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Preface
ค�าน�า

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วจากปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบ 

ต่อทุกมติ ิเช่น มิตด้ิานสงัคม มติด้ิานเศรษฐกิจ มติด้ิานสิง่แวดล้อม และจะส่งผลต่อทกุภาคส่วนทัง้องค์การภาครฐั 

รฐัวสิาหกจิ เอกชน รวมถงึองค์การไม่แสวงหาผลก�าไร องค์การต่างๆ มกีารปรบัตวัให้สอดคล้องกบัความท้าทาย

ในอนาคต เพือ่ให้อยูร่อดและสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ดงันัน้องค์การต่างๆ รวมถงึสถาบนัการศกึษาในระดบั

อุดมศึกษา จึงต้องมีการก�าหนดนโยบาย วางแผน และเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น

สถาบันจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนด

ทศิทางการด�าเนนิงานของสถาบนัในอนาคต และใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี โดยเริม่

ตัง้แต่การศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั ส�ารวจความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT) ของสถาบัน จัดท�า SWOT 

Matrix และ Scenario Planning และก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

รวมทั้งแนวทางการตอบสนองของยุทธศาสตร์ โดยแต่ละขั้นตอนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน  

5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเป็นส�าคัญ 

สถาบนัใคร่ขอขอบคณุกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคุณวฒุ ิ(คุณจรีาวรรณ บุญเพิม่/ ศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐพงศ์  

ทองภักดี/ คุณรพี สุจริตกุล/ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์) คณะท�างานการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์

การพฒันาสถาบัน 5 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร (ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมอืง) ผูแ้ทนหน่วยงานทกุหน่วยงาน ประชาคมของนด้ิา นกัศกึษาเก่า นกัศกึษาปัจจบุนั และผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสยีจากภายนอก รวมทัง้ ดร.สมเกยีรต ิต้ังกจิวานชิย์ (ประธานสถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย: TDRI) 

ที่ให้ความรู้ ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของสถาบันเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างย่ังยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยและพัฒนา

ประเทศต่อไป

กองแผนงาน

พฤษภาคม 2565
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สภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายใน

ส่วนที่ 1





สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัว 

และเตรียมพร้อมรับความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกมิติ โดยประเมินสถานการณ์อุดมศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจเกิดในอนาคต เพื่อก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสถาบันให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ศึกษารายงาน Global Education Futures : Agenda จัดท�ำโดย Global Education  

Futures Foundation ซึง่เปรยีบเสมือนแผนทีแ่ห่งอนาคต (Map of The Future) มีประเดน็ส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัอนาคตการศกึษา ดังนี้
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LIFE TIME

EDUCATION 2013

education of the ‘firstthird’ of Life 

(school & university) followed by 

professional education interventions

ที่มา : UNESCO IESALC (2021)

สภาพแวดล้อมภายนอก 

LIFE TIME

EDUCATION 2030

lifelong education through  

all stages of adult life,with 

second ‘intensity peak’ uring 

the transition into eldery life

1 25 50 75
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childhood education 

culminating in ‘rite of 

passage’ into adult life

■	 สถำนศึกษำในวงจรชีวิตมนุษย์ (The Place of Education in Human Life Cycles) : การศึกษาในอนาคตจะเป็นรูปแบบ

ของการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษาจะบรูณาการเข้ากบังานหรอืการเล่น ซึง่รวมทัง้รปูแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกนั เพือ่มุง่เน้น

ไปที่การแก้ปัญหาและสร้างความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันมากกว่าการบรรยายและการท�าแบบทดสอบ
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ที่มา : UNESCO IESALC (2021)

■ เส้นทำงของผู้เรียนส�ำหรับกำรศึกษำรูปแบบใหม่ (The Student’s Path’ in the New Education Model) : การศึกษา

ในอนาคตจะต้องบูรณาการการพัฒนาทางปัญญา สังคม และจิตสรีรวิทยา (Psychophysiological) เข้าด้วยกัน จากนั้นต้องสร้าง

การเรยีนรูโ้ดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ๆ เพือ่จะน�าไปสูผ่ลลพัธ์หรอืความส�าเรจ็ทีผู่เ้รยีนสามารถบนัทึก

ในรูปแบบต่างๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หรือพาสปอร์ต เป็นต้น

GOAL SETTING

Self-define (and continuously 

adjusted) personal development 

goals

Goal defined by the role model 

(My Hero’s Path)

Goal defined by or with mentors 

as guides though education 

process

‘Enforced’ goals (e.g. by 

parents or employers)

Supporting Tech Solution

Team games/ group project that correspond to 

the level and goals of individual development 

(or development in the family)

INDICATORS OF THE QUALITY 

OF EDUCATIONAL PROCESS 

(ENGAGEMENT)

PERSONAL DEVELOPMENT TRAIECTORY ACHIEVEMENT RECORDING  
DURING EDUCATION PROCESS

Worrldview, 

languages, 

intellectual 

development 

(IQ)

Social and 

managerial 

Skills (SQ/EQ)

Managing 

body-

and-mind 

states,healthy 

behavior (PQ/

EQ)

Personal competency 

‘passport’

Integrated portfolio of creative  

achievement (incl.game 

achievement)

Evaluation and feedback 

from mentors, peers, users 

members of communities of 

pracitice

Online courses, 

knowledge  

libraries

Simulators 

and MMORPG

Biometry/ 
biofeedback 
wearbles and 
neurointerfaces

Project/game takes and participants markets

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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ที่มา : UNESCO IESALC (2021)

■	 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำใหม่ (The Technological Platform for Supporting New Education) :  

ในอนาคตจะใช้ระบบ Cloud บริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ทั้งการประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลของผูเ้รียน โดยมี  

4 องค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) Education Trajectory Management Interface ผู้เรียนสามารถก�าหนดเป้าหมายและสร้าง/

เปลี่ยนชุดโปรแกรมการศึกษาที่วางแผนไว้ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าได้ (2) Big Libraries or Search Engines เช่น 

