งถึงศิษย์เก่าอย่าง

สม่ าเสมอ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

นิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

114  - โครงการ

ประชาสัมพันธ์วัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษา

เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม และ (2) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน

ท่ัวไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการท า

กิจกรรมของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคม และ (2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษา

เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน 

และ (2) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้า

ของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดกิจกรรมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะ 10 ปี เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 รวมท้ัง

จัดการบรรยายพิเศษ/ อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยธีมหลัก 10 ปี 10 กิจกรรม/ ด้าน/ เร่ืองท่ี

สอดคล้องกับสาขาวิชา มีความทันสมัย และย่ังยืน ท้ังรูปแบบออนไลน์และในสถานท่ีแล้ว

จ านวน 8 คร้ัง ระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม - 3 กันยายน 2565 

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : (1) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของ

คณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจและความรักผูกพันกับคณะ และกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป ได้รับ

ทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะ (2) 

คณะมีเครือข่ายกับนักศึกษาของคณะท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : (1) คณะ

ได้สร้างเครือข่ายนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปัญญาประดิษฐ์ การส่ือสารการตลาด และการตลาดแบบ

ดิจิทัล และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมของคณะ ได้รับความรู้และทักษะด้านการ

ส่ือสารสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 19,361 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.72 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

115  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะบริหารการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา (2) เพ่ือให้นักศึกษาเก่าของ

หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาคณะและสถาบัน และ (3) เพ่ือ

เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าท่ีของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมเตรียมงาน ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ วาง

แนวทางการปฏิบัติงาน ของแต่ละฝ่ายตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่น การเตรียม

ข้อมูลนักศึกษาเก่าและผู้เข้าร่วม เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (2) ปฏิบัติตามแผนงานท่ี

วางไว้ในโครงการตามข้ันตอน การด าเนินงาน เช่น การส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน

 ติดต่อร้านอาหาร เป็นต้น (3) จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท าบุญคณะ และส่ังอาหาร

เล้ียงพระและแขกเชิญ นิมนต์พระและเล้ียงภัตตาหารเพล (4) จัดโครงการสืบสาน

วัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ งานท าบุญคณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบปีท่ี 7 (5) สรุปปัญหา อุปสรรค

แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสนอ เข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ และ (6) น าผล

การจัดโครงการเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการคณะ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ ท างาน

ส าหรับปีถัดไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) จัดงานท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา (2) 

นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเย่ียมเยียนคณะ

และสถาบัน พร้อมท้ังได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ 

ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา และ (3) ท าให้เกิดความสามัคคี และ

ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ีของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดงานท าบุญคณะเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบปีท่ี 7 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 

2564 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 50 คน

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมมี

โอกาสกลับมาเย่ียมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ต่างๆ ท าให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

ท าให้ต้องเปล่ียนรูปแบบการร่วมงาน มีความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าร่วม รวมท้ังบาง

กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เหมือนท่ีผ่านมา

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : อาจ

พิจารณาจัดงานโดยใช้รูปแบบ Hybrid เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และศิษย์เก่าได้มีโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 15,411.42 บาท (คิดเป็นร้อยละ 19.26 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าด าเนินงาน จ านวน 15,043.42 บาท และ (2) ค่าใช้สอย จ านวน 368

 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
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รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) จ าแนกรายโครงการ

116  - โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์ เห็นความส าคัญของคณะ เกิดความรัก ความผูกพันและเความสามัคคี

ภายในองค์การ (2) เพ่ือก่อให้เกิดการสืบสาน และด ารงไว้ซ่ึงการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย และ (3) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีการสืบสาน และด ารงไว้ซ่ึงการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ท าบุญคณะ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2564

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : คณะได้สืบสาน และด ารงไว้ซ่ึงการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : ควรก้าว

ข้ามค าว่าวัฒนธรรมไทย แต่ควรเช่ือมโยงวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมโลก

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

117  - โครงการวันรพี  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ (2) เพ่ือสร้างประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ และสร้างความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายท่ัวประเทศไทย (3) 

เพ่ือเสริมทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับนักศึกษา และ (4) เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์สู่สังคมภายนอก

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สืบสานประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะ

นิติศาสตร์ และสร้างความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายท่ัวประเทศไทย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเน่ืองในวันรพี ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการด าเนินงาน : นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้สืบสานประเพณีปฏิบัติ 

และสร้างความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายท่ัวประเทศไทย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ขาดความร่วมมือของบุคลากร โดยเฉพาะนักศึกษาทุน

 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการด าเนินโครงการ : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 3,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะ

นิติศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 4.7 “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ”
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