MOOCs หรอืโปรแกรมจ�าลองการศกึษา ซึง่จะมกีารให้คะแนนและแนะน�าหลักสูตรเพือ่ให้มปีระสิทธภิาพทัง้ตรงกบัความต้องการของ

ผูเ้รยีนมากทีส่ดุ (3) Assessment and Certification Systems การประเมินความรู้และทกัษะทีส่ามารถยนืยนัได้ รวมถงึประเมนิ

พฤตกิรรมของผูเ้รยีนในกระบวนการต่างๆ ขององค์ประกอบทางการศึกษาด้วย และ (4) Achievement Confirmation Tools 

เช่น Portfolio ทีร่ะบรุายละเอยีดต่างๆ รวมถงึความสามารถ และการรับรองว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้

New financial tools (repu-

tational capital, investment 

solution)

Opportunity markets  

(vacant positions / 

projects/ games to gain 

experience and / or reputation)

education trajectory 

management interface

Libraries of MOOCs 

and simulators (with 

rankings)

Bio-monitoring (wearables 

etc.)

“Cloud” of competence 

models and standards & 

Develop’s (edproducts & 

intergration into non-ed products)

EDSTORE

Assesment and certifica-

tion systems (incL games 

and social networks)

Online competency passport 

& intergrated portfolio

Ed-Bigdata:  processing 

system

Gateways to game worlds, 

socail networks and  

collaborative environments
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สถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ท้ังในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และช่องว่างระหว่างวยั (Generation  
Gap) เป็นความท้าทายต่อการพฒันาระบบการศกึษา

ปรับตวั

อนาคตการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : 

■ ปัจจุบันการส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รบัประกนัว่าจะมีงานท�า งานหายากมากขึน้ และมีอัตราการว่างงานสูงขึ้น

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนไม่เพียงพอเนื่องจากการเว้นระยะห่างในช่วงโควิด-19 การเรียนออนไลน์ท�าให้ประสิทธิภาพของ

การเรียนและทักษะที่ได้รับลดลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งสร้างคุณค่าของการเรียนในระดับมหาวทิยาลยั สร้างทกัษะทีผู่เ้รยีน

สามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้จริง และสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2565)

■	 การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และช่องว่างระหว่างวยั (Generation Gap) ของผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย

กบันกัศกึษา เป็นความท้าทายต่อการพฒันาระบบการศกึษาของไทย มหาวทิยาลยัต้องเร่งปรบัยทุธศาสตร์เพือ่รองรบัความท้าทาย

ใหม่ๆ (วิรไท สันติประภพ, 2563)

ทบทวนและก�ำหนดคุณค่ำของมหำวทิยำลยัในอนาคตหรือ

ประโยชน์ท่ีมหาวทิยาลัยจะสร้างให้แก่สังคมและผู้เกีย่วข้อง

กลุ่มต่างๆ

วัดประสิทธิภำพและต้นทุนการท�างานของมหาวทิยาลัย

อย่างจริงจงั เพื่อรักษำวินัยทำงกำรเงินและตัดสินใจลงทุน
ในเร่ืองที่เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ในอนาคต

■	 ใบปริญญาเป็นสิ่งรับประกันระดับการศึกษาและน�าไปใช ้

หางานหลังจากจบการศึกษา

■	 ประสบการณ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและ 

การพบปะผู้คน

■	 ทักษะเพื่อน�าไปใช้ในการท�างาน

■		 ผลกระทบของโควิด-19 ท�าให้ต้องปรับรูปแบบการเรียน 

การสอนเป็นแบบออนไลน์

■	 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้การศึกษาปรับตัว

ไม่ทัน

■	 การมองเห็นคุณค่าของใบปริญญาถูกลดความส�าคัญลง

■		 งบประมาณทางการศึกษาลดลง

■		 เด็กเกิดใหม่มีจ�านวนลดน้อยลง

อดีต อนาคต

ต้องให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
ดิจิทัล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ปรับกฎระเบียบที่ใช้ก�ำกับ 
และบริหำรจดักำรมหาวทิยาลัยให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว

สามารถปรับตัวได้ทันกับควำมท้ำทำยใหม่ๆ

ปรับกฎระเบียบที่ใช้ก�ากับและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัวสามารถปรับตัวได้ทันกับ 
ควำมท้ำทำยใหม่ๆ

ต้องมีทีมงำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Tranformation)
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ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2565)

ความสอดคล้องของการจัดท�าแผนในระดับต่างๆ

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเรื่อง “แนวทำงกำรเสนอแผนเข้ำสู่กำรพิจำรณำ

ของคณะรัฐมนตรี” ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

เน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ตอบสนองยุทธศำสตร์หลัก ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ และยุทธศำสตร์รอง ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

แผ
นร

ะด
บัที่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข

สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคมยกระดับศักยภำพในหลำก

หลำยมิติเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง

สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 

ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ
ภำครัฐของประชำชน

เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศภำพรวม

ประโยชน์ส่วนรวม

“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

เก่ง และมคุีณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างความเป็นธรรม และลดความ 

เหล่ือมล�า้ในทุกมิติ กระจายศนูย์กลาง

ความเจริญทางเศรษฐกจิและสงัคม 

เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศ

ในทุกระดับ

ค� า นึงถึ งความ ย่ัง ยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน

ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เกดิผลลัพธ์

ต่อความยั่งยืน

การปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก 

“ภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชน 

และประโยชน์ส่วนรวม” ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผล

ประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม

ของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภยั 

และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดบั 

และทุกมิติ

เน ้นการยกระดับศักยภาพใน 

หลากหลายมิติ ควบคู่กบัการขยาย

โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

คนไทยในอนาคต มีความพร้อม

ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะ 

ท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา

ที่ 3 และมีคุณธรรม

1. ด้านความมั่นคง

4. ด้านการสร้างโอกาส
 และความเสมอภาคทางสังคม

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารภาครัฐ

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศ

ในทุกระดับ

3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง

ตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง

ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง

แวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

ด้านความมั่นคง
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ

พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ

5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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(ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”  ซ่ึงสถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์สอดคล้องกับหมุดหมำยที่ 12 ก�ำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคตเป็นหลัก 
และสอดคล้องกับ 12 หมุดหมำยที่เหลืออีกด้วย

13 หมุดหมาย เพือ่พลกิโฉมประเทศ แบ่งตาม 4 มิตกิารพฒันา

ศนูย์กลางดจิทัิลและอเิล็กทรอนกิส์อจัฉริยะ SMEs ทีเ่ข้มแขง็ ศกัยภาพสูง แข่งขนัได้

พืน้ท่ีและเมืองอจัฉริยะ

ความยากจนข้ามรุ่น 

และความคุ้มครองทางสงัคม

ก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง

ภาครัฐท่ีทนัสมัย  

มีประสิทธภิาพตอบโจทย์ประชาชน

ประตกูารค้าการลงทุนและโลจสิตกิส์

การแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ทีส่�าคัญของโลก

การท่องเทีย่วท่ีเน้นคุณภาพ

และความยัง่ยืน

เกษตร

และเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง

เศรษฐกจิหมนุเวยีน 

และสังคมคาร์บอนต�า่

การลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

สงัคมก้าวหน้า

เศรษฐกิจสร้างมลูค่าอย่าง
ยัง่

ยนื

ภำคกำรผลิตและ
บริกำรเป้ำหมำย

โอกำส 
และควำมเสมอภำค 
ทำงเศรษฐกจิและสงัคม

ควำมยัง่ยืนของ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิง่แวดล้อม ปัจจยัผลักดนั 

กำรพลิกโฉม
ประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์มฐีานะเป็นหน่วยงานในก�ากบัของรฐั ทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

สถาบันจัดต้ังขึ้นตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความส�าคัญ 

ของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาช้ันสูงทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาช้ันสูงระดับบัณฑิตศึกษา  

มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท�าการวิจัย และ

ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 

ภายนอก ท�านุบ�ารุงและส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้

และคณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชาติ ตลอดจนมุง่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ โดยน�าความรูแ้ละคณุธรรมมาสร้าง 

ปัญญา สร้างจิตส�านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปล่ียนแปลง

และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สถาบันได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถาบัน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ศิษย์

เก่า (2) ผู้รับบริการวิชาการ (3) บุคลากรสถาบัน (4) นายจ้าง (5) นักศึกษาปัจจุบัน และ (6) นักศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  

ซึ่งสามารถสรุปผลการส�ารวจความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน สิ่งที่สถาบันควรพัฒนา และทักษะที่สถาบันควรส่งเสริม 

NIDA ROAD MAP 
2023-202714



1) ศิษย์เก่ำ 4) นำยจ้ำง 2) ผู้รับบริกำร
วิชำกำร 

3) บุคลำกร
สถำบัน 

จุดที่นิด้าควรพัฒนามากที่สุด 3 อันดับแรก

18.85%
(1) เพิ่มบทบาทในการแก้ปัญหาหรือช้ีน�า

สังคม/ อุตสาหกรรม/ ประเทศ 

11.11%
(3) ปรับหลักสูตรให ้ตอบสนองความ

ต้องการของผู ้ รับบริการ/ สังคม/ 

ประเทศ

14.37%
(2) ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่น้น

กรณีศึกษา/ สถานการณ์จริง มากกว่า

ทฤษฎี 

สถาบันควรส่งเสริมทักษะที่ส�าคัญ 3 อันดับแรก

33.26%
(1) การคิดวเิคราะห์และนวตักรรม (Analtical 

Thinking & Innovation)

12.71%
(3) การคิดสร้างสรรค์ การคิดริเร่ิม และการเป็น 

ผูเ้ร่ิมด�าเนินการ (Creativity,Originality,  

Initative)

13.21%
(2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติ 

และยุทธศาสตร์การเรียนรู้ (Active 

Learning & Learning Strategies)

นอกจากนัน้ มมุมองของชมุชน สถาบนัมจีดุแขง็ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น หน่วยราชการ ธรุกจิในพืน้ที ่ธนาคาร 

ห้างร้าน และภาคประชาสังคม สามารถท�าหน้าที่เป็นแกนกลางท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่

ความคาดหวังต่อสถาบันที่สูงสุด 3 อันดับแรก

35.11%
(1) การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ี

มีคุณภาพในระดับสากล มีความรู้คู ่

คุณธรรม พร้อมเป็นผู้น�าการพัฒนาที่

ยั่งยืน

14.95%
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย

หลักสูตร ระยะสั้นที่เหมาะแก่คนในแต่ละ

ช่วงวัย เน้นการเรียนรู้ แบบออนไลน์ 

หรือ MOOC

21.36%
(2) หลัก สูตรที่ ทั นส มัยตรงกั บความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถาบัน 
6 กลุ่มเป้าหมาย 5) นักศึกษำ

ปัจจุบัน 
6) นักศึกษำ

ปริญญำตรี
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 
ขึ้นไป

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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W1 : ความสามารถในการหารายได้ของสถาบันลดลง

W2 : สถาบันขาดการท�าการตลาดเชิงรุก ขาดการส่ือสาร

ภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

W3 : สถาบันขาดระบบสารสนเทศในการจัดการท่ีเอื้อ 

ต่อการตัดสินใจในการบริหารที่รวดเร็ว

W4 : การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption)

W5: ช่ือเสียงของสถาบันด้านผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวัล

ยกย่องเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติน้อยลง

S1 : คณาจารย์ของสถาบนัมีวฒุกิารศกึษาระดบัปริญญาเอก

และต�าแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศ 

S2 : ศษิย์เก่าเป็นผู้น�าในองค์กรระดบัประเทศ และนกัศกึษา

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

S3 : สถาบันมีความเช่ียวชาญสูงในการให้บรกิารทางวชิาการ 

และสายงานสนับสนุนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้าน

การสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคม

S4 : หลักสูตรมีชื่อเสียง ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

S5 : คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

ที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง 

T1 : การเตบิโตของ Technology ท�าให้ผู้คนสามารถเข้าถงึ

องค์ความรู้ได้อย่างง่ายมากขึ้น

T2 : โอกาสในการแสวงหารายได้จากแหล่งเงนิต่างๆ ลดลง

T3 : พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป  

ไม่ต้องการเรียนเพื่อปริญญา

T4 : โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยชัดเจนขึ้น

T5 : การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อตามราคาสินค้าที่ปรับ 

สูงขึ้น ท�าให้ก�าลังซื้อของคนในประเทศลดลง

O1 : แนวโน้มความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมี 

ผลส�าคัญต่อการจดัการเรียนการสอนและการท�างาน

O2 : ตลาดแรงงานยังมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูง

O3 : ค่านิยมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและ

การศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

O4 : นโยบายของประเทศด้านการพฒันาคน เพือ่สนบัสนนุ

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub 

of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of 

Knowledge) ของอาเซียน 

O5 : การให้ความส�าคัญกับการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development) ในระดับนานาชาติ

สถาบันได้น�าผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน มาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะสร้างขึ้นบนจุดแข็ง 

ของสถาบัน และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และก�าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม  

และลดจุดอ่อนของสถาบันให้น้อยที่สุด ซึ่งจุดแข็งของสถำบัน (STRENGTHS) จุดอ่อนของสถำบัน (WEAKNESSES) โอกำส  

(OPPORTUNITIES) และควำมท้ำทำย/ ภัยคุกคำม (THREATS) ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถาบัน

จุดแข็งของสถาบัน STRENGTHS 

โอกาส OPPORTUNITIES

จุดอ่อนของสถาบัน WEAKNESSES

ความท้าทาย/ ภัยคุกคาม THREATS
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ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ และคณุธรรม 

มคีวำมรับผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำติ 

ตลอดจนมุ่งพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

โดยน�ำควำมรู้และคุณธรรมมำสร้ำงปัญญำ 

สร้ำงจิตส�ำนึก และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

สมรรถนะหลักของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2





WISDOM 
for 

สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาสถาบัน Philosophy
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ปณิธานของสถาบัน Aspiration 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือก�าเนิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) สถาบันจึงน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลาย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยน�า 
ความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตส�านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมน�ามาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

...ท่านท้ังหลายท่ีส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งน้ี เป็นผู้ท่ีเชื่อได้ว่า มีความรู้ 

ความสามารถสูงจึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัย

ความรู้ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะน�าพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่

ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจ

และบริสุทธ์ิใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีน้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหม่ันเพียร

และด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) 21



วิสัยทัศน์ของสถาบัน Vision

เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม 

และสร้างผู้น�าเพือ่ไปสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืนในระดับสากล

จากวิสัยทัศน์ของสถาบันน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3 ประการ คือ

สร้างปัญญา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สร้างคุณประโยชน์ 
ให้ชุมขนและสังคมอย่างยั่่่่งยืน
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พันธกิจของสถาบัน Mission

สร้าง 
ผู้น�าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

สร้าง 
งานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

สร้าง 
เสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้

คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

สร้าง 
องค์ความรู้ ศึกษาวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา

สร้าง
เสริมค่านิยมและจิตส�านึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ  

บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้าง 
ประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Mission

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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สมรรถนะหลักของสถาบัน Core Competencies

“
มีความเป็นเลิศในศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรพัฒนำ

ที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำองค์การ ชุมชน สังคม ระดับประเทศ และระดับสากล
”
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

พัฒนำหลักสูตรปริญญำบัตร (Degree 
Programs) ท่ีเน้นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 
(Project-based Learning) และกำรวเิครำะห์
ข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ (Data 
Analytics) เพื่อกำรตัดสินใจ และกำรบริหำร

2.1 พัฒนาสถาบันในด้านการเรียนการสอน 

สู่ความเป็นนานาชาติ

2.2 พัฒนาหลักสูตรการ เ รียนการสอน 

ท่ี ยืดหยุ ่นเพื่อสร ้างผู ้น�าท่ีตอบโจทย์ 

การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน 

(Demand-Driven Learning)

2.3 พัฒนาทักษะของผู้เรียนในการวิเคราะห์

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การบริหารอย่างเป็นระบบ และการพฒันา

ที่ยั่งยืน

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

เป้าประสงค์ 
(OKR)

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

เป้าประสงค์ 
(OKR)

ขับเคล่ือนกำรพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 
และกำรบริหำรจัดกำรแบบเป ิด (Open  
Governance)

4.1 ก�าหนดแผนการพลิกโฉมดจิทัิลเทคโนโลยี

อย่างเป็นรูปธรรม

4.2 การบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นความโปร่งใส 

(Transparency) และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคม

4.3 ส่งเสริมการส่ือสารภายในและภายนอก

องค์การ

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

เป้าประสงค์ 
(OKR)

สร้ำงควำมผูกพันและกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถำบัน (Stakeholders 
Participation and Engagement) รวมทั้ง
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำสถำบัน
และสังคม

6.1 พฒันาตัวแบบความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีของสถาบนั เพือ่สร้างความผกูพนั

และการมีส่วนร่วม

6.2 มีการระดมทรัพยากรอย่างมืออาชีพ 

เพือ่การพฒันาสถาบัน และสร้างประโยชน์

แก่ชุมชน/ สังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ 
(OKR)

สร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) บนพื้นที่กำรเรียนรู ้
และผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย สำมำรถเข้ำถงึ 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

3.1 พฒันาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวติ (Life-

long Learning) ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เหมาะสมกับทุกช่วงวัย

3.2 พฒันาหลักสูตรฝึกอบรม (Non-degree 

Programs) ตามความเช่ียวชาญของ

สถาบัน และขบัเคล่ือนไปทกุกลุ่มเป้าหมาย

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

เป้าประสงค์ 
(OKR)

ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับ
นำนำชำติ (Internationalization)

5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การ

ระหว่างประเทศ และ/ หรือมหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

5.2 ขยายฐานผู ้ รับบริการด ้านการเรียน 

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการใน

ต่างประเทศ

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

สนับสนนุกำรท�ำวจิยั กำรต่อยอดสูน่วตักรรม 
และกำรบริกำรวิชำกำร ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนของสถำบันและประเทศชำติ

1.1 สถาบันได้รับการจัดอันดับงานวิจัยในเวที

สากลสูงขึ้น

1.2 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ที่ได ้รับการยอมรับในการพัฒนาหรือ 

ช่วยแก้ปัญหาองค์การ/ สังคม/ ประเทศ

เป้าประสงค์ 
(OKR)

 ย
ุทธ

ศา
สต

ร์ท
ี่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) 25



ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/ โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3





สนับสนุนการท�าวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่น�าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติยุทธศาสตร์ที่

●	 ส่งเสริม/ ผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์/ 

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

●	 มีกลไกให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่คณาจารย์ หรือนักวิจัย

ที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศ

●	 กระตุ้นให้นักศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ตีพิมพ์

บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสูงกว่าเกณฑ์ขั้น

ต�่าของการส�าเร็จการศึกษา

●	 ยกระดับมาตรฐานวารสารของสถาบันและคณะสู่ระดับ TCI 

Tier 1 และการจดัอนัดบัวารสารในระดบัสากลทีน่่าเช่ือถอื เช่น 

SCImago, Scopus

●	 เพิ่มอัตราการอ้างอิง (H-index) ของบทความที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากล

●	 สร้างความร่วมมือกับสถาบันและผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ 

ท่ีมีช่ือเสียงระดับสากลในการท�าวิจัยในสาขาท่ีมีความพร้อมสู่ 

Global Frontier Research

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร 

(กลุ่มงานกิจการ

นานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย

1.1 สถำบันได้รับกำรจัดอันดับงำนวิจัยในเวทีสำกลสูงขึ้นเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

●	 สร้างผลงานวิจัย บริการวิชาการที่สอดคล้องกับองค์ความรู้

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามศาสตร์ 

พระราชาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 (100 ปี ชาตกาล ในปี 2570)

●	 ก�าหนดยุทธศาสตร์ และทศิทางการวจิยัของสถาบัน และประเดน็

การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับ 

ความเชี่ยวชาญของสถาบัน

●	 ส่งเสริมการท�าวจิยัทีต่อบสนองความต้องการภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคอุตสาหกรรม หรือแก้ ไขปัญหาขององค์การ/ สังคม/ 

ประเทศ

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

1.2 งำนวิจัย นวัตกรรม และบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในกำรพัฒนำหรือช่วยแก้ปัญหำองค์กำร/ สังคม/ 
ประเทศ

NIDA ROAD MAP 
2023-202728



แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

●	 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน/ ภาคอุตสาหกรรม  

ในการท�าวจิยัแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary Research)  

เพื่อพัฒนางานในองค์การ/ ชุมชน

●	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นักศกึษาท�างานวจิยัท่ีตอบสนองความ

ต้องการของสังคม และเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม

●	 เผยแพร่/ น�าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

สู่สังคม

●	 บริการวชิาการเพือ่สงัคม ให้ค�าปรึกษาให้กบัองค์การ/ ภาครัฐ/ 

ภาคเอกชน/ ชุมชน/ สังคม

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ศูนย์บริการวิชาการ

1.2 งำนวิจัย นวัตกรรม และบริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในกำรพัฒนำหรือช่วยแก้ปัญหำองค์กำร/ สังคม/ 
ประเทศ

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree Programs) ท่ีเน้นการเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

●	 ขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัหลักสตูรคณะ 

และสถาบัน ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล และเกณฑ์การจัดกลุ่ม

สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าในระดับสากล (Global 

Frontier Research University)

●	 พัฒนาตัวแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ๆ 

(New Business Model) กบัสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

●	 ส่งเสริมความร่วมมือการเรียนการสอนข้ามมหาวิทยาลัยท้ัง 

ในประเทศและต่างประเทศ (Cross Universities Collaboration)

●	 ศึกษาตลาด และจัดกลุ่มผู้รับบริการของสถาบันทั้งในและ 

ต่างประเทศ เพื่อจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับ

ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

●	 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการทักษะ

แรงงานของภาคเศรษฐกจิต่างๆ (ท�า Market Segmentation) 

ทัง้ในภาคราชการ รัฐวสิาหกจิ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม

●	 สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนกลางของสถาบันท่ีมี 

ความโดดเด่น

●	 พัฒนาหลักสูตรข้ามคณะข้ามสาขาวิชา (Cross-School/ 

Cross Disciplines) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในประเทศ

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองแผนงาน

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักวิจัย/ 

กองบริการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/ 

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/ 

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/ 

กองบริการการศึกษา

2.1 พัฒนำสถำบันในด้ำนกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นนำนำชำติ

2.2 พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้ำงผู้น�ำที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศและตลำดแรงงำน  
(Demand-Driven Learning)

ยุทธศาสตร์ที่

NIDA ROAD MAP 
2023-202730



แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

●	 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติในพื้นที่จริง

●	 ส่งเสริมการฝึกงาน (Internship) แบบ Action Learning ร่วมกบั 

ภาคเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ และองค์การในต่างประเทศ

●	 พัฒนาวิธีการ/ กระบวนการการเรียนการสอนสมัยใหม่ 

โดยค�านึงถึงผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และสามารถน�าไปใช้ 

ในการท�างานได้จริง 

●	 พัฒนารายวิชาที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างเป็นระบบทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่การตดัสนิใจ  

และการบริหาร

●	 สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลกับเครือข่าย 

นักวชิาการ ผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรม  

เพื่อระดมก�าลังและปัจจัยในการผลิตบัณฑิต นักวิจัย ด้านการ

วิเคราะห์ข้อมูล

●	 พัฒนาทักษะผู้น�าให้แก่นักศึกษาในการแก้ปัญหา ทักษะภาษา

ต่างประเทศและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

●	 สนบัสนุนทนุนกัศกึษาเข้าร่วมแข่งขนั/ กจิกรรมในระดบัชาต ิและ

ระดับนานาชาติ 

●	 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบรับรองที่เป็นท่ียอมรับระดับสากล 

(Global Certificate) 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

2.3 พัฒนำทักษะของผู้เรียนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ กำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ และ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) 31



ยุทธศาสตร์ที่
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชวิีต (Lifelong Learning) บนพ้ืนท่ีการเรยีนรู้  
และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

●	 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)

●	 จัดท�าเนื้อหาวิชาในระบบ MOOC ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตร 

การเรียน/ อบรม

●	 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับ 

คนทุกช่วงวัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และดิจิทัลเทคโนโลยี

●	 สร้าง/ พฒันาหลักสตูรฝึกอบรมท่ีมีเน้ือหาเกีย่วกบัองค์ความรู้ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามศาสตร์

พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 (100 ปี ชาตกาลในปี 2570)

●	 ศึกษาตลาด และจัดกลุ่มผู้รับบริการของสถาบันท้ังในและ 

ต่างประเทศ เพื่อจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความ

ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

●	 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมกลางของสถาบันที่สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน

●	 พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกบัภาคส่วนอืน่ตามความต้องการ 

ของหน่วยงาน (Demand-Driven)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักสิริพัฒนา

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักสิริพัฒนา/ 

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักสิริพัฒนา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักสิริพัฒนา

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/  

ส�านักสิริพัฒนา/ 

ศูนย์บริการวิชาการ

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักสิริพัฒนา

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักสิริพัฒนา

3.1 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมกับทุกช่วงวัย

3.2 พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม (Non-degree Programs) ตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน และขับเคลื่อนไปทุก 
กลุ่มเป้ำหมำย

NIDA ROAD MAP 
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ยุทธศาสตร์ที่
ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด 
(Open Governance)

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

●	 วเิคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร เพือ่เป็น

พื้นฐานการวางแผนและการด�าเนินการพลิกโฉมสถาบัน 

ด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างเหมาะสม

●	 พัฒนาระบบและบูรณาการข้อมูลที่สอดคล้องกับแผนการ

วิเคราะห์ปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและให้

ระบบสารสนเทศให้มคีวามเชือ่มโยงกนัอย่างไร้รอยต่อ (Seam-

less Data Integration) (ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

การบริหารการเรียนการสอนและการให้บริการนักศึกษา 

(REG) ระบบบริหารงานวจิยัและบริการวชิาการ (RMS) ระบบ

บริหารการฝกึอบรม (TMS) ระบบการคลังและพัสดุ (MIS) 

ระบบทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (HRIS) ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) และระบบสารสนเทศอื่นๆ 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน)

●	 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดจิทัิลและสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการ และการ

พฒันาระบบสนบัสนุนทีเ่กีย่วข้อง (Service & Administration)

●	 จัดท�าระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management 

System)

●	 ขบัเคลือ่นองค์การด้วยข้อมลู (Data - Driven Organization) 

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

●	 พฒันาพืน้ท่ีการเรียนรู้ในโลกเสมอืนจริง (Metaverse Library)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 - 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2568 – 2570

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 - 2567

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านัก

วิจัย/ ส�านักสิริพัฒนา/ 

ศูนย์บริการวิชาการ/ 

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ/ 

กองบริการการศึกษา/ 

กองคลังและพัสดุ/ 

กองบริหารทรัพยากร

บุคคล/ กองกลาง

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ/ 

ส�านักวิจัย/ 

กองแผนงาน

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ/ 

ศูนย์คลังปัญญาและ

สารสนเทศ/ 

กองแผนงาน

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ/ 

ส�านักบริการการศึกษา

และบรรณสาร

4.1 ก�ำหนดแผนกำรพลิกโฉมดิจิทัลเทคโนโลยีอย่ำงเป็นรูปธรรมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

● ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงาน

● การให้บริการข้อมูล (Open Data Services) โดยใช้ดิจิทัล  

ท่ีเป็นไปตาม พรบ. ด้านข้อมูลข่าวสาร และความปลอดภัย 

ทางไซเบอร์ (Cyber Security)

● เปิดโอกาสให้ประชาคมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง 

เปิดกว้าง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

●	 รับฟังความคิดเหน็ผ่านช่องทางท้ังระบบออฟไลน์และออนไลน์

ในเรื่องส�าคัญๆ อาทิ แผนพัฒนาสถาบัน การปรับโครงสร้าง

องค์การ การประเมินภาระงานและความก้าวหน้า สวัสดิการ

และผลตอบแทน ฯลฯ

● ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของสถาบัน

●	 ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ของสถาบันให้มีรูปแบบทันสมัย และ

ข้อมูลเป็นปัจจบุนั สะท้อนถงึภาพลักษณ์และคุณค่าของสถาบัน

ต่อบุคคลภายนอก และเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งในและต่างประเทศ

●	 ออกแบบการสื่อสารทุกช่องทาง และมีรูปแบบหลากหลาย  

ก้าวทันตามพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายต่างวัย ต่างพื้นที่ อาศัย

แพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่

●	 ท�า Digital Marketing  เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส�าหรับ

หลักสตูรการเรียนการสอน การฝึกอบรม การบริการวชิาการ 

และเผยแพร่ผลงานวิจัย

●	 จัดตั้งหน่วยงาน One-stop Service ตอบค�าถามหน่วยงาน/

บุคคลภายนอก ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ทุกหน่วยงานภายใน

สถาบัน

ส�านักเทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

ทุกหน่วยงานภายใน

สถาบัน

ทุกหน่วยงานภายใน

สถาบัน

กองบริหารทัพยากร

บุคคล

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์การ)

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์การ)

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์การ)

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์การ)

4.2 กำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นควำมโปร่งใส (Transparency) และกำรมีส่วนร่วมของประชำคม

4.3 ส่งเสริมการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์
ระยะเวลำด�ำเนินกำร

(ปีงบประมำณ)
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

NIDA ROAD MAP 
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ยุทธศาสตร์ที่ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)

แนวทาง/โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์
ระยะเวลาด�าเนินการ

(ปีงบประมาณ)

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

●	 สร้าง/ พฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกท้ังระดบั

ชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ

●	 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าระดับโลก/ องค์การระหว่าง

ประเทศ ในลักษณะ Strategic Partner 

●	 ส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

●	 ปรับปรุงระบบการแลกเปล่ียนนักศกึษาให้เอือ้ต่อการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับนานาชาติ

●	 แสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึง Matching Fund

●	 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนและสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ 

และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มท่ีก�าลังเป็นท่ีนิยมด้านการศึกษา 

ในระดับโลก

●	 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัย

หลังปริญญาเอกท่ีมีขีดความสามารถสูงเพื่อให้สถาบันสามารถ 

ใช้ประโยชน์ (Leverage) คณาจารย์ที่คุณภาพระดับโลก

●	 ขยายฐานผู้รับบริการด้านฝึกอบรมในต่างประเทศ

●	 ส่งเสริมนิด้าโพลให้เป็นศูนย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยเสนอ 

ความคิดเห็นตามหลักวิชาอย่างตรงไปตรงมา ได้รับการยอมรับ 

ทั้งในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย/ ส�านักสิริ

พัฒนา/ กองบริการการ

ศึกษา/ กองงานผู้บริหาร 

(กลุ่มงานกิจการ

นานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองบริการการศึกษา/ 

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนานาชาติ)

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักสิริพัฒนา

คณะ/ วิทยาลัย/ นิด้าโพล

5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และ/ หรือมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีคุณภาพในระดับ

นานาชาติ

5.2 ขยายฐานผู้รับบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 
(Stakeholders Participation And Engagement) 
รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม

เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ 
(OKR)

แนวทำง/โครงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์

●	 สัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา

สถาบัน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และเป็นการ

เตรียมความพร้อมของการสมัมนาวชิาการเพือ่เทิดพระเกยีรติ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 (องค์ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ)

●	 สัมมนาวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย 

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน  

ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 (ในโอกาส 100 ปี 

ชาตกาล ในปี 2570)

●	 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้านกับนักศึกษา 

ศิษย์เก่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความผูกพันกับสถาบัน 

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

●	 ส่งเสริมให้ศษิย์เก่าเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสตูร Non-degree 

หรือเข้าฟังการบรรยาย (Sit-In) ในวิชาที่คณะเปิดสอน เพื่อ

ปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะ (Reskill/ Upskill/ Newskill)

●	 ส่งเสริมการระดมทุนเพือ่สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม 

(NIDA for ALL)

●	 พัฒนาพื้นท่ีการเรียนรู้ของสถาบันทั้งในทางกายภาพและโลก

เสมือนจริง เพื่อการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

●	 จัดตั้งหน่วยงานบริหารสินทรัพย์และระดมทุนอย่างมืออาชีพ 

(Development Unit)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 - 2570

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

ส�านักวิจัย

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานกิจการนักศึกษา/ 

กลุ่มงานสื่อสาร

องค์การ)

คณะ/ วิทยาลัย/ ส�านัก

สิริพัฒนา/ กองบริการ

การศึกษา

คณะ/ วิทยาลัย

คณะ/ วิทยาลัย/ 

ส�านักบริการการศึกษา

และบรรณสาร

คณะ/ วิทยาลัย/  

กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

งานสื่อสารองค์การ)

ระยะเวลำด�ำเนินกำร
(ปีงบประมำณ)

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

6.1 พัฒนำตัวแบบควำมร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำบัน เพื่อสร้ำงควำมผูกพันและกำรมีส่วนร่วม

6.2 มีกำรระดมทรัพยำกรอย่ำงมืออำชีพเพื่อกำรพัฒนำสถำบัน และสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน/ สังคมอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่

NIDA ROAD MAP 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
บนพื้นที่กำรเรียนรู้ และผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถ 
เข้ำถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ 
(Internationalization)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนำหลักสูตรปริญญำบัตร (Degree programs) ที่เน้น 
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Project-based Learning) และกำร
วิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ (Data Analytics) 
เพื่อกำรตัดสินใจ และกำรบริหำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ขับเคล่ือนกำรพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และกำรบริหำร
จัดกำรแบบเปิด (Open Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้ำงควำมผูกพันและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถำบัน (Stakeholders Participation And Engagement) 
รวมทั้งกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำสถำบันและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สนับสนุนกำรท�ำวิจัย กำรต่อยอดสู่นวัตกรรม และกำรบริกำร
วิชำกำร ที่น�ำไปสู ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของสถำบันและ 
ประเทศชำติ 

WISDOM 
for 

สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การก�ากับดูแลและการประเมินผล

ส่วนที่ 4





กระบวนการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ

สถาบันได้ก�าหนดแนวทางในการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ หลังจากการแปลงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ ออกเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีแล้ว สถาบันมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนเพื่อน�าไปสู่ การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/ กจิกรรม โดยผูบ้รหิาร
สื่อสารท�าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และผู้ให้การสนับสนุนได้ตระหนักถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน  
โดยให้มีความรับผิดชอบในบทบาทและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดท�าข้อตกลง 
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารหน่วยงาน

นอกจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ได้แก่

■ มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำบัน (Knowledge 

Management) เพื่อเป็นการเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะ 
กำรเรียนรู้ ในองค์กร ให ้มี เพียงพอต่อการน�าไปใช  ้

ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/ วิธีการท�างานให้สามารถ

สนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการได้ส�าเร็จ

■ มีระบบการบริหำรควำมเสีย่งของสถำบนั เพื่อเป็นกลไก

ในการควบคุมและจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีมี่ผลกระทบ
ต่อสถำบัน และเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีจะช่วยให้การ

ด�าเนินงานตามแผนปฏบัิติงานบรรลุผล และเป็นภูมคุ้ิมกัน

ให้แก่สถาบันในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

■ มีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลุมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบฐำนข้อมูล ระบบ 
เครือข่ำยกำรสื่อสำร ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ตามแผน

■ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกภารกิจ ทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอน ด้ำนงำนวจิยั ด้ำนงำนฝึกอบรม ด้ำน
กำรคลัง ด้ำนกำรพสัด ุด้ำนบคุคล ด้ำนสำรสนเทศ เพื่อ

ควบคุมและป้องกันความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ เพื่อ

ให้การปฏบิติังานเป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบังคับท่ีถูกต้อง 

และตามหลักธรรมาภิบาล

NIDA ROAD MAP 
2023-202740



สถาบันได้ก�าหนดให้มีระบบและกลไกในการก�ากับดูแล และการประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนดังนี้

กระบวนการก�ากับดูแล และการประเมินผล

■ มีการติดตำมผลกำรด� ำ เ นินงำน  โดยที่ ปร ะ ชุม 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรสถำบันด้ำนกำรวำงแผนและ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนของทุกคณะ ผู้อ�านวยการส�านักของส�านัก 

และผู้อ�านวยการของทุกกอง/ ส�านักงาน

■ มกีารวดัผลและประเมนิผล โดยมีการก�าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานทีช่ดัเจน 

ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และประเมินผลข้อมูล 

ตลอดจนท�าการส�ารวจ เพื่อประเมินผลส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนในแต่ละรอบเวลำ ผลท่ีได้จากการประเมินเป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การปรับปรุงแผนในปีต่อไป (Rolling Plan)

■ การรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำน ผู้บริหาร

คณะ/ ส�านกั รายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน เพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำน 
เป็นระยะๆ รวมท้ังส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ปรับปรุงแก้ไขการปฏบิติังาน ให้เป็นไปใน

แนวทางที่เหมาะสม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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ค�าสั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามค�าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ๕๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนา 
ระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ด�าเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาระยะยาว 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นั้น

เนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีนโยบายให้จัดท�าแผนพัฒนาที่มีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ของสถานการณ์ในปัจจุบัน และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่งผู้บริหาร ตลอดจนเห็นสมควร
ปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะท�างานให้เหมาะสมยิง่ขึน้ อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนั 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกค�าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ ๕๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้แต่งตั้ง 
คณะท�างานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย

๑. ที่ปรึกษำคณะท�ำงำน

๒. คณะท�ำงำน

๑.๑  นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

๑.๒  ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

๒.๑ อธิการบดี  ประธานคณะท�างาน

๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รองประธานคณะท�างาน 

๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองประธานคณะท�างาน

๒.๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองประธานคณะท�างาน

๒.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธานคณะท�างาน

๒.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คณะท�างาน

๒.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา จินตกานนท์ คณะท�างาน

๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล คณะท�างาน

๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณะท�างาน

๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณะท�างาน

๒.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช คณะท�างาน

๒.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร คณะท�างาน

๒.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม คณะท�างาน

๒.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล คณะท�างาน

๑.๓  นายรพี สุจริตกุล

๑.๔  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
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๒. คณะท�ำงำน

๒.๑๕ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ คณะท�างาน

๒.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์ คณะท�างาน

๒.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณะท�างาน

๒.๑๘ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย  คณะท�างาน

๒.๑๙ ผู้อ�านวยการส�านักสิริพัฒนา  คณะท�างาน

๒.๒๐ ผู้อ�านวยการส�านักบริการการศึกษาและบรรณสาร คณะท�างาน

๒.๒๑ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ คณะท�างาน

๒.๒๒ ผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน  คณะท�างาน

๒.๒๓ ผู้อ�านวยการกองงานผู้บริหาร  คณะท�างาน

๒.๒๔ ผู้อ�านวยการกองกลาง  คณะท�างาน

๒.๒๕ ผู้อ�านวยการกองบริการการศึกษา  คณะท�างาน

๒.๒๖ ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะท�างาน

๒.๒๗ ผู้อ�านวยการกองคลังและพัสดุ  คณะท�างาน

๒.๒๘ ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน คณะท�างาน

๒.๒๙ ประธานสภาคณาจารย์  คณะท�างาน

๒.๓๐ ประธานสภาพนักงาน  คณะท�างาน

๒.๓๑ ผู้อ�านวยการกองแผนงาน  เลขานุการคณะท�างาน

๒.๓๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

๒.๓๓ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

ให้คณะท�างานดังกล่าวมีหน้าที่และอ�านาจ ดังนี้
๑. ระดมความคิด ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี  
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
๒. ก�าหนดกลยุทธ์ และแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๓. จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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กิจกรรมการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบัน 5 ปี

14 ก.พ. 65 
น�าเสนอข้อมูลการจัดท�าแผน/ บรรยาย
พิเศษ “ทิศทางของอุดมศึกษาไทย
ในอนาคต”/ มอบหมายงานให้หน่วยงาน

4 มี.ค. 65
น�าเสนอผลส�ารวจ Stakeholder/ น�าเสนอ
ทิศทางการพลิกโฉมของสถาบัน/ แบ่งกลุ่ม
ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภัยคุกคาม

18 มี.ค. 65
น�าเสนอ Action Plan 2566-2567 และมุมมอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ สรุปทิศทางการพลิกโฉม
ของสถาบัน/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์/ น�าเสนอภาพรวม SWOT
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12 พ.ค. 65 
ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และปรบัแก้แผนฯ 
เพื่อเสนอที่ประชุมต่างๆ

2 พ.ค. 65 
น�าเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ และเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น/ 
น�าเสนอแนวทางตอบสนองยุทธศาสตร์ฯ

7 เม.ย. 65 (พิเศษ) 
น�าเสนอปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และผลการจัดล�าดับ SWOT/ จัดท�า SWOT Matrix

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
กองแผนงาน ส�านักงานสถาบัน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 โทรศัพท์ : 0 2727 3000 ต่อ 3350-3362  โทรสาร : 0 2374 8444
